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Isten szolgája Esterházy János születésének boldoggá avatási folyamatának
megindulásával egyidőben, 2019-ben indította útjára az Esterházy János Emlékbizottság
azt a lelki és hitéleti küldetést, hogy a felvidéki mártírpolitikus boldoggá avatásának
szándékára minden hónap első szerdáján ünnepi emlékező szentmisét tartanak az alsó-
bodoki Szent Kereszt felmagasztalása kápolnában. A szentmisén résztvevők a boldoggá
avatás szándékán túl imádkoznak az egész felvidéki magyar közösség szellemi és lelki
megújulásáért és a közép-európai nemzetek közti megbékélésért is. Az alsóbodoki

„fogadalmi” szentmiséket minden alkalom-
mal más-más felvidéki magyar lelkiatya
mutatja be, ezáltal támogatva és hirdetve a
keresztény közösségünk együvé tartozásá-
nak gondolatát, mártír politikusunk lelki
örökségének megvalósítását és gondozását.
Az Esterházy János Emlékbizottság kezdet-
től fogva fontosnak tartotta, hogy ezt a
szellemi örökséget, üzenetet a Felvidék más,
különböző magyarlakta régióiban megtartott

szentmisék megszervezésével is továbbvigye és erősítse. A fogadalmi szándék az Isten
szolgája Esterházy János születésének 120. évfordulója alkalmából, 2021-ben
meghirdetett Esterházy Emlékévben erősödött és szélesedett ki, amikor számos ma-
gyarországi és felvidéki település is csatlakozott az „elsőszerdai” kezdeményezéshez.
Különösen jó példával járt elő e téren a magyar-szlovák határ két oldalán elterülő
Palócföld nógrádi és egykori Hont vármegyei régiója. A Magyarországon működő
Esterházy János Egyesület alapító tagjai, Dávid Zsuzsanna és Lencsés Zsolt által e
régióban indított kezdeményezésének köszönhetően azóta már több, a határ két oldalán
elhelyezkedő palóc település is helyet adott az Esterházy János boldoggá avatásáért bemu-
tatott szentmiséknek. Legutóbb február 2-án Ipolyi Arnold, egykori nagyváradi püspök
szőlőfalujában, az Ipolykeszin álló kis templomában került sor a februári első szerdai
szentmise bemutatására. Azért éppen itt, mert a templom felújítása során a belső freskók
festését az a Lencsés Zsolt festőművész végezte el, aki a Vatikánban is restaurált már
számos művészettörténeti jelentőségű freskót, és aki önkéntes vállalással az alsóbodoki
Szent Kereszt felmagasztalása kápolna belső festését is elvégezte munkatársi körével.
Azóta is kiemelt szerepet vállal Isten szolgája Esterházy János lelki örökségének ter-
jesztésben és gondozásában Magyarországon, a Felvidéken és Lengyelországban egyaránt.
A Xavéri Szent Ferenc ünnepén bemutatott, Isten szolgája Esterházy János boldoggá
avatásáért felajánlott szentmise különlegessége nemcsak az volt, hogy azon a határ
mindkét oldaláról érkező hívek vettek részt, hanem az is, hogy a szertartást közösen celeb-
rálta a magyarországi Terényből érkezett Vagyóczky József esperes úr és a helyi ipolykeszi
híveket is ellátó nagycsalomjai szlovák plébános, Jozef Slavkovski atya, aki fiatal papként
tavaly került a nagycsalomjai parókiára. A fiatal lelkiatya anyanyelve szlovák, de nagy
elszántsággal tanulja a magyart azért, hogy a parókiájához tartozó egyházközségek ma-
gyar híveit anyanyelvükön tudja szolgálni. 
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(Folytatás a 2. oldalon)

Hiszek a két-egy legfőbb jóban:
Az Istenben s az igazságban,
És belekulcsolom e hitbe
Honszerelmemnek szent hitét;
Hiszek a magyar hősregékben,
Egy ezredévnek erejében,
Hiszem népünknek szent csodáit
S titkon vezérlő csillagát;
Hiszem, hogy örökünk e föld itt,
Hogy tündér volt a csodaszarvas,
S Atilla pásztorlelte kardja
Valóban Isten kardja volt;
Hiszem Árpádnak hős csatáit,
S hiszem, hogy halmon, rónaságon
Egy-egy sejtelmes fuvalomban
Az ősök lelke lengedez;
Hiszem, hogy szíve van e földnek,
Megérzi búnkat, örömünket,
S a mi szivünkkel egy ütemben
Örökké magyarul dobog;
Hiszem az Istent fönt az égben,
Tudom, hogy Ő itt az Igazság,
És Ő az út, és Ő az élet,
S a sírokon is nő virág…

Tudom, bár fáink dús virágát
Dermeszti fagy és szél zilálja:
Azért gyümölcs is lesz a fán még
S mosolygón terhes lesz az ág;
Borongó ősszel messze szállván
Sok fecske nem jön vissza többé:
De új fészkekben új tavasszal
Azért vidám dal csicsereg;
S a zivataros kerek égen
Bármily sötétlőn ül a felhő:
Mögötte ott a tiszta kékség
És lesz még áldó napmeleg…
Hiszek, hiszek a legfőbb jóban:
Az Istenben – az Igazságban,
És belekulcsolom e hitbe
A diadallal ránk sugárzó
Boldogabb, büszkébb, szebb jövőt!

„Szabadon bűn és erény közt / Választhatni, mily nagy eszme, / S tudni mégis, hogy felettünk / 

Pajzsul áll Isten kegyelme. / Tégy bátran hát, és ne bánd, ha / A tömeg hálátlan is lesz, / 

Mert ne azt tekintse célul, / Önbecsét csak, ki nagyot tesz, / Szégyenelve tenni másképp; /

És e szégyen öntudatja / A hitványat földre szegzi, / A dicsőet felragadja,”

Az ember tragédiája – Tizenötödik szín
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A megbocsájtásról, kiengesztelődésről is példát adó Isten
szolgája Esterházy János, aki egész életében hirdette, hogy
„nekünk, magyaroknak és szlovákoknak azt kell keresnünk,
ami közelebb hoz és nem azt, ami eltávolít bennünket“,
bizonyára lelkesen hallgatta volna a szlovák plébános ajkán tört
magyarsággal, jókora akcentussal, de elszánt igyekezettel meg-
formált magyar mondatokat. Örömmel töltötte volna el, hogy
lám, személye még halála után is össze tudja hozni a szlovák és
magyar atyákat és híveiket, akik a Lélek ihletése által igenis
képesek arra, hogy minden ellenségeskedés nélkül a szeretet
törvényének jegyében, Esterházy gondolatainak és hitvallásá-
nak szellemében, békében és közösen tudják megélni hitüket. 

Az ipolykeszi ünnepi szentmisén résztvevő hívek meg-
tekinthették a Xavéri Szent Ferenc ereklyéjét tartalmazó
művészi értékű ereklyetartóját is. Felemelő volt, hogy a padokra
kihelyezett, Esterházy János boldoggá avatásáért elmondandó
imát tartalmazó szórólapot az emberek kezükben tartva az erek-
lyetartóhoz érintették, hogy elvigyék otthonaikba, talán mond-
hatjuk, mindkét szent ember mának szóló üzenetét, hitét és
kitartását. Mert szükségünk van a lelkierőre ebben a zaklatott,
háború sújtotta világunkban, ahol az emberi értékek sorra
eltűnnek, elvesznek, leértékelődnek. Ahol a templomok
lebontásával együtt tűnik el a hit a nyugati civilizációval
egyetemben. Ebben az összefüggésben kell keresni az ipoly-
keszi szentmise üzenetét, melyről a két lelkiatya, a magyar-
országi és a felvidéki – aki mellesleg még szlovák születésű is
– Esterházy János lelkületével tett tanúságot a számunkra, s
amely maga a megbékélés! Egymásra utalva, együttélésre
vagyunk ítélve, ahogyan azt a nemrégiben Losoncon örök nyu-
galomra helyezett Duray Miklós is üzente életével és a halálá-
val is. 

Vagyóczky József esperes szentbeszédében összehasonlítot-
ta Xavéri Szent Ferenc és Esterházy János munkásságát, életét
és Krisztusért vállalt áldozathozatalát. Elmondta, hogy míg
Xavéri Szent Ferenc küldetése a missziós hittérítés volt idegen
földön, a hitetlenek között, tehát távol hazájától, Ázsiában,
addig Esterházy Jánosnak az itthon maradással járó üldöztetés,
a megtartandó kereszténység volt a küldetése. Mindkettő
elengedhetetlen ahhoz, hogy megtartsuk hitünket. A szent

küldetést, Istent szolgálni és a belé vetett hitet terjeszteni, meg-
tartani mindenhol lehet a világon, csak helyt kell állni. Ezt
mindkét szent ember megtette. A befogadó és a megtartó hit áll
itt egymás mellett vállvetve, hiszen ma Európában azt látjuk,
hogy kereszténynek megmaradni is egyre inkább kihívás és
áldozatvállalás kérdése.

Ritkán kerül a hitét megélő ember olyan közösségbe, szer-
tartásra, szentmisére, ahol olyan gondolatokat hall, amelyek
mélyen megérintik és elgondolkodtatják. Vajon a mai kor
embere olyan helyzetekben, mint amelyeket e két, szent életű
ember megélt, hogyan viselkedne? Lélekemelő volt Isten szol-
gája Esterházy János gondolatait ízlelgetve a szentmise végén
Dávid Zsuzsanna művészettörténészt hallgatni, aki röviden
összefoglalta, hogy miért tarják fontosnak Esterházy János
boldoggá avatási folyamatának a támogatását, mit üzen ez a ma
élő ember számára, és miért lehet Ő követendő példa mindenki
előtt, aki a hitéért, kereszténységéért és a közösségéért is
felelősséget visel. Befejezésként Csábi István, a balassagyar-
mati Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója
olvasta fel azt az imádságot, amit Esterházy János boldoggá
avatásáért és lelki örökségének kibontakoztatásáért mondtunk
el közösen. A szentmise a palóc és a magyar himnusz elének-
lésével zárult, és tett pontot erre a felemelő estére, ahol közösen
élhettük meg a lelki megújulásnak és feltöltődésnek ugyanazon
kis csodáját, melyet már az elmúlt időszakban a palóc régióban
és más helyeken felavatott Esterházy-emléktáblák emlékünnep-
ségein is megtapasztalhattunk, s amelyet szavakra talán azzal a
bizonyossággal lehetne lefordítani, hogy Isten szolgája
Esterházy János köztünk él. Ha rátekintünk és engedjük, akkor
ő felemeli, megerősíti lelkünket, jobbá, nemesebbé formálja
életünket. 

Hrubík Béla

Együttélésre ítélve
(Folytatás az első oldalról)

Az Ipolynyéki Magyar Kultúráért Díj kitüntetettje Molnár Sándor

Január végén megtartotta évzáró köz-
gyűlését a Csemadok Ipolynyéki Alap-
szervezete. Mint minden évben, az idén is
odaítélték az Ipolynyéki Magyar Kultú-
ráért Díjat, melyet Molnár Sándor kapott.
Amiért megszólítottam őt egy kis nyi-
latkozat erejéig, az annak az apropóján
történt, hogy az eddigi 20 díjazott közül
Hrubík Bélán kívül ő a második olyan
személy, amelyik nem tősgyökeres ipoly-

nyéki születésű. A laudációban ugyan fel-
sorolták ebbéli érdemeit, mégis kíváncsi
voltam, hogyan vélekedik a szép meg-
tiszteltetésről. Nehezen állt kötélnek, mert
mint mondotta a díj átvételekor is, van-
nak itt többen olyanok, akik ezt megérde-
melnék, miért éppen őreá esett a válasz-
tás. Hát ennek próbáltam utána járni.

Sándor nem nagyon bőbeszédű, de
víg kedélyű, ember- és közösségszerető
személy. Ipolybalogon született 1952-
ben, majd a szőlészeti mesterség kita-
nulása után az ipolynyéki szövetkezet
szőlészetében kezdett dolgozni. Ez szá-
mára végzetes lépés volt, mert 1977-ben
megnősült, és végleg Ipolynyéken tele-
pedett le. Kezdetektől bekapcsolódott
Ipolynyék életébe, 33 éves koráig futbal-
lozott, részt vett a vadásztársaság mun-

kájában, és természetesen a Csemadoké-
ban is, melynek már Ipolybalogon is
tagja volt. Ipolynyéken a színjátszás már
ekkor is hagyomány volt, megszólították,
és ő nem mondott nemet. Első szerepe A
néma levente volt, majd jöttek sorban. Az
időzített boldogsággal eljutottak Komá-
romba is. A színjátszáson kívül voltak a
csoportos fellépések, a hagyományok
éltetése, farsangolások, az énekcsoport-
ban való szereplés, mellyel nem csak ren-
dezvényeken, de egyházi szertartások al-
kalmával is felléptek. Szerepeltek Magyar-
országon, Erdélyben, Kárpátalján. Ez a
sokrétű tevékenység nem csak a fel-
lépésekből áll, ez sok gyakorlást is kíván,
hetente kétszer próba, és ez a csalá-
dosoknak bizony kimerítő a munkájuk
mellett. 

