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„Az összefogódzó erőlködés a szikrányi életet is képes parázzsá fújni…”

2020. október 28-án lett vol-
na kilencven éves Szövetségünk 
tiszteletbeli elnöke, a Csemadok 
Életmű Díjjal 2010-ben kitünte-
tett egykori elnöke (1968-1971), 
Dobos László. Gál Sándornak 
a hetvenedik születésnapra írt 
visszaemlékezése részleteivel em-
lékezünk a közéletünkben jeles 
szerepet vállaló és betöltő író, poli-
tikus, a mindig összmagyarságban 
gondolkodó Dobos Lászlóra.

„Én képzeletben is csak a meg-
történthez hátrálhatok.”

Azt hiszem ezután nem csak 
jogos, de szükséges is a kérdés: 
Dobos László hét évtizedének, 
„megtörtént” valójának hoza-
dékát ismerjük-é? Mit tudunk 
a Királyhelmec-Sárospatak-
Pozsony határolta képzeletbeli – 
bermudai? – háromszög emberi, 
szellemi, történelmi topográfi á-
járól?! Majdhogynem az szaladt 
ki a golyóstollból, hogy: semmit! 
Holott ennek a hetven évnek az 
egyik lehetséges összefoglalását 
a Dobos László-i életmű egé-
sze jelenti. A Teljes Életmű! Ezt 
azért igyekszem kiemelni, mert 
a mi térfelünkön az írói élet-
mű nem csupán a könyvekben 

anyagiasul; van számos egyéb al-
kotóeleme is. Azokra az emberi 
vállalásokra gondolok, amelyek 
a közösség – itt tételesen a szlo-
vákiai magyarság – megmara-
dásának elkötelezettségében, a 
hétköznapi létezés feltételeinek 
megteremtésében összegződtek 
és összegződnek ma is. Időn-
ként, Dobos László életművén 
gondolkodva, néha úgy érzem, 
hogy az utóbbiak súlya aligha-
nem több, de legalábbis azonos 
az irodalmi alkotásokéval. De, 
mert a kettő elválaszthatatlan 
egymástól, az életmű mérlegét ez 

Dobos László a beszédét mondja az 1969-es ülésen

Duba Gyulával, nyolcvan évesen

Otthonában 2010-ben

a kettős-egy adja és mutatja. Az, 
ami látható, az nem akármilyen 
emberi teljesítmény! 

Itt kell leírnom azt, hogy a 
Dobos-i életmű első komoly 
„műve” maga az Irodalmi Szem-
le.  Aztán a hatvanas évek hozzák 
az első regényeket, majd 1968-
69-ben a politikai szerepvállalást 
– a miniszterséget. Ennek egyik 
eredménye a Madách Kiadó, a 
másik pedig a kassai Thália 
Színház. A Thália Színház kö-
rüli emlékezések idején erről bi-

minden erőfeszítésünk ellené-
re sem alakulhatott volna meg 
a színház. Ezt azért írtam ide, 
hogy nagy nemzeti(-ségi) feledé-
kenységeinkben ennek a ténynek 
azért maradjon nyoma. 

Máról nézvén az egésznek 
az a lényege, hogy az Irodalmi 
Szemle, a Madách Kiadó és a 
Thália Színház – a szlovákiai 
magyar intézményrendszer 
pillérei – megmaradtak, an-
nak ellenére, hogy a husáki 
normalizáció alattomos meg-
torlása sok mindent elsodort. 

Dobos László számára 
ez a „normalizáció” kö-
zel húsz év szilenciumot 
jelentett, mondhatnám 
új jogfosztottságot, min-
denből-való kirekesztett-
séget, ami a szlovákiai 
magyar – és nem magyar 
– kultúrában, közéletben 
zajlott, vagy éppen jégre 
tétetett. A „visszaminősí-
tések” szinte a negyvenes 
évek keserveit emelték 

ismét jogerőre.
Egyszer, valahol Kisbárkány 

közelében a Tisza partján – a 
szatyorban üveg bor, pohár – a 
lehetséges kiútról beszélgettünk. 
Ami ebből emlékezetemben 
mindmostanáig megmaradt, az 
az és annyi, hogy a legnehezebb 
bajból, a legnehezebb helyzetből 
a szabadulást egyedül a munka – 
vagyis az írás – hozhatja el.

