
Történeteket, meséket vár-
tunk, várunk a jubileumi év-
ben a csemadokosoktól. Azt 
szeretnénk, ha olyan esemé-
nyekről mesélnének, amik 
nem történtek volna meg, ha 
nincsen a hetven évvel ezelőtt 
létrehozott Csemadok. Kell egy 
kis nosztalgia, még akkor is, ha 
hisszük, a Csemadoknak nem 
elősorban a múlttal kell fog-
lalkoznia, előre kell néznünk, 
építenünk kell a jövőt, de tud-
juk, mindez összefügg.

Sokkal fi atalabb vagyok, mint 
a Csemadok, de már egészen 
apró gyermekkoromtól vannak 
emlékeim, nem is csoda, hiszen 
ahogy a mondás tartja, ebben 
nőttem fel, avagy ebbe szület-
tem bele. Emlékeim között 
dereng, ahogy megyünk be a 
Csemadok pozsonyi székházá-
ba. Tele volt élettel az épület, 
mindenütt munka folyt, zajlott 
az élet. Innen (is) szervezték 
azokat a táborokat, amiket mi 
is látogattunk nyaranta és a 
tavaszi szünetben. És azokat a 
fesztiválokat és népművészeti 
ünnepélyeket is itt tervezték, 
szervezték, amelyekre szintén 

Csemadok nélkül szegényebbek lennénk

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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eljárogattunk. Gyermekkori 
emlékek, amelyek akaratlanul 
is befolyásolták az életemet, 
életünket. Formáltak, világ-
képet adtak. 

Ha valaki azt kérdezné, mi-
kor lettem csemadokos, nem 
tudnám megmondani. Ha vala-
ki az első emlékemre kérdezne 

rá, talán valamikor csecsemő-
koromban kellene keresgélnem, 
ha vissza tudnék rá emlékezni. 
Eszembe jut egy jabloncai tábor, 
ami a síksági gyermek számára 
vadregényes, dimbes-dombos 

helyen egy vadászházban volt. 
Egyik reggel arra ébredtünk, 
hogy a vadász egy vaddisznót 
terített ki az udvarra. Mi, ki-
sebb gyerekek rátelepedtünk. 
Szó szerint. Ráültünk. Ha em-
lékeim nem csalnak, kép is ké-
szült a „foglalásról”. Eszembe 
jutnak énekek, gyermekjátékok 
és vidámság, boldogoság. Olyan 
hatások értek, amik a mai na-
pig befolyásolják gondolkodá-
somat. Olyan ismeretségeket 
kötöttem, kötöttünk, amelyek-
re még ma is építhetek. 

Sokan állítják, nem 
tartana itt a felvidé-
ki magyarság, ha nem 
alakult volna meg a Cse-
madok. Ezzel nem azt 
akarják állítani, mint 
ahogyan én sem, hogy 
jobb helyzetben nem is 
lehetnénk, hiszen min-
denki érzi, sokkal jobb 
is lehetne. De nagyon 
sok településen a Cse-
madok kiállása nélkül 
ma nem lenne magyar 
iskola, nem lenne kultú-
ra, nem élnének hagyo-
mányaink, nem lenne 
magyar szó. 

Állítom, ha nem lett volna 
Csemadok, ma nem beszélnénk 
szórványról, hiszen az egész fel-
vidéki magyarság azzá vált vol-
na. Megtartó ereje volt és van 
is. Sokan azt mondják, elavult, 
ósdi. Pedig nem az, halad a kor-
ral, szerveznek a Csemadok-ta-
gok rock-koncertet is, ha arra 
van igény, de discót is. Vannak 
fi ataljaink, vannak gyermek-
programok, amelyek ugyan 
több évtizedes múltra nyúlnak 
vissza, de ugyanúgy fontosak a 
mai gyermekek számára, mint a 
mi korosztályunknak volt. 

A Csemadok mindig ala-
kul, formálódik, igazodik a 
kor követelményeihez. Pon-
tosabban: mi igazítjuk azt a 
saját képünkre, saját igénye-
ink alapján. Maradjon is ez 
mindig így. Hiszen addig él 
a felvidéki magyarság, míg a 
Csemadok működni tud, és 
fordítva is érvényes: addig van 
Csemadok, míg a Felvidéken 
vannak magyar emberek. 

A lapban megjelent archív 
képeket,  illusztrációkat a Cse-
madok életéről készült felvéte-
lekből válogattunk.  

 nt
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Közösségi élmény, művelődés – ez a Csemadok
A Csemadok közösségi élményt 

nyújtott, művelt – hangzott el 
többször abban a beszélgetésben, 
amelyben Záhorszky szül. Hor-
váth Erzsébet, a Csemadok Érsek-
újvári Alapszervezetének egyik 
alapító tagja emlékezett vissza 
kérésünkre az első évekre. 