(Folytatás a 9. oldalon)
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2023. január 15-én a rendhagyó, délelőtt kilenc
órakor a Dobos Péter atya által celebrált vasárnapi
szentmisét követően a hívek nem mindjárt haza
indultak, hanem a templom falára még 1992-ben
elhelyezett, az első és a második világégés csábi
katonahőseinek emléktáblája előtt gyülekeztek. 

A község és a helyi Csemadok-alapszervezet –
tudatában a doni katasztrófa kerek, 80. évfordulójá-
nak – egy rövid koszorúzás, gyertyagyújtás és ima
keretében tisztelgett a helyi származású elesettek
előtt. Balga Tamás Csemadok-tag rövid beszédében
kiemelte, hogy az emléktáblán szereplő nevek nem
pusztán kőbe vésett üres feliratok, hanem apák és
fiúk, férjek és unokák, sógorok, vők stb. Emberek
egy életúttal maguk mögött, pontosabban: egy félbe-
szakított életúttal. Nyolcvan év, bár soknak tűnhet, a
történelem szemével olyan, mintha tegnap vagy

tegnapelőtt lett volna. Hálát kell adni a Teremtőnek,
hogy ma egy viszonylag nyugodtabb korban élünk.
A csábi hősök életáldozata emlékeztet minket, hogy
a béke napjainkban mindennél fontosabb.

A rövid beszéd után Zaťko Ervin és Miskei
Ferenc, szintén helyi csemadokosok, koszorút
helyeztek el az emléktábla tövénél, míg a Zaťko
Veronika vezette Szeder Kórus az Isten áldja meg a
magyart című dalt énekelte. Az egész aktus a
Miatyánk elimádkozásával zárult.

Utolsó gondolatként: Balga János, Balga Lajos,
Balga László, Balga László, Benedek Imre, Czibu-
lya József, Hegedűs László, Hústyava István, Makó
Pál, Marko Zoltán, Mika Miklós, Simák József,
Szabó Pál, Zatyko György és Zatyko Imre – adjon
az Úr örök nyugodalmat Nekik! 

-mf-

Kórház a remény szélén
A Szlovák Köztársaság Egészségügyi Minisztériuma 2021 decem-

berében tette közzé azoknak a kórházaknak a listáját, melyek az
egészségügy tervezett reformjának keretén belül a legalacsonyabb, I.
szintű minősítésbe sorolódnának. A nagykürtösi kórház is ezen a listán
volt. A Szövetség járási vezetése 2022 év elején, a lista megjelenése
után, olyan döntést hozott, hogy közösen a nagykürtösi kórház veze-
tésével petíciót indít annak érdekében, hogy ez a leminősítés ne történ-
jen meg. Már csak azért is, mert ez a kis járás az egyik legrosszabb
mutatókkal rendelkezik, ami a lakosság egészségi állapotát illeti.
Peremvidék, a szó minden értelmében, minden területen. A több mint
egy hónapig tartó aláírási akcióban végül is közel 8000 aláírást
szedtünk össze, főleg a járás magyarok által lakott falvaiból. A
cél 10 000 aláírás összegyűjtése lett volna, mely a minimális szám
ahhoz, hogy a parlament vagy az Egészségügyi Minisztérium a petí-
ciós törvény érelmében is érdemben foglalkozzon vele. Sajnos, amint
az várható volt, ebben az évben az egészségügyi intézmény – több,
Besztercebánya megyében található kórházzal együtt, mint Breznó-
bánya (Brezno), Garamszentkereszt (Žiar nad Hronom), Nagyrőce
(Revúca) – leminősítése megtörtént, és a járási kórházunkat az I. szintű
kórházak közé sorolták be, ami annyit jelent, hogy egy elégséges szol-
gáltatást végezhet, ami gyakorlatilag a jelenlegi állapot megőrzését
eredményezi, amennyiben az egészségügyi biztosítók is megkötik erre
vonatkozóan a szerződéseiket, de néhány, az egészségügyi tárca támo-
gatását élvező kiegészítő program elindítását is lehetővé teszi.
Természetesen ezekre a kiegészítő programokra pályázni kell, de a
kórház vezetése együttesen a megyei közgyűlés vezetésével mindent
megtesz annak érdekében, hogy ezek megvalósuljanak. Ennek
érdekében január végén munkalátogatással egybekötött egyeztetésre
érkezett a nagykürtösi kórházba Ondrej Luntner, a BBMÖ elnöke,
valamint dr. Juhász Péter, az egészségügyért felelős megyei alelnök. A
jelenlegi állapot szerint a kórházon belül megmaradnak a sebészet és a
baleseti sebészet, a gyermekosztály, belgyógyászat és a geriátriai
idősgondozást végző osztályok, azonban további szakterületeken
fejlesztések és változások a jövőben sem várhatóak. A Szövetség járási
elnöke, Régi Anikó és megyei képviselőnk, Jámbor László is szemé-
lyesen felajánlotta eszmei segítségét a kórház igazgatójának, Marcella
Dekrétovának, aki megköszönte azt, és megígérte, hogy folyamatosan
informálja a Szövetség járási vezetését a kórház körüli helyzetről és
változásokról, amennyiben lesznek, hogy mi is informálni tudjuk a
járás magyar ajkú polgárait, választóinkat. Az egészségügyi miniszté-
rium ígéretet tett arra, hogy a március első felében a minisztérium alkal-
mazottjai a helyszínen tájékozódnak a kórház infrastruktúrájának
állapotáról, az osztályok helyzetéről és az osztályokat irányító és
kiszolgáló szakmai háttér minőségéről, és ez után döntenek az ún.
kiegészítő programok minisztérium általi támogatásáról is. A nagy-
kürtösi kórház anyagi helyzete nem éppen rózsás, ezért minden segít-
séget szívesen fogadnak. Ilyen segítséget, még régebben, osztrák
segélyszállítmányok, kórházi felszerelések behozatalával, az ipolysági
székhelyű Human International nevű humanitárius szervezet többször
is megvalósított. Ebben vagy hasonló módon kíván segítséget nyújtani
a Szövetség járási elnöksége, akik megígérték, hogy az áprilisi hónap
folyamán összehoznak egy találkozót a járás magyarlakta községeinek
polgármestereivel és a kórház vezetésével, hogy felmérjék, miben
tudnak együttműködni, illetve miben tudnak segítséget nyújtani a
kórháznak. Ennek a peremvidéknek minden tekintetben szüksége van
egy jól felszerelt, megfelelő szakmai színvonalon és szakemberi
háttérrel működő kórházra, hiszen néha egy-egy emberi élet akár
perceken is múlhat. A reménynél és az ígéreteknél azonban többre van
szükségük azoknak az embereknek, akik egy ilyen magas halálozási
rátával rendelkező régióban élnek, és akik a ledolgozott munkaéveik
után éppúgy megérdemlik a színvonalas és gyors, szakszerű betegel-
látást, mint ahogyan azt a fejlettebb régiók polgárai is megkapják. Hogy
a remény az életre nehogy a kórház szélén maradjon.

Palóc

Csábon is megemlékeztek a
doni hősökről
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A Csemadok Ipolynyéki Alapszervezetének évzáró gyűlésére 2023.
január 29-én került sor. A gyűlés rendhagyó módon a programterv
ismertetésével kezdődött, megemlékeztünk a 200 évvel ezelőtt született
Madách Imréről, valamint Petőfi Sándorról, kinek 200. születésnapi évfor-
dulóját ugyancsak januárban ünnepeltük. Ha már évforduló, természetesen
megemlékeztünk  Kölcsey Ferenc 200 évvel ezelőtt megírt művéről, a

Himnuszról.
A programterv ismertetésé

után a Csemadok Ipolynyéki
ASZ elnöke, Pobori Sándor
ismertette szervezetünk múlt
évi tevékenységét. Részt vet-
tünk helyi rendezvényeken,
hol fő- és társszervezők vol-
tunk, részt vettünk környékbe-
li települések rendezvényein
mint meghívott vendégek és
előadók, lehetőségünk volt
több magyarországi rendez-
vény kulturális programjait is

színesíteni. Ahogy a rendezvényen a polgármester úr is elmondta,
igyekeztünk minél több helyre elvinni Ipolynyék jó hírét.

Sor került az Ipolynyéki
Magyar Kultúráért Díj átadá-
sára. Idén Molnár Sándor,
szervezetünk oszlopos tagját
tüntethettük ki vele. Ezúton is
köszönjük neki szervezetünkért
végzett sok évi munkáját. 

Vendégünk volt Kiss Beáta, a
Csemadok szórványokkal fog-
lalkozó elnökségi tagja. Elmon-
dása szerint a fogyatkozó fel-
vidéki magyarság megtartása
nagyon fontos és nagyon nehéz feladat. Feladatuk elvinni a magyar kultúrát
oda, ahol nincs, élő kapcsolatokat találni. 

Köszönjük Nagy Teréz pénztári beszámolóját, Gyurász Flórián pénztári
ellenőrző beszámolóját, Gömöry Lórántnak a határozati javaslatok
ismertetését, és nem utolsó sorban köszönjük Medve Stella, Szabó Laura,
Takács Ágnes, Rados Tamás színvonalas kulturális előadását.

Szervezetünk 2023-ban is folytatja munkáját, törekvését, továbbra is
tenni fogunk azért, hogy a múltunk – vele együtt magyarságunk – ne
merüljön feledésbe, a kultúra ne szoruljon háttérbe életünkben. Idén is sok
színes programmal készülünk. 

B.Cs.E.

A Csemadok Ipolynyéki Alapszervezetének
évzáró gyűlese

A Csemadok Ipolyszécsénykei Alapszer-
vezete 2023. január 20-án tartotta évzáró tag-
gyűlését. Az elnöki beszámolóban Kliment Éva
még egyszer megköszönte a falu és a tagság nem
mindennapi összefogását a nyáron harmadszori
nekifutásra megvalósult Palóc Világtalálkozó
szervezéséért. A 2023-as munkaterv elfogadása
bizonyítja, hogy tovább folytatódik az aktív
munka szervezetünk életében. 

Az évzáró keretén belül megemlékeztünk a
Himnuszunk 200. születésnapjáról, valamint a
200 évvel ezelőtt született nagyjainkról egy
rövid irodalmi összeállítással. Deák István,
Ferenc Alica, Gergely Anikó, Kelemen Mária,
Kliment Éva, Oroszlány Bianka tolmácsolásában
hangzott el Petőfi Sándor és Madách Imre 3-3
verse. Az évzáró után a Kelemen Mária tartott
emlékbeszédet Ipolyszécsényke szülöttéről,
Cziglényi Ádámról, aki 25 évvel ezelőtt hunyt el.

Február 5-én polgármesterünk meghívására
falunkba látogatott a régió szülötte, az ipolybalo-
gi származású Zolcer János újságíró, forgató-
könyvíró, televíziós producer, aki két könyvét is
bemutatta: XX. század: 100 év – 100 esemény –
100 film, valamint Gorbacsov titkai - Az ember,
aki megváltoztatta a világot. Akik részt vettek a
könyvbemutatón, felejthetetlen élményekkel
gazdagodva térhettek haza. 

Köszönjük, Zolcer János!
-ké-

Kulturális élet Ipolyaszécsénykén
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Azt hiszem, nehéz feladatra vállal-
koztam, amikor a szerkesztőségben fela-
jánlottam, hogy majd én röviden bemu-
tatom Kelemen Máriát, aki 2023. január
22-én, a magyar kultúra napja alkalmából
Csemadok Közművelődési Díjban része-
sült. Gondoltam, könnyű dolgom lesz,
hiszen születése pillanatától ismerem
(értsd szó szerint, hiszen akkoriban egy
udvarban laktunk), de éppen ezért, mivel
nagyon sok a közös emlék, nehéz lesz
rövidnek lenni. 

• Gyermekkorunkban a Csemadok
Szécsénykei Alapszervezete fénykorát
élte, melynek mi is aktív részesei voltunk.
Mi az első emléked ezekből az időkből?