Később, egy munkájában – 
az Engedelmével című kötet 
záróelbeszélésében – a fősze-
replő mintha egyenesen akkori 
beszélgetésünket folytatná: „…
azt gondolom, szavakkal is meg 
lehet tartani valakit az életnek: 
elmondatlan beszélgetéseinkkel, 
közös időnk erejével, mert az ösz-
szefogódzó erőlködés a szikrányi 
életet is képes parázzsá fújni…”
 Görföl Jenő

zony alaposan megfeledkeztek. 
Holott Dobos László nélkül – de 
Tolvaj Bertalan és Szabó Rezső 
érdemei is elévülhetetlenek –, 
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Pozsonypüspökin a Csemadok a megtartó erő 
1. rész

A Csemadok 2019-ben ünnepelte fennál-
lásának hetvenedik évfordulóját, de mivel 
számos alapszervezet annak ellenére, hogy 
még abban az évben jelezte megalakulási 
szándékát csak később jöhetett létre, több 
magyar településen csak az idei évben 
tartottak jubileumot. A Pozsonypüspöki 
Csemadok Alapszervezet azon szerencsés 
alapszervezetek közé tartozik, amelyik ha 
más időpontban is és másként, mint ahogy 
eredetileg tervezte, de meg tudta ünnepelni 
a megalakulás hetvenedik évfordulóját. 
Takács András írásában az alapszervezet 
tevékenységére emlékezik vissza. 

A hetven évvel ezelőtt feledhetetlen 
lelkesedéssel megalapított Csemadok 
Pozsonypüspöki Alapszervezetének évfor-
dulóján csodálatos dolog ünnepelni annak 
ellenére, hogy a járvány megnehezítette 
a dolgunkat és megtizedelte a jelenlévők 
sorát. Jó érzés városrészünk legnagyobb 
számú civil közösségének múltját és jelenét 
méltatni, megköszönni az önzetlen, fárad-
ságos, de szívet melengető, becsületesen 
végzett tevékenységet. Az eddigi évforduló-
kon már elhangzott, ennek ellenére most is 
kihangsúlyozom, hogy elsősorban azoknak 
jár az elismerés, akik a felsőbb szervek 
kisebbségek irányítására tett engedélyező 
rendeletét a saját képükre formálták és 
elindultak az úton Felvidék magyarságá-
nak megtartásáért. Elévülhetett érdemük 

a facsemete elültetése, amely mostanra 
terebélyes fává növekedett. 

Az alapítók jövőbe vetett hitének kö-
szönhetően az őket követők jó alapokon 
építkezhettek tovább, akiknek pedig azért 
tartozunk hálával, mert a szimbolikus Cse-
madok-ház egyes szobáiban tárolt sokrétű 
tevékenység megálmodói és kivitelezői vol-
tak. Szervezetünk az évtizedek folyamán 
bizonyos módon változott, de küldetése 
átívelt időn és rendszereken, elsősorban a 
magyar nyelv és kultúra ápolása, kulturális 
értékeink őrzése és közvetítése, valamint 
nemzeti identitásunk megtartása területén. 

A küldetés teljesítésével nemzeti értékein-
ket gazdagítjuk, életünket tesszük színeseb-
bé, ez pedig elégedetté tehet bennünket. 

Tevékenységünk értékeléséhez elkerül-
hetetlen volt átlapoznom a Nagy József 
festőművész, vezetőségi tagunk által halá-
láig példásan, művészi szinten vezetett kró-
nikákat és a 2013 óta Jégh Izabella pontos 
dokumentálását tartalmazókat. Neki most 
az egész tagság nevében megköszönöm ezt 
a többletmunkát és sajnálom, hogy erre 
eddig nem kerítettünk sort. Böngészésem 
eredményeként válogatva szólok a terjedel-
mében sok, minőségében jó tevékenység-
ről, melyet csakis húzóemberek irányító 
munkájával lehetett elvégezni. Ezért a már 
elcsépelt szóhasználattal élve a teljesség 
igénye nélkül beszélek először az évfordu-
lókról és emlékünnepségekről. 

A 2000-ben tartott Ötvenéves a Cse-
madok rendezvényen sok minden történt, 
Koller Gyula pápai prelátus bemutatta 
Fukári Valéria: Adalékok pozsonypüspöki 
iskolatörténetéhez 2. kötetét, kiállítás volt az 
iskola tornatermében, koszorúzás a Szent-
háromság és Hősök szobránál, emléktábla-
avatás a kultúrház előterében, átadtuk az 
Elindultunk 1950-ben az addigi szervezeti 
életünket bemutató kiadványunkat és Va-
gyunk címmel zenés-verses összeállítással 
fejeztük be ünnepi programunkat.

2004-ben az ötven éve alakult tánccso-
port alapító tagjainak, az őket követő tán-
cosoknak, koreugráfusoknak, énekeseknek 
és szervezőknek rendeztünk nagyszabású 
találkozót 200 személy részvételével.

