
Nem szabad abbahagyni

„Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg nem szerzi magának.” Kodály Zoltán
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„Az élet olyan, mint a biciklizés. Nem 
lehet abbahagyni, mert eldőlsz.” –  mondta 
egyik alkalommal Albert Einstein Nobel-
díjas elméleti fi zikus. Többek között a XX. 
század legnagyobb tudósának ezen gon-
dolatai is eszembe jutnak akkor, amikor a 
koronavírusos világjárvány kapcsán a tiltó 
rendeletek sora lát napvilágot Európa és 
a világ országaiban, köztük Szlovákiában 
is.

Einstein gondolatai elsősorban akkor 
jutnak eszembe, amikor a megcsendülő 
telefon másik végén lévő személy arról 
kezd gondterhelten beszélni, hogy abba 
kell hagyni tevékenységünket. Megpróbá-
lom elmondani, hogy nem abbahagyni kell, 
hanem csak bizonyos ideig megszakítani azt 
a tevékenységet, melyet elődeink a Csema-
dokban hét évtizeddel ezelőtt elkezdtek és 
minden gond, probléma leküzdése árán het-
ven éven keresztül eredményesen folytat-
tak. A lehetőségekből kiindulva igyekeztek 
mindent megtenni annak érdekében, hogy 
az alapszabályunkban leírtak, valamint a 
hosszú- és rövid távú célkitűzéseinkben 
megfogalmazottak alapján sikeresen őriz-
zük, ápoljuk, fejlesszük és adjuk tovább 
utódainknak magyar népi, nemzeti kultú-
ránkat, értékeinket, édes anyanyelvünket, 
mindazt, amit őseink ránk hagytak. Ezt a 
feladatot vállaltuk, s ennek értelmében a 
vállalásokat igyekeznünk kell teljesíteni.

Mikor ezeket a gondolataimat papírra 
vetem már szembesültünk azzal a ténnyel, 
hogy az országunkat elért vírusos járvány 
következtében nem valósulhattak meg tör-
ténelmi múltunk legjelesebb eseményének, 
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 
kitörésének az évfordulójára tervezett em-
lékünnepségeink és csak néhány alapszer-
vezeti vezetőnk helyezhette el a példásan 
előkészített emlékművek egy részének a 
talapzatához a köszönet és a hála virágait, 
koszorúit.

Március 26-án kellett volna megvalósíta-
nunk Galántán a Tompa Mihály Vers- és 
Prózamondó Verseny egyik országos elő-
döntőjét. Ugyanazon a napon az oktatási 
miniszter magyarul is megjelent rendelete 
alapján bizonytalan ideig továbbra is zárva 
maradnak iskoláink kapui. Hogy az egyik 
legjelentősebb országos rendezvényünk 

további eseményei hogyan, mikor valósul-
hatnak meg, s egyáltalán sor kerülhet-e 
a rendezvényre még ebben a tanévben, 
évben, nem tőlünk függ. Már most arra 
kell készülnünk, hogy hogyan valósítjuk 
meg jövőre a következő évfolyamát ennek 
a nemes, nagy múltú rendezvénynek, mivel 
iskoláink a következő tanévben elsősorban 
a mulasztások pótlásával lesznek elfoglalva. 
Feltételezem, hogy lelkes pedagógusaink 
nem felejtik azt, hogy néhány évvel, évti-
zeddel ezelőtt nekik is milyen élmény volt 
az ezeken és a hasonló eseményeken, fesz-
tiválokon, megmérettetéseken, versenye-
ken képviselni iskolájukat, településüket, 
régiójukat, esetenként hazájukat. Bízom 
abban, hogy közösen megtaláljuk a módját 
a szép hagyományokra visszatekintő orszá-
gos rendezvénysorozataink további sikeres 
megvalósításának.

Jelen pillanatban azt látjuk, tapasztaljuk, 
hogy az óvintézkedések sora inkább gya-
rapodni, mint csökkenni fog. Az várható, 
hogy a helyzet javulása esetén sem kerülhet 
sor az első félévben népes összejövetelekre, 
rendezvényekre. Számolnunk kell azzal is, 
hogy a szigorítások enyhülése után a műve-
lődési központok, a kultúrházak is időzavar-
ban lesznek, mivel az elmaradt műsorokat, 

rendezvényeket a kü-
lönböző szervezetekkel 
együtt majd a második 
félévben akarják meg-
valósítani. És akkor 
még előttünk lebeg az 
a kérdés is, hogy vajon 
az enyhülés, a járvány 
elmúlása után, a vírus 
újabb feltűnésétől tart-
va az illetékesek enge-
délyezik-e a második 
félévben a tömegren-
dezvények megvalósí-
tását. 