1949-ben írt jegyzőkönyvből 
tudható, hogy az újvári küldöttek 
előkészítő bizottságot neveztek 
ki és alapszervezet megalakítá-
sát szorgalmazták közvetlenül az 
országos alakuló közgyűlés után. 
1949. március 10-én 25 meghívott 
személy vett részt az első megbe-
szélésen. Az országban elsőként 
jelentette be az előkészítő bizott-
ság (1949. március 13-án) az újvári 
Csemadok alakuló gyűlés helyszí-
nét és időpontját (Sokol-ház nagy-
terme, 1949. március 20.). Knotek 
Ferenc szlovák nyelvű megnyi-
tóját Sebestyén József beszéde 
követte magyar nyelven - majd 
felszólalt a Csemadok Központ 
titkára, Fellegi István. Vita után 
8 tagú vezetőséget, 4 póttagot és 
2 ellenőrt választottak. – olvas-
ható Strba Sándor, a Csemadok 
Érsekújvári Alapszervezetének 
hatvanadik évfordulóján kiadott 
kiadványában. 

„Nem volt magyar iskola. A 
sok pedagógus itt lődörgött, nem 
volt állásuk. Kovács Pál az egyik 
kezdeményező szemben lakott 
Záhorszkyékkal, ő kérte a férje-
met, hogy segítsen ő is szervez-
kedni, találkoztak a munkanélküli 
tanítókkal is. Ez után levelet írtak, 
hogy meg akarják alapítani a Cse-
madokot Érsekújváron, ekkor én 
még nem ismertem őt, de ő en-

gem ismert, eljött hozzánk, hogy 
csatlakozzak.” – emlékezett vissza 
Erzsi néni a kezdetekre. 

A csemadokosok nem szán-
dékoztak politizálni, kultúrával 
akartak foglalkozni. „Bijeszik 
Gyuszi bácsi már korábban is 
szervezett, például a Passiót. Ez 
még a háború előtt volt, akkor 
is rendezett, amikor 1938-ban 
újra „magyarok” lettünk. Hat-
éves voltam, de emlékszem, hogy 
leültetett az Arany Oroszlány-
hoz, – ezt a világháborúban le-
bombázták – apám és anyám is 
szerepeltek, végig néztem a szín-
darabot. Amikor megalakult a 
Csemadok, Gyuszi bácsi mondta, 
hogy újra ilyen műsorokat kellene 
szervezni.” – mesélte Záhorszky 
Erzsébet. Ekkor kezdett Boleman 
Iván és Szántai József, valamint 
Záhorszky Elemér – Erzsi néni 
férje – is rendezni.

Erzsi néni többször kiemelte a 
beszélgetés során, hogy három 
évig nem volt magyar iskola, ezt 
egyrészt nehézségként élte meg, 
másrészt a csemadokos munka 
része lett, hogy a magyar iskolák 
mellett kardoskodtak. „A temp-
lom előtt álltunk, többen voltunk. 
Azokat szólítottuk meg, akik fi -
atalok voltak és tudtuk, hogy a 
gyerekeik szlovák iskolába járnak. 
Arról próbáltuk őket meggyőz-
ni, hogy írassák át magyarba. 
Nem jártunk túl nagy sikerrel.” 
– mondta szomorúan. Majd gyor-
san hozzátette: azok jártak jól, 
akik szülei mégis az anyanyelvű 
oktatás mellett döntöttek. 

Erzsi néni a Csemadok megala-
kulásakor 17 éves volt. „A többi 

fi atal is eljárt a Csemadokba, hi-
szen együtt táncoltunk magyar 
táncokat. Volt egy tanítónőnk, 
Irénke, ő tanította be nekünk a 
koreográfi át. A megtanult műsort 
az első magyar bálon mutattuk 
be. A Csemadok nemcsak mű-
velt, közösségi élményt is bizto-
sított.” 

1949-ben alakult meg a Csema-
dok Érsekújvári Alapszervezete 
és 1950-ben megszervezték az 
első magyar bált. Sőt, ekkor már 

működött egy esztrádcsoport is, 
1949. április 18-án már az énekkar 
is megalakult. 1950-ben Csicsátka 
Ferenc bábszínházat alapított, 
volt egy bábuja, Frici, és mivel 
Feri bácsi hasbeszélő volt, jól szó-
rakozott a közönsége – tudtuk 
meg. Frici bábu segítségével az 
iskolákban is terjeszteni lehetett 
a magyar kultúrát. 

