
170 éve márciusban forradalom szaladt 
végig Európán. Petőfi  és az ifjak neve, s 
forradalmi hevülete azóta is lelkesít. Eb-
ben a forradalmi hevületben hajlamosak 
vagyunk megfeledkezni a szabadságharc 
(s az azt követő időszak) nagyjairól. Ilyen 
Görgei Artúr is, akit ugyan Kossuth áru-
lónak bélyegzett, de tagadhatatlan érde-
mei voltak a szabadságharcban; s az első 
magyar kormány céljai mellett mindvégig 
kitartott. 

Legyen az idei március 15-e a 200 éve 
született Görgei előtt is főhajtás, hiszen 
1848. március 15. ünnepe – mint minden 
ünnep – frázissá válik, ha nem a történel-
mi tények ismeretén alapszik. Ez az a talaj, 
melyre a jelen bátorsága építhet; mely csak 
akkor hasznos, ha a múlt győzelmeit látja 
maga előtt és tudása élteti.   

A toporci nemesi származású Görgei 14 
évesen került a Tulln-i utásziskolába, majd 
a császári seregben kezdte meg pályafu-
tását, és 1842-re már huszárfőhadnagyi 
rangig jutott. A természettudományok 
iránti érdeklődése miatt kilépett a szolgá-
latból, és a prágai egyetemen vegyészetet 

A jelen bátorsága

Első kézből
„Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg nem szerzi magának.” Kodály Zoltán
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tanult, diplomáját pedig éppen az 1848. 
évi sorsfordító események előtt szerez-
te meg, miután a kókuszolaj zsírsavairól 
írt dolgozatát elkészítette. Az értékelés 
szerint ígéretes tudományos karrier elé 
nézhetett, hiszen tanulóévei alatt felfe-
dezte a laurilsavat, tanársegédi állással 
kecsegtették. A forradalom hírére azon-
ban Görgei úgy döntött, a kutatások előtt 
a haza védelmére fordítja erejét. A tehet-

séges katona hamar haladt a ranglétrán, 
kulcsszerepe volt a pákozdi győzelemben. 
Hamar tábornokká lépett elő, majd el-
nyerte a feldunai hadtest parancsnoksá-
gát, a két hónapos felvidéki téli hadjárat 
levezetését. A tábornok 1849 júniusára 
érte el pályafutása csúcspontját, ám a 
beígért újoncok híján a Vág irányában 
indított támadása sikertelenül zárult. A 
temesvári vereség után a szabadságharc 
reménytelen küzdelemmé vált a császári 
és cári seregek együttes nyomása ellen, 
ezért Kossuth lemondott minden tiszt-
ségéről, Görgeit ruházta fel a teljhata-
lommal, aki tábornokaival egyetértésben 
tette le a fegyvert.

A fenti sorok a Toporcon, február 3-án, 
Kovács László által tartott előadás egy 
részletét rögzítik, mely Görgei szerepét 
a történelmi tények felől világítja meg.  
A Görgei születésének 200. éve alkalmá-
ból rendezett esemény egy, az olyan fontos 
kezdeményezésekből, melyek történel-
münk megismerését célozzák, melyek a 
hiteles források felhasználásával történő 
megértést szorgalmazzák.  bk
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A Csemadok Nagybalogi Alapszervezete fontosnak tartja a 
néphagyományok éltetését. 2018. február 16-án, hamvazószerda 
után a helyi iskola, óvoda közreműködésével zárták le a farsan-
gi időszakot Nagybalogon, és próbálták a telet végleg elűzni. 
A feketébe öltöztetett bábut nagy zajjal vitte a menet a falun végig, 
és a hivatal előtti hídnál kis műsorral színezve azt meggyújtották, 
és a Balog patakba dobták. A bábu évente Pál Dénes, nyugdíjas 
tanár, helytörténész segítségével készül el. PG

Hozzánk is jött a hír a Kárpát-Haza Operatúráról. A zselízi 
csemadokosok januári vezetőségi ülésén elhatároztuk, hogy meg-
szervezzük az utazást az érsekújvári előadásokra. Rám bízták a 
feladatot, amelyet szívesen vállaltam. Lelkes operakedvelő csapa-
tot vittünk szombaton a Garam mentéről Erkel Ferenc: Hunyadi 
László című operájának érsekújvári előadására. Csatlakoztak 
hozzánk, zselíziekhez Farnadról, Mikoláról, Sáróból, Zsemlérről, 
Nagyodból, Tergenyéről, Kéméndről, Nagysallóból, sőt még 
Lontóról is. Velünk utazott Csenger Tibor mérnök, Nyitra megye 
alispánja és Martin Vivien, a Petőfi  Program ösztöndíjasa is.