Mint tudjuk a tava-
lyi jubileumi év után 
a Csemadokban idén 
tisztújításra készültünk. 
A nyilvános rendezvé-
nyek betiltása miatt 
országos viszonylat-
ban sok helyen még az 

évzárók is elmaradtak, s ebből eredően a 
tavaszra tervezett területi konferenciáink, 
valamint az őszre beütemezett XXV. Orszá-
gos Közgyűlésünk megvalósítására minden 
bizonnyal csak jövőre kerülhet sor, mert az 
őszi időszakban szerencsés esetben jó, ha 
meg tudjuk valósítani a tavasszal elmaradó 
jelentős eseményeket és az őszi-téli időszak-
ra, a második félévre betervezett országos, 
esetenként nemzetközi rendezvényeket.

Rendezvényeink sikeres megvalósítása 
elképzelhetetlen alapszervezeteink aktív 
vezetőinek a hatékony segítsége, odaadó, 
öntevékeny támogatása nélkül. És akkor 
még nem tettem említést az alapszerve-
zeteink által megvalósítani kívánt helyi 
jelentős eseményekről, a megalakulás 70. 
évfordulójának helyi ünnepségeiről, a 100 
évvel ezelőtti szomorú események kapcsán 
tervezett megemlékezésekről, csoportjaink 
különböző bemutatóiról, hazai és külföldi 
betervezett vendégszerepléseiről.

Elsődleges feladata ezekben az ember-
próbáló időkben a Csemadok minden helyi, 
regionális és országos tisztségviselőjének, 
vezetőjének az, hogy a tevékenység abba-
hagyása helyett a jelenlegi nehéz helyzetből 
való sikeres kijutás megoldására keresse a 
módot. Mézes Rudolf
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2020. márius 8-án tartotta meg évzáró 
gyülését a Csemadok Nemeshodosi Alap-
szervezete, ekkor ünnepelték a Szövetség 
megalakulásának 70. évfordulóját is.

A nemeshodosi alapszervezet a 70 év alatt 
aktív tevékenységet fejtett ki. A kultúrház 
előtermében felállított tárlat a múltat mutatta 
be képek segítségével. A megnyitóban Győri 
Béla a Csemadok ASZ elnöke köszöntötte a 
tagokat és a vendégeket. Győri Béla értékelte 
az elmúlt év tevékenységét. 

Az évforduló kapcsán Patócs József élő le-
genda emlékezett vissza az elmúlt évtizedekre, 
aki ez évben ünnepli 85. születésnapját: „A fa-
luban nem volt kultúrház, a csemadakosok egy 
parasztházat építtettek át kultúrházzá. 1951-ben 
már az első operettet játszották „Szabad szél” 
címmel, amelyet Csiba István, Lőri Zoltán és 
Hodosi Béla tanítottak be. A Csemadok égisze 
alatt működött Pok Vilma, a Miklós házaspár, Póda Margit, Czucz Géza, 
Czucz Jenő, Mátis Gyula, Póda Zsigmond, Karácsony Miklós, Kará-
csony Mária, Hodosi Vince. Sárközy Tibor prímás tanította be a zenés 
színdarabokat, díjmentesen. Későbbiekben a színjátszó csoportban ott 
volt Nagy Mária, Pőthe Terézia, Tóth József, Kis Zoltán, Szabó Mária, 
Szabó Vince, Csomor László. Somogyi Mihály volt a maszkmester, és 
ő készítette a képeket, amelyek megmaradtak az utókornak. A 60-as 
évekből említést érdemel Varga Klári néni, aki színdarabokat tanította 
be és örökös súgó volt. Mátis Gyula bácsi már a színpadra lépésével 
nevetést váltott ki a közönségből. További neveket kell még megemlíteni, 
mint Hodosi Júlia, Szelle Zsuzsanna, Kázmér Sándor, Zöld Mihály, 
Zöld Manci, Szalay Ede, Hodosi Ilonka, Fekete Jolán, Mészáros Lajos, 
Lidl Ilonka. Ezekkel a személyekkel szerepeltem több színdarabban, 
amikre emlékszem: Lúdas Matyi, Párizsi vendég, Tabi Lászlótól a 
Zsuzsi egyfelvonásos dráma, a kabarékban a főszerepet általában Pok 
Vilma játszotta. Csemadokon belül olvasó estet is szerveztünk. A nevek 
összegyűjtésénél több hodosi lakos is segített, ha mégis valakit kihagytam 
volna, elnézést kérek. Ezekben az években a szervezet tagjai „Borítós 
bált” is szerveztek. A kultúrház plafonjába egy búrát függesztettek fel, 
tánc közben észrevétlenül leengedték, s amelyik párt beborította, szabad 
volt a csók. Pénz fejében lekerült róluk a borító.” – emlékezett Józsi bácsi 
az elmúlt 70 évre. Ezekből az évtizedekből Józsi bácsi két Csemadok 
elnököt tud megemlíteni: Egri Zsigmondot és Hodosi Bélát. Sajnos 
a felsorolt aktív tagok közül már sokan nem élnek, róluk egy perc 
néma csenddel elékeztek a tagok.