A hatvanadik évfordulót is méltóan meg-
ünnepeltük. A tagságon és támogatókon 
kívül honi és határontúli barátainkkal 
együtt tekintettük meg a határokon át-
nyúló információs központban a 60 éves a 
Csemadok kiállítást, utána az előbb emlí-
tett helyeken koszorúztunk, végül vacsora 
és nosztalgia-buli következett. Annyira 
belejöttünk az emlék- és jubileumi napok 
szervezésébe, hogy a  65-ös, azaz feles 
évfordulón is tartottunk visszatekintésre 
alkalmas összejövetelt.

A három jelentős kitelepítési és depor-
tálási évfordulóból kettő az általunk most 
értékelt időszakra esett. A sok ember mun-
káját, energiáját igénylő szervezést szív-
ügyünknek tartottuk. Tudtuk – a szomorú-Takács András koszorúz

Takács András
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ságot és a pokoljárás emlékét 
nem lehet kitörölni a lelkek-
ből, viszont a szülőföldön 
való emlékezéssel egy kicsit 
enyhíthettük fájdalmukat. A 
2007-es találkozón a sajtóor-
gánumok idézőjeles érdeklő-
dése nem a rendezvénynek 
okot adó múltbéli szomorú 
eseményre, az elköszönt szá-
zad botránya következtében 
meghurcolt, szétszakított csa-
ládok találkozójára irányult, 
hanem a Magyar Parlament 
elnökasszonya, Szili Katalin 
vezette hatpárti delegáció 
részvételére, akik az akkori 
Szlovákia és Magyarország 
között kiéleződött politikai 
viszonynak köszönhetően 
csupán némán koszorúzhat-
tak az aznap felavatott kopja-
fánál. Hetven év után is újra 
hívta a harangszó az elűzötte-
ket, azok leszármazottait, barátokat itthon-
ról és külföldről, akik közül  Szili Katalin 
miniszterelnöki megbízott, az országgyűlés 
volt elnöke ismét elfogadta meghívásunkat. 
Ekkor már visszajáró vendégként szólt az 
egybegyűltekhez. Beszédében utalt  a tíz 
év előtti talákozóra, amikor annak ellenére 
kellett szó nélkül emlékeznünk, hogy Szlo-
vákia és Magyarország is tagja az EU-nak 
és nézete szerint a XXI. századba valójá-
ban csak akkor lépünk be, ha sor kerül a 
bocsánatkérésre.

Fontos része tevékenységünknek az irodal-
mi délutánok, író-olvasó találkozók, szakmai 
előadások, beszélgetések, könyvbemutatók, 
kiállítások. Jubilánsainkat többek között 
Dobos Lászlót, Nagy Józsefet, Takács And-
rást, Mács Józsefet műsorral egybekötve 
köszöntöttük, közben beszélgettünk velük 
életpályájukról. Volt, hogy történelmi elő-
adásokat hallgattunk például Csáky Páltól 
– Szent István országalapító királyunkról, 
Püspöki Nagy Péter Pozsonypüspöki törté-
netéről tartott előadásokat, többször is meg-

fogadtuk Dr. Pálházy Béla orvosi jótanácsait, 
vagy próbáltuk megérteni Lampl Zsuzsanna, 
szociológiai kutatásainak összefüggéseit. 
Megköszönjük volt polgármesterünknek 
Ožvald Erzsébetnek a magyar közösségünk 
részére szervezett ünnepséget Püspöki első 
írásos említésének 795. évfordulója kapcsán. 
Mostani polgármesterünknek Pék Zoltán-
nak is köszönjük, hogy anyagi segítségével 
megszervezhettük A daloló Püspöki far-
sangbúcsúztatót Vontszemű Tamás cigány-
zenekarával, Kosáry Judit és fi a Szabolcs 
énekesekkel, mai közreműködésük kiadásait 
is polgármesterünk vállalta magára.

Ebben az időszakban mutattunk be egy 
sor könyvet. Koller Gyula, Weibl Lipót: Napi 
üzeneteit, Takács András néptánckutatással 
foglalkozó írásait, Szelepcsényi Sándor: 
Pozsonypüspöki ahogy az emlékeinkben 
él, később a Templomunk a Szent Miklós 
anyaszentegyházát, Mács József: nagysikerű 
Elcsatolt vagonok-ját, Görföl Jenő és Kovács 
László Szegények Bibliáját, más alkalommal 
a Középkori templomok Pozsony megyé-
ben című könyveiket. Itt kívánom felsorolni 
az alapszervezetünkkel foglalkozó szerény 
kiadványainkat elsőként az Elindultunk 
1950-ben, az addigi ötven évet összefoglalót, 
következtek a Hazahív a harangszó variáci-
ós címekkel ellátott írásaink a kitelepítési 
találkozók kapcsán, a  Krónika tánclépésben 
a hajdan volt tánccsoportjainknak állított 
emléket és a most átnyújtott Hetven éve úton, 
az Eindultunk 1950-ben folytatását.

