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Október 11-én az egyházi
kórusok országos találkozója
zajlott Vácott a Konstantin té-
ri székesegyházban. Varga Lász-
ló kanonok, aki egyben az
Országos Magyar Cecília E-
gyesület elnöke is, volt a talál-
kozó főszervezője. Meghívásá-
nak örömmel tett eleget az i-
polysági vegyeskar is.

A kórusok bemutatkozása
már délelőtt megkezdődött.
Megható volt az a szeretet,
mellyel kórusunk karnagyait,
Wollent Andreát és Béres Gá-
bort, valamint a együttes tag-
jait a bemutatkozáskor fogad-
ták. Bár a szervezők időben meg-
küldték a kottákat, nehéz volt
közösséggé hangolni a mintegy
1200 énekest, hogy a délutáni
istentiszteleten éneklésük töké-
letes legyen.

A Szűzanya tiszteletére be-
mutatott szentmisét dr. Beer

Miklós váci megyéspüspök ce-
lebrálta. A hatalmas összkórus
éneke egyedülálló és valóban
ritkán hallható különleges él-
ményt nyújtott minden részt-
vevőnek. Mint a székesegyház
karnagya mondta: „Az itteni kó-
rustalálkozók azért váltak hí-
ressé, mert ezeken az énekka-
rok tagjai és karnagyai a jó Is-
ten kegyelmébõl még mindig új
lelkesedést merítettek a továb-
bi szolgálathoz, hitben és öröm-
ben tértek haza.”

A pöspökatya a szentmise
végén megköszönte a kóru-
soknak a szép éneklést, külön
megnevezve az ipolyságiakat.
László atya a búcsúzáskor arra
is rámutatott, hogy a kórusok
tettrekészsége és lelkesedése
őt is további munkára fogja ser-
kenteni egyházzenei tevékenysé-
gében.

Danis Ferenc

A népi kultúra ünnepe Csatán

Krónikásunkra emlékezünk

Az idei novemberi talál-
kozó keretében a Lévai járás 14,
Csemadok-alapszervezeti véd-
nökség alatt működő kultúrcso-
portja mutatta be repertoárja egy
részét. A járási seregszemlére
2003. november 16-án került
sor Csatán a kultúrházban. Régi-
ónk képviseletében a palásti
Cintlikék gyermeknéptánccso-
port, a százdi gyermek- és fel-
nőtt citerazenekar, illetve az
ipolyviski Dinamic tánccsoport
színesítette a fellépők palettáját.

A rendezvényt dr. Morausz-
ky Mária, a Csemadok Lévai
Járási Területi Választmányá-
nak elnöke nyitotta meg. Ezu-
tán Száraz József, a Csema-
dok Országos Tanácsának elnö-
ke szólt a Csemadok társadal-
mi szerepéről, felvázolva a
szervezet jövőképét is. A rend-
kívül gazdag, több mint három-
órás műsor varázsát fokozta az
a rég nem tapasztalt és örven-

detes tény is, hogy a szerep-
lőket Csatán zsúfolásig meg-
telt nézőtér fogadta. Váro-
sunk képviseletében a folklór-
találkozó szervezésében Pálin-
kás Tibor ipolysági és Kapa
Sándor tesmagi alapszervezeti
vezetők vettek részt.

Az idei találkozó – az elő-
ző évek hasonló rendezvényei-
vel összehasonlítva – a szerve-
zés terén kétségkívül előre-
lépést jelentett /köszönhetően a
csatai alapszervezet hathatós
támogatásának is/. A megelő-
ző lévai, zselízi és ipolysági hely-
színekkel összehasonlítva a csa-
tai szerencsésebb választás volt,
bizonyítva, hogy népi hagyomá-
nyaink éltető talaja jelenleg a
falu, s amennyiben hálás közön-
séget szeretnénk a szereplőknek
biztosítani, rendezvényünket a
jövőben is a régió központi
községeiben kell elhelyezni.