Írásos emlékek csak 1972-től bizonyítják, kik voltak a szervezet 
elnökei. 1972-től Patócs Lajos, őt követte Mészáros János, Fábián 
László, Póda József, 1990-től a mai napig az elnöki tisztséget Győri 
Béla tölti be. 

Ezután a Csemadok elnöke emlékezett meg azon csoportokról és 
személyekről, akik az elmúlt 70 évben a helyi szervezetben aktívan 
tevékenykedtek. Kiemelte a színjátszó csoportot, a citeracsoportot és 
az éneklőcsoportot, ami a falu kulturális életét fellendítette.

Kázmér Éva és Veszprémi Rozália tanító néni vezetésével meg-
alakult az irodalmi színpad. A 2000-es év elején színjátszó csoport 
alakult Uher Anikó vezetésével és új tagokkal több színdarabbal is 
remekeltek, mint pl. a Gáspár király aranyai, Petőfi  szülei, Forog 

A Csemadok Nemeshodosi Alapszervezete is 70 éves

vagy forog, Marci leánykérőben. A színtársulat akkori tagjai: Posztós 
Mónika családjával, Kasanová Gabriela és családja, Gálffy Judit, 
ifj Győri Béla, id. Győri Béla, Trhaj István, Nagy Monika, Hodosi 
Szilveszter, Uher Tibor és Kis Mónika.

Aktív volt az asszonykórus is Fábián Júlia vezetésével. 2000-ben jött 
létre a Gyöngyharmat nevű énekcsoport, aminek Vanyek Henrietta 
volt a szakmai vezetője. 2014-es évtől Megmaradásunkért PT név 
alatt működött a csoport, Csepi György vezetésével, 2019-től pedig 
Bugár Ildikó a szakmai vezető.

1972-ben Patócs Lajos vezetésével megalakult a citerazenekar. 
Akkori tagjai: id. Patócs Géza, ifj, Patócs Géza, Somogyi Mihály, 
Serfőző Mihály, Madi Benő, id Csánó Vilmos, ifj.Csánó Vilmos, 
Csánó Márta, Egri Jolán, Hodossy Gabriella, Hodossy Márta, Rácz 
Pál, Rácz Szabina. A 80-as évek elején csatlakozott a csoporthoz: Sidó 
Ildikó, Németh Iveta, Mandák Alica, Hodosi Alica és Kardos Melinda. 
A 90-es évek végén új tagok vették körül Lajos bácsit: Póda Márta, 
Póda Béla és Patócs Károly. Patócs Lajos haláláig hű volt a citerához. 
2017-ben a polgármester, Balódi László emléktáblát állíttatott és teret 
nevezett el róla. Az emléktábla felavatásának tiszteletére és Patócs 
Lajos emlékére a régi tagok újra alapították a citeracsoportot. Tagjai: 
Patócs Károly, Póda Márta, Győri Béla, Csánó Vilmos, Rácz Pál, 
Egri Jolán, Kasanová Gabriela, Rácz Szabina. A csoporthoz 2019-es 
év végén csatlakozott Bernát Andrea és Bernát Zsanett.

A Csemadok Hodosi ASZ a Csemadok megalakulásának 70. évfor-
dulója alakalmából Hűségért emléklapot adományozott a következő 
személyeknek: Vanyek Henrietta, Miklós Irén, Miklós Tibor, Zöld 
Mihály, Zöld Margit, Pok Vilma, Szalai Ede, id. Kiss Zoltán, Uher 
Anikó, Fábián László, Fábián Júlia, Gálffy Judit, Szilvási István, 
Póda József, Nagy Irma, a Posztós és a Kasan család.

A Csemadok Dunaszerdahelyi Területi Választmánya Hűségért 
emléklapot adományozott a következő személyenek: Patócs József, 
Bús Mária, Bugár Ildikó, Rácz Pál, Nagy Noémi és Nagy Irma, 
valamint a Megmaradásunkért PT-nek és a Hodosi Citeracsoport 
tagjainak.

A helyi alapszervezet vezetősége Győri Bélát is emlékplakettel 
tüntette ki a 30 év alatt kifejtett önzetlen és odaadó munkájáért.

Rácz Szabina

Hodos A kiéerdemelt Hűségért díj átadása
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Az egész világot megtámadó koronavírus jelen-
tős mértékben felborította a Csemadok tavaszi 
rendezvényeinek tervét. A márciusi időszak legje-
lentősebb eseményei közé tartozik a Mátyusföldön 
a történelmi múltunk egyik legjelesebb eseményé-
ről, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 
kitörésének napjáról, március 15-ről való méltó 
megemlékezés. A több mint harminc beterve-
zett emlékünnepségnek csak alig az egyharmada 
valósult meg régiónkban. Időrendi sorrendben: 
Pereden, Tallóson, Taksonyon, Sókszelőcén, 
Galántán, Tósnyárasdon, Alsószeliben, Nádsze-
gen, Vezekényen, Felsőszeliben és Zsigárdon is 
csak alapszervezeteink tisztségviselői helyezték 
el a köszönet és hála virágait az ünnephez méltó 
módon előkészített emlékműveknél, emlékhe-
lyeknél, így emlékezve a mai vészterhes időkben 
a szebb és boldogabb jövőnk elérése érdekében 
egykoron vérüket, s életüket áldozó hősökre. mr