Takács András egy korábbi Pozsonypüspöki rendezvényen

Szili Katalin Pozsonypüspökin, amikor már nem némán koszorúzott
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Ünnep Pozsonypüspökin
Szokásunkhoz híven az idei 

évre a hagyományos rendez-
vényeken túl ismét több egye-
di programpontot iktattunk be 
munkatervünkbe. Sajnos a vi-
lágjárvány következtében az el-
képzelésünk foghíjasan teljesült, 
viszont amire nagyon készültünk 
az alapszervezet megalakulásá-
nak 70. évfordulóját többszöri 
módosítás után szeptember 12-én 
sikerült méltón megünnepelnünk 
(az itt elhangzott ünnepi beszéd 
első részét lapunk 2-3.oldaln ol-
vashatják). Ekkor szerettük volna tiszteletbeli tagunknak fogadni 
Dr. Szili Katalin, miniszterelnöki megbízottat, a magyar ország-
gyűlés volt elnökét, aki a magyarországi szigorítási intézkedések 
miatt nem jelenhetett meg. 

Szerencsénkre október 4-én a hagyományos kitelepítési emlék-
napot, ugyan csak 50 fővel, de megtarthattuk, és a fenn említett 
tiszteletbeli tagságról szóló oklevelet Szili Katalin is átvette, mivel 
ebben az időpontban sikerült ellátogatnia hozzánk, ezzel is emelve 
az amúgy is mindig megható rendezvény színvonalát. Az összejö-
vetelünk engesztelő megbékélést szolgáló szentmisével kezdődött, 
utána a szomszédos iskolakertben lévő kopjafánál helyeztük el 
az emlékezés virágait és a délutáni program keretében adtuk át 
a Pozsonypüspöki Magyarságának Megmaradásáért Csemadok-
díjat, melyet ebben az esztendőben a 15 éves kora óta Csemadok 
berkekben nagyon aktív, tevékeny Jégh Izabella kapott. Őt nem 
kell különösebben bemutatnunk, hiszen őt mára már nemcsak a 
főváros Pozsonypüspöki városrészének lakossága tiszteli és becsüli 
önfeláldozó, minden körülmények között a felvidéki magyarság 
összefogását, hagyományaink, nyelvünk ápolását szorgalmazó 
munkájáért, hanem országos szinten is elismert  személy. Ő az, 
aki hitünk és nemzeti kultúránk megtartásáért, közösségi életünk 
jobbításáért nagyon sokat tesz és sohasem tér ki az ezzel kapcsolatos 
feladatok teljesítése elől.

Pozsonypüspökin a tánccsoportban kezdte, majd irodalmi össze-
állításokon, színdarabokon keresztül vezetett az útja a helyi szerve-
zet vezetőségébe, ahol a hetvenes évek közepétől a felelőségteljes 
titkári munkát végezte. 1983-tól 20 éven keresztül az alapszervezet 
elnökeként végzett irányító munkája példamutató volt. Azóta helyi 
szinten ügyvezető alelnökként szervezi, biztosítja és irányítja szer-
vezetünk sokrétű munkáját. Nagy József festőművész krónikásunk 

halála óta önként vállalta az alapszervezet tevékenységét hűen 
tükröző és emlékeinket megőrző krónika vezetését. Több évtizedes 
sikeres tevékenységéről regényt lehetne írnunk, de nem tesszük, 
mert tudjuk, megelégszik a köszönettel és a tudattal, hogy az általa 
elvetett mag jó termőföldbe hullott és a gazdag termésbetakarítás 
élvezői, úgy a tagság, mint támogatóink és hazai, valamint külföldi 
barátaink.

Felsoroljuk a sok-sok rangos díjat, melyeknek ezidáig tulajdonosa, 
2003-ban Pozsony megye Zoch Sámuel emlékérmével és okleve-
lével kezdődött a sor, 2010-ben a Remény Embere lett, 2011-ben 
a Magyar Országgyűlés akkori elnökének, Kövér Lászlónak a 
Laust et gratia Köszönet és hála elismerő oklevelét, 2012-ben a 
Magyar Ezüst Érdemkereszt – magyar állami kitüntetést vette át, 
2018-ban a Magyar Művészetért Alapítvány Ex Libris-díjban, 2019-
ben pedig Pozsony főpolgármesterének díjában részesült. Azért 
mondjuk el mindezt, mert szeretnénk, ha a ma átadásra kerülő 
Csemadok-díjat is besorolná a legkedvesebbek közé, ugyanis az 
anyaszervezettől kapott elismerés olyan, mint amikor az édesanya 
dicséri meg gyermekét. Mi a többiek pedig büszkék vagyunk arra, 
hogy olyan személlyel vállalhatunk sorsközösséget, akinek ebbéli 
tevékenységét mások is értékelik. 