A Magyar Állami Operaház nagy létszámú művészgárdája 
világszínvonalú összművészeti alkotással ajándékozott meg ben-
nünket. Meghatóan szép, lenyűgöző, csodálatos előadásban volt 
részünk. Jó érzés volt, amikor állva tapsolt, együtt érzett közel 1 
000 ember az érsekújvári sportcsarnokban.  GHM

A Fonó Budai Zeneház 2018. február 10-én az Almárium sorozat 
újabb állomásaként, az egykori Gömör vármegye déli, dombos-
lankás vidékén, a Szilicei - fennsíkon élő magyar lakosság tánc 
és zenei hagyományait ismerhette meg a közönség. Láthattuk a 
környék híres pásztortáncát, megtudhattuk honnan kapta a ver-
bunk a „vasvári” nevet. Vállalkozó kedvű férfi ak a bálban eljárták 
a vidék tréfás, „káplár” által irányított lakodalmi verbunkját.

Tárogatón felhangzottak a pásztorok kedves nótái, hallhattunk 
a vidék vonós bandáinak játékából egy csokorra valót. 

Közreműködtek: Szilicei Hagyományőrzők és borzovai énekesek 
és táncosok, valamint a Szőttes Kamara Néptáncegyüttes (Pozsony).
 FE

A Csemadok Jókai Alapszervezetének Hagyományőrző Tánc-
csoportja 2018. február 25-én mutatta be a helyi művelődési 
otthonban a Jókai lakodalom című műsorát. A lakodalmi szoká-
sokat főként Szakál Júlia és Mária a hetvenes évek elején végzett 
gyűjtései alapján állították ismét színpadra, de felhasználtak 
más gyűjtők (köztük Quittner János, Takács András, Görföl 
Jenő) által felkutatott anyagot is. A 40 tagú csapat vezetője 
Szakál Júlia, ő volt a most bemutatott műsor rendezője is. A 
közönség (teltház volt a jókai művelődési házban) szűnni nem 
akaró tapssal jutalmazta a szereplőket. A sikerben oroszlánré-
sze volt a csapat állandó kísérőinek, a Hecht Éva prímás vezette 
somorjai Duna Folk Band tagjainak. A bemutatóról felvételt ké-
szített a Szlovák Rádió és Televizió Magyar Nemzetiségi Adása. 
A Jókai lakodalmat az idei gombaszögi Országos Kulturális 
Ünnepség közönsége is láthatja majd. G
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Amit mi magunk nem teremtünk meg, azt mások 
helyettünk nem teszik meg

Bemutatkozik a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya

A Csemadok Nagykürtösi 
Területi Választmánya a közép-
szlovákiai régió egykori Hont és 
Nógrád vármegyéinek Ipoly men-
ti területeit öleli fel. A rendszer-
váltás előtt 29 alapszervezet mű-
ködött közel háromezer taggal, 
ma 23 alapszervezetet jegyzünk 
csaknem 900 taggal. A rendez-
vények száma azonban mesz-
sze meghaladja a múlt időszak 
rendezvényeinek mennyiségét, 
ami az alapszervezetek bővülő 
tevékenységét dicséri. Az önkor-
mányzatokkal való kapcsolatunk 
jó, ez az alapszervezetek szintjén 
is elmondható. Járásunkban ma-
gyar tanítási nyelvű középiskola 
nincs, a csekély számú alapiskola 
léte a veszélyeztetettségi zónában 
van. A velük való együttműkö-
dés kifogástalan. Járásunkban 
harminc százalék (tízezer lakos) 

körüli a magyarság részaránya. 
A hetvenkét helységből mintegy 
harmincban beszélhetünk jelen-
létünkről, van, ahol az arány húsz 
százalék alatt marad.

A területi választmány székhe-
lye járásunk legnagyobb magyar 
falujában, Ipolynyéken van. Járá-
sunk megalakulása (1968) óta, 13 
költözés után ez már véglegesnek 
látszik, hiszen az épület saját tu-
lajdonunkban van.

Az alapszervezeteink által lét-
rehozott CSNTV-nek héttagú 
elnöksége van, amely évente 5-7 
alkalommal ülésezik. Választmá-
nyunk tavasszal és ősszel tartja 
rendszeres összejöveteleit, válasz-
tási közgyűlést pedig az alapsza-

bályban megfogalmazottak sze-
rint. Az elnöki funkciót jelenleg 
(több mint húsz éve) Balogh Gá-
bor tölti be, alelnök Kliment Éva, 
aki egyben a titkári teendőket is 
végzi. Az elnökség egyben a Kür-
tös havilap szerkesztői tanácsát is 
betölti. Havilapunk, egyedüli ma-
gyar kiadványként járásunkban, 
az idén a 16. évfolyamába lépett, 
és nagyon fontos szerepet tölt be 
a Csemadokban és járásunk életé-
ben. Úgy gondoljuk, hogy kiadvá-
nyunk erősíti identitástudatunkat, 
segít összekovácsolni az itt élő 
magyarok összetartozás-érzését, 
összefogását, a társadalmi életbe 
való jobb bekapcsolódásukat. 