• Nagyon kicsi voltam, óvodás, és
énekeltem a színpadon, hogy Felül a
kisbaba, először mondja, hogy mama...
Tisztán emlékszem, hogy lekaptak a szín-
padról, örültek nekem, dicsérgettek, stb.
Innen már nem volt visszaút, csak a kö-
vetkező szereplés az iskolában, a faluban,
az egyes ünnepi műsorokon, járási ünne-
pélyeken, kerületi versenyeken. Nagy
hatással volt rám az angolparkban ren-
dezett Csemadok járási ünnepség is,
amikor az egész falu bekapcsolódott a
szervezésbe, munkába és persze a szóra-
kozásba is. Később veled számtalan mű-
sort tanítottunk be a kicsiknek, nagyok-
nak, mert szerettük volna átadni a közös
munka örömét. Tenni valami fontosat
magunkért, a gyerekeinkért, a jövőért. 

• Iskolai emlékek – nagyon jó tanítók,
akik nemcsak letanították az óráikat, de a
közösségi életből is kivették a részüket –
együtt játszottak színdarabot a helyiek-
kel, az énekkarban, a citerazenekarban
közösen szerepeltek, mennyire befolyá-
solta ez a későbbi életedet?

• Teljesen más világ volt abban az
időben. Édesapám idejében a színjátszás
volt a szórakozás. A tanítónak, így éde-
sapámnak is, kötelessége volt betanítani
1-2 darabot a faluban. A tanítók irányítók,
megbecsült szakemberek voltak. A leg-
több ember megtiszteltetésnek vette, ha
esténként együtt énekelhet a tanító úr
segítségével a dalárdában. Én – amit most
utólag sajnálok – mivel egyedül kellett
lennem a tanítókkal, bizony nem voltam
mindig lelkes. 12-13 évesen gondnak
éreztem a hétvégeken az utazást, izgal-

makat. Mint szólóénekes felléptem az
országos rendezvényeken Gombaszögön,
Zselízen. Teljesen más volt az, mikor
többedmagammal vagy az énekkarral
léptünk fel! Az nagyon szórakoztató és
felejthetetlen élmény volt! A citerások,
anyukámék, a közös Csemadok-napok,
versenyek Zselízen, a környező helyeken,
életem legszebb emlékei. 

• Alapiskolásként, majd a közép-
iskolában is többféle zenei irányzatot
kipróbáltál. Miért választottad mégis a
népdaléneklést?

• A népdalok adták az alapot, de tény-
leg, most ahogy kérdezed, rájövök, hogy
mást is énekeltem. Táncdalokat, operet-
tet, nótákat, megzenésített verseket, még
talán írtam is dalokat. Az alapiskolás osztá-
lyunkban is nagyon aktívan működtünk.
Volt népi zenekarunk, beatzenészeink – a
Beatles-számokat gyakorolták a zenészek.
Énekeltünk, táncoltunk szinte mindennap.

A régi világ, a népzene, néptánc a
szívem csücske. Kerestem a lehetősége-
ket, hogy tanulhassak táncolni, elmentem
táncháztalálkozókra, táncházakba is.
Mikor az Ipolyi Arnold Alapiskolába
kerültem mint nevelőnő, tánccsoportot,
énekkart vezettem. Táncházat szervez-
tünk az iskolásoknak. Balogh Gabi bácsi
segítségével oktató anyagokat hoztunk
Budapestről, ebből gyakoroltunk sokáig.
Több népdalt is betanítottam az éneke-
seknek, ha versenyre készültek.  Próbá-
lom most is egy-egy csoporttal, osztállyal
megismertetni a dalokat, népszokásokat.
Feldolgozom vidékünk vagy más tájak
szokásait, játékfüzérét. Sajnos napjaink-
ban nem egyszerű rávenni a gyerekeket
ilyen „régi” játékokra, de ha sikerül, jól
szórakoznak.

• Irodalmi színpadban is szerepeltél.
• Az iskolában Bodonyi András tanító

bácsival sokszor énekeltem, ezért ő hívott
el a próbákra. A Napraforgó Irodalmi
Színpad a falusi kultúrházban próbált
Csáky Károly vezetésével. Bodonyi
Bandi irányította a zenészeket. Én éne-
keltem a megzenésített verseket, szöve-
get, betétdalokat. Később az osztályfőnö-
kömmel, Trevalecz Laci bácsival jártunk
Ipolyhídvégre próbálni. Ő vigyázott rám,
mint a legfiatalabbra. Igazán jó alkotó
közösség volt, sokat tanultam tőlük.
Nagyon sok fellépésünk volt, de leg-
inkább a Komáromi Jókai Napok hangu-
lata volt rám nagy hatással. 

• A hagyományápolás a szívügyed
nemcsak népzenei szinten, van, amit nem
sikerült megvalósítanunk, de a falu-
múzeum anyagának az összegyűjtése az
egyértelműen a te érdemed.

• A falumúzeum gondolata a népi
ruhák keresése és gyűjtése alkalmával fo-

galmazódott meg bennem. Úgy éreztem,
hogy hasznos tevékenység lenne a
gyerekekkel felfedezni, megismerni egy-
egy ember történetét, összegyűjteni a
megmaradt használati eszközöket, tár-
gyakat, és így átadni a múltat a következő
nemzedéknek. Több héten keresztül dol-
goztunk, beszélgettünk az emberekkel.
Sok munkát igényelt a tárgyak rend-
betétele, de nagyon jó érzés volt. Az,
hogy méltó helye legyen a gyűjtemény-
nek, újabb feladat volt. A kastély egyik
terme után most külön épületben a falu
közepén található a Múzeum. A falu la-
kóinak is szívügye lett a gyűjtemény,
ezért mindig bővül, alakul. Szeretném a
jövőben, ha sikerülne egy-egy foglalko-
zással élővé tenni, hogy újra az érdeklő-
dés középpontjává váljon.

• 96-ban, amikor hosszabb szünet
után újjászerveztük a helyi Csemadokot,
megalakítottad az asszonykórust, miért
tartottad ezt fontosnak?

• Úgy kezdődött, hogy a gyerekeink-
kel együtt jól akartuk érezni magunkat
itthon, a faluban. Kellett valami közössé-
gi program, hogy együtt szerepeljünk,
játsszunk. Szerencsére, Te ugyanúgy
gondoltad, ezért sok műsort készítettünk:
jeleneteket, táncokat, énekeket tanítot-
tunk be. A Rózsaszirom éneklőcsoport is
ekkoriban alakult meg. A tagok, lányok,
anyukák néha-néha cserélődtek. Megta-
nultunk néhány dalcsokrot, együtt dön-
töttük el, hová és mikor tudunk elmenni
fellépni. Legfontosabb számunkra a kö-
zös éneklés öröme. Ma 10 tagja van a
csoportnak, és számos fellépésünk volt.
Immár több mint 27 éve működünk.
Szeretnénk a ruházatunkat is kiegészíteni
idén, hogy még hitelesebb legyen az öltö-
zékünk. A célom, hogy jó közösség le-
gyünk, ahol jó énekelni. Szeretjük a fellé-
péseket is, mert előre viszi a csoport mun-
káját. Nagyon sok szép népdalt tanultunk
már, de több van, amit még szeretnék
megtanítani. A falu élete napjainkban
összefügg a csoport működésével, nem-
csak népdalokat, de egyházi népénekeket
is tanultunk. Ha kell, mást is csinálunk,
de ezt Te jobban tudod! 

• Mit jelent számodra a Közművelő-
dési Díj?

• Nagyon megtisztelő, hogy megkap-
hattam! Köszönöm, hogy jelöltetek, és
elismertétek a munkámat. Sok mindenki
megérdemelné még a tevékenységéért.
Ahogy tartott az ünnepség, már akkor járt
a fejemben, hogy mit kellene még meg-
oldani, véghezvinni a közművelődés terü-
letén. Ötletem, elképzelésem van, remélem,
egészségem is lesz a megvalósításhoz.

• Kívánom, hogy így legyen!
-ké-

Kiosztották a Csemadok Közművelődési Díjait
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A Csemadok Nagykürtösi Területi
Választmánya által kiadott Kürtös havi-
lap 2022 decemberében töltötte be meg-
jelenésének 20-ik évfordulóját. Ebből az
alkalomból 2023. január 21-én 14 órai
kezdettel Ipolynyéken a Nimród vendég-
lőben ünnepi ülést tartottunk, melyre
meghívtuk mindazokat, akik előfize-
tésükkel és személyes terjesztői mun-
kával hosszabb időn keresztül támogatták
a lap megmaradását, továbbá azon szer-
kesztői gárdát, akik cikkeikkel, az újság
szerkesztésével, nyomtatásával hónapról
hónapra, évről évre létrehozták a lapot, és
juttatták el az olvasókhoz. Az ünnepi ülés
kezdetén Hrubík Béla megemlékezett a
januárban aktuális 200 éves évfordu-
lókról, így Petőfi Sándor, Madách Imre és
a Himnusz születésének 200. évfor-
dulójáról. A résztvevők megtekinthették
az ez alkalomból kiállított Madách Imre:
Az ember tragédiája egyes színeihez
készített grafikákat, melyet Réti Zoltán,
balassagyarmati grafikus ajándékozott
területi választmányunknak.

Oklevelekkel voltak megjutalmazva
az önkormányzatok és magán lapter-
jesztők, akik nagyban hozzájárultak az
újság népszerűsítéséhez és terjesztéséhez,
valamint köszönőlevélben részesült az a
hat szerkesztő, állandó tudósító és kor-
rektor, akik a lap indításától fogva nap-
jainkig jelen voltak a lap megalkotásánál,
mindezt társadalmi munkában, mint bárki
más, fizetség nélkül. Ők: Bodzsár Eszter
állandó tudósító, Balogh Gábor felelős
kiadó, szerkesztő, Bodzsár Gyula fő-
szerkesztő, Hrubík Béla szerkesztő,
Kliment Éva műszaki szerkesztő és
Németh Ágota korrektor. Köszönjük
mindenki munkáját. Az emlékülés befe-
jezéseként a résztvevők közösen elfo-
gyasztották az ünnepi tortát.

A következőkben Balogh Gábor, a
Kürtös felelős kiadójának beszédéből
idézünk: „...Ezt az emlékülést decem-
berben terveztük megtartani, de az idő-
pontok egyeztetése után ez nem jött
össze. Azért a Kürtös decemberi számát
ennek a jubileumnak is szenteltük,
melyben a szerkesztőség tagjait szólal-
tattuk meg, hogyan emlékeznek első-
sorban ők az első húsz évre. Ez a hat
ember az első lapszám megjelenése óta a
2022-es évvel bezárólag 229 lapszámot
készített elő társadalmi munkában,
fizetség nélkül. Azért 229-et, mert az első
évfolyam csak egy lapszám volt, ugyanis
decemberben indult. Akik ma itt megje-
lentünk, mindnyájan tudjuk, hogy ez mit
jelent. A közért dolgozni nem csak időt
jelent, de a családtól megértést, és valljuk
be, sok esetben anyagi áldozattal is jár.
Ehhez hozzájárul még az idő szorítása

is, amely visszaemlékezésem szerint
minden hónapban jelen volt kisebb-
nagyobb szorításokkal. Mivel a lap
széthordása sem lehetséges bármikor,
mivel egyéb kötelességeink és program-
jaink is vannak. Előfordult nem egyszer,
hogy korrektúrázni vagy nyomtatni
szombaton vagy vasárnap kellett, volt
úgy, hogy akár éjfélig is, hogy a másnapi
szabadnapon szét tudjuk hordani a 28
leadóhelyre. Úgy gondolom, ez a hat
ember megérdemli, hogy megemlítsük
nevüket: Balogh Gábor, Bodzsár Eszter,
Bodzsár Gyula, Hrubík Béla, Kliment
Éva, Németh Ágota. Természetesen meg
kell említeni azokat a levelezőinket is,
akik gyakrabban vagy időszakosan egy-
egy cikkel hozzájárultak az újság tartal-
mának színesítéséhez, bővítéséhez. A tel-
jesség igénye nélkül szintén megem-
líteném Urbán Aladárt mint egykori
szerkesztőségi tagot, Balga Zoltán plébá-
nos urat Prágából, György Ferenc plé-
bános urat, Lőrincz Máriát, a Középső-
Ipoly Mente Fejlesztési Ügynökség igaz-
gatóját, Vanda Zsófiát, az ipolyvarbói, a
lukanényei, a csábi, az ipolynyéki és az
ipolybalogi alapiskolák tudósítóit, vagy
Vízi Józsefet, Óvár volt polgármesterét, 
aki szintén igen gyakran tudósított a
faluban történt eseményekről.