Helyi szinten túl 1988-tól a városi választmányi titkár volt, 2014-től 
a Pozsonyi Városi Választmány elnöki posztját tölti be. A Városi 
Kulturális Napok sokadszori megrendezése is elsősorban neki kö-
szönhető, melyek programtervezetét, a szereplők biztosítását, majd a 
kivitelezést jóformán egymaga végzi a tőle megszokott precizitással. 
Beosztásából kifolyólag folyamatos az együttműködése az országos 
szervekkel és a szomszédos választmányokkal.

Képviselői munkája során negyvenhat éve szolgálja városrészünk 
lakosságát, teljes odaadással fi gyeli a közügyeket, meghallgatja a 
panaszokat melyek orvoslásáért minden tőle telhetőt megtesz. Fő-
városi képviselői feladatát 2010 – 2018 között két választási időszak 
alatt hasonló megszállottsággal végezte.

A „Hetven éve úton” évfordulós kiadványunkban leírta, hogy 
anyagi jutalom híján az emlékplakett a kitüntetett személy számára 
legyen maradandó emlék és erkölcsi elismerés, amivel egyetértünk 
és bátran hangoztatjuk legyen így! A méltatást követően követ-
kezett a díj átadása, a kitüntetett részéről köszönetnyilvánítás és 
gratulációk sora. Ajándéknak szántuk Boráros Imre, Kossuth-díjas 
színművész önálló műsorát a Felvidékiek litániáját. Örömünkre 
szolgál, hogy az országos és helyi szinten hatalmas munkát végző 
személy tevékenységét ezzel a díjjal ismerhettük el. Jó lenne, ha 
sok követője akadna! ne
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Rendhagyó Szenczi Molnár Albert Napok
Fél évszázados múlttal a háta mögött a 

Szenczi Molnár Albert Napok megérte azt 
is, hogy rendhagyóvá zsugorodjék. A tavalyi 
ötvenéves jubileum után az idei évben két 
koszorúzási ünnepségre tellett. Október 
2-án Szencen a város szülöttére, a tudós, 
zsoltárfordító, nyelvész, szótárszerkesztő 
munkásságára emlékeztünk. 

A huszadik század megpróbáltatásai után, 
a huszonegyedik századra a szenci és kör-
nyékbeli falvak magyarsága számbeli kisebb-
ségbe szorult, ennek ellenére több százan 
szoktak emlékezni, bizonyára így lett volna 
idén is, ha nem szól közbe a járvány, aminek 
következtében csak alig harmincan vehet-
tünk részt a koszorúzáson, amelynek elején 
Bárdos Gyula köszöntötte az egybegyűlteket, 
utána Pongrácz Flóra elszavalta Tóth Elemér 
Könyörgés József Attilához című versét. „Ne 
pusztítsd magad, szükség van rád, meg kell 
menteni szegény fajtád legalább újabb ezer 
évre. Tudom, a kor megülte lelked, az igazat 
kell énekelned, ne hulljunk szét mint oldott 
kéve.” – szavalta Pongrácz Flóra.

A koszorúzás előtt Édes Ákos a Deáki 
Református Gyülekezet lelkésze mondott 
ünnepi beszédet. „Amikor Szenczi Molnár 
Albert életére tekintünk, el kell monda-
nunk, hogy a többi nagyobb vagy kisebb 
magyarajkú reformátorral együtt a maguk 
korában és életterében ők már megtették, 
ami a feladatuk volt, ami rájuk bízatott. 
És éppen ezért mindeközben pedig meg 
kell magunkat kérdezni, hogy mi vajon 
megtesszük-e azt, ami a mi kötelességünk 
és feladatunk a mai korban ott, ahová he-
lyeztettünk?! Javára válunk-e a szűkebb, 
illetve tágabb környezetünkben élőknek?” 
– tette fel kérdéseit a lelkész beszédében. 
Édes Ákos elmondta, „ma már tudjuk, hogy 
prédikátor-elődei és kortársai közül ő volt 
a legszélesebb látókörű, hiszen a magyar 
kultúra ügyét olyan perspektívából látta, 
amely átívelt egész Európán. Valamint a kor 
tudományos színvonalát képviselő magyar 
nyelvtana is úttörő szerepet töltött be.”