Régiónk mezőgazdasági jelle-
gű, szinte semmilyen iparral nem 
rendelkezik. A munkanélküliség 
a legmagasabbak közé tartozik 
az országban, annak ellenére, 

hogy rengetegen elvándoroltak, 
és külföldön dolgoznak. Ennek 
következtében az átlagéletkor 
növekszik, az iskolai utánpótlás 
egyre alacsonyabb, a fi atalok el-
vándorolnak a megélhetés után. 
Erősen szórványvidékké lettünk, 
ezért fokozottabb felelősséggel 
és odafi gyeléssel tartozunk az itt 
élő emberek és gondjaik iránt. 

Mindezek ellenére a fi atalok 
nem zárkóznak el a Csema-
doktól, és talán lehetőséget is 
látnak benne a társadalmi érvé-
nyesülés felé. Amit mi magunk 
nem teremtünk meg, azt mások 
helyettünk nem teszik meg. A 
csoportjainkban való szereplés 
mellett már négy év óta feszti-
vált is rendezünk a fi ataloknak 
(ITEFESZT), hogy bemutat-
hassák, miben tehetségesek. 
Sok szervezetben vezetőségi 
tagként is részt vesznek a közös 
munkában. Mivel érvényesülési 
lehetőségük járásunkban szinte 
lehetetlen, csak azokra a fi ata-
lokra építhetünk, akik itthon 
maradnak. Végzős alapiskolá-
saink részére évi rendszeresség-
gel tanulmányutat szervezünk 
Nagyjaink nyomában címmel, 
melynek során elvisszük őket a 
Mikszáth-, Madách-, Balassi-, 
Krúdy-, Zs. Nagy Lajos-, Zsélyi 
Aladár-, Ipolyi Arnold-emlékhe-
lyekre, hogy személyesen ismer-
jék meg nagyjaink munkásságát. 
2017-ben, hagyományteremtő 
céllal, alapiskolás diákjaink 
részére nyári napközis tábort 
szerveztünk, amelyben elsősor-

ban a kézművesmesterségekkel 
ismertettük meg őket, valamint 
néptáncoktatásban is részük 
volt.

Területi választmányunk főleg 
olyan rendezvényeket szervez, 
amelyeket mások nem tudnak 
felvállalni. Ilyenek a Mikszáth-, 
Madách-, Kubányi-, Balassi-na-
pok, amelyekre tiszta szlovák 
ajkú helységekben kerül sor. 
Ezen kívül még említésre méltó 
a Juniális rendezvényünk, amely 
csoportjaink és a járásban élő 
magyarság találkozója. Rangos 
rendezvényünk az Őszirózsa – 
magyarnóta-énekesek országos 
versenye, amelyet az idén a 19. al-
kalommal fogunk megrendezni. 

A CSNTV elnöksége egy-
ben betölti a nagykürtösi régió 
értéktárbizottságának szerepét 
is. Eddig 31 helységben mértük 
fel a helyi értékeket, amelye-
ket megküldtünk az országos 
értéktárbizottságnak is. Ren-
dezvényeinket egyrészt a Kürtös 
havilapon keresztül propagáljuk, 
amely olvasható a Csemadok 
honlapján is, ezen kívül a TV 
Facebook-oldalán is. 

Ezen írás keretén belül csak 
vázlatosan tudtuk ismertetni 
tevékenységünket, amely a va-
lóságban sokkal árnyaltabb és 
sokrétűbb. Úgy érezzük, hogy 
a Csemadok országos család-
jában munkánk révén méltó 
helyet foglalunk el, és ezt a 
továbbiakban is igyekszünk 
megtartani. ké
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„Hazám, te széles Felvidék“ volt a legnépszerűbb téma

Hazahív a harangszó

hoz kötődik. Megannyi tájkép, könyvilluszt-
ráció, híres magyar irodalmárok, történel-
mi alakok portréja, fantáziakép, tematikus 
rajz készült az elmúlt 17 év során. Az idei 
évben a következő témák közül választhat-
tak a versenyzők: Hatvani István (portré), 
az „ördöngős“ professzor, a magyar Faust 
születésének 300. évfordulója tiszteletére. 
A másik téma a magyar történelmi jelképek 
voltak, a harmadikba tájképeket vártunk, 
Hazám, te széles Felvidék címmel. 

– Hány diák kapcsolódott be a versenybe, 
kik értékelték a beérkezett munkákat, hol lát-
hatóak az alkotások? 