A művészeti csoportok a Cse-
madok épületében próbáltak. 
A Csemadok 1952-ben igényelt 
épületet, amit meg is kaptak, 
1956-ban a régi házat lebontot-
ták és önerőből építették fel az 
új központot. Záhorszky Erzsébet 

erre így emlékezett vissza: „Érsek-
újvárban sok házat lebombáztak a 
háborúban. A romokból szedték 
össze a téglát, követ. A cementre 
összegyűjtötték a pénzt. A szín-
játszók járták a régiót és fellép-
tek, az ott kapott honorárium-
ból vettek cementet, meg amire 
szükség volt.” Erzsi néni ekkor a 
szemközti poliklinikán dolgozott, 
így végig követhette az építkezés 
menetét, sokszor vittek ennivalót 
az építkezésen önkéntesként dol-
gozóknak. 

A beszélgetésben elhangzott az 
is, hogy 1949-ben Érsekújvárban 
a Csemadok 120 taggal alakult 
meg, egy évvel később már 375 
taggal működtek. Az 1960-as évek 
közepéig 400-500 tagot számlált 
az alapszervezet. Az 1968-as ese-
mények után ugrott meg a tagság, 
a rendszerváltás előtt az érsekúj-
vári alapszervezetnek 1993 tagja 
volt. Az 1989-es forradalom után 
a tagság létszáma sajnos megcsap-
pant. 

A Csemadoknak van jövője – 
állítja Erzsi néni. A lányai fi atal 
koruktól tagok voltak, de a vejei 
is beléptek. A beszélgetés végén 
Záhorszky Erzsébet elárulja még 
azt is, unokája is szervez, két zenés 
darab köszönhető neki. Majd bol-
dogsággal a szemébe hozzátette: 
hatéves dédunokája nagyon szé-
pen énekel. Igaz, hogy még kicsi, 
de már most csodálatos a hangja. 
Benne van a vérében a magyar 
kultúra – mondja az alapító, bíz-
va abban, hogy a Csemadok is a 
vérében van, hiszen ez adott nekik 
is erőt 70 évvel ezelőtt.  nt
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Szerettem a munkám
Találkozás Őszi Irmával, az első női Csemadok titkárral

Kis csomaggal érkeztem hozzá, apróságok-
kal, elvittem neki az Első Kézből néhány szá-
mát, gyümölcsöt és üdítőt, erre azt kérdezte 
tőlem: „Kedves Csilla, mivel fogom én ezt 
meghálálni?” Mit tudtam volna válaszolni 
erre? „Irma néni, meséljen nekem. Mondja 
el, milyen volt a Csemadokban dolgozni?” 
Aztán eszébe jutott, csinált töltött káposztát, 
és nekem adja, kóstoljam meg, ilyet sehol 
nem ehetek, csak Kamocsán készítik így a 
takartat, amikor eszem, gondoljak rá, hogy 
ő maga készítette. 

Leültem mellé, és ő kérdés nélkül kezdett el 
mesélni, olyan lelkesedéssel, olyan lendülettel 
és szeretettel, hogy állandóan mosolyognom 
kellett, és az ő szeme is ragyogott. Ősziné 
Györös Irma, Irma néni, jelenleg Gútán él, 
egy nyugdíjas panzióban, kamocsai házát 
eladta. Évekkel ezelőtt, mikor nála jártam 
egy kisebb múzeum fogadott, rengeteg emlé-
ket gyűjtött össze, régi használati tárgyakat, 
Kamocsával kapcsolatos dolgokat, és termé-
szetesen külön helyet foglalt el a kiállításon 
a Csemadok, ahogy a szívének és életének 
nagy részét is a kulturális szervezet töltötte 
ki. Volt 6 népviseletes babája is, mára ebből 
már csak kettő van a szobájában. A sok emlék 
közül Gútára is elhozott néhányat, újságkivá-
gások, emléklapok, plakettek, kitüntetések, 
régi képek, és több oldalnyi kézzel írt emlék. 
„Megalakulása óta voltam tagja a szervezet-
nek Kamocsán, nem az elsők között, de már 
az elején beléptem. Rögtön vezetőségi tag is 
lettem. Alapítottunk egy színjátszó csoportot, 
olyan jól működött, hogy az egész környéket 
bejártuk a színdarabokkal. Megismertek a 
járásiak és fölhívtak, hogy lennék-e a járási ve-
zetőség tagja, én meg nagyon boldog voltam, 
meg büszke voltam rá, hogy így megtiszteltek. 