Minden újság úgy ér valamit, ha ter-
jesztik, ha minél többen hozzájutnak,
olvassák. Ehhez nagyban hozzájárultak
az önkormányzatok (25), a falvainkban
működő élelmiszerüzletek, és végül, de
nem utolsósorban egyéni terjesztőink, így
id. Miskei Ferenc Csábról, Balázs Olivér
Nagykürtösről, Balko Zsófia Lukanényé-
ről, Szabó Gyula Ipolyhídvégről, Kajtor
Tibor Zsélyből, Cibuľa Gyula Dacsó-
kesziből, egy ideig Bavko Margit Ipoly-
kérből. Meg kell említeni Pažitka Józse-
fet is Nagykürtösről, aki tavaly elhunyt,
egykor évekig terjesztette Nagykürtösön

nem kis példányszámban az újságot. Az ő
lapterjesztői munkáját folytatja Balázs
Olivér, aki havonta 25-30 példányt ad el
a kürtösi magyarok között. Köszönetün-
ket fejezzük ki Jámbor Lászlónak, Apát-
újfalu egykori polgármesterének, aki kez-
dettől fogva 50 példányszámot vett át, és
bocsátotta ingyenesen a falu lakosainak
számára, és mint megyei képviselő is
segített a lap támogatásában. Külön
köszönet illeti Pásztor Péter újságírót,
szerkesztőt Ipolyságról, aki nagyban hoz-
zájárult lapunk terjesztéséhez a világ-
hálón, és egy-egy nagyobb rendezvé-
nyünkről is tudósított más magyar lapok-
ba. Legutóbb a Palóc Világtalálkozóról.
Remélem, nem hagytam ki senkit, ezért a
szerkesztőség nevében mindnyájuknak a
legmélyebb köszönetemet fejezem ki.

A szerkesztőség tagjai a lap decem-
beri számában sok mindenre kitértek a
visszaemlékezéseikben, ezért ezekről be-
számolómban most nem teszek említést.
(...) Hogyan tovább? Még decemberben
összeült a szerkesztőség és átbeszéltük
lehetőségeinket, elvárásainkat magunk és
egymás iránt, a terjesztők és az olvasók
felé, az anyagi hátterünket, az egyre
nagyobb mértékű drágulásokat az anyag-
és energiaköltségek terén. A több mint
húsz pontból álló észrevételeinket meg-
próbáljuk az idén átvetíteni az újságra.
Természetesen az időközben felmerülő,
tőlünk kívül álló problémákat igyekszünk
a magunk javára fordítani. Továbbra is
számítunk az önkormányzatok, a lapter-
jesztők, az iskolák, levelezőink segítségé-
re, támogatására. Kénytelenek voltunk a
lap árát is megemelni egy euróra, mert
már az utóbbi két évben sem fértünk bele
a költségekbe. A lap munkatársai tovább-
ra is társadalmi munkában fogják végezni
munkájukat, tehát a megemelt árra ez
nincs hatással.

2 0 év e  a  r é g i ó  m a g y a r s á g á é r t  
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A Szent Korona Kórus a musica sacra elkötelezett tolmá-
csolója. Repertoárja a gregoriántól a reneszánsz és barokk
templomi zenén át a kortárs magyar egyházzenéig terjed.
Az énekkar vendégszerepelt Magyarországon, Ausztriában,
Lengyelországban, Csehországban, Olaszországban, Kárpát-
alján, Erdélyben, Belgiumban és Németországban. Az említett
országok számos székesegyházában, nevezetes templomában
felléptek, legemlékezetesebb a 2002-ben a római Szent Péter-
bazilikában való fellépésük szentmise keretén belül. Fellépé-

seiket a rádiók idehaza és külföldön is több ízben élő adásban is
közvetítették. Több hazai és nemzetközi verseny díjazottja.
2022-ben a magyar kultúra napján a KÓTA, azaz a Magyar
Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége
KÓTA-díjat adományozott a kórusnak, valamint a Kárpát-
medencei Vitézi Rend a kórus minden tagját a „Magyarságért
Érdemérem“ kitüntetésben részesítette.

Ez év januárjában további elismerésekben részesült a csa-
pat. A Hittel a Nemzetért Alapítvány, a Rákosszentmihályért
Alapítvány és a Kovász Egyesület által létrehozott Wass Albert-
díjat a Szent Korona Kórus is átvehette. A Wass Albertről mintá-
zott bronz dombornyomatot a magyarság megmaradásáért
munkálkodó és áldozatos munkával kulturális örökségünket
védő személyek szokták kapni az író születésnapja alkalmából.
A díjátadón fellépett a kórus is.

A magyar kultúra napján szerte a Kárpát-medencében a
Himnusz megszületésének ünnepén rendre díjakkal és kitün-
tetésekkel ismerik el azoknak a munkásságát, akik a közös-
ségért dolgoznak, akik tevékenységükkel gazdagítják szellemi
kincsestárunkat, vagy éppen a környezetükben élő emberek
életét próbálják szebbé és élhetőbbé tenni. Ennek jegyében az
egyetlen magyar nyelvű katolikus hetilap, a Remény szer-

kesztősége is több díjat
osztott ki január 22-én a
Dunaszerdahelyi Felsőokta-
tási Központban, az Acade-
mia Prima dísztermében.

A hetilap főszerkesz-
tője, dr. Pápay György Pál
címzetes apát ünnepi kö-
szöntőjében kiemelte, hogy

társadalmunknak mindenkor szüksége volt olyan
emberekre, akik a saját mindennapjaikon túl tudtak
látni, és a nemzetet, a közösségüket szolgálták. Az első
kitüntetést, a Remény embere-díjat főtisztelendő
György Ferenc ipolybalogi plébános vehette át, akinek
több évtizedes lelkipásztori munkáját, az Ipoly mentén
élő katolikus magyarság lelki gondozásában végzett
áldozatos tevékenységét Csáky Pál, az Európai
Parlament egykori képviselője méltatta. A díjat Pápay
György Pál adta át, aki személyesen is megköszönte az

atya munkáját.
Ugyancsak Remény-díjban részesült a Szent Korona Kórus

is, akinek több mint két évtizedes szolgálatát határon innen és

túl nagyon sokan ismerik, és számos más kitüntetéssel is jutal-
mazták. Érdemeiket Nagy András udvardi esperesplébános, a
Remény hetilap másik főszerkesztő-helyettese méltatta, és az ő
kezéből vehették át a díjat jelképező aranyozott fehér stilizált
keresztet.

A kitüntetetteknek szívből gratulálunk!

Balogh Gábor

20 éve 
a régió magyarságáért 

Kitüntetések a Szent Korona Kórusnak és György Ferenc atyának

Végezetül  megköszönöm
mindnyájuknak az eddigi aktivitá-
sukat, támogatásukat, és kérem
Önöket, a jövőben is tegyünk meg
mindent azért, hogy régiónk ma-
gyarsága ne maradjon sajtó nélkül,
olyan sajtó nélkül, amely rólunk és
nékünk szól. 

Éljen a Kürtös havilap, járá-
sunk egyetlen magyar sajtója!” 

Balogh Gábor

S i r a k  n e v e s  s zü l ö t te

A Wikipédiában, a szabad encik-
lopédiában olvastam Sirakról, hogy
1303-ban „Kezew” néven említi először
oklevél. 1356-ban „Syrok alias Kezu”,
1381-ben „Syrok” 1389-ben „Syraak”
alakban említik a korabeli forrásokban.
Ennek az alig 200 lélekszámú községnek
neves szülötte Fábián János eszergomi
tiszteletbeli kanonok, aki 1832. január
20-án született. Polgári szülők gyermeke,
gimnáziumi tanulmányainak végeztével a
bölcseletet Nagyszombatban, a teológiát
a pesti központi papnevelőben végezte.
1855. március 14-én szentelték pappá,

segédlelkész volt Nagyölveden, 1862-től
1874-ig alsószemerédi plébános, de szol-
gált Érsekújváron is.

Számos egyházi jellegű cikke jelent
meg folyóiratokban, lapokban. Szerkesz-
tette az Isten Igéje c. lapot, megírta
többek közt Alsószemeréd, Ipolyvisk,
Egeg, Gyerk plébániájának történetét.

Fábián János 1923-ban hunyt el
Pozsonyban. Halálának 100. évforduló-
ján mindenképpen ajánlatos volna kellő
érdeklődést tanúsítani személye és
munkássága iránt.

-bgy-

(Befejezés a 6. oldalról)
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Az idei év a magyar kultúrának igen
fontos ünnepe. Születésének 200. évfor-
dulójára emlékezik a nemzet Petőfi
Sándornak, Madách Imrének, a Himnusz
születésének, és ha országosan nem is
volt meghirdetve, de járásunkban szintén
ezt az évet Ipolyi Arnold-évvé is nyil-
vánítottuk. Januárban született Petőfi
Sándor, Madách Imre és a Himnuszt is
ebben a hónapban fejezte be Kölcsey
Ferenc. Ebből a hármasból járásunkban a
legtöbb emlék Madách Imre nevéhez
fűződik, hiszen Alsósztregován született,
alkotott, és itt is van eltemetve. Az ember
tragédiája a magyar és talán a világ-
irodalom egyik legismertebb műve,
melynek megjelenésének 161. évfor-
dulóját szintén januárban ünnepeltük, és
amelyhez nem kisebb esemény fűződik
mint a magyar dráma napja szeptember
21-én, ugyanis 140 évvel ezelőtt mutatták
be először ezt a drámai költeményt a
Nemzeti Színházban. 

A Szlovák Nemzeti Múzeum – A
Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma
Madách Imrének 200. születésnapjáról
méltó megemlékezésekkel készül egész
évben. Ennek első állomása Alsósztre-
gova, ahol a község polgármestere az
önkormányzat jóváhagyásával Madách
Imrét in memoriam díszpolgárrá avatta
január 19-én. A díszpolgárság adomá-
nyozásának ünnepi aktusával egyúttal
megnyitották a Madách Imre-emlékévet
is. Az ünnepség a Madách-kastélyban
zajlott, melyen számos illusztris vendég
is részt vett, többek között Ján Lunter is,
Besztercebánya megye elnöke, megyei
képviselők, a község képviselői, magyar-
országi vendégek, múzeumok vezetői és
még sokan mások. A megjelenteket
Jarábik Gabriella igazgató és Ľuboslav
Dobrocký polgármester üdvözölték. A dísz-
polgári laudációt Praznovszky Mihály (ki
más?) irodalomtörténész tartotta, melyet
az alábbiakban teljes terjedelmében
közlünk. Az ünnepség végén 30 mécsest
gyújtottunk a díszteremben lévő Madách
Imre-mellszobornál - ezzel kirakva a
200-as számot.

Madách Imre 
Alsósztregova díszpolgára lett

E pontos és korrekt kijelentés valami
egészen nagy eseményt jelent 2023.
január 21-én. Legyen ez a dátumunk
mindörökre, még ha 19-ét írunk, s a kép-
viselő-testületi határozaton még korábbi
a dátum. E döntés mögött nem kell keres-
nünk semmi sérelmi pótlást. Madáchnak
halála után – sőt már azt megelőzően,
1862 januárjától – csak sikerei voltak. A 

Tragédia megjelenése olyan magyar és
európai sikertörténet, amelyre lehet, ő
maga sem számított. A magyar újságok, a
kritikusok, az olvasók egyforma lelkese-
déssel fogadták az addig ismeretlen
szerzőt, s új, addigi egyetlen megjelent
művét. Ezzel Madách diadalútja meg-
kezdődődött, s mindmáig, s az idők
végezetéig tart.

A helyiek most már hivatalosan is
vallhatják: elismerik és megköszönik
Madách Imre életművét. Mert ne feled-
jük: Alsósztregova neve eddig is és ezen
túl is mindig ismert volt és lesz. Hiszen
ha Madách Imre nevét bármely lexikon-
ban, tanulmányban, cikkben, híradásban
megemlítik, mindig hozzáteszik, Alsó-
sztregován született, ebben a Nógrád
megyei kis településen. De akkor az
érdeklődő utánanéz, mi ez a falu, hol van,
s hogyan történhetett, hogy innen indult
el az egyik legnagyobb magyar szellem
és szellemi teljesítmény. Bizonyára sokan
voltak s még többen lesznek azok is, akik
személyesen is kíváncsiak voltak erre a
falura, ahol ez az alkotó élt, és világ-
irodalmi remekművet alkotott, s belépett
a legnagyobbak közé. Alsósztregova nyu-
godtan kiírhatja most minden hivatalos
iratára, a község táblájára: Madách Imre
faluja.