A lelkész kifejtette azt is, Szenczi Molnár 
Albert magyarságunk szellemi színvonalát is 
nyugati rangra emelete. „Hiszem és vallom, 
hogy ma ezért is olyan fontos emlékeznünk 
Rá, aki példát hagyott mindannyiunk számá-
ra. Csak így okulhatunk a múlt megismerése 
által, hogy a jelenben és a jövő felé fordulva 
együtt munkálkodjunk keresztény magyar 
kultúránk és hagyományaink ápolásában és 
kamatoztatásában.” Édes Ákos lelkész be-
szédében kitért arra is, hogy a reformátorok 
annak idején úgy vélték a reformáció idején 
a több évszázados homály és sötétség után 
újra felragyogott az evangélium fénye. „Feje 
tetejére állt világunkat vizsgálva pedig azt 
állapíthatjuk meg, hogy a sötétség ma sem 
kisebb, tehát az evangélium világossága igen-
csak elkél ma is. Ma is szükség van az olyan 
őrállókra, mint Szenczi Molnár Albert is volt, 
aki Istentől rendelt eszközként felismerve az 
alkalmas időt és elhivatásában megerősödve 
tudott és akart mások javára élni és munkál-
kodni, cselekedni egész életével.”

A beszéd elhangzása után Édes Ákos és 
Baross Róbert, a Deáki Református Egy-
házközség nevében, valamint a jelenlévő 
csemadokosok, az oktatási intézmények kép-
viselői és a Magyar Közösség Pártja megko-
szorúzták Szenczi Molnár Albert szobrát, 
majd elénekelték nemzeti imánkat. 

A Csemadok Boldogfai Alapszervezete a 
Szenczi Molnár Albert Napok programjához 
évek óta az aradi vértanúk napja kapcsán 
megszervezett koszorúzással társult, így van 
ez az idei évben is. A katolikus templom előtt 
lévő hősi halottak emlékművénél tisztelegtek 
a hősök és vértanúk emléke előtt. 

Az október 10-én délután megtartott ko-
szorúzási megemlékezés előtt Litkei András, 
a Csemadok Boldogfai Alapszervezetének 
elnöke mondott beszédet, emlékeztetett: 
Aradot Kossuth Lajos magyar golgotának 
nevezte. A hősök, akik több nemzetiséget 
képviseltek, kiálltak a magyar ügy eszmeisé-
ge, a szabadság mellett. „Példaképek voltak, s 
emlékük nem halványul több mint százötven 
év távlatából sem. Merítsünk erőt, bátorsá-
got, valljuk bátran, mely nemzet gyerekei 
vagyunk. S ha így teszünk, alázattal, bátorság-
gal sokáig megmarad nyelvünk, kultúránk, 
nemzetünk.” – mondta Litkei András.

A hősök szobrát a Csemadok és a Magyar 
Közösség Pártja képviselői koszorúzták meg, 
majd a jelenlévők elénekelték a nemzeti imán-
kat, Isten áldását kérve nemzetünkre. 
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A Csemadok Szímői Alapszervezete, a Magyar Közösség Pártja 
és a helyi Egyházközség október 6-án megemlékezett az aradi 
vértanúkról a főtéri harangláb előtt. A megemlékezés a Himnusz 
eléneklésével kezdődött, majd Kantár Éva, a Csemadok elnöke, a 
Rozmaring népdalkört és Ivolka Valériát szólította, akik énekekkel 
és szavalattal tették meghittebbé az emlékezést.

A megemlékezés szónoka Száraz Dénes érsekújvári tanár volt. 
Beszédében kiemelte: „Tisztelet a hősök előtt! Konduljanak a ha-
rangok! Amíg megemlékezünk az emléknapjainkról, addig védjük 
magyar hazánkat, a magyar határokon túl is. Ezt nevezzük szellemi 
honvédelemnek, ami rendkívül fontos a mostani emberpróbáló 
időkben, amikor sokan igyekeznek háttérbe szorítani Európában a 
nemzet és a haza fogalmát. Brüsszel legszívesebben európai unifor-
misokba öltöztetne minket, elsősorban a gondolkodásunkat. Ebben 
az alaphelyzetben a közös szellemi haza építése kerül előtérbe, ami 
független az államhatároktól. A Kárpát-medence a mi közös ha-
zánk, amit összefogva, szellemileg egymást erősítve kell építenünk! 
Családjainkat nem engedjük felhígítani, hitünkbe nem engedünk 
beleszólni! Erőfeszítéseinkhez pedig kérjük Isten áldását!” 