Az idei március 15-i megemlékezé-
sek hasonlítottak egy kicsit a kilenc-
venes évek elejére, amikor az embe-
rek csak úgy mentek el egy-egy ilyen 
ünnepre, félve, mint amikor a hóvirág 
bújik elő a hó alól. Akkor is féltek, 
hogy mit szól majd a hatalom, most 
pedig a koronavírus szabott korlátot a 
döntésüknek. Míg az előbbi bajból ki 
lehetett gyógyulni, a mostaniból nem 
biztos. Embere válogatja. Azért egyé-
nileg vagy kisebb csoportokban csak 
megemlékeztünk az évfordulóról a 
Nagykürtösi járásban is. Így történt 
többek között Ipolyszécsénykén és 
Ipolybalogon is. bg

Március 15-ei megemlékezés az 1848/49-es 
szabadságharcról Petőcz György Balázs emlék-
táblájánál az éberhardi temetőben az idén nem 
úgy sikeredett, ahogy azt szerettük volna, és ahogy 
az előző években megszoktuk. Az idén is meg-
szerveztük a programot, elkészült a meghívó, 
amit szétosztottunk. Minden évben részt vesz a 
megemlékezésen Petőcz György még élő leszár-
mazottja, Petőcz Károly, családjával együtt. De 
a sors idén másként irányította az eseményeket, 
koronavírus által okozott járvány miatt a hatósá-
gok minden kulturális rendezvény megtartását 
betiltották. A szervezők annak ellenére is meg-
emlékeztek a szabadságharcban elesettekről és 
koszorút helyeztek el az emlékműnél. A Csema-
dok idén sem feledkezett meg a szabadságharcban 
elesett katonákról és méltóképpen tisztelegtünk 
emlékük előtt, megemlékeztünk róluk, ha csak 
egy koszorú elhelyezésével is.  FM

Felsőszeli

Ipolyszécsénke 

Pered

Galánta

Ipolybalog

A Csemadok Nemesradnóti Alapszervezete szeretné bevezetni a szokást, mely szerint 
március 20-án emlékeznek meg a faluban Kossuth Lajosról és a szabadságharc kitöréséről. 
Tavaly húsvétváró kézműveskedéssel egybekötötött összejövetelt tartottak a kultúrházban. 
Idén viszont közbeszólt a kijárási tilalom. Így felhívással fordultak a nyilvánossághoz, hogy 
egy-egy virág lefotózásával emlékezzenek Kossuth Lajosra. Páran be is kapcsolódtak, s a 
szép képek keringtek a facebookon. Amiket egy kiállításon szeretnének bemutatni, amint az 
lehetséges lesz. Az alkalomnak szónoka is volt. Nt. Farkas István helyettes lelkész igei gondo-
lattal kapcsolódott: „Kossuth Lajos volt az, aki eleitől fogva bölcsességgel járt nemzete előtt; 
kinek kezében a gyakorlati élettudomány és igazság fáklyája lobogott! Hálát adunk azért, 
hogy nemzetünket soha sem hagytad próféták nélkül, hogy minden időben állítottál elő mi 
közöttünk bölcseket, kiknek ajkain az igazság szava hangzott. Adj nekünk bölcsességet, tedd 
szívünkben kiirthatatlanná a nemzet, honszeretet, igazságérzet, és erkölcsiség csiráit” – írta 
elektronikus levelében, melyet a református egyházközség szétküldött hívei között.  HE

A Csemadok Pozsonypüspöki Alapszervezete 
2020. március 8-án a Szent Miklós-plébániatemp-
lomban Vadkerti József plébános a szentmisével a 
szabadságért vívott küzdelmek hőseire emlékezett. 
Majd a szentmise résztvevői átvonultak a temető-
be Kutsera Jósef lengyel származású hős katona 
sírjához, ahol megemlékeztek az 1848-49-es sza-
badságharc hőseiről. Az ünnepi beszédet Takács 
András mondta.  ek (Fotó: Kubicskó Erzsébet)
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A járványhelyzet megfékezésére hozott 
intézkedések ellehetetlenítettek sok közös-
séget a március 15-i ünnepségek, koszo-
rúzások megtartásától. A Csemadok Or-
szágos Vezetősége és a Csemadok Ifjúsági 
Tagozata Bedi Kata, egykori Petőfi  Sándor 
Program ösztöndíjas javaslatára összeállított 
egy videót, melyet Szövetségünk webolda-
lán és a Csemadok Első Kézből facebook 
oldalán tettek közzé. A felvételen hallható 
és látható a Három királyok, azaz Derzsi 
György, Kovács Koppány és Vadkerti Imre 
előadásában Petőfi  Sándor Nemzeti dal című 
megzenésített költeménye, Kovács László, 
történész ünnepi beszéde (ezt alább teljes 
egészében elolvashatják), Molnár László, 
valamint két tanuló, Bittera Sophie Iman 
és Strešňák Adél szavalata. A népi vonalból 
megmutatkozott Lakatos Lili és Lakatos 
Áron Kossuth nótával, valamint a Pósfa 
zenekar három tagja, Iván András, Iván 
Zoltán és Álló István egy egész csokorra 
valót játszott el a forradalmi dallamokból. 
Az animációt Gaál Dávid, a videót pedig 
Berkes Bálint készítette. Köszönjünk min-
denkinek a közreműködést!

