
Eddig is igyekeztünk méltóképpen ápolni falunk szülöttének emlékét, a jövőben ezt még 
nagyobb odafigyeléssel fogjuk tenni, mert a név még jobban kötelez, így még közelebb áll 
szelleme hozzánk. 

„Minden népnek van egy-egy ünnepnapja, A hétköznapok komoly gondja közé majd 
Mikor a szíve szerint ünnepel. Eljön végtére a nagy ünnep el, 
A magyarnak, hogy ünnepet ülhessen, Ha minden ember, minden magyar ifjú 
Előbb okulni és dolgozni kell. Megteszi egykor, amit tenni kell!" 

(Endrődi Sándor) 

2003. december 13-a ünnepnappá lett az ekeli iskola és a község életében. 

Felkészítő tanár: Mitykó Katalin Vajkai Krisztina 

A mi Ipolyvarbónk 

Az én otthonom Ipolyvarbó. Itt valahogy mindenből jócskán jutott. A természet gyönyörű-
séges, és a történelmi régiségek is megtalálhatók. 

Ez a falu Szlovákia déli részén fekszik, az Ipoly völgyének középső részében. A természeti 
adottságok a folyó, a dombok összeölelkeznek a szántóföldekkel, mezőkkel és a faluval. A 
nyári forróságban a folyó vízszintje eléggé alacsony, néhol bokáig érő vízben sétálhatunk. Itt 
nálunk csak akkor nevezhető az Ipoly határfolyónak, amikor kiönt. 

A falu nem mindig a mai területen feküdt. Eredeti helye a Kisvarbód nevű dűlőben volt. A 
törökök kirabolták, majd felégették. A régi falunak nagy károkat okozott a kiáradt folyó is. Az 
ottani templomról az a szóbeszéd kering a faluban, hogy elsüllyedt. A harangok pedig min-
den hetedik évben megszólalnak, de csak az igaz életű és tiszta szívű emberek hallhatják. A 
határban dolgozók közül már jó páran állítják, hogy hallották a harangszót. 

A falunak csak egy be- és kivezető útja van. Beérve a faluba bérházakat és családi házakat 
egyaránt láthatunk. Kicsit beljebb található a focipálya. Tovább menve egy éles kanyarnál lát-
hatunk egy nagy zöld kaput, azon túl van az iskola. Itt tanulok én is, körülbelül hetven gye-
rekkel együtt. Az iskola, mely előtt egy kisebb park áll, nemrég vette fel a nagy palóc író, Mik-
száth Kálmán nevét, akiről minden évben megemlékezünk. A park fáit nagy íróink emlékére 
ültették, akik valamilyen szerepet játszottak az iskolánk életében. Innen nem kell sokat men-
ni, hogy megérkezzünk a falu buszmegállójához. Az út másik felén található egy-két bolt. 

A szemben levő nagy fehér épület, a községháza. Itt van a posta, az orvosi rendelő és a köz-
ségi hivatal irodája is. A községháza nagyterme elég fontos szerepet kap a kulturális életben. 

A főúton maradva rögtön a kisbolt mellett áll egy emlékmű, ennek felépítésével szeretett 
volna tisztelegni a falu a II. világháborúban elhunytak emléke előtt. A következő megálló a 
Szentháromság templom. 1798-ban építette Szent-Ivány Ferenc késő barokk stílusban. Az ő 
birtoka volt Ipolyvarbó, valamint ma a határ másik oldalán lévő ő rha lom és Hugyag község 
is. A templom építéséhez fűződik egy monda, miszerint Szent-Ivány egy bálon jól megtáncol-
tatta Mária Teréziát. Az úrnő viszonzásul teljesíteni akarta egy kívánságát. A Szent-Ivány bir-
tokon még nem volt templom, és nem csak a községnek volt rá szüksége. így a kívánság, a 
templom építésének támogatása lett. A Szent-Ivány család temetkezési helye a kripta. AII. vi-
lágháborúban a templom tornya megsérült, a javítási munkálatokra 1947-ben került sor. Ma-
napság is szükség volt egy nagyobb felújításra. Buday Károly esperes úr idekerülése után 
azonnal belekezdett a munkálatokba. A templom ma már új színeiben pompázik. 

Ahogy körbemegyünk a falun, sok régi stílusú, még a dédnagymamám gyerekkorából 
származó épületet láthatunk. Megérkezve a kereszteződésbe balra fordulunk és eléérünk egy 
érdekes építményhez, amit már messziről észrevehetünk. A turulmadarat ábrázoló emlékmű 
tanárunk, Urbán Aladár ötlete volt. 

A temetőbe érkezve, megnézzük azt az emlékművet, amely az 1848-49-es szabadságharc 
hősi halottaira emlékeztet. A mellette álló sírhely a mi honvédünk, Erdélyi János nyughelye. 
A temetőben találunk egy öreg kriptát. Itt nyugszanak a Wickenburg grófi család tagjai, ő k is 
a Szent-Ivány családdal együtt kerülhettek ide. 
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A faluról ennyit tudtam mondani, de arra, aki szeret túrázni a természetben, még sok érde-
kesség várhat. Ilyen az országhatárnál található védett területnek nyilvánított domb, ahol 
sokféle védett gyík található. Az erdőben járva, vagy egy-egy dombra felkapaszkodva biztos, 
hogy látunk vadállatokat is. A friss levegő jót tesz mindenkinek. A vadászat és a halászat is 
sok érdeklődőt vonz erre a vidékre. 