Mert páratlan az, ami itt történt, s ami
itt ma fogadja látogatókat. Ez így egy tel-
jes irodalmi emlékhely, ahogyan van.
Mindig szoktuk mondani, nincs még egy
magyar alkotónak ilyen emlékhelye: ahol
megszületett, felnövekedetett, élt, lakott,
írta fő művét és életművét, majd itt hal
meg, s ide temetik. Ez maga a teljesség,
maga a teljes lelki élmény, a kultuszban
hívő ember lelkének megrendülése. S

főleg ott, ahogyan ma látjuk, s ahol
állunk: Madách életét hitelesen idézi fel a
kastély, s ebben is elsőnek maga az alkotó
műhely, az „oroszlánbarlang”. S bár a
bútorok nem lehetnek eredetiek (mennyi
kár érte ezt a kastélyt az eltelt századok-
ban), de az ihletettség érzetét átadja
nekünk, akiknek mindennapos olvas-
mányunk a Tragédia.

És most már a Szlovák Nemzeti
Múzeumnak s annak egyik intézmé-
nyének, a Szlovákiai Magyar Kultúra
Múzeumának a fáradhatatlan munkája
következtében a teljes szépségében
látható. Hosszú évek teltek el (mondjuk,
az utolsó másfél évtized a legfontosabb)
amikor Jarábik Gabriella vezetésével egy
közösség nekilátott, s jelentős összegeket
fordítva a feladatra, a teljes megújulást
varázsolta ide.

A kastély teljes egészében felújítot-
ták, kibontották az elrejtett részleteket, és
nagyszerű, többnyelvű kiállítást vará-
zsoltak ide. Majd következett a park,
amelyet sikerült szebbé, látványosabbá és
hangulatosabbá átépíteni. Megújult a
csodálatos családi síremlék is. A parkban
sétálva pedig eszünkbe juthat, micsoda
szellemóriások, kiemelkedő alkotók,
tudósok, írók sétáltak itt, jöttek tudatosan
felkeresni a sírt. De a Csemadok és a
múzeum közös szervezésében is az eltelt
évtizedekben megrendezett emléknapo-
kon megannyi szlovákiai magyar kitű-
nőség járt itt meghatottan s emlékezőn.

Nem szólva arról, hogy több magyar
színház is a Tragédia bemutatására
készülve itt tartott olvasópróbát, s hang-
zottak fel a halhatatlan sorok ott, ahol
annak idején papírra kerültek. Legyen bár
kis település Alsósztregova, de nagy csil-
lagokkal van jelen az emlékezet csil-
lagösvényén. S bár ez kilépés az évszáza-
dokból, de csatlakoztathatjuk ide a száz
évvel ezelőtti esztendőt is, 1923-at, mert
éppen ekkor hunyt el Madách utolsó
gyermeke, Madách Jolán.

Semmiképpen ne feledjük, hogy a
Madáchok több száz évet éltek itt a
faluban. Templomot építettek, a doku-
mentumok szerint is a 19. században
rendszeresen támogatták a templomot,
annak felszerelését gazdagították. Hitük
megélésével példát mutattak a falu lakói-
nak. A történelem pusztításai után mindig
hozzájárultak az evangélikus templom
újraépítéséhez. Iskolát hoztak létre, a-
melyben a tanítókat segítették, hogy jól
képezzék a tehetséges sztregovai gyere-
keket, nem egy közülük aztán magasabb
végzettséghez is jutott. 

M ad á c h  I m r e  A ls ó s z tr e g o v a  d í sz p o lg á r a  –  IN  M E MO R I A M

(Folyt. a 9. oldalon)
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A nagy palóc az utóbbi három évben
a Palóc Világtalálkozó 2020-tól való
szervezése által a tavalyi évben való
megvalósításáig szinte uralta a Kürtös
havilapot, hiszen az egyik állandó szim-
bólumunk volt, amely ott tündökölt
havonta az újság első oldalán. A palócok
általa kerültek föl a magyarság szín-
padára, általa lettek ismertek, és kaptak
öntudatra, ismerték meg jobban önmagu-
kat. Mikszáth a mai modern korban is
nélkülözhetetlen és megkerülhetetlen.
Benne megtestesül mindaz, ami az
embereket össze tudja tartani pártállástól
függetlenül. Erre a mai politika képtelen,
mert épp az ellenkezőjét teszi. Egy öntu-
datra ébredt emberi réteg a legnagyobb
veszély a politikára nézve, ezért az
embereket a józan ész használatára kell
buzdítani. Ez megvolt Mikszáthban és

műveiben. Emberközpontú volt.
Mint minden évben, az idén is a kul-

turális évet Mikszáthtal kezdtük január
16-án, a nagy író születése napján. Jó
érzés volt tudomásul venni, hogy az idén
is nagyon sokan összejöttünk, Mikszáth-
és kultúraszerető emberek, hogy egymást
erősítve és buzdítva nekivágjunk egy
újabb évnek. Azon igyekezetünknek,
hogy ünnepnapokat vigyünk az emberek
életébe, hogy másként is lehet tekinteni a
világra, mint amit a politika diktál, kitéve
minket a tanácstalanságnak, és veszi el
reményünket egy élhető jövőképtől.

A Mikszáth-emlékház udvarán a ven-
dégeket Jarábik Gabriella, a Szlovákiai
Magyar Kultúra Múzeuma igazgatója és
Marta Kálovcová, Szklabonya polgár-
mestere köszöntötték. Mikszáth Kálmán-
ról emlékezett Fülöp Andrea, Magyar-
ország besztercebányai konzul asszonya.
Az ünnepségen részt vettek magyarorszá-
gi barátaink Balassagyarmat és környé-
kéről, Salgótarjánból, Budapestről és ter-

mészetesen régiónkból. A beszédek után
sor került a koszorúzási ünnepségre,
majd a további program az emlékházban
folytatódott. Emlékbeszédet tartott Szászi
Zoltán költő. A maga humoros és palócos
stílusában jellemezte Mikszáth Kálmánt,
a palócokat, a vidéket, emberközelbe hozta
Mikszáthot és korát. A szokásos pohár-
köszöntőt Balogh Gábor, a Csemadok
Nagykürtösi Területi Választmányának
elnöke tartotta. Megköszönte a megjelen-
teknek a tartós támogatást, a Mikszáth-
kultusz ápolását, jó egészséget és sikeres
együttműködést kívánt az ez évi közös
programjainkhoz. A kultúrműsorban fel-
léptek Balázs Attila mesemondó és az
Ipolybalogi Művészeti Alapiskola tanulói
és tanárai. Az ünnepség közös beszél-
getéssel zárult.

Balogh Gábor

Ezt fizetségért biztosan egyikük sem vállalná, csakis egymásért és a közösségért.
Nincs attól jobb érzés, mint amikor az ember egy jó baráti körhöz, közösséghez, egy
nagyobb családi körhöz tartozik. A szervezetnek már van egy saját tájháza, melyen sok
volt a munka, de megérte. Ma már évente több rendezvényt is tartunk itt, disznóöléseket,
gulyáspartikat, baráti összejöveteleket, ez a mi otthonunk. A díj igen meglepett, mert jól
eltitkolták, fogalmam sem volt, hogy én leszek a kiválasztott, csak akkor döbbentem rá,
amikor a laudációt olvasták, és egyre jobban magamra ismertem. Bennem is mindjárt az
ötlött fel, hogy hát én nem is vagyok nyéki, meg sokan vannak, kik előttem járnak. Úgy
látszik, a munkámon, a természetemen keresztül megszerettek a hazaiak (gondolom én),
kivívtam talán a megbecsülésüket, így aztán rám, a „papára“ esett a választásuk.
Köszönöm szépen. Kérdésemre, hogy mit üzenne a fiataloknak, elmondta. „Én mindig
Erdélyből indulok ki. 21-szer voltam Csíksomlyón, és az ottani szerepléseink folyamán
is meggyőződtem róla, hogy ott a hagyományok jobban élnek, mint nálunk (farsangolás,
húsvét, szüret, karácsonyi népszokások, táncházak). Nem szégyenkeznek népviseletbe
öltözni, sőt büszkeséggel viselik, mert ez az egyik alapvető követelménye az értékek és
hagyományok bemutatásának, ettől lesznek ezek hitelesek és autentikusak. Pl. hogyan
nézne ki ma egy szüreti felvonulás, ha mindenki a mai divat szerinti vasárnapi
ünneplőbe öltözne. Szerintem nem is volna érdekes. Ha ezt azonban sokan felvállalják,
akkor már kezd az a közösség érdekessé válni, összekovácsolja őket a múlt, a hagyo-
mányok, az egymás tisztelete, megbecsülése és a közösség szeretete költözik szívükbe.
Megtanulják, megismerik a múltat, a történelmet, ez a mi létünk alapja. Ha nem ápoljuk
kultúránkat, anyanyelvünket, akkor elveszünk. Így rohamosan fogyunk, ha pedig a fiata-
lok is kihátrálnak, nem lesz, aki folytassa, érlelje azt a kovászt, ami összetart bennünket.
Enélkül a mai hétköznapok is sivárabbak, és az emberek elszoknak egymástól. Tehát
üzenem a fiataloknak, kapcsolódjanak be a közösségi munkába, mert ezzel kifejezik
hűségüket a családhoz, a falu közösségéhez, a magyarságukhoz.“

Ennyi hát egy kitüntetett hitvallása, amely őt a megbecsült emberek sorába emelte. 

Balogh Gábor

Folytatás a 2. oldalról Az Ipolynyéki Magyar Kultúráért Díj kitüntetettje 
(Befejezés a 8. oldalról)

A falu az utóbbi évtizedekben
részese lett a Madách-örökségnek,
közösségi életének mind a kastély,
mind a park színhelye lett. A mú-
zeumban rendezett programokon
segítően részt vettek a település
vezetői, polgárai, diákjai műsorral
szerepeltek. Madách Imre másik
otthonával, Csesztve községgel
baráti, együttműködési kapcsolatot
alakítottak ki. A Madách Imrének
adományozott díszpolgári cím nem
lezárása ennek az évszázados kap-
csolatnak, amely a család és a tele-
pülés alatt alakult ki, hanem egy új
fejezetet nyitottak meg, amelyben
továbbra tisztességgel vigyázzák
és gazdagítják világhírű szülöttük
érdemi szellemi örökségét.

Bárhogyan forgatjuk is az idő
nagy kalendáriumának lapjait, csak
oda érünk, hogy 2023-at írunk,
Madách Imre 200 éve született, s
csak azt olvassuk a mostani, éppen
utolsó lapon: Madách Imre magyar
költő szülőfalujának, Alsósztrego-
vának a díszpolgára.

Balogh Gábor
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Lőrincz Sarolta Aranka, a Magyar Kultúra Lovagja 

- Milyen gondolatok jártak a fejedben, amikor megtudtad,
hogy Budapesten a Stefánia Palotában 2023. január 21-én, a
magyar kultúra napja alkalmából a Magyar Kultúra Lovagjává
ütnek?

- Őszinte leszek, nem akartam elhinni.
- Hogyan fogadta a családod, szűkebb környezeted, hogy

ebben a megtisztelő címben részesültél?
- A családom minden tagja örült, hogy ezt a megtisztelő díjat

kapom.
- Óvónőként dolgoztál, ha jól tudom, egészen nyugdíjba

vonulásodig. Hol kezdted, és hol végezted be óvónői pályafutá-
sod. Miért pont ezt szép hivatást választottad?

- Igen, így van, a pedagógusi pálya egy hivatás, és én ezt úgy
is éltem meg. Erre születtem, erre a pályára voltam elhivatott.
Tehát jól választottam, és ezt soha nem bántam meg. 1969- ben
érettségiztem Losoncon, a Pedagógiai Szakközépiskolában.
Első helyem Szlovákgyarmat volt, ahol csak helyettesítettem az
akkori igazgatónőt, aki anyasági szabadságon volt. Aztán
Kelenyén kaptam már állandó állást az óvodában, majd később
Ipolykeszin tanítottam az óvodában, egészen a nyugdíjazáso-
mig.  

- Néprajzgyűjtőként,  nótafaként, szépíróként, az Ipoly mente
krónikásaként ismernek és tartanak számon. Ezekből az
elismerő meghatározásokból kezdjük az elsővel. Mikor kezdtél
el érdeklődni a néprajz iránt? Mi motivált ebben?

- Már egészen kisiskolás koromtól szerettem népdalokat
énekelni, majd később édesanyám hatására fokozatosan
kezdtem foglalkozni a népi hagyományokkal, népszokásokkal,
egészen mostanáig, de nem bezárólag.