– A versenybe 314 pályamunka érkezett 53 
magyar tanítási nyelvű alap- és középiskolá-
ból az egész országból, legtöbben a 3. témát 
választották. A pályamunkákat háromtagú 
szakmai zsűri értékelte: Marian Lacko, festő, 
a rimaszombati Művészeti Alapiskola igazga-
tója, Vaskői Károly, nyugalmazott pedagógus 
és Nagyferenc Katalin, festő, szobrász, aki 
a zsűri elnöke volt. A díjátadó ünnepségre 

és a legjobb pályamunkákból készült kiál-
lítás megnyitójára 2018. február 28-án ke-
rült sor Rimaszombatban a Tompa Mihály 
Alapiskola épületében. A kiállítás anyagát a 
Tompa Mihály Országos Verseny résztvevői 
is megtekinthetik a rendezvény ideje alatt a 
rimaszombati Művelődési Házban. A szerve-
zők nevében ezúton is szeretnék köszönetet 
mondani az iskoláknak, valamennyi verseny-
zőnek és az őket felkészítő pedagógusoknak, 
hogy bekapcsolódtak ebbe a szép versenybe, 
a jövőben is számítunk munkáikra! 

B

A Csemadok Rimaszombati Területi Vá-
lasztmánya és a Tompa Mihály Alapiskola 
tizenhetedik alkalommal szervezte meg a 
Ferenczy István Országos Képzőművészeti 
Versenyt, tisztelegve ezzel Ferenczy István, 
a 19. századi magyar szobrászat kiváló alko-
tója, Rimaszombat híres szülötte előtt. A 
rendezvényről Povinszky Elvira szervezőt 
kérdeztük. 

– Milyen elképzelésekkel indult a verseny 
majdnem két évtizeddel ezelőtt? 

– 2001-ben a verseny képzőművészeti és 
irodalmi jelleggel indult, később tisztán kép-
zőművészeti versennyé vált, mely a szlovákiai 
magyar alap- és középiskolák tehetséges 
tanulói számára biztosít megmérettetési le-
hetőséget. 

– Milyen témákban mérettetik meg magukat 
a tanulók? 

– A versenybe minden évben három té-
mában készülhetnek rajzok, festmények kü-
lönböző technikákkal. Hagyományosan egy 
téma mindig valamilyen aktuális évforduló-

Február 24-én kiállítás meg-
nyitóval, koszorúzással és em-
lékműsorral emlékeztek meg 
a második világháború utáni 
borzalmakról Szímőn. Az Ér-
sekújvári járáshoz tartozó tele-
pülésről is több tucat családot 
telepítettek ki a csehszlovák-
magyar lakosságcsere egyez-
ményre hivatkozva, miután azt 
1946. február 27-én aláírták. A 
rendezvényről Kantár Évát, a 
Csemadok Szímői Alapszerve-
zetének elnökét kérdeztük.

– Miért tartották fontosnak, hogy 
megszervezzék ezt az emlékünnep-
séget? 

– Sokáig egyeztettünk a megfe-
lelő időpont miatt, mi áprilisban 
szerettük volna megtartani a ren-
dezvényt, mivel Szímőről akkor 
vitték el a családokat, 12-én be-
vagonírozták őket és 18-án értek 
Mosonszolnokra, tehát ilyen so-
káig tartott az út. A lakosságcsere 
egyezményt azonban február vé-
gén írták alá, és a Pozsonyi Magyar 
Galériának is ez felelt meg. Az 
volt a célunk, hogy minél többen 

felül további családokat jelöltek ki, 
de időközben leállították a lakos-
ságcserét, ennek ellenére még 51 
család elment a faluból és Magyar-
országon telepedett le, ők mind 
fehérlaposok voltak. 

– A Pozsonyi Magyar Galéria 
gyűjteményén kívül saját anyagokat 
is kiállítottak. Mi került a nyilvá-
nosság elé? 

– Felhívásban fordultunk az 
érintettekhez, hogy küldjék el a 
régi dokumentumokat, fényké-
peket, amik fellelhetőek erről a 
korról. Azt is kértük, ha elhunyt 
a kitelepített, akkor a sírjáról 

LÁTÓSZÖG

küldjenek képet, Illés József a 
mosonszolnoki temetőben az 
összes szímői sírját lefotózta. 
De kaptunk vagyonösszeírásról 
is másolatot, fehérlapokat és 
nagyon sok képet. Két terem-
ben volt a kiállítás, az egyikben 
a Méry Beáta által összeállított 
anyag, a másikban a szímői do-
kumentumok. A rendezvényre 
meghívtuk a kitelepítetteket és 
a leszármazottaikat is. Az ösz-
szegyűjtött anyagokat lefűzzük 
majd és eltesszük, hogy bármikor 
használható legyen. 