A jelenlévők 13 mécsest gyújtottak meg az aradi vértanúk képei 
előtt.  ma7.sk

Méri Béla hosszú éveken át volt az Éberhardi majd a Féli Magyar 
Tanítási Nyelvű Alapiskola igazgatója, dolgozott a Csemadok 
Pozsony-vidéki Járási Bizottságának elnökeként, és a mai napig 
a Csemadok Éberhardi Alapszervezetének tagja. Méri Béla 2020. 
október 21-én töltötte be 80. születésnapját. Ez alkalomból a 
Csemadok Éberhardi Alapszervezetének vezetősége ajándékcso-
maggal és köszönőlevéllel köszöntötte az ünnepeltet.

A résztvevők köszönetüket fejezték ki kedves feleségének, 
Marika tanító néninek is, aki szintén hosszú ideig tanította az 
éberhardi gyerekeket. A tanító néni a közelmúltban ünnepelte 
81. születésnapját. Mindkettőjüknek jó egészséget, boldogságot 
kívántak az alapszervezet tagjai. 

Kérjük a Mindenhatót, hogy még sokáig tartsa közöttünk e két 
értékes embert! fm

Az elmúlt másfél évben több táncházat szervezett a Csemadok 
Gímesi Alapszervezete különböző helyszíneken a Nyitrai járásban. 
Az alapszervezet célja az volt, hogy így is bevonja a fi atalokat a 
népi kultúrába. A táncházaknak köszönhetően a Kubók Gyermek 
Néptánccsoport néhány fellépést is vállalt. A folyamat sajnos 
megszakadt a járvány miatt, de a szervezők bíznak a folytatás-
ban, és remélik, hogy a jövőben újra indulhatnak a táncházak. A 
rendezvényt a Bethlen Gábor Alap támogatta.  bm

A Csemadok Szímői Alapszervezete mellett működő Rozma-
ring éneklőcsoport néhány tagja Kovács János vezetőségi tag 
segítségével a szímői Millenniumi Haranglábnál október 23-án 
elhelyezték az ’56-os zászló jelképét és megszólaltatták a harangot. 
A megemlékező versidézet elhangzása után Kantár Éva előadá-
sában, a csoport tagjainak szimbolikus mécsesgyújtására és az 
Esküszünk a nemzet magyar Istenére kezdetű dal eléneklésére 
került sor.  KÉ
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Rendhagyó volt a XXI. Őszirózsa 
A XXI. Őszirózsa, magyarnóta-éne-

kesek országos versenyének a Csemadok 
Nagykürtösi Területi Választmánya ré-
széről való megrendezése az év folyamán 
többször veszélybe került. Hogy mégis meg-
valósult az eredeti tervezett időpontban, 
az a szervezők, a versenyzők és mindazok 
kitartásának, eltökéltségének, a járvány-
helyzet pillanatnyi szerencsés alakulásának, 
és a segítőkész emberek támogatásának 
köszönhető. Sőt, telt ház előtt zajlott. 

Mint a megnyitóban elhangzott, az elmúlt 
húsz év folyamán több helyszínen, sokkal 
többen voltunk, mint ezúttal, de telt ház 
sosem volt. Ezt a vírusnak köszönhetjük, 
illetve a gyülekezési szabályozásnak, amely 
kimondta az ítéletet: cakk-pakk ötven sze-
mélytől többen nem lehetnek a rendezvé-
nyen. Sajnos mindenki igényét nem tudtuk 
kielégíteni, ezért ez a fajta „telt ház“ jelző a 
jövőben reméljük nem lesz visszatérő kísérő-

je rendezvényünknek. Elmondhatjuk, hogy 
kissé megfogyva, de törve nem, minőségében 
ez az évfolyam sem maradt el az előbbiektől. 
Pont a felvázolt okoknál fogva talán családi-
asabbnak is tűnt, mintha mindenki csakazért 
is a legtöbbet akarta volna kihozni magából. 
Köszönet érte mindenkinek.

A vasárnapi döntőn, Ipolyhídvégen, ti-
zenhat versenyző szerepelt, és talán először 
fordult elő a verseny történelme folyamán, 
hogy érem nélkül senki sem távozott. Ehhez 
persze szükség volt az előadói színvonalra 
is, melyről meggyőződhettek azok a kedves 
támogatók és magyarnóta kedvelők, akik 
a Csemadok Nagykürtösi Területi Választ-
mánya facebookján élőben kisérhették vé-
gig a versenyt. Előszőr a verseny fennállása 
óta. Ezzel szerettük volna kompenzálni a 
kisebb nézőszámot. Az első élő közvetítés 
kisebb hiányosságai ellenére is sikert aratott, 
sokan nézték, annak ellenére, hogy ennek 
propagálására is csak pár napunk maradt a 
verseny előtt. Reméljük, hogy a közvetítést 
nézők soraiban voltak olyanok is, akik ettől 
ihletet kapnak a verseny további évfolyama-
iban való részvételre. Valószínű hogy ezt a 
lehetőséget a következő évfolyamoknál sem 
hagyjuk majd ki. A tizenhat versenyzőből 
ketten bronz besorolást, 1 énekes ezüst be-
sorolást egy évre, 2 ezüst besorolást, 2 arany 
besorolást egy évre és 9 arany minősítést 
kaptak. A verseny győztese Slezák Erika 
Nagyfödémesről, második Nagy Noémi 
Nemeshodosról, harmadik Rezes Gyula 
Szepsiből lett, mindhárman aranykoszorús 
énekesek. A zsűri elnöke a talán mindenki 
által ismert Szeredy Krisztína, érsekújvári 
származású művésznő volt, a versenyző-
ket Mezei Zsolt és cigányzenekara kísérte 
Dunamocsról. 