- Mit takar a nótafa megnevezés, kifejezés?
- A nótafa kifejezés azt jelenti, hogy számtalan sok népdalt

tud az illető, beleértve a jeles napok dalait és a népi gyermek-
dalokat is. Olyanokat, amelyeket már a többség elfelejtett. 

- Az elmúlt években sorra jelentek meg a palócok életét,
szokásait, hagyományait bemutató könyveid. Mikor kezdtél el
írással foglalkozni, és mi ösztönzött erre?

- Én már egészen fiatal koromtól írtam verseket. De mivel ez
irányban senkitől nem kaptam biztatást, ezért nem is hoztam
nyilvánosságra. Majd egyfajta búvópatakként jött elő az írás
kényszere, már nyugdíjas koromban, amikor már felvállaltam
írásaim mondanivalóját. 

- Köteteidben nagy hangsúlyt helyezel a magyarság meg-
tartására, a nemzet iránti elkötelezettségre. Hogyan látod
szűkebb pátriánk magyarságának helyzetét?

- Számomra a magyarságtudat megtartása kötelesség, amely
a nemzeti identitástudatomból fakad. Ezt én a családban kap-
tam, amelybe születtem és felnevelkedtem. Ez olyan érzés,
amely az anyanyelv szeretetéből fakad. Ha érzem, hogy
szeretem az anyanyelvemet, büszke vagyok arra a kultúrára,
amely ezen a nyelven válik valósággá, és nem szégyenként,
vagy terheként élem meg azt, hogy nem a többségi nemzethez
tartozom, akkor a magyarságtudat megingathatatlan. Ebből jön
az indíttatás, hogy nekem tennem kell nemzeti és népi kultúránk
fennmaradásáért. Ami szűkebb pátriánk magyarságának hely-
zetét illeti, nem vagyok jövőbelátó, tehát előre megmondani
biztosan semmit sem lehet, de a jelen helyzetéből lehet
következtetni. Ha sokan leszünk, akik a fenti megállapítást
magukénak valljuk, miszerint nem érezzük szégyennek, hogy a
magyar nemzethez tartozunk, a magyar kultúrából merítünk,
magyar anyanyelvünk fontos a számunkra és nem teher, akkor
bizakodó lehet a jövő.

- Hogyan jellemeznéd palóc elődeinket? És a ma élő paló-
cokat? Mi az, ami már ránk nem jellemző, vagy miben térünk el
őseinktől?

- Palóc elődeinktől sokat lehetne tanulni, összetartást,
segítőkészséget, becsületességet, szavahihetőséget. A józan
paraszti gondolkodást a mai világ lenézi, pedig sok bölcsességet
rejt, melyből mostani világunk is sokat meríthetne, ezt jó lenne
megőrizni és tovább adni az utánunk jövő nemzedékeknek.
Mindezekről a médiumok leszoktattak minket, mi által már a
fenti tulajdonságok bizony a hiánycikkek sorában vannak a
palócságnál. 

- Milyen terveket dédelgetsz magadban  a jövőt illetően?  
- Dédelgetni sok mindent lehet, de nem biztos, hogy meg is

valósul a dédelgetett álom. Ezért nem dédelgetek magamban
semmilyen tervet, pedig lenne még bőven a tarsolyomban sok
minden. Én inkább azt vallom, amit a népi bölcsesség: „Ember
tervez, Isten végez!” Ha az isteni gondviselés segít, akkor si-
kerül kiadnom a vallásos írásaimat és verseimet, a már félig
összegyűjtött Dédanyáink kelengyés ládáját és a már megírt
meséimet. Ha nem, akkor marad minden a számítógépben. Ezt
úgy veszem, hogy akkor az írásaimra nincs szükség az utó-
kornak. Ilyen egyszerű.

- Mi az, amit nem kérdeztem, de fontosnak tartod elmon-
dani?

- Jók voltak a kérdések, ezért mindent elmondtam, amit
akartam, és remélem, jól is válaszoltam. Köszönöm a kérdése-
ket és a válaszolás lehetőségét.

Bodzsár Gyula

LUXORY SECOND HAND FASHION  
Ipolykeszin a buszmegálló mellett

Kiváló minőség, nagy választék, kedvező áron!

Kellemes meglepetés volt, hogy falunkban egy magán-
vállalkozó megnyitotta használtruha-boltját. A kínálat
bőséges, számos márkájú ruha közül válogathat a vásárló,
köztük osztrák és olasz ruhák is.

A választékban legnagyobb mennyiségű a női és a férfi
áru: kabát, zakó, pulóver, ing, blúz, nadrág, elegáns ruha,
szoknya, sportruházat, sapka, sál, fehérnemű. Fiataloknak is
található modern ruhanemű XS mérettől. További választék-
ban megtalálhatók még táskák, cipők, övek és egyéb
kiegészítők.

Érdemes körülnézni az elegáns kisboltban, biztos, hogy
üres kézzel senki sem távozik.

Szeretettel vár minden divatkedvelő hölgyet és urat a
tulajdonos, Deák Zsuzsa.
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Mozgalmas félévet tudhatnak maguk mögött a csábi alapiskolások

A 2022/2023-as iskolaév már a
kezdetén szebb lehetőségekkel kecseg-
tetett, mint az előző. Nem voltak már
ugyanis érvényben azok a koronavírussal
kapcsolatosan bevezetett megszorítások,
amelyek az elmúlt egynéhány évet félig-
meddig – szakmai, tanulási, közösség-
építési szempontokból – ellehetetlenítet-
ték. 

A tanévnyitó szentmisét követően
immáron szájmaszkok nélkül és jól
látható mosollyal köszönthettük diákjain-
kat – köztük a két elsős tanulónkat – a
tanév első napján. Két hónap pihenés
után mindenki felkészült a következő
hónapok kihívásaira, kalandjaira. Rögtön
az iskolaév első heteiben két diáklányunk
(Bodžár Stephanie és György Terézia)
tanulmányi kiránduláson vehetett részt
bányavárosainkban a Felföldi Tájoló
jóvoltából, majd a Csemadok NTV
szervezésében megvalósuló, Nagyjaink
nyomában című tanulmányi körúton
pedig Striho Péter képviselte az intéz-
ményt.

A tanév második hónapjában ültük
meg az állatok világnapját: célja azon fel-
hívás, hogy mind a haszonállatoknak,
mind a házi kedvenceknek kijár a
megfelelő és odafigyelő törődés. Az
október az idősek hónapjaként is ismert:
az egyik délután a tanulók rövid kultúr-
műsorral készültek nagyszüleiknek, ezzel
is megköszönve nekik törődésüket. 

Szintén októberben vettünk részt a
Rákóczi Szövetség nagyszabású rendez-
vényén, a Gloria Victis 1956 eseményen
Budapesten. A Húšťava Alexandra,
Molnár Viktória, Hegedűs Dominik,
Striho Péter és Celeng Riana alkotta
csapat a világtörténelmet író elődök előtt
tisztelegve, tudással, élményekkel és
jókedvvel telve térhetett vissza Csábra.

A november tanárnak és diáknak
egyaránt kihívás volt a több év kihagyás
után idén már megtartott decemberi
karácsonyi műsorra való felkészülés, ill.
felkészítés. A szerepek aprólékos kiválo-

gatása és szétosztása, a szövegek be-
gyakorlása és színpadon való elpróbálása
sok tanóra feláldozását jelentette, de az
eredmény magáért beszélt: a karácsonyi
szünet előtti héten megrendezésre kerülő
fellépés vastapsot kapott a közönségétől,
mely elismerés után a hagyományos álló
fogadás következett, pár nappal később
pedig az oly nagyon várt szünet.

Az újév első, míg a félév utolsó
hónapját az egyhetes garamfői (Telgárt)
sítanfolyam tette emlékezetessé; ki-ki a
maga módján, de elsajátította a szakszerű
síelés alapvető lépéseit. Visszatérve az
iskolapadba ugyanakkor még volt idő,
hogy jobb jegyekkel szebb bizonyítványt
lehessen kapni, de a nagy hajrában min-
denki jól teljesített. 

A bizonyítványok átvételekor véget ér
az első félév. Ilyenkor a tanuló is szá-
madást tart, értékeli az öthavi munkáját.
Visszagondol az elmúlt hetekre: a fent
említett eseményeken kívül még egy
angol nyelvű színdarabot is megtekint-
hettek, az alsósok többet megtudhattak a
világegyetemről a garamszentkereszti
csillagvizsgálóban, de még a Mikulás
ölébe is ülhettek, amikor az az angya-
laival járta az iskola folyosóit. Idén is
folytatódott a szelektív hulladékgyűjtés
fontosságát hangoztató Ekoalarm projekt,
mely keretében a témában online előadá-
sok valósultak meg. 

Nem voltunk restek a demokrácia
napjáról sem megemlékezni, felhíva a
tanulók figyelmét az 1989-es események
üzenetére. Mindezen történesekbe ad
mélyebb bepillan-
tást az iskolánkon
félévenként meg-
j e l e n ő  S u l i l a p
folyóirat. Félévnyi
m u n k a  t ö m ö r
ös sz e fog la l ó j a .
Belőle is látszik,
hogy Csábon is
mozgalmas és szín-
vonalas diákélet
van. Legyen is még sokáig!

Miskei Ferenc
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A Ferenc pápa által meghirdetett
szinódusi folyamat plébániai, egyház-
megyei, valamint nemzeti szakaszát
követően elkezdődtek a szinódus konti-
nentális szakaszai, amelyek 7 területen,
Észak és Dél-Amerikában, a Közel- és
Távol-Keleten, Ausztráliában, Afrikában
és Európában folynak. A szinódus konti-
nentális szakaszának európai közgyűlése
február 5-12. között Prágában zajlott.

A találkozó a strahovi premontrei
kolostorban Jan Graubner, prágai érsek

által celebrált szentmisével kezdődött. Megnyitó beszédében
Mario Grech bíboros, a szinódus főtitkára a dialógus fontosságát
hangsúlyozta, rámutatva arra, hogy a résztvevők valamennyien az
igazságot keresik, aki Jézus, ezért ma egyetlen ember, senki sem
állíthatja, hogy birtokolja a teljes igazságot. Rámutatott arra is,
hogy a szinodalitás az Egyház létmódja, ami nem a hierarchia ellen
irányul, hanem a felelősség megosztását. 

A szinódus három kulcsszava az imádság, a megszólalás és a
meghallgatás voltak. E három szóban valamennyi résztvevő közös,
pünkösdi tapasztalata nyilvánult meg: egy olyan pünkösdi élmény,
abban az értelemben, hogy a jelenlévők a világ számtalan nyelvét
beszélték, de a nyelvi, kulturális vagy szemléletbeli különböző-
ségek ellenére arra törekedtek, hogy azt ismerjék fel, ami összeköti
őket, és nem azt, ami elválaszt. Az egyik résztvevő ezt így fogal-
mazta meg: „a prágai szinodális gyűlés nem a szavazókészülé-
kekről, hanem a fordító berendezésekről szólt.” Tehát az egyházon
belüli kommunikáció, egymás megértése és meghallgatása a lényeg.

A szinódus lelki keretét a napi szentmise és a csendes, medi-
tatív zene, illetve imádság adta, amely a csoportmunkáról szóló és
a nemzeti beszámolókat lezárta, és amelyekkel az egyes nemzetek
saját vallási hagyományuk kincseivel gazdagíthatták a résztevőket.

Valamennyi európai püspöki konferencia képviselői egy-egy
hatpereces hozzászólás keretében megfogalmazhatták azokat a
benyomásokat, kérdéseket, nehézségeket, amelyek az előkészítő
dokumentum olvasása során bennük felmerült vagy Egyházunk
előtt leginkább kihívásként állt. Ezek voltak többek között a szi-
nodalitás módja, a fiatalok és a periféria megszólítása, a laikusok
hatékonyabb bevonása az egyházi életbe és döntéshozatalba, az
elvallástalanodás, a 21. század által támasztott erkölcsi és tár-
sadalmi kihívások. A beszámolókat munkacsoportokban folytatott
diszkusszió követte, amelyeket a szervezők nyelvismeret szerint,
az angol, a német, az olasz, a francia, valamint a lengyel nyelv
ismerete alapján alakítottak ki. Az egyes nyelvi csoportok tudato-
san leképezték a szinódusi résztvevők sokszínűségét: az Egyház
vezetői, bíborosok, püspökök, valamint papok és laikusok egy-
egy csoportban egyaránt képviselve voltak, és bátran megoszthat-
ták egymással az együtt vándorlás tapasztalatát.