N

láthassák ezt a kiállítást, mivel a 
Jedlik Házban márciusban nagyon 
sok rendezvény van, több civil szer-
vezet is ekkor tartja a taggyűlését, 
ezért a február végi időpont megfe-
lelőnek bizonyult, hiszen a kiállítás 
március végéig látható.

– Hány magyart telepítettek ki 
Szímőről? 

– A hivatalos iratok szerint 350 
személyt telepítettek ki. Ez 136 
családot jelent. A legtöbbjüket 
Mosonszolnokra vitték, 110 sze-
mélyt, de a többieket is először 
oda vitték és onnan telepítették 
szét őket Magyarországon. Ezen 
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Ilyen ember Szabó Rezső, akinek neve összeforrott a Cse-
madokkal. Az iskolai éveit idehaza töltő, jogi tanulmányait 
Budapesten kezdő és onnan hazaérkező fi atalember 1952-ben 
a Csemadok munkatársa lett. Erről így vallott néhány évvel 
ezelött: „Az első munkahelyem a Csemadokban volt. Hatvan 
évvel ezelőtt ez volt az egyetlen olyan szervezet Csehszlováki-
ában, ahová az emberek kérdéseikkel, ügyes-bajos gondjaikkal 
magyar nyelven fordulhattak.” Röpke három év elteltével a 
Csemadok Központi Bizottságának titkára lett, majd egy rövid 
ideig a Szövetség hetilapjának, a Hétnek a főszerkesztője, de 
1960-ban már a Csemadok főtitkára, egészen 1968-ig. Abban 
az időben, amelyet a második hőskornak szoktunk nevezni, s 
amikor nagyon fontos dolgok történtek szervezetünk életében. 
Ennek a kornak a tanúi, volt kollégáink mindig is emlegették, 
ahogyan Szabó Rezső, az akkori főtitkár bepakolta az éppen 
ráérőket a szolgálati kocsijába. Nyakukba vették a vidéket, 
hogy meglátogassák azokat a szervezeteket, ahol aznap éppen 
történt valami. Élete végéig vallotta: nincs jobb a személyes 
kapcsolatnál; az emberek véleményét meg kell hallgatni de 
főleg: meg kell hallani. Rezső bátyánk tehát nemcsak meg-
hallgatta, hanem meg is hallotta az emberek és a kor szavát. 
Járta a vidéket, beszélgetett az emberekkel, így alkothattunk 
elbeszélései alapján hiteles képet a csemadokos munkáról. 
Mert ha csupán a korabeli hivatalos sajtóra, vagy a testületek 
jegyzőkönyveire támaszkodnánk, sose tudnánk meg a valót.

1968-ban Szabó Rezső egyike volt azoknak az értelmiségi-
eknek, akik tételesen megfogalmazták a szlovákiai magyarság 
követeléseit. A megtorlás nem maradt el. 1970-ben ugyan 
kizárták a Csemadokból, de nem tudták kizárni a Csemadok-
tagok szívéből, akiknek mindig is maradandó élmény volt a 
vele való találkozás.  Csemadokos harcostársaival, azokkal, 
akikben nem csalódott, folyamatosan tartotta a kapcsolatot. 
Egy idő után sikerült őt meggyőzni: érdemes ismét visszatérni, 
szólni az emberekhez, meghallgatni a véleményüket. Rábe-
szélésre ugyan, de a nyolcvanas évek elején már sűrűbben 
látogatott el közénk. Tudtuk, nem félszből, de féltésből nem 
jött addig is gyakrabban. Sokak számára felejthetetlenek azok 
a Galántai- és Pozsony-vidéki választmányok által messze a já-
rások határain kívül szervezett tanácskozások, amelyeken már 
jelen volt. És segített rábeszélni, meggyőzni a hozzá hasonló 
sorsra jutottakat, hogy érdemes ismét bízni a Csemadokban 
és a csemadokosokban, hiszen felnőtt egy új generáció. Így 
érkeztünk el 1989-hez. A Csemadok pozsonyi székházában 
tartott emlékezetes december 6-iki tanácskozáshoz, amelynek 
a híresztelésekkel ellentétben korántsem volt ad hoc jellege, s 
amelynek az előkészítésében Szabó Rezsőnek oroszlánrésze 
volt. Rengeteg találkozáson, hosszabb-rövidebb kávéházi 

megbeszélésen alakult ki a menetrend. Az eredmény ismert, 
ahogy ismertek a ´89-es novemberi-decemberi események 
következményei is. Rehabilitációk, társelnöki, alelnöki tisztség 
vállalása; harc a megváltozott körülmények között a Szövet-
ség jobb létezési feltételeiért. A harcosabb napok után pedig 
az aprómunka, amelyet ismét szívesen vállalt. Alapos ember 
lévén mindent tüzetesen átgondolt. Ha kellett, akkor az első 
ajtónállóval, ha szükséges volt, akkor a miniszterrel, vagy 
a kormányelnökkel találta meg a jó ügy érdekében a közös 
hangot. Rengeteget kilincselt társaival együtt a Csemadok 
pozsonyi épületének a megszerzéséért – sikerrel. Időnként el 
is jött ide: érdeklődni, beszélgetni, vagy a pozsonyi alapszer-
vezetek rendezvényeire. A Csemadok Életmű Díját az elsők 
között kapta meg. 