A falusi élet a hétvégéken nagyon nyugodt . A hétköznapokat viszont színessé teszik a 
pletykák és a libák. A libát azért említem, mert nálunk majdnem minden család tart libát. így 
is elég érdekes ez a falu, de én mint sport kedvelő ember, még színesebbé tenném. Persze jó 
sok pénz kellene hozzá. Először is egy kijelölt részen egy kicsit kiritkítatnám a növényzetet az 
Ipoly par ton a horgászok számára. A fürdőzőknek egy mozgó büfét létesítenék. Az áradást is 
figyelembe véve, mólókat építenék a kellemes séta érdekében. A falu mellett szép dombok ta-
lálhatók. Oda sífelvonókat tennék. Megvennék egy pár öregebb épületet és tájházat létesíte-
nék bennük. Végül pedig egy gyönyörű kastélyszerű szállodát építenék medencével a köze-
pén. A falusi életet nem hagynám megváltoztatni, de bizonyos szinten a tur izmus lenne a 
meghatározó. Lehet, hogy csak álmok maradnak a gondolataim. A világ viszont minden perc-
ben változik, úgyhogy semmi sem biztos. 

Az sem lenne baj, ha ilyen maradna a mi Ipolyvarbónk. Remélem, még sokáig megőrzi 
nyugodt arculatát. Szeretek itt élni, mert minden ide köt. 

Felkészítő tanár: Z. Urbán Aladár Kois Szilvia 

Hogyan ápoljuk iskolánk névadójának emlékét 
Ipolynyéken? 

Az Ipolynyéki Magyar Tannyelvű Alapiskola 2000. december 9-én, kedves ünnepség kere-
tében vette fel Balassi Bálint nevét. Az okiratot, amely a tiszteletbeli nevet hitelessé tette, Szi-
geti László oktatásügyi államtitkár adta át az iskola igazgatójának. 

Balassi Bálint születése és halála tájainkhoz, a Felvidékhez kötődik. A zólyomi várban látta 
meg a napvilágot 1554. október 20-án. Tizenegy éves korában Nürnbergbe ment tanulni, majd 
a kor neves prédikátora, Bornemissza Péter nevelte. Mozgalmas élete volt, vádaskodás és vi-
szálykodás kísérte éveit. Életútja kacsolódik az Ipoly mentéhez is. Kékkő vára, amely a járá-
sunkban - a Nagykürtösi járásban - található, a Balassák tulajdona volt. Balassi Bálint több 
évig élt Kékkőben. 

Vitézségével és bátorságával megbecsült helyet vívott ki magának a magyar történelem-
ben. Szerette és tisztelte az anyanyelvét. Ő az első igazi nagy magyar költőnk, aki a magyar 
nyelvet a klasszikus irodalom magaslatára emelte. A magyar szerelmi költészet kimagasló 
személyisége. Kedvelte a természetet, a vitézi életet, a „fehérnépet", egyszóval az élet öröme-
it. Igazi reneszánsz ember volt. Kalandos élete során élt főúri udvarokban, harcolt katonaként 
a végvárakban a törökök ellen. Védte Eger várát, Érsekújvárat és Esztergomot. 1594-ben Má-
tyás főherceg seregében harcolt. Esztergom vára alatt, az év májusában, mindkét combját egy 
török ágyúgolyó találta el. Néhány nap múlva vérmérgezésben halt meg. Még negyven éves 
sem volt. Végakarata szerint Hybbén temették el, édesapja és öccse mellé. Ma is ott nyugszik 
Liptóban, a Magas-Tátra alatt. 

Iskolánk minden évben megemlékezik a költőről, születésének és halálának évfordulóján. 
Kulturális műsorokat adunk elő, ismertetjük a költő életét. Az iskola tehetséges szavalói 
mondják el névadónk egy-egy versét. Célunk, hogy mindenki minél jobban megismerje Ba-
lassi Bálint munkásságát. Vetélkedőket is szervezünk, ahol 3-4 főből álló csapatok mérik össze 
tudásukat: „Ki tud többet a költőről?" címmel. Büszkék vagyunk arra, hogy csapataink dere-
kasan megfelelnek az írásbeli és a szóbeli kérdésekre egyaránt, ami azt jelenti, hogy a legtöbb 
diák tökéletesen ismeri az iskola névadójának életét. 

Évente egyszer, a költő születésének évfordulóján, ellátogatunk a kékkői várba, ahol rövid 
kul túrműsor keretében emlékezünk rá. Minden évben tanulmányi kirándulást szervezünk a 
zólyomi várba, ahol diákjaink gyakran rákérdeznek, pontosan hol is született a költő. Talán a 
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