A csoportmunkát követően a résztvevők a szinódus plénuma
előtt számoltak be a megosztás eredményeiről és gyümölcseiről.
Ennek során megtapasztalható volt az is, hogy azokat a kérdés-
eseket és kihívásokat, amelyek a 21. század egyháza előtt állnak,
másként látja és értékeli egy nyugat-, egy dél- vagy egy közép-
európai keresztény és másban látja a lehetséges megoldást is. A
szinóduson kiviláglott az a történelmi, kulturális különbözőség is,
amely kontinensünket jellemzi: számos helyi egyház tapasztalatát
nemcsak a történelmi múlt befolyásolta, hanem a jelen kihívásai is. 

Ferenc pápa a szinódusi folyamat során többször hangsúlyozta,
hogy mindenkinek a szavát meg kell hallgatni. Ez a szinódus során
több szinten is megvalósult: egyrészt a szinódus résztvevői szóba
hozhatták az adott ország vallási, etnikai vagy más kisebbségek ne-
hézségeit, valamint az egyenlőség és az igazságosság jegyében vala-
mennyi részt vevő ország képviselői egyaránt megszólalhattak.

Balga Zoltán

Híves György 1943. április
26-án született Lukanényében. A
prágai Mezőgazdasági Főiskolán
szerzett diplomát 1966-ban. Idén
töltötte volna be 80. születésnap-
ját. Valamikor a rendszerváltás
utáni hónapokban ismerkedtem
meg vele egy Ipolynyéken meg-
tartott ülésen, ahol a frissen meg-
alakult Együttélés és MKDM
alapszervezeteinek elnökei járási
fórumot tartottunk a közös fel-

lépésünkről, a Nagykürtösi járáson belül formálódó poli-
tikai kerekasztalon az ott képviselt érdekeinkről. Ő a Ma-
gyar Kereszténydemokrata Mozgalmat képviselte akkor.
Abban az időben még egy nagyon erős és jól szervezett
közösségünk volt, erős választói bázissal, de a politikához
kicsit amatőrök voltunk. Nem tanultuk. Ösztönből politi-
záltunk, ahogyan a szívünk és a meggyőződésünk diktálta.
Annak idején, 1994. január 8-án, ő is – mint Lukanénye
polgármestere a – helyi és környékbeli képviselőkkel és
polgármesterekkel útnak indult  a komáromi nagygyűlésre,
ahol fel is szólalt, mert az ő autóbuszukat is megállították,
és nem engedték tovább a helyszín felé, de másokhoz csat-
lakozva stoppal jutottak el végül is a helyszínre. Útjaink az
elkövetkező jó másfél évtizedben sokszor keresztezték
egymást. Az 1998-ban megalakult MKP-ban az Országos
Tanács üléseire gyakran jártunk együtt, hosszasan beszél-
getve, tervezgetve a régiónkban élő közösségünk jövőjét,
elemezve a jelenét, lehetőségeit. A kétezres évek elején
egy rövid ideig a Nagykürtösi Járási Hivatal elöljárója is
volt, de a párt akkori járási vezetésében meglévő kicsi-
nyesség és irigység két év után elmozdította a helyéről.
Lukanénye polgármestereként gyakran hallatta hangját,
főleg egyházi témákban. Szívén viselte, és mérhetetlenül
büszke volt községe történetére, és az egykoron luka-
nényei plébánosként elhurcolt, meghurcolt Lénár Károly,
későbbi pápai káplán sorsát, munkásságát, meghur-
coltatásának igaz történetét gyermekként átélte, és később
meg is írta egy kis füzetben, amelyet éppen tavalyelőtt,
2021 őszén, az Esterházy János születésének 120. évfor-
dulója tiszteletére a lukanényei templom falán emelt
emléktábla avatása után adott át nekem. Jó másfél évtizede
visszavonult a politizálástól, de mindig érdeklődve,
figyelemmel követte a történéseket, és néha, ha összefu-
tottunk valahol, mindig megdicsért a kiállásomért és az
írásaimért. Sokszor küzdöttünk együtt az igazságot, kö-
zösségünk felemelkedése és megmaradása útját keresve.
Sokszor volt más-más véleményünk is a dolgokról, de a
célok mindig közösek voltak. Hitünk, kereszténységünk,
magyarságunk megmaradása. A szülőfaluját, melynek élén
polgármesterként három választási időszakot töltött,
rajongva szerette és tisztelte. Templomépítő volt. És aki
templomot épít, az hisz a jövőben.  Hirtelen, váratlanul
érte a halál. A közös történetünk a mai napon véget ér.
Hálás szívvel gondolok vissza közös küzdelmeinkre, hasz-
nos vitáinkra, együtt végzett közösségi munkánkra.
Szeretném neki megköszönni mindnyájunk nevében, akik
ismertük és tiszteltük őt, mindazt, amit a szűkebb közös-
ségéért, falujáért és a felvidéki magyarság küzdelmeiért
tett. Életében mindig a hitben megbúvó békét és szolgála-
tot kereste, hitt annak erejében és kimondásában is. Ezt
mostantól már a mennyei nagy családunkkal együtt keresi
tovább. Isten veled, Gyuri! Nyugodj békében. Legyen neked
könnyű a föld, és békés a mennyek országa!

Hrubík Béla

Mi mindig búcsúzunk!
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Máriásverseny Ipolynyéken

Ez a fajta szórakozás nem tartozik éppen a kulturális
tevékenységek körébe, ennek ellenére már évek óta a helyi
Csemadok-alapszervezet égisze alatt kerül megrendezésre
Ipolynyéken. Január 14-én a helyi kultúrházban gyűltek össze

ezen szellemi sportnak  műve-
lői. Kicsiny falunknak jó hí-
rét kelthettük, ha egészen
Stubnyafürdőről (Turčianske
Teplice), Erdőközről (Poh-
ronská Polhora) Garamszent-
keresztről (Žiar nad Hronom)
is voltak résztvevők, akik
visszajáró versenyzőként már
többször élvezték szerveze-
tünk vendégszeretetét.

Csemadok-szervezetünk
kupatulajdonosai és a verseny győztesei 2023-ban:

1. hely: Švec Peter, Zólyom
2. hely: Weis Peter, Felsőtubnya
3. hely: Nagy László, Ipolynyék
Gratulálunk!                                                           -nt-

Disznóölés csemadokos módra
A régi paraszti

világban alig volt
olyan ház, olyan
porta, ahol télvíz
idején ne lett vol-
na disznóvágás.
A magyar hagyo-
mánykör egyik
legfontosabb tra-
díciója a háztar-
tások évi hús- és
zsiradéktartalékát
biztosította.

Ipolynyéken a
helyi Csemadok-

alapszervezet már több éve igyekszik ezt a hagyományt
megőrizni. Elsősorban azért, hogy a disznóból készült
éltelek – hurka, abárkása, kolbász, disznósajt, abárolt
szalonna – készítésének módját megőrizzék, másodsorban
pedig a szervezet rendezvényein ezeket a finomságokat
feltálalhassák. A
január 7-én meg-
tartott disznóölé-
sen a szervezet
a p r a j a - n a g y j a
megjelent, jó han-
gulatban, egy kis
poharazgatás mel-
lett folyt a munka. 

Míg a férfiak

Gömöry Lóránt és Molnár Sándor
főböllérek vezetésével a disznó szét-
szedésén, dolgoztak, az asszonyok a –
Palóc népdalcsoport tagjai – a kony-
hában serénykedtek, itt-ott dalra is
fakadtak. Közben rotyogott a finom

orjaleves, készült a pörkölt, disznótoros káposzta. A csapat
másik fele Csemadok-elnökünk, Pobori Sándorral az élen a
zsírt vágta és sütötte. Késő délutánra a hurka és a kolbász is
elkészült Baráth Dodi és Antal Zoltán hathatós közre-
működésével. A legfinomabb abarat az asszonyok készítik,
így ez a munka rájuk várt. Besötétedett már, mire minden-
nel elkészültek, a konyhából mennyei illatok terjengtek…
és a hagyományokhoz hűen megkezdődött a disznótor.

F i n o m é t e l e k
mellé jó zene –
Kukolík Károly
jóvoltából – mu-
latni, farsangolni
szerető társaság.
Ilyen volt a disz-
nóölés csema-
dokos módra…
Jövőre folytatjuk!

-nt- 

Farsangi Máriás kártyaverseny

Az utóbbi két évben a
farsangi időszak sem a szoká-
sos hangulatban és hagyomá-
nyok szerint telt el, mert a
Covid-járvány felülírta ezeket.
Ennélfogva több rendezvény
elmaradt, az emberek otthon
ültek, és a maguk módján vi-
gadtak vagy töprengtek a jövő
felett. Így volt ez Ipolybalogon

is. A hagyományos farsangi Máriás kártyaverseny az utóbbi két
évben elmaradt, de az idén újra megrendezték, ezúttal nem volt
semmi akadálya, ha csak nem az a tény, hogy az emberek
otthonülősebbek lettek, és nehezen mozdulnak ki egy-egy
eseményre. Hiába, a megszokás és a kényelem az nagy úr,
pedig ennek általában nagy
árat szoktak az emberek
fizetni. Reméljük, ebből a
„betegségből“ mihamarább
kigyógyulunk.

Az idei versenyre ösz-
szesen tízen neveztek be,
megérdemlik, hogy név
szerint is bemutassuk őket:
Balga Tibor, Csíri György,
Gyurász Pál, Gyurász Pé-
ter, Koncz János, Negyela Imre, Racsko Július, Valent Gábor,
Varga Ottó, Varga Zsolt. A verseny helyszíne a DOBOS csárda
volt január 29-én. A sokfordulós verseny jó hangulatban telt el,
több órás küzdelem után megszületett az eredmény. A versenyt
ugyan pénzre játszották, a verseny végén azonban mindenkinek
ugyanannyi pénze volt, mint a kezdetkor, ha csak időközben
nem erősített a jobb eredmény elérése érdekében. 

Végeredmény: l. Negyela Imre 2. Balga Tibor 3. Varga
Zsolt. Az első helyezett, Negyela Imre elnyerte a Polgármester
Vándorserlegét, amelyet a polgármester, Bálint Péter személye-
sen adott át. Mindhárom helyezett tárgyi jutalmat is kapott. 

Gratulálunk a helyezetteknek, minden résztvevőnek, és
jövőre, reméljük, többen is kedvet kapnak a folytatásra!

Balogh Gábor
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A tanulmányíró pályázat dí jazottjai

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 kevés-
bé ismertek vagy ismeretlenek is. 

Az idei Petőfi-emlékévhez kapcsolódva minden
hónapban lapunkban is közzéteszünk egy-egy, nóta-
ként is közismert Petőfi-verset. 

Régi nóta, 
híres nóta

Te hoztad a boldogságot, a szerelmet nékem,
Te lettél az én tavaszom s virágom a réten.
Régi nóta a hegedűn szívem dobbanása,
Versben megírt nagy szerelmek édes vallomása.

Amióta enyém lettél, elkerül a bánat,
Fénye van a csillagtalan, sötét éjszakának.
Valóság a legszebb mese, és mi benne élünk,
Életünkben mesekönyvet mi már nem cserélünk.

Csáky Károly

(honismereti olvasókönyv)

Nemrégiben jelent meg Csáky
Károly néprajzkutató, helytörténész
legújabb könyve, amely az Ipolyság, a
mi városunk címet viseli. Alcíme
szerint honismereti olvasókönyvről van
szó. A szerző könyve előszavában meg-
ismerteti az olvasót a kiadvány létrejöt-
tének körülményeivel, azzal az igény-
nyel, hogy jelenjen meg a városról
(Ipolyság) és társközségeiről (Peresz-
lény, Tesmag) egy olyan összegző
munka, amely betekintést nyújt a
települések földrajzába, történelmébe,

néprajzába stb. Hogy néhány érdekes fejezetet kiemeljek: a
régészeti kutatások alapján értesülhetünk az e területen élő
emberek mindennapjairól, a honfoglalás és a török megszállás
idején történtekről, a monostoralapításról vagy olyan, itt tevé-
kenykedő jeles személyiségekről, mint Thuróczy János vagy
Fegyverneki Ferenc. Természetesen a későbbi évszázadok történé-
sei is helyet kapnak a lapokon több korabeli fényképpel, képeslap-
pal, térképpel, egyéb irat reprodukciójával illusztrálva. De a város
politikai, társasági, kulturális és oktatási helyzetéről és intéz-
ményeiről is képet kapunk, mint ahogyan a város jeles szülötteiről,
ill. az ún. „Ipolyság-regényekről” is olvashatunk. Természetesen
teret kapnak az Ipolyságon jelen lévő vallási közösségek, templo-
maik és a város további szakrális kisemlékei is, majd rövid nép-
rajzi fejezet zárja a terjedelmes kötetet.