Aztán egy ideje látogatásai el-elmaradoztak. „Majd legközelebb, 
addig is fi gyeli a munkánkat” – kaptuk a választ érdeklődésünkre. 
De már nem jön többé. Higgadt tanácsai, a bonyolult kérdésekre 
adott megnyugtató válaszai, józansága, tapasztalata – mindez 
hiányozni fog. Persze, tudjuk: „A szeretet mindig legyőzi azt, amit 
halálnak hívunk. Ezért nem kell megsiratnunk a szeretteinket, 
hiszen továbbra is mellettünk maradnak.”

Utolsó személyes találkozásunkkor a lelkemre kötötte: ne 
feledd, a Csemadoknak mindig a közösséget kell szolgálnia, 
mert ez a küldetése. Rezső bátyánk, nyugodj békébén! 

Szabó Rezsőt, a Csemadok volt főtitkárát 
Bárdos Gyula búcsúztatta Pozsonyban február 23-án. 

Tisztelt gyászoló család, tisztelt gyászoló gyülekezet!
Vannak emberek, akiknek csillogó emléke világít,
Amikor ők maguk már nincsenek köztünk.
Ezek a fények különösen csillognak.  
Ha sötét az éjjel: mutatják az utat. 
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Országszerte, így Szepsiben is megtartották a XXVII. Tompa 
Mihály Vers- és Prózamondó Verseny járási fordulóját. A Kassa-
környéki járási megmérettetésen négy kategóriában hetvenegy 
tanuló versenyezett. A Bódva-völgye és a Kanyapta mente 8 ma-
gyar iskolájából 6 iskola küldött és készített fel gyerekeket a járási 
fordulóra. A rozsnyói elődöntőn a régiót 14 versenyző képviseli 
majd. ZI A Csemadok Kassa-környéke Területi Választmánya 2018. 

február 10-én, szombaton kibővített ülést tartott Szepsiben. A 
Bódva-völgyéből, a Kanyapta és a Hernád mentéről érkező, több 
mint hetven Csemadokos találkozott az ülésen. A rendezvényen 
emléklapot adományoztak azoknak a személyeknek, akik tevé-
kenységükkel hozzájárultak a területi választmány múlt évben 
elért sikereihez. A kibővített ülés feladatul adta a Csemadok 
alapszervezetek elnökeinek és vezetőségi tagjainak, hogy a 
Bódva völgyében, a Csereháton, a Kanyapta és a Hernád mentén 
tevékenykedő csoportok és műkedvelők 2018-ban is aktívan ve-
gyenek részt a Csemadok országos és regionális rendezvényein, 
valamint hogy az alapszervezetek emlékezzenek meg nemzeti 
ünnepeinkről, és készüljenek fel a Csemadok jubileumi évére. 
 ZI

A Csemadok Alsószeli Alapszervezete által február 1-jére szer-
vezett író-olvasó találkozó volt Szomolai Tibor A klán című köny-
vének ősbemutatója, amelyen Zsalkovics Ildikó, az alapszervezet 
elnöke köszöntötte az érdeklődőket. A regénynek beszédes az 
alcíme: Maffi a és politika a Felvidéken. Szomolai Tibor legújabb 
könyvének is a Felvidék adta a témát, de ezúttal a kilencvenes évek 
sötét korszakába, a Csallóköz szívébe viszi el olvasóit, miközben 
azt is érzékelteti, mennyire támogatta az alvilágot a kilencvenes 
években a politikai hatalom. nt

2018. február 24-én tartotta értékelő taggyűlését a Csemadok 
Gútori Alapszervezete. Az évértékelő, pénztári beszámoló és a 
2018-as évi munkaterv ismertetése után a vezetőség gazdag műsor-
ral kedveskedett a szép számban megjelent Csemadok-tagoknak. 
A műsorban fellépett a kürti Hajnalvándor Együttes Danczi Mó-
nika vezetésével, akik megzenésített verseket adtak elő, illetve a 
Csepi György vezette hodosi Megmaradásunkért kultúrcsoport 
énekkara hazafi as énekekkel.  Ezt követően a jelenlévők frissítő 
és jó zene mellett kötetlenül szórakoztak. FM

     A Csemadok Nagybalogi Alapszervezet évzáró gyűlésén, 2018. 
február 4-én, a helyi kultúrházban nyitották meg Kresnye András: 
Bécsi Képeslapok című tárlatát, a kiállítás társszervezője a helyi 
önkormányzat volt. Az évzáró ülésen mutatták be Pál Dénes: Éle-
tem korképe c. könyvét is, amely ROVIGA PT kiadásában jelent 
meg a BGA Zrt. az önkormányzat és a Csemadok támogatásával. 
Az évzáró valódi ünnep volt, melyen közreműködött Molnár Jolán, 
Vitárius Gyula és a Szivárvány Énekkar. 