pb
Tisztelt emlékező közönség!
„Gyerekes dolog. Elmossa az eső!” – ezek 

egy ellenséges szemtanú szavai 1848. március 
15-ről. És a gyerekes dologból történelem 
lett, térben és időben messze fénylő másfél 
év, melynek emlékét századok sem fogják 
elmosni. Ezeknek a fényes napoknak – me-
lyekkel kivívtuk az emberiség jobbik felének 
csodálatát –, hatása ma is eleven, szólásra 
késztet bennünket is, fi gyelmeztetve, hogy 

Online emlékeztünk 1848-ra
1848 örökségének ápolása minden nem-
zedéknek becsületbeli kötelessége, így a 
miénk is. Számunkra azonban kettős kö-
telesség, mert nemzeti összetartozásunk 
leghatékonyabb erejét ebben az eseményben 
kell látnunk. Ez volt, az akkor még egységes 
magyarság utolsó nagy forradalmi megmoz-
dulása, az Európához való fölzárkózás utolsó 
nagy kísérlete.

Mi, mai emberek, mikor ezekre az ese-
ményekre emlékezünk, bizony nem is tu-
datosítjuk, hogy mi is zajlott a valóságban 
március 15-én. Nem az eseményekről, azo-
kat tudjuk; a jelentőségükről feledkezünk 
meg. 172 év március 15-iki ünnepélyeinek 
hatása alatt képzeletünkben maga a nagy 
nap is kezd valamiféle ünnepélyhez, sza-
valgatással és szónoklatokkal felcifrázott 
diákfelvonuláshoz hasonlítani. Merthogy 
végül is vérontás nélkül ért véget a nap, 
utólag visszatekintve békés dáridónak lát-
szik, egy kicsit nagyobb méretű majálisnak. 
Pedig nem az volt, hanem valódi, igaz vér-
telen forradalom kivívásának a napja. S 
hogy egyetlen puskalövés nélkül győzött a 
forradalom, az elsősorban Petőfi nek, az ő 
lázas sietségének, határozott forradalmár 
föllépésének köszönhető. Mert március 
15-e nemcsak a korlátlan hatalom feletti 
győzelem diadalmámora, hanem a tett kö-
vetkezményeitől való félelem legyőzésének 
felszabadító öröme is. A tömegek mozgósí-
tója maga a költő és verse, a Nemzeti dal. 
A verset is már 172 év koptatja, s néha nem 
is gondolunk arra, hogy milyen hatalmas 
történelmi tett volt egy sok száz főnyi tömeg 
elé kiállni a felszólítással:

„Talpra magyar, hí a haza!
Itt az idő, most vagy soha!
Rabok legyünk vagy szabadok?
Ez a kérdés, válasszatok!”
Az egész nap legkivételesebb jelensége 

kétségkívül maga a költő volt. Már másnap 
büszkén írta versben is:

„S te, szivem, ha hozzád férne, 
Hogy kevély légy, lehetnél! 
E hős ifjuság vezére 
Voltam e nagy tetteknél. 

Egy ilyen nap vezérsége, 
S díjazva van az élet... 
Napoleon dicsősége, 
Teveled sem cserélek!”

 Szokatlan a dicsekvés, de teljesen jogos: a 
világtörténelemben sok kiváló forradalmár 
küzdött és nagyon sok nagyszerű költő alko-
tott, de Petőfi  máig az egyetlen költő, aki egy 
népforradalmat személyesen vezetett.

Ennek, a magyar történelem csodálatos 
másfél évének a szereplői azonban mindany-
nyian hősök voltak. Az ifjú forradalmárok 
azért, mert ama márciusi napokban félelem 
nélkül cselekedtek. A forradalmárok által ki-
vívott szabadságot azonban meg kellett védeni. 
A reakció fegyveres támadására fegyveres 
harccal kellett válaszolni. S azok bátorsága, 
hősiessége sem volt kisebb, akik sokszor saját 
magukat is legyőzve vállalták ezt a harcot. 
A forradalmárok eszmék bűvöletében éltek, 
nekik tehát könnyebb volt a tetteket vállalni, 
mint azoknak a katonáknak, akik a társadalmi 
átalakulásnak legfeljebb csak végső céljait 
látták. Az önkénteseknek, a nemzetőröknek, 
a honvédeknek, volt császári tiszteknek a harc 
vállalása volt igazán hősi cselekedetük. 