Csáky Károly munkatársával, Lendvay Tiborral egy olyan
hiánypótló kiadványt tett le elénk, mely több korosztályt, több
réteget is megszólít(hat). Elsősorban az oktatási intézmények
meríthetnek belőle, hogy a honismeret-, történelem-, földrajz-, iro-
dalom- vagy régióismereti órák tananyagát ezzel kiegészítsék, de
pl. idősebb korosztály esetében – megfelelő irányítással – tanórai
vagy önálló feldolgozásra alkalmas szövegeket is találhatnak
benne. Természetesen minden ipolysági vagy Ipolysághoz bármi
módon kötődő, a város vagy régió iránt nyitott olvasó érdeklő-
désére is számot tarthat. 

Végezetül a szerző előszavának záró soraival ajánlom a Kürtös
olvasóinak szíves figyelmébe a kiadványt: „Szeretnénk, ha azok,
akik kezükbe veszik, sok-sok ismeretet szerezhetnének belőle;
elolvasása, lapozgatása a közölt szakirodalommal együtt pedig
további kutatómunkára is serkentene egyeseket.” -ná-

Ityóka, pityóka, ripityóka,
Szerelmes vagyok egy szép asszonyba,

Meg is csókolnám én őtet,
De ennyi ember előtt mégsem lehet,
Kérem hát, hunyják be a szemüket!

Kis ablak, nagy ablak, kerek ablak,
Szerelmes legénynek csókot adnak.

Szerelmes ha nem volna,
A gulya nem legelne a tilosba,

Ityóka, pityóka, ripityóka.

Meglátásom szerint az ipolybalogi
székhelyű Palóc Társaság, a magyar
hagyományápolók önkéntes művelődési
társaskörének sokrétű tevékenysége jóval
ismertebb szűkebb pátriánk határain
kívül, mint azon belül. A Palóc Társaság
Madách-díjas elnöke, a Magyar Érdem-
kereszttel is kitüntetett Z. Urbán Aladár
időt és fáradságot nem ismerve immár
több mint 30 éve szervezi a társaskör ren-
dezvényeit, hogy csak néhányat említsek
a sok közül: rovásírás-vetélkedők, honis-
mereti kirándulások, honszerető túrák,

emléknapok, emléktábla-avatások, művelt-
ségi versenyek, kiadványok, Örökség
népfőiskolai táborok, és nem utolsósor-
ban tanulmányíró pályázatok.

A magyar kultúra napja alkalmából
idén is meghirdette tanulmányíró pályá-
zatát. A Himnusz befejezésének 200.
évfordulóján, a budapesti Aranytíz Kul-
túrház épületében január 22-én tartották a
díjkiosztó ünnepséget.

A rendezvény főszervezője, Z. Urbán
Aladár az ünnepség megnyitóján elmond-
ta, hogy a 27. alkalommal meghirdetett

pályázatra 92 pályázóból beérkezett 96
pályaművet értékelt az értékelő bizottság.
A pályázatra alapiskolások, középiskolá-
sok, valamint felnőttek jelentkezését
várták. Szűkebb pátriánkból az alap-
iskolások kategóriájában a Lukanényei
Alapiskola és az Ipolybalogi Ipolyi
Arnold Alapiskola képviseltette magát.

Az alapiskolások korosztályában har-
madik díjban részesült  Kovács Vivien
(Lukanénye). Különdíjat kapott Rados
Franciska (Ipolybalog).             

B.Gy.

Rég elhúzták az esteli harangot,
Ki az, aki még mostan is barangol?
Csak én járok a faluban egyedül,
Keresem az álmot, de az elkerül.

Fönn van a hold, fönn vannak a csillagok,
Mint megannyi szép leányszem, úgy ragyog.
Sötét árnyat vetnek a fák, a házak,
Unalmokban egyebet sem csinálnak.

Petőfi: Rég elhúzták az esteli harangot
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A napok egyre hosszabbodnak, és lassan felébrednek a földben szunnyadó
magok és virághagymák. Ebben a hónapban, ahogy a természetnek, a
kertészeknek is fel kell készülniük a tavaszra. Vannak olyan tennivalók, ame-
lyeknek már most neki lehet látni, ezzel könnyítve meg a tavaszi kerti
munkákat, amelyek március-áprilisban várnak az emberre. 

A kiszáradt, elhalt fákat ilyenkor jó kiszedni, illetve itt az alkalom meg-
szabadítani a növényeket a régi, fán maradt gyümölcsöktől, termésektől és
száraz virágmaradványoktól. A munkát a kártevők, betegségek meg-
előzésével lehet folytatni, a február ugyanis a fatisztogatási feladatok hónap-
ja is. A beteg gallyakat le kell vágni, és éles késsel el kell távolítani a kártevők
jól látható alakjait. Érdemes időt fektetni a fák törzsének, vázágainak tiszto-
gatására is: ez azért hasznos, mert a kéreg repedéseiben a gombabetegségek
spórái, kártevők tojásai találhatnak téli menedéket. Hasonlóan fontos a táp-
anyagok pótlása is. A cserjék és örökzöldek trágyázását a hónap második
felében már el lehet kezdeni, viszont arra nagyon kell figyelni, hogy az egyes
típusokat az igényeiknek megfelelő szerrel kezelje az ember.

Aki már februárban elkezdené a veteményezést, annak két dologra kell
figyelnie: az egyik, hogy mit lehet ilyenkor ültetni, a másik pedig az időjárás
alapos megfigyelése. Ha tudja az ember, hogy ebben a hónapban mit érdemes
vetni, milyen feltételek szerint, és ehhez alaposan figyelemmel kíséri az
aktuális időjárást, akkor már biztos lehet abban, hogy sikerrel fog járni a ter-
mesztésben.

A szakemberek szerint ugyan februárban már a tél utolsó heteit vészeli át
az ember és a természet, az időjárás ilyenkor még eléggé kiszámíthatatlan: a
hideg és az enyhe időszakok váltják egymást, ezért a talaj hol fagyos, hol
pedig felázott. Sokan csábulnak el, és kezdenek hozzá a szabadföldi ülte-
téshez és veteményezéshez, a szakértők mégis azt tanácsolják, mindenki
inkább fedett helyen, cserepekben, palántázó edényekben kezdje el az
ültetést. Lehetőleg olyan helyen, ahol nincs fagy, de sok a napsütés.

Ha kimegyünk a kertbe, jó eséllyel már megpillantjuk az első hóvirágot,
és sok esetben már megjelennek a jácintok, a tulipánok és a nárciszok is.
Sajnálatos módon ezekkel együtt a csigák is előkerülnek, amiktől érdemes
már most megszabadulni. Kiváló módszer lehet madaraknak való magokat
szórni oda, ahol a csigákat látjuk, hiszen így jó esetben ők megoldják az irtást.
Érdemes kicsit beletúrni a földbe is, ugyanis ha szerencsénk van, találhatunk
petéket, és még ebben a formában szabadulhatunk meg a csúszómászóktól.

A februári hónap a magvetés és tervezés ideje is. Elsőként vegyük elő a
tavaly félretett magokat, és válogassuk ki, ami még használható közülük! Ez
kiváló alkalom arra is, hogy amire nincs szükségünk, elajándékozzuk, vagy
éppen olyanra cseréljük, amit szívesen elültetnénk. Ha megnézzük készle-
teinket, a hiányzókat már most vásároljuk meg, hogy a megszokott és bevált
zöldségfajták nehogy elfogyjanak.

Jó idő esetén menjünk ki a kertbe, nézzük meg, milyen a talaj. Ha nem
fagyott és nem tapadós, elkezdhetjük néhány zöldségféle ültetését.

Ha ősszel nem duggattunk, most feltétlenül kerüljön a földbe a
fokhagyma 25 cm sor- és 10 cm tőtávolságra. Gyakran tapasztaljuk, hogy az
elduggatott fokhagymagerezdek egyszer csak a felszínen kötnek ki. Mindezt
a giliszták aktív munkájának köszönhetjük. Ez ellen is tudtak eleink praktikát.
Duggatás előtt hagymahéjat sekélyen gereblyézzünk a talajba. Így a giliszták
a hagymahéjjal lesznek elfoglalva. Azt is mondták, hogy a dughagymát
duggatás előtt alaposan áztassunk be esővízbe. Így gyorsabb lesz a
gyökérképződése a megduzzadt hagymának. A petrezselyem hidegtűrő mag.
Ez azt jelenti, hogy a csírázáshoz hidegre van szüksége, hogy a magburok
megrepedjen. Amint a talaj engedi, vessük el, ha jó termést akarunk.

A hónap utolsó hetében megkezdhetjük a borsó vetését is 40 cm sortávra
8-10 cm mélyre. A középkorai termesztésre most vessük a karfiolt – a rövid
tenyészidejű és középérésű fajtákat.

Ha az időjárás kedvező, vethetjük a sárgarépát és a paszternákot is. Ebben
a hónapban érdemes nekiállni a paprika nevelésének, mert ez a kényes
növény rendkívül lassan nő. A paradicsom ugyan gyorsabban halad a
fejlődésben, de ha május végén erős töveket szeretnénk kiültetni, ehhez
februárban el kell vetni a magokat! Ugyanez a helyzet a padlizsán esetében
is. 

-ber-

Február a kertekben
Lapunk februári számának megjelenése

utáni napokban zárul a farsang, melynek
hossza és naptári zárónapja minden évben
más és más. Ennek az az oka, hogy a farsang
két egyházi ünnep közé ékelődik, és azokhoz
szorosan kötődik. Nevezetesen a vízkereszt és
a húsvéti nagyböjt közé. Egykoron a farsang a
lakodalmak, mulatságok, vidám szórakozások
ideje volt. Kár, hogy manapság kevés maradt
meg a farsangi szokásokból. Ezek a szokások
többnyire február hónapban – farsang végére,
farsang farkára, farsangvasárnapra, farsang-
hétfőre és húshagyókeddre összpontosultak.

Úgy gondoltuk, hogy az idei farsangot egy
nem minden tanulságot nélkülöző humoros
történettel zárjuk.

Trianonban tárgyalnak az országok
további sorsáról az első világháború után.
A tárgyalás közepén jelentkezik a magyar
küldött, hogy szólni kíván.

Felszólítják.
- Én csak azt szeretném mondani, hogy

mikor mi idejöttünk a Kárpát-medencébe,
az éjszaka leple alatt ellopták a románok a
lovainkat.

A többiek nem igazán értik, kérdi az
elnök, szeretné-e a magyar, ha hozzászólását
jegyzőkönyvbe vennék-e.

- Á, nem, nem kell. Csak úgy mondtam...
A tárgyalás folytatódik, megint szólni

kíván a magyar:
- Én csak azt szeretném mondani, hogy

mikor mi idejöttünk a Kárpát-medencébe, az
éjszaka leple alatt ellopták a románok a
lovainkat.

Megint kérdik, jegyzőkönyvbe akarja-e
vetetni. Mondja:

- Nem kell, csak úgy mondtam...
A tárgyalás folytatódik, a magyar megint

szólásra kér engedélyt:
- Én csak azt szeretném mondani, hogy

mikor mi idejöttünk a Kárpát-medencébe, az
éjszaka leple alatt ellopták a románok a
lovainkat.

A román küldöttnek már vörös a feje!
Üvöltve kifakad:

- De hisz akkor még itt sem voltunk!
Mire a magyar:
- Na, ezt vegyék jegyzőkönyvbe...

Közreadta: B.Gy.
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Szerkesztõk: Hrubík Béla, Balogh Gábor. Mûszaki szerkesztõ: Kliment Éva. Korrektúra: Németh Ágota. 

Levélcím: 991 28  Vinica, Nekyjská 397/27. E-mail: csemadokntv@gmail .com.Telefon: 0907/85 62 96 .

Nyilvántartási szám: EV 1419/08. ISSN 1336-3972. IÈO 00 419 621. Nyomda: Csemadok OV Ve¾ký Krtíš. 

Terjeszti: a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya. Ára 1,00 EUR. Megjelenik 800 példányszámban. 

A szerkesztõség álláspontja nem minden esetben azonos az újságban közöltekkel. A kéziratok szerkesztésének,

esetleges rövidítésének jogát fenntartjuk. A hirdetések tartalmáért és nyelvhelyességéért felelõsséget nem vállalunk. 

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