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével az Ózdhoz tartozó Susa-
Uraj képviseltében Tartó Lajos. PG
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Tó a hegyekben: a Csorba-tó
ELSÔ KÉZBÔL

Ha Poprádtól „felfelé” haladunk, rövidesen 
a Magas-Tátra szédítő vonulatai előtt találjuk 
magunkat. A „felfelé” esetünkben természete-
sen a tengerszint feletti magasság növekedését, 
az E50-es, majd Horská felé a 18-as úton 
való kocsikázást, majd a Štrbské Pleso, azaz 
a Csorba-tónál való letérést jelentette. Az 
útvonal tulajdonképpen a Poprád folyóval pár-
huzamosan halad. A folyó érdekessége, hogy 
ugyan a Kárpát-medence folyója, nem a Duna 
vízgyűjtőterületéhez tartozik, hiszen a lengyel-
országi Újszandec városnál ömlik a Dunajec 
folyóba, mely innen majdnem 250 km-en át a 
Visztulába viszi a vizét, hogy az végül a Balti-
tengerbe ömöljön. De vissza a hegyek közé, 
az 1700-2000 méteres magasságokba, ahol a 
lejtők fenyőerdői máig őrzik a 2004. novem-
beri orkánszerű szél pusztításának nyomait. A 
főleg a déli lejtőkön óriási károkat okozó szél 
több mint 12 ezer hektárnyi erdőt döntött ki. 
A fák elszállítása és a letarolt erdőségek újra-
telepítése évekig tartott, és még jó pár évnek 
el kell telnie ahhoz, hogy az erdő „újra a régi” 
legyen. Bár a régi csak részben jelent őserdőt, 

hiszen a feljegyzések szerint a tátrai rengeteg 
nem ősi fenyőerdő volt már jó ideje, hiszen a 
19. században nagy mennyiségben telepítettek 
lucfenyőt, és ezt a 20. században is folytatták. 
Tehát a magas-tátrai erdő monokultúrás, azaz 
egy fafajból álló erdővé vált. Ez a fajta pedig a 
lucfenyő, melynek tányérgyökérzete nem hatol 
egy méternél mélyebbre a talajba, így nagyon 
érzékeny a széldöntésre (ellentétben például 
a vörösfenyővel): a gyökerestül kicsavart fák 
pedig dominószerűen döntik ki egymást a 
monokultúrás és ugyanolyan korú fákból álló 
fenyőerdőben… 

A lejtők képe ma a növekvő csemetékből 
és egy-egy megtépázott, magasan integető 
fenyőből rajzolódik ki, szomorú mementó-
jaként az egykori viharnak. Ha télen me-
gyünk a vidékre, a puha, fehér hó burkában 
ez a pusztítás is megszépül. A fehér csillo-
gásban szinte suhanunk a Csorba-tó felé, 

mely a Tátra leglátogatottabb tengerszeme. 
Nevét a közeli település után kapta. Először 
1644-ben Frölich Dávid említi a Bibliotheca 
seu Cynosura Peregrinantium című művében. 
Az id. Buchholtz György 1719-ben említést 
tesz az erdő széli cirbolyafenyő és törpefenyő 
olajának desztillálásáról. A Csorba tót és 
környékét a szénégetők, vadászok, favágók 
és a gyógynövénygyűjtők a már a turizmus 
fellendülése előtt is ismerték. A terület a 
Szent-Iványi család birtoka volt. A legrégebbi 
képet a tóról 1825 körül festette Müller Ja-
kab János lőcsei tájképfestő. Első épülete az 

1872-ben felépíttetett vadászlak volt, melyet 
a Magyarországi Kárpát-egyesület turista-
egylet egy újabb háza, a József-lak követett 
1875-ben, hiszen ekkor már 2 éve a turisták 
számára is látogatható volt. Az első komoly 
felszíni és mélység méréseket is ekkor végezte 
Dezső Dénes. Az egyedi tengerszem helyén 

Csorba község lakosai legelőt akartak nyerni, 
1860-ban meg próbálták leereszteni a tavat, 
de a terv nem valósult meg. 1895-ben hiva-
talosan is fürdőtelepüléssé nyilvánították a 
területet, 1901-ben a magyar államkincstár 
vásárolta meg. 1896-ra elkészült a fogaske-
rekű vasút, és egyre több villa épült. A 19. 
század végén a tóba halakat telepítettek, télen 
különösen tiszta jegét termelték ki.  Először 
1935-ben rendeztek itt sívilágbajnokságot, 
majd 1970-ben ismét. A jellegzetes formájú 
Pátria Szálló 1976-ban épült. 