Később, mikor vehettek föl alkalmazottat 
akkor megkérdezték, hogy mivel aktívan dol-
gozom és ismerem a munkát, nem volna-e 
kedvem jönni, én meg ezer örömmel, bol-
dogan mentem. Akkoriban még csak 9 helyi 
szervezetünk volt. Egyszer, az akkor járási 
titkárt, Kutrucz Rudolfot elvezényelték szö-
vetkezetet alakítani, felkértek, hogy csináljam 
helyette a csemadokos munkát, amíg Kutrucz 
visszajön, mert ismerem a járást, ismerem a 
9 szervezet tagjait, már mindenhol voltam. 
Később Kutrucz Rudolf a pártbizottságba 
ment dolgozni én pedig ott maradtam egye-
dül. A pozsonyiak azt mondták, igen becsü-
lettel dolgoztam, maradjak is tovább, előbb 
instruktor voltam, később mint egyedüli női 
járási titkár dolgoztam. Szerettem nagyon a 
munkám, szívvel lélekkel csináltam, vonattal, 
autóbusszal jártam, meg biciklivel és gyalog, 
sokszor éjjel már nem tudtam hova menni, 
legtöbbször az újvári állomáson vártam meg 

a reggelt, mert féltem a városon keresztüljön-
ni éjszaka a Csemadok titkárságra. Boldog 
voltam, hogy csinálhattam és az újváriak is 
nagyon tiszteltek ezért az odaadásomért. 
A Petőfi  utcán volt a titkárságunk, ahol most 
a Csemadok-ház, de akkor még nem volt ez 
a nagy épület.”

 
Kíváncsi voltam, mit szólt a család és a 

férje a munkájához. 
1953-tól dolgoztam a Csemadokban, szü-

lési szabadságon otthon maradtam, aztán 
megint visszahívtak. Úgyhogy a fi amat már 
édesanyám vitte az óvodába, mert én men-
tem munkába, örültem, hogy visszahívtak. 
Mikor elvett a férjem, tudta, milyen a mun-
kám, és azt is, hogy szeretem ezt csinálni. 
Elfogadta. A szüleimmel együtt laktunk, az 
édesanyám főzött, reggel mire felébredtem, 
készen volt a reggeli, megettem és szaladtam 
a buszra, vagy pedig, ha elment az autóbusz, 
akkor stoppal mentem be Újvárba. Az ér-
sekújváriak és, akik közelebbről voltak, a 
szülési szabadság után is kijöttek hozzám, 
mondták, ne gondolkozzak, csak menjek 
vissza, mert senki nem végezte olyan becsü-
letesen a munkáját, mint én, mert ha valami 
problémájuk volt nem is kellett, hogy meg-
kérjenek, én rájöttem, hogy mi a gondjuk, 
és hogy segíteni kell.

Irma néni mesélt, és mesélt, a két órás 
látogatásom alatt előkerültek a jegyzetei, 
elmondta, sokszor éjszaka nem tud aludni, 
eszébe jut valami, leírja, elkezdte megírni az 
emlékeit, több füzet is van már. A Csema-
dokról, a kamocsaiakról, a kitelepítésekről, 
a zsidókról. 

„Ott a könyv is, amit a Sidó Zolival írtunk, 
én csak írtam, ő meg azt mondta: Irma, tu-
dod mit, én megírom hozzá a politikai részt, 
te meg írj a Csemadok munkájáról, aztán 
kiadjuk, hogy maradjon meg az utókornak, 
hát úgy is lett." 

Ez a könyv „Ötven év szolgálat” címmel 
jelent meg 2000-ben. De Irma néni még 
két további könyvet is megjelentetett, „Fák-
lyalobogás” címmel a Csemadok kamocsai 
szervezetének történetét írta meg. Harma-
dik könyve „Itt születtek ők is” a kamocsai 
zsidóság története, magánkiadásban jelent 
meg 2012-ben. Kötetben ugyan nem jelent 
meg, de Őszi Irma nagyon sokat foglalkozott 
a kitelepítettek történetével is, és összegyűj-
tötte a kamocsai leventék neveit is.  VNCS
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Egy valós mese,
(talán) a „legrangosabb” szakmai elismerésemről

Hol volt, hol nem volt, nem az Óperen-
ciás tengeren túl történt, hanem szeretett 
szülővárosomban, Révkomáromban. A kö-
telező katonai szolgálat letöltését követően, 
1965-ben az akkor II. lakótelepi, később Béke 
utcai, ma Jókai Mór Alapiskola tanító bácsija 
lettem. Hogy 40 éven át nyugdíjaztatásomig 
abban az intézményben dolgozhattam, a sors 
kegyeltjének tartom magamat. Abban az idő-
ben egyedül ennek a komáromi iskolának 
volt gyermekkórusa, amely már negyedik éve 
működött Pálinkás Zsuzsa az iskola (matema-
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bele. Hogy karvezető lettem, azt nagyrészt 
Pálinkás Zsuzsának köszönhetem. Kérésem-
nek – miszerint: megpróbálhatnám-e én is 
a gyermekkarral való munkát – eleget téve 
vállalta a velem való együttmunkálkodást; 
mi több, tanácsokkal látott el és bátorított. 
15 éven át dolgoztunk együtt, közösen ké-
szítettük fel a gyermekkart a fellépésekre, 
megmérettetésekre és a fellépéseken mind-
ketten vezényeltünk; majd éveken át egyedül 
dolgoztam a kórussal. Később a gyermekkó-
rus egykori tagjával, Juhász Kopják Móniká-