Amikor ma, ezekre a százhetvenkét évvel 
ezelőtti eseményekre emlékezünk, tuda-
tosítanunk kell, hogy Petőfi ék, Kossuthék 
s a sok ismeretlen tettei akkor az európai 
haladás élvonalába emelték a nemzetet. 
Európa fi gyelő szemét akkor Pest-Budára 
és Pozsonyra vetette. Ezernyolcszáznegy-
vennyolc összezúzta az előző ósdi politikai 
és gazdasági rendszert, a jobbágyságot, a 
feudalizmust. Szabadságot, jogegyenlőséget 
és polgári viszonyokat teremtett. Bátran 
mondhatjuk, hogy még ez a fegyveresen 
elbukott forradalom is a sunyító szolgalelkű 
jobbágyból öntudatos hazafi t, bátor erköl-
csös polgárt nevelt.  

 Vadkerti Imre, Derzsi György, Kovács Koppány
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De mit jelent, mit jelenthet számunkra, 
akik ma ünnepelni összejövünk, ez a 172 
évvel ezelőtti március. A mi számunkra ez 
az 1848-as március elsősorban a reményt, az 
új utakat kereső bátor közösség alkotóereje 
kiteljesedésének reményét jelenti. A nemzet 
akkor kívánságait a híres 12 pontban foglalta 
össze, melynek címeként ugyan ezt írták Mit 
kíván a magyar nemzet? – ám a kinyomtatás 
előtt, mintegy jelszóként ezt írták a papírlapra: 
Legyen béke, szabadság és egyetértés!

Azért kívántak békét, mert tudták, hogy 
a társadalom nagy forradalmi átalakítását 
csak békében tudják megvalósítani. Végül a 
harcot, a szabadságért való harcot, amelyben 

hősiesen helytálltak, s amelynek hőseire 
ma is tisztelettel emlékezünk, a reakció 
kényszerítette rájuk.

A szabadság volt a legfőbb vívmánya ennek a 
márciusnak. A ma élő nemzedékek már örök-
ségbe kapták a szabadságot, és úgy vannak 
vele, mint a legtöbben, akiknek nem kellett 
érte harcolni: fogalmuk sincs róla hogy mi 
az valójában. Hogy micsoda felelősséggel jár 
élni – és nem visszaélni – ezzel a szabadság-
gal, ami annyi drága életet követelt! Hogy a 
szabadság kötelesség. Kötelesség a család, a 
haza, és az egész emberiség felé, hogy munkál-
kodhasson ki-ki képességeihez mérten annak 
mind nagyobb boldogságáért. Hogy a bőség 
kosarából mindenki egyaránt vehessen! Hogy 
a jognak asztalánál mindenki egyaránt helyet 
foglalhasson, és hogy a szellem napvilága ra-
gyogjon minden ház ablakán. A mi mostani 
ünneplésünk is akkor lesz igaz, ha átérezzünk 
ezt a felelősséget – és adósságunkat, amellyel 
’48 hőseinek tartozunk, társadalmilag hasznos 
életünkkel igyekszünk leróni, hogy ne legyen 
hiábavaló akkori szent áldozatuk.

S az egyetértés kívánalma, mely akkor a 
kiváltságait veszített nemesség és a jogokat 
nyert jobbágyság egyetértését jelentette, ma 
is aktuális kívánalom. A különböző politi-
kai nézeteket vallók egyetértése sohasem 
volt ennyire kívánatos, mint ma. Akik ma 
a nemzeti összetartozás érzésének erősíté-
sében együtt tudnak munkálkodni, azok 
ünnepelhetik igazán és felszabadultan 1848. 
március 15-e örökségének az „egyetértés” 
jelszavában megfogalmazott gondolatát.

Ünnepeljük hát március 15-ét a feladatok, 
a közös cselekvés, a nemzeti összetartozás 
jegyében. Ápoljuk a negyvennyolcas március 
szellemét, s fogadjuk meg Kossuth szavait: 
„A nemzet örök, s nem csak az iránt tarto-
zunk kötelességgel, ami van, hanem az iránt 
is, ami lehet, s lesz!”
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A Csemadok Ifjúsági Tago-
zata Fábry Zoltán, aki mind-
nyájunkért élt címmel hirdetett 
vetélkedőt Szövetségünk dísz-
elnöke tiszteletére, halálának 
50. évfordulója alkalmából. A 
jelentkezők két-három fős kis 
csoportokban – ha Szlovákia 
hármas tagolódását nézzük – az 
egész országból akadtak. Ösz-
szesen tíz trió (öt alapiskolás 
és öt középiskolás) méri össze 
tudását május végéig. Az első 
fordulóban egy minimum három oldalas esszét írnak majd, Fábry 
életéről, melyet április 15-ig küldenek meg e-mailben. Ezt követően 
vár még rájuk egy prezentációkészítés, valamint egy hagyományos 
tudáspróba, reményeink szerint, akkor már személyesen, szemtől 
szembe adhatnak számot tudásukról.  pb