A tó környéke a hó elolvadásával számos 
hegyi túra lehetőséget kínál: a Malompa-
taki-völgybe indulók a Fátyol-vízezésen 
kelhetnek át, majd szintén láncokon a szűk 
Lorenz-hágón át a Furkota-csúcson át vezet 
az út a túra legmagasabb pontjára, a Felső-
Wahlenberg-tóig, mely 2145 m magasan terül 
el, és Szlovákia második legmagasabban 
fekvő állóvize. Nevét a tátrai természet első 
jeles kutatójáról, a svéd Golan Wahlenberg 
(1780-1851) botanikusról kapta. A másik 
Csorba-tótól induló komolyabb túraútvonal 
a 2494 méter magas Kriván-csúcsra vezető, 
mely során a Gödör-tó és a Kriváni-Zöld-tó 
vizében is gyönyörködhetünk.  bk

Szentiványi József, a csorbai tó 
villatelepének alapítója
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Hosszú, több mint 15 év kihagyás után a lakosok örömére megújult a 
Csemadok Nagydaróci Alapszervezete. A Losonci járásban a korábbi 
27 alapszervezet közül már csak 13 működik. Nagydarócon koráb-
ban sikeresen működött az amatőr színjátszó csoport, az énekkar, a 
helyi népi zenekar. A szavalóverseny győztesei eljutottak az országos 
döntőkre. Felejthetetlen és színvonalas rendezvény volt az Erdőszéli 
Találkozó, ahol népművészeti csoportok, magyarországi előadók léptek 
fel. Nagyon jó volt a szervezet kapcsolata a helyi intézményekkel. A 
hagyományőrzés is fontos volt, a helyi szervezet tagjai gyűjtötték össze 
a különböző régi használati tárgyakat, melyek ma is megtekinthetők 
a kultúrház néprajzi szobájában. Író-olvasó találkozók, színházi elő-
adások is voltak, kirándulások, nóta- és népdalestek.

Vízkereszt és hamvazószerda közötti időszak vége a farsangfarka. 
Ilyenkor Ragyolcon is járják a falu utcáit a maskarás farsangolók. 
Harminc éve a Nógrád Tánccsoport tagjai egy régi fényképet látva 
felújították ezt a régi népszokást. Az álarcosok közt ott volt ördög, 
boszorkány, menyasszony, vőlegény, pap, pásztor. A kolomp és a ke-
replő hangjától hangos menet elindul, hogy kiűzze a telet, beköszönve 
a farsangváró családokhoz: „Adjon Isten gazduramnak jó napot, 
nyissa ki az ajtót, az ablakot, / Sej vidáman nézzen végig rajtunk, mert 
mi farsangolunk”. A jó kívánságok után felküldik a gazdasszonyt 
a padra szalonnáért, kolbászért, a gazdát a pincébe borért, hogy a 

Most egy fi atal generáció veszi át tőlünk a Csemadok jelképét, 
a fáklyát. Kívánunk sikeres, jó munkát, már csak azért is, mert a 
Csemadok a megalakulása 70. évfordulóját ünnepli jövőre, ezt  mi is 
szeretnénk a lehetőségekhez mérten  megünnepelni.

A Csemadok Nagydaróci Alapszervezetének újjáalakuló tagsági 
gyűlése február 24-én volt, ahol a Csemadok-tagokon kívül jelen volt 
a község polgármestere, a Csemadok Nógrádi Területi Választmánya 
nevében Koronczi Ferenc elnök, Böszörményi István alelnök és Galcsík 
Károly a választmány titkára.

A tagság megválasztotta a 9 tagú vezetőséget, és elnöknek Kapsa 
Mónikát. A jó hangulatú rendezvényen már a jövőt tervezte az új 
vezetőség. Dorók Erzsébet, volt vezetőségi tag

farsangolók se maradjanak éhen. A verselés az ifjabbak feladata. 
A medvetánc alatt összekapaszkodik fi atalabb-idősebb: „Egy csepp 
tinta cseppent a csizmám orrárra, én is elérkeztem a farsang napjára, 
/ Egyenek igyanak, csak nekünk is adjanak!” A háziak megkínálják 
a farsangolókat.

Hála a Csemadok helyi alapszervezet tagjainak, az iskolásoknak, 
a kultúrközpontnak és mindenkinek aki szívesen fogadta a farsan-
golókat, akik az idén február 10-én járták a falut,  Ragyolcon még 
napjainkban is él a hagyomány. Megtartották a ragyolci Asszonybált 
is, farsang utolsó hétfőjén. PJ