előtt parkoltam. A postáról kijövet a rendőr 
igazoltatott, s látva, hogy a munkahelyem a 
Béke Utcai Alapiskola, ezt kérdezte: a Stirber 
még ott van? Mondtam: igen, de nem egészen 
értettem, a kérdező hova akar kilyukadni. 
Újabb kérdése: az énekkar működik? Igen, 
válaszoltam. Majd kissé meglepődve vissza-
kérdeztem: talán Ön is énekkaros volt? A 
rendőr válasza: Na, azért annyira nem! Majd 
az irataimat felém nyújtva mondandóját így 
folytatta: Tessék az iratai, hölgyem, de máskor 
jobban fi gyeljen, ne parkoljon a tilosban, mert 
megbüntetem. A viszont látásra – mondta, és 
bírságolás nélkül tovább engedett.”

Volt szeretett munkahelyem, a jelenleg 
Jókai Mór Alapiskolában (nagy örömömre) 
három működő éneklő „csapat” van: a Kaszás 
Jánosné Morvai Margit alapította 48 éve 
fennálló alsó tagozatos Kicsinyek Kórusa, 
melynek jelenlegi karnagya Pfeiferlik An-
namária; az idén már 58 éves felső tagozatos 
Gyermekkar, melynek karnagya Juhász Mó-
nika – mindkét karnagy tagja volt a jelenleg 
általuk vezetett csapatnak –; a GAUDIUM 
vegyes kar és hangszeres kamaraegyüttes, 
amelyet 17 évvel ezelőtt, a gyermekkarok 
azon egykori tagjai alapítottak, akik már 
gyermekként megszerették a közös éneklést 
és muzsikálást, s felnőttként is örömmel, azaz 
gaudiummal teszik azt; innen az együttes 
neve is: GAUDIUM. Számomra pedig az a 
nagy megtiszteltetés és öröm, hogy karna-
gyuk lehetek.

A GAUDIUM több énekkarral tart fenn 
baráti kapcsolatot, amelyek kölcsönösen 
meghívják egymást egy-egy baráti kórusta-
lálkozásra, közös fellépésre, hogy lélekben 
erősítsék egymást. Az ilyen baráti találko-
zókon „valós” mesémen jót szokott derülni 
a hallgatóság, ez bátorított, hogy megírjam 
és Önöknek is megküldjem. Stirber Lajos

tika–fi zika szakos) pedagógusa, az énekkar 
alapító karnagya vezetésével. Hihetetlen-
nek tűnhet, de jómagam sohasem énekeltem 
énekkarban (még a főiskolán sem, mert ott is 
hegedülnöm kellett). A közös muzsikálásba 
a komáromi zeneiskola – Krizsán József, 
felejthetetlen hegedűtanárom által vezetett 
– növendékzenekarában szerelmesedtem 

val – ma az iskola gyermekkarának kiváló 
karnagya – közösen készítettük fel a kórust 
a megmérettetésekre, sok-sok emlékezetes 
fellépésre.

Anno, egy napon, Kmeczko Eta kolléga-
nőm hálálkodva mesélte: – „Neked köszön-
hetem, hogy tegnap nem bírságolt meg a 
rendőr. Intézni valóm volt a postán, az épület 
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Alsószeli Magyar Dalkör 1969–2019
Mit tudott meg az Alsószeli Magyar Dalkör a mohácsi csatatéren?

Avagy az alsószeliek még a mohácsi csatamezőn is találkoztak rokonnal.

Dalkörünk az idén, 2019-ben, 
amikor a Csemadok megalaku-
lásának hetvenedik évfordulóját 
ünnepli, szintén ünnepel, megala-
kulása ötvenedik évfordulóját.

A hosszú öt évtizedben nem 
múlt el év fellépés, műsor nél-
kül, nem volt megállás, szünet 
a dalkör életében. Voltak felejt-
hetetlen sikerek, szép műsorok, 
vendégszereplések, közös ki-
rándulások, születtek évtizedes 
együttműködések más dalkörök-
kel, s ennek köszönhetően életre 
szóló barátságok a dalkörök tag-
jai között. Ilyen a ma már több, 
mint harminc esztendeje fennálló 
együttműködés az Alsószeli Ma-
gyar Dalkör és a Csátaljai Szé-
kely Népdalkör, az alsószeliek 
és csátaljaiak közti 1988-ban 
kezdődő barátság is. Éppen en-
nek a barátságnak köszönhetjük 
a címben említett kissé furcsán 
hangzó, ám számunkra szívet 
melengető emlékként őrzött 
mohácsi esetet.