A budapesti Károli 
Gáspár Református 
Egyetem Bölcsé-
szettudományi kara 
ismét mentálhigié-
nés segítő szakem-
berképzést indít a 
Felvidéken, Léván. 
2020/2021-es tanév 
szeptemberben kez-
dődik, melyre március 31-ig lehetett jelentkezni. Kedvcsinálóként 
a pozsonyi Csemadok székházban, a Rákosi Ernő-nagyteremben 
szerveztek március 10-én egy bemutató estet, melyen Esztergályosné 
Dobai Júlia, aki maga is elvégezte a képzést, minden felmerülő 
kérdésre válaszolt. A jelenlévők maguk is nagyon különböző szak-
mai területről érkeztek, ahogy a felhívásukban is szerepel, szinte 
minden embernek ajánlott, aki szociális szférában, csapatban, 
vagy vezetőként dolgozik. PB

Március 11-én, mielőtt Ma-
gyarországon a koronavírus meg-
határozatlan időkre bezáratta 
volna a kulturális intézményeket 
az Uránia Nemzeti Filmszínház-
ban sor került A mi Kodályunk 
című fi lmtrilógia első részének 
nyilvános bemutatójára. A rend-

hagyó dokumentumfi lm Kodály kevéssé ismert fi atalkorát dolgozza 
fel két kimagaslóan tehetséges fi atal muzsikus szemszögéből, egy 
1910-es szerzői estet állítva középpontba. 

Petrovics Eszter fi lmjének főszereplői Ránki Fülöp zongora-
művész és Devich Gergely csellóművész, akik a 2019-ben újból 
megrendezett hangversenyen nemcsak gyönyörűen szólaltatják 
meg Kodály darabjait, hanem a koncertre való felkészülés során 
ellátogatnak Galántára és Nagyszombatba, ahol Kodály a gyermek-, 
majd gimnáziumi éveit töltötte, valamint a Zobor-vidékre is, ahová 
első gyűjtőútjaira ment. A Budapestet érintő rész középpontjába 
Kodály egyetemi évei és e korszak legfontosabb kompozíciói 
kerültek. Bízunk abban, hogy a Magyar Művészeti Akadémia 
támogatásával elkészült fi lmet a koronavírus járvány lecsengése 
után, a Felvidéken is módunk lesz megtekinteni. mr

A pozsonyi Csemadok szék-
ház Rákosi Ernő-nagytermét 
M. Kiss Márti és Csicsói Nagy 
Géza alkotásai színesítik, mely-
re február végén és március 
elején is érkezett 4 osztály a 
Duna utcai magyar iskolából és 
a pozsonypüspöki alapiskolából is. A diákok összehasonlíthattak 
egyszerre 9 különböző technikával készült alkotásot, megismerhet-
ték a festők életének főbb pontjait, majd ők maguk is alkothattak. 
A tárlat címe Természetesen, mely az alkotások témájából ered, 
központban a környezetünk, természeti világunk áll. Ehhez hűen a 
diákok feladata volt, hogy természetes anyagokból (paprika, fahéj, 
narancshéj) készült festéket ötvözzék a mai festékekkel (tempera, 
akrill) Előbbihez ecsetet, utóbbihoz tulajdon ujjukat használhatták, 
a közösen készített kép témája pedig az osztály volt.  pb

Kézműves foglalkozásokat tartottak Szencen és Dunasápújfalun 
a Csemadok és a Fiatalok a Jövőért szervezésében. Március 1-jén 
Szencen kokárdákat készítettek saját kezűleg a gyerekek. Március 
8-án Dunasápújfalun papír és szalag kokárdákat és fonott papírtár-
gyakat készítettek Mucska Máriának köszönhetően. A március végére 
tervezett kézműves foglalkozás már sajnos elmaradt, de helyette 
Matus Balázs, a szervezet alelnöke faragott falovakkal lepte meg a 
bezárt gyermekeket, akik azt otthon, szüleik segítségével festették ki. 
A közösségi élmény ugyan elmaradt, de a kézügyességüket és fantá-
ziájukat a gyerekek ismét használhatták. A kézműves foglalkozások 
a Bethlen Gábor Alap támogatásával valósulnak meg.  NT

A Csemadok Alapszervezet 
Új Hajtás Kalász március 8-án 
könyvbemutatót tartott. Fiala 
Ilona a község szülötte volt az 
alapszervezet vendége, aki-
vel Molnár Judit, a Magyar7 
főszerkesztője beszélgetett, 
a Mindennap és a Jaj, anya 
című kötetekről, amelyekből 
részletek is elhangzottak.  nt
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Félbeszakadt az Tompa Mihály Országos Verseny 
Az iskolai majd járási fordulók-

kal még januárban megkezdődött 
a Tompa Mihály Országos Ver-
seny. Szövetségünk egyik legna-
gyobb rendezvényét 27. alkalom-
mal hirdették meg. A versenybe 
összesen több ezer tanuló és diák 
kapocslódik be évek óta. Sajná-
latos módon idén a koronavírus 
által okozott járvány és az annak 
visszaszorítását célzó intézkedé-
sek miatt a versenyzés félbesza-
kadt. Több területi választmány 
a járási fordulókat megtartotta, 
míg több helyen csak az iskolai 
forulókon vannak túl a verseny-
zők. Az országos elődöntőkre 
sehol nem került sor. 