A rendezvény a Szlovák Köztársaság 
Kisebbségi Kulturális Alapjának támoga-
tásával valósult meg. 

Tegyünk meg mindent azért, hogy a 
magyarnóta mint hungarikum, jelen le-
gyen mindennapi életünkben, mint magyar 
közösségünk elválaszthatatlan eleme. 

BG
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Vízkeleten 2020. október 11-én, vasárnap hálaadó szentmisén, 
majd a helyi kultúrház előtti kopjafánál ünnepi műsorral emlé-
keztünk a magyar nemzet gyásznapjára, október 6-ára. Templo-
munkban – a járványügyi helyzetre való tekintettel – énekszót 
mellőző, „csendes” imádsággal, de annál mélyebb, élő hittel 
fohászkodtunk a 171 évvel ezelőtt kötél- és golyó által kivégzett 
tizenhárom magyar honvédtiszt lelki üdvösségéért. Az oltár elé 
helyezett magyar nemzeti színekkel körülölelt történelmi pilla-
natképek a kivégzésekről magukban is a legnagyobb kegyelettel 
szolgáltatták a legszebb misét a mártírokért.

A szentmise után a múltidéző emlékezés a kultúrház előtt 
folytatódott.  A szavalatokkal és harmonika-dallamokkal ünne-
pélyesebbé színesített emlékműsor kiemelten méltatta a magyar 
szabadságharc leverését követő kemény megtorlások több ezer 
áldozata közül Mátyusföld szülötteinek hősi tetteit és véráldozatát. 
Vízkelet Község Önkormányzata, a Csemadok Vízkeleti Alap-
szervezete, a Magyar Közösség Pártja és a helyi Egyháztanács 
képviselői a kopjafánál koszorúzással és főhajtással tisztelegtek 
a szabadságharc vértanúhalált halt hősei előtt, majd a kisdiákok 
– szüleik kíséretében – gyertyagyújtással emlékeztek minden  
ismert és névtelen honvéd emberi nagyságára, a szent ügyért har-
colók rendíthetetlen hitére és hűségére. Az ünnepi megemlékezés 
Damjanich János honvédtábornok utolsó imájának részletével 
és a magyarság összetartozását jelképező nemzeti himnuszunk 
közös eléneklésével zárult. 

Október 6-a emlékünnepe a gyásznak, dicsőségnek és hálának; 
az aradi vértanúk örök példaértékű nemes életútjának és csele-
kedeteinek, emberi tartásának és méltóságának életük utolsó 
pillanatáig, az utolsó szó jogáig. Kiss Ernő honvéd altábornagy 
utolsó szavai kivégzése előtt így hangzottak: „Istenem, az újkor 
ifjúsága egész ember lesz-e? Árpádok dicső szentjei, virrassza-
tok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szívük, és a 
hazáé az életük!”

Fohász és kérelem, töprengés és kétségek. Valóban korunk 
magyar ifjúsága – a fokozódó nemzeti identitásválság és -váltás 
következtében – vajon mennyit képes és mennyit kíván magába 
szívni magyar őseink-hőseink erényeinek hatalmasságából, mint 
a hazaszeretet, bátorság, alázat, szent kötelesség a haza s a gyö-
kerek iránt?

Szent kötelességed: a mindennapi élet küzdőterén vezetni gyer-
mekedet és a másik embert úgy, hogy legyen hősiessége a becsület, 
a küzdelem, az álca nélküli emberi tisztaság és tisztesség!   mm

A járványhelyzet miatt idén Tornalján is csak szűk körben emlékeztek az aradi 
vértanúkra. A református templomban megtartott ökumenikus istentiszteletet 
követően a néhány tucat emlékező a Tornallyay-kúria udvarán megkoszorúzta a 
15. aradi vértanú, Kazinczy Lajos ezredes emléktábláját. Emlékbeszédet Tamás 
Ákos tanár mondott, közreműködött az Andante vegyes kara. -il-