A két dalkör találkozóinak, ne-
vezetesen a Csátalja–Alsószeli és 
az Alószeli–Csátalja dalos talál-
kozóknak már az első találkozás 
alkalmával kialakult menetrend-
je volt. Péntek délután érkezés, 
elszállásolás a vendéglátóknál, 
vacsora, majd közös próba a 
szombati fellépésre. Szombaton 
délelőtt egészen délutáni órákba 

nyúlóan kirándulás a közeli és 
távolabbi környék megismerésé-
re. Este műsor. Vasárnap utazás 
haza.

Egyik ilyen alkalommal 
csátaljai barátaink javaslatára 
Mohács és a mohácsi csatatér 
megtekintését terveztük be. Elő-
zetes megbeszélés szerint nem 
kértünk előre idegenvezetőt, bíz-
va abban, hogy lesz ott alkalmi 
idegenvezető, akit megkérünk 
majd, hogy vezessen végig ben-

idegenvezetőtől, hogy mivel tar-
tozunk. Még felelni sem tudott, 
amikor lóhalálában érkezett egy 
küldönc az idegenvezetőhöz:

– Gyere azonnal, megérkezett 
a csoportod! Valami útlezárás 
miatt két órát késtek.

– Hát maguk meg kicsodák, 
nem délvidékiek? – kérdezte 
csodálkozva tőlünk az idegen-
vezetőnk.

– Nem. Felvidékiek vagyunk. 
– De honnan?

nünket az emlékhelyen. Megérke-
zésünk és az autóbuszból való ki-
szállás után egy úr hozzánk lépett 
azzal, hogy már várt ránk, kezd-
hetjük rögtön a csatatér megte-
kintését. Indultunk is szó nélkül. 

Egy szenzációs idegenvezetésnek 
lettünk a tanúi, illetve élvezői. 
Mindenki nagyon elégedett volt. 
A végén fényképezkedtünk és 
indultunk a buszunk irányába. 
Persze megkérdeztük a kedves 

– Mátyuföldről.
– De melyik faluból?
– Alsószeliből.
– Na, akkor maguknak grátisz 

az idegenvezetés. Az én jó anyó-
som is Alsószeliben született.

Persze meg kellett mondania 
az anyósának nevét, s rögtön fo-
gadhatta is a rokoni öleléseket. 
Ennek következtében a délvidéki 
turistáknak még néhány további 
percet kellet várni az idegenve-
zetői szolgáltatásra, legalábbis 
addig, míg egy busznyi alsószeli 
sorbaölelte a mohácsi csatatéren 
feltalált rokont.

Nahát, ki gondolta volna, hogy 
a mohácsi csatatéren fogjuk 
megtudni, hogy az Alsószeliben 
született asszonyok milyen jó 
anyósok!

Szabados László
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A kultúrában dolgozók, a kultúrát művelők, a kultúráért felelő-
sök és segítőik január 17-én összegyűltek Szklabonyán, Mikszáth 
szülőfalujában, hogy emlékezzenek és koccintsanak a nagy palóc 
születésnapja alkalmából. Nem először, sokadik alkalommal. 
Ezeknek az összejöveteleknek nagy a jelentősége az ezen rendsze-
resen megjelenők számára a következő szempontból: ez az év első 
olyan kulturális eseménye, amely méltán nevezhető egy nagyobb 
regionális tájékoztatónak, beleértve az anyaországi oldalt is. A 
Mikszáthra való emlékezés adja meg a keretet ahhoz, hogy egymást 
kölcsönösen tájékoztassuk az ez évi kulturális rendezvényeinkről 
az egykori Hont és Nógrád vármegyék szűkebben vett településeit 
Ipolyságtól Balassagyarmaton át Nagykürtösig.

Ez a régió olyan gazdag irodalmi, történelmi, művészeti múlttal 
rendelkezik, (Mikszáth, Madách, Balassi, Krúdy, Zs.Nagy Lajos, 
Ipolyi Arnold, Kubányi Lajos, hogy csak a helyiekből említsek), 
melyek ismerete és jelentősége túlmutat e régió határain. Ezen 
kulturális események megjelenítése évente elhivatott kötelessé-
günk, támogatásuk, látogatásuk, egymás segítése ezen a téren 
erkölcsi kötelességünk is. A megjelentek névsora is tiszteletre 
méltó: Ipolysági Honti Múzeum és Csemadok alapszervezet, a 
Nagykürtösi járás csemadok alapszervezetei és más társadalmi 
szervezetek, iskoláink és önkormányzataink képviselői, Balas-
sagyarmat város képviselete, Mikszáth- és Madách Társaságok 
és más magyarországi civil szervezetek képviselői és a SZNM 
– Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma, mint az emléknap fő 
szervezője és támogatója. A nap programjának egyik fő eseménye: 
A betyáros Mikszáth, avagy egy különleges kisregény az író élet-
művében c. művét kiselőadás keretében bemutatta Praznovszky 
Mihály irodalomtörténész, író. Közreműködtek még az ipolybalogi 
művészeti alapiskola növendékei.

Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma BG

Január 20-án adták át a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei 
Együttesek Szövetsége (KÓTA) 2018-as díjait a Budai Ciszterci 
Szent Imre Gimnázium dísztermében. A díjazottak között felvidéki 
fáklyavivők is szerepelnek. Elismerést vehetett át Mézes Rudolf, 
a Csemadok Galántai Területi Választmányának titkára, Horváth 
Géza, zeneszerző, a zselízi Franz Schubert Vegyeskar karnagya, 
valamint posztumusz elismerésben részesült Duka-Zólyomi Emese 
(muzikológus, zenei könyvtáros). A kitüntetést harmadik alkalommal 
adták át a Magyar Kultúra Napján. 

Fotó: Szomolai Andrea/ma7.sk EK

A kilencvenes évekig Nagycétényben a családi házaknál tartották 
meg a kánai menyegzőt. A bibliai eredetű népi szokást 2013-ban a 
Kútyika Éneklőcsoport tagjai élesztettek fel. A kultúrházban előa-
dott tradíciót azóta évente megülik a helyiek. Az idei évben január 
19-én emlékeztek meg a bibliai csodatevésről, a kánai menyegző 
eseményeiről, ahol Jézus a vizet borrá változtatta. A Csemadok 
Tiszta Forrás Nagycétényi Alapszervezete és a Kútyika Női Ének-
lőcsoport szervezésében ezúttal a Zoborvidék több településének 
fi atal hagyományőrzői vettek részt bemutatón. T

Január 27-én tartotta meg évzáróját a Csemadok Szímői Alapszer-
vezete a Jedlik Házban, ahol az elmúlt év munkájából fényképkiállítás 
nyílt. Az évértékelés és a vezetőségválasztás mellett megemlékeztek 
elhunyt tagjaikról, a jubilánsokat pedig könyvekkel jutalmazták. A 
műsort verseikkel és táncukkal gazdagították az alapiskola tanu-
lói, Bombicz Ferenc faludíjas citerás, de igen nagy sikert arattak a 
kisújfalui színjátszók, akik legújabb vígjátékukkal szerepeltek.

KÉ
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2019. január 22-én tizenegyedik alkalommal szervezte meg a 
Csemadok Országos Tanácsa megbízásából a Csemadok Galántai 
Területi Választmánya és Galántai Alapszervezete a magyar kultúra 
napi országos ünnepséget, amelyen a hagyományokhoz híven sor 
került a Csemadok díjainak átadására.

A díjak átadása előtt Bárdos Gyula köszönetet mondott minden 
csemadokosnak az elvégzett munkáért. „A jogfosztottság és hon-
talanság évei után az 1949. március 5-i megalakulást követően négy 
évtizeden keresztül a csehszlovákiai magyarság mindeneseként 
állt helyt Szövetségünk, a központi tiltás ellenére érdekvédelmi 
feladatokat is vállalt amellett, hogy szervezte a kulturális életet, 
lehetőséget nyújtott a korábban tiltott magyar anyanyelv hivatalosan 
megengedett, illetve pontosabban fogalmazva, megtűrt használa-
tára” – mondta a Csemadok elnöke az ünnepségen. 

Idén is telt házas rendezvénnyel emlékezett meg a lévai és a Léva 
környéki magyarság a Magyar Kultúra Napjáról. Kiss Beáta ünnepi 
gondolatai és a szereplők színvonalas előadása nagyban hozzájárul-
tak ahhoz, hogy méltóképpen tudtuk megünnepelni ezt a jeles napot. 
A műsorban fellépett: Kovács Barnabás, Andruska Emese, Éder 
Kristóf, Göbő Anna, Göbő Sándor, Bohák Emese, Gyurgyonovics 
Kinga, Nagy Veronika, Dora Mónika, Sipos Vanessa, Srna Anna, 
Kosorin Dalma, Tomašovsky Dávid, Sándor Ágnes és vendégként 
a Kodály Zoltán Daloskör Józsa Mónika vezetésével.  de