Az első járási fordulót Nyitrán, 
a Konstantin Filozófus Egyetem 
Közép-európai Tanulmányok 
Kara épületében, a Magyar 
Nylev- és Irodalomtudomá-
nyi Intézet közreműködésével 
tartották meg február 12-én, a 
legkisebb járásban összesen 29 
versenyző állt a szakmai zsűri 

elé. Kassán február 21-én volt 
a verseny. A Kassa-környéke 
Területi Választmány február 
25-én tartotta meg Szepsiben 
a járási fordulót. Zborai Imre 
titkár beszámolójából tudjuk, 
hogy „Összesen 80 kisiskolás 
és diák jelentkezett a verseny-
re. Négy évvel ezelőtt csupán 
59 versenyző versengett, há-
rom éve 68 tanuló, két éve 71 
tanuló, tavaly szintén 71 ver-
senyző vett részt a versenyen. 
Ez mindenesetre előrelépés és 
derűlátó, hogy az alapiskolák 
és természetesen a felkészítő 
tanárok több kisiskolást, diákot 
készítettek fel az idei versenyre, 
mint évekkel ezelőtt.” 

Rozsnyón február 26-án tartot-
ták meg a járási fordulót. Füzék 
Erzsébet titkár közlése szerint 85 
versenyző vett részt az idei alkal-
mon, tizenhárom tanuló jutott 
tovább az országos elődöntőbe. A 
rendezvényt a rozsnyói történel-
mi városházán tartották meg. 

Nagykaposon február 28-án 
méretették meg magukat a sza-
valók. 

Mézes Rudolf, a Csemadok 
Galántai TV titkára, a verseny 
szervezője beszámolójából ki-
derült: „Március első napjai-
ban, harmadikán és negyedikén 
Galántán, majd ötödikén Deákin 
valósult meg több mint 200, több-
ségében nagyszerűen felkészített 
kisdiák és középiskolás tanuló 
részvételével az egyik legnagyobb 
hagyományokra visszatekintő or-
szágos rendezvényünk, a Tom-
pa Mihály Országos Vers- és 
Prózamondó Verseny Galántai 
és Vágsellyei járási döntője. Az 
értékelő bizottság döntése alap-
ján az országos elődöntőbe a 
Galántai járás 140 versenyzője 
közül harmincan, a Vágsellyei 
járás iskoláinak 70 diákja közül 
pedig 15-en jutottak. Bízunk 
benne, hogy a járvány csitultával 
hamarosan sorra kerülő országos 
elődöntőben sikeresen képviselik 
régiónkat, a Mátyusföldet a Csal-
lóközből és a Zoboraljáról érkező 
társaikkal sorra kerülő nemes ver-

sengésben.” Dunaszerdahelyen 
március 4-6. között, Losoncon 
5-én és 6-án tartottak versenyt. 
Pozsonyban, a Pozsonypüspöki 
Alapiskola épületében már a ví-
rus okozta intézkedések miatt ke-
vesebb versenyzővel valósult meg 
a járási forduló, többen ugyanis 
nem jöttek el, hiszen a Pozsony 
megye fenntartásában működő 
iskolák március 9-étől zárva van-
nak, így a pozsonyi Duna utcai 
Alapiskola és Gimnázium is. Ri-
maszombatban és Érsekújváron 
is ezen a napon tartották meg a 
szavalók seregszemléjét. 

Léván, Tornalján, Nagykürtö-
sön, Szencen, Komáromban és 
Királyhelmecen sajnos le kellett 
mondani a betervezett időpon-
tot. 

A rendezvény egyik társren-
dezőjének, a Szlovákiai Magyar 
Szülők Szövetségének köszön-
hetően Tompa Mihály Verseny 
járási döntőin országos viszony-
latban indult több mint másfél-
ezer versenyzőjének az SzMSzSz 
országos vezetése is biztosított 
ajándékot.  
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Bölcs Bagoly egyik legkedvencebb tantárgya a matematika.
Szerinte minden feladat más, új kihívásokat tartalmaz.
Szabadidejében is szívesen számol, de amit még jobban 
szeret, az a geometria. 
Sok rejtélyes alakzat, rengeteg szín, mint az alábbi feladatban.
Jó szórakozást hozzá! 

SZÍNEZD KI A FORMÁKAT ASZERINT, HOGY HÁNY OLDALUK VAN!
3: sárga  4: narancs  5: piros