Pálinkás Tibor

Az ipolysági kulturális in-
tézmények évek óta szisztemati-
kusan igyekeznek építeni kul-
turális együttműködésüket a
szomszédos városok hasonló in-
tézményeivel. Ennek eredménye-
képpen rengeteg olyan rezdez-
vény jött létre, amelyet ezen e-
gyüttműködés nélkül nehéz lett
volna megvalósítani.

Az együttműködés újabb e-
redménye a Nagymarosi Kép-
zőművészek Egyesületének ú-
jabb kiállítása, amely novem-
ber 20-án nyílt meg a Zselízi Vá-
rosi Könyvtárban, ahová az i-
polysági Bartók téri zsinagógá-
ból „vándorolt” városunk kultu-
rális intézményei, illetve a váci

Katona Lajos Városi Könyvtár
támogatásával, tovább építve ez-
zel Ipolyság, Zselíz, Vác és
Nagymaros interurbánus együtt-
működését, jószomszédi kapcso-
latait.

A kiállítás jó alkalmat adott
arra is, hogy a közös munka ú-
jabb állomásairól is megegye-
zés szülessen. Ennek eredmé-
nyeként 2004-ben Ipolyságon a
zselízi Blue Art képzőművé-
szeti egyesület kiállítását szeret-
nénk megvalósítani, a zselízi
könyvtárban pedig – reménye-
ink szerint – ipolysági ifjú kép-
zőművészeti tehetségek jutnak
majd kiállítási lehetőséghez.

Pálinkás Tibor

KULTÚRA

Ipolyság aranykoszorús vegyeskara
a váci székesegyházban énekelt2003. december 8-án lett volna 85 éves Csavojec József,

Felsőszemeréd krónikása. Sajnos, csak múlt időben említhet-
jük meg ezt az évfordulót, mert Józsi bácsi 2003. november 19-én
eltávozott az élők sorából. E szomorú alkalomból visszalapozok
az elhunyt életének krónikájában.

Szerény, értelmes munkásember volt, aki az iskola elvégzé-
se után fiatalon kezdett dolgozni a mezőgazdaságban, melyhez
egészen nyugdíjba vonulásáig hű maradt. 60 évig tartó házas-
ságából feleségével három gyermeket neveltek fel. A minden-
napi munka és családapai kötelességek mellett igen aktív társa-
dalmi életet élt. 34 évig volt helyi képviselő, és kisebb-nagyobb
tisztségeket is betöltött. 44 éven át községünk krónikáját is ve-
zette. Az ezzel járó feladatokat igen nagy odafigyeléssel és
szeretettel végezte. Erről tanúskodik az 5 kötetes krónika mint-
egy 2000 teleírt oldala. Az ötödik kötet 492 oldalából 22 ma-
radt üresen.

Józsi bácsi 44 éven keresztül mindig ott volt, ahol történt
valami, és az eseményeket feljegyezte. Nemcsak jelen volt, a
jelentősebb események alkalmából verset is költött. Igen, vers-
be foglalta gondolatait, amelyekben kifejezte örömét, bánatát,
köszöntőjét. Ilyen formában szólt a nyilvánossághoz, bará-
tokhoz, sőt családtagjaihoz is.

2000-től egészségi állapota rosszabbodott, utolsó feljegyzé-
se 2001. szept. 11-i keltezésű, az USA-beli terrortámadásról. Le-
jegyezte a fontos világi eseményeket is. Csak most látjuk, meny-
nyire szükség volt rá mint községi krónikásra. Nehéz lesz folytat-
ni úgy, ahogy azt ő csinálta. Ilyenkor szokták mondani: sajnos, az
élet megy tovább.

Életében is sokszor megköszöntük szorgalmát, utoljára a
temetésekor mondott búcsúbeszédben. Akik ismerték és szeret-
ték, sokáig emlékezni fognak Józsi bácsira.

Nyugodjon békében!
Lőrincz Márta

Az énekkar tagjai a székesegyház lépcsőin

Városok közötti együttmûködés