Január 18-án tartották meg a Magyar Kultúra Napja és a Nógrád 
Közművelődéséért díjátadó ünnepséget Füleken. Ünnepi szónok 
Bárdos Gyula a Csemadok Országos Tanácsának elnöke volt, aki 
elismerő oklevelet adott át Szvorák Kati énekesnőnek. A Nógrád 
Közművelődéséért díjat Simon János kapta sokrétű zeneművészeti 
és közművelődési munkájáért. A díjat átadta Agócs Attila a NKD 
szakbizottságának tagja, Fülek város polgármestere. A rendezvény 
második felében Szvorák Katalin Dalüzenet c. műsorát láthatta a 
nagyszámú közönség.  Fotók: Schnelczer Zoltán GK

Zentán  január 25-én tarották meg a Vajdasági Magyar Művelő-
dési Szövetség szervezésében a magyar kultúra napi ünnepséget. 
A zentai rendezvényen már hagyománnyá vált, hogy összegyűlnek 
a Káprát-medencében működő magyar kultúrális szervezetek kép-
viselői is, így többek között a Csemadok elnöke, Bárdos Gyula is 
részt vett a rendezvényen.  ek

A Csemadok Életmű Díjat a párkányi Boócz Mária, a peredi 
Jónás Katalin, a somorjai Nagy Péter, a nagybalogi Pál Dénes és 
Erzsébet, valamint a komáromi Stirber Lajos vette át.

Csemadok Közművelődési Díját kapott: Agócs Ildikó Almágyról, 
Hadas Katalin Abaújszináról, Németh Ágota Ipolybalogról, Varga 
László Dobóruszkáról és Vígh Sándor Diószegről.

A magyar kultúra napi országos ünnepségen vette át a Gyurcsó 
István-díjat Reicher Gellért, a Szőttes Kamara Néptáncegyüttes 
szervező titkára.

Országos ünnepségünkön második alkalommal került sor a Fábry 
Zoltán-díj átadására, melyet idén Bokor Béla, a Baranya Megyei 
Kulturális Központ egykori igazgatója, a pécsi székhelyű Határokon 
Túli Magyarságért Alapítvány alapító elnöke vehetett át.

Az ünnepség kultúrműsorában telt ház előtt a Peredi Nőikar, a 
Peredi Férfi  Daloskör, Balla Barnabás vágfarkasdi szavaló, Shlyakta 
Ksenija és Dombi Gergely komáromi hegedűsök, a diószegi Dióhéj 
Citerazenekar és a Szőttes Kamara Néptáncegyüttes aratott mű-
sorával nagy sikert. mr
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Pozsonyban is bemutatták az 
Értékeink Száz éves a szlováki-
ai magyar közösség Hetvenéves 
a Csemadok című kötetet. Ja-
nuár 19-én a Magyar Közösség 
Pártjának pozsonyi székházában 
gyülekeztek a régi és a mostani 
csemadokosok, hogy meghall-

Január 22-én nyi-
tották meg a Márai 
Sándor Emlékki-
állítást Kassán, a 
Mészáros utca 35. 
alatti házban, a 
Grosschmid család 
lakásában, ahol a vi-
lághírű magyar író 
gyermekkorát töltöt-
te. Az emlékkiállítás 
megnyitóján köszön-
tőt mondott többek 
között Köteles Sza-

gassák Csáky Pál, Popély Árpád, 
Görföl Jenő, Takács András és 
Dunajszky Géza visszaemléke-
zéseit. A beszélgetésen ott volt 
Dobos Éva, Dobos László volt 
Csemadok elnök özvegye is, 
aki szintén visszaemlékezett az 
1960-as évek eseményeire. 

bolcs, a Csemadok Kassai Városi Vá-
lasztmányának elnöke,  Potápi Árpád 
János, a Miniszterelnökség nemzet-
politikáért felelős államtitkára, Jáky 
Judit, Márai Sándor húgának unokája, 
aki külön köszönetet mondott azok-
nak, akiknek a kiállítás megnyitása 
köszönhető, mások mellett Rudolf 
Schuster volt köztársasági elnöknek, 
Kolár Péternek, a Csemadok Kassai 
Városi Választmánya egykori elnöké-
nek és Ötvös Anna Márai-kutatónak 
is.  

 m

A Csemadok az elmúlt 7 évti-
zedben érdekérvényesítő magatar-
tásával többször szembe- fordult a 
hatalom elvárásaival, a tagsága és 
a vezetés kettőssége jellemezte a 
rendszerváltás előtti időkben te-
vékenységét. Abban mindannyian 
egyetérttettek, hogy a magyarság 

megmaradásáért kell dolgozniuk.  
Csáky Pál a beszélgetés végén kö-
szönetet mondott annak a több 
ezer embernek, akik a Csemadok-
ban dolgoztak és ma is dolgoznak. 
Nélkülük a szlovákiai magyarság 
sokkal rosszabb helyzetben lenne. 
 n


