
„Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg nem szerzi magának.” Kodály Zoltán

4. évfolyam | 9. szám | 2020. szeptember

Szent István Ünnepén – országos megemlékezés Deákin
A Csemadok Országos rendezvényei közé tartozik a Deáki Országos 

Szent István Király Ünnepség. A negyedik évfolyamába lépő rendez-
vény is rendhagyó volt, hiszen csupán a szentmisét és a koszorúzási 
ünnepséget tartották meg, de az ünnep méltóságteljességéhez Kovács 
László tanár is hozzájárult. Beszédét teljes egészében közöljük. A 
rendezvényről lapunk 3.oldalán is olvashatnak. 

„Elhozták hát a szentszéktől az apostoli áldás levelét a koronával és a 
kereszttel együtt és Isten kedveltjét, István királyt az olajkenettel felkenve a 
királyi méltóság diadémjával szerencsésen megkoronázták, rendelkezésére 
bízták az egyházaknak és népeinek mindkét törvény (világi és egyházi) 
alapján történő igazgatását.”

„A királyi méltóságnak a keresztény hit tápláló erejével véghezvitt 
alkotásai fényesebbek és erősebbek szoktak lenni más méltóságok mű-
veinél. És mivel minden nép saját törvényei szerint él, ezért mi is Isten 
akaratából országunkat igazgatván, törvényhozó elmélkedéssel megha-
tároztuk népünk számára: miképpen éljen tisztességes és békés életet. 
Hogy amiképp isteni törvényekkel gazdagabbá lett, ugyanúgy világiakkal 
is el legyen látva.”

István szentté avatása alkalmából írt legendájából és törvénykönyv-
ének a bevezetőjéből való ez a két szöveg, melyet ünnepe, augusztus 
20-a alkalmából idéztünk.

Szent István ünnepe a legrégibb nemzeti ünnepek közé tartozik 
Európában, hisz az egyház 1083-tól ünnepei közé sorolta első kirá-
lyunk szentté avatásának napját. Ugyanettől az időtől fogva ez a nap 
országos törvénynap is volt, tehát világi ünnep is. István ünneplése 
kezdettől fogva kettős jellegű: a hit szentjét és az államfőt is ünneplik 
személyében. A ma emberének tudatában is szinte elválaszthatatlanul 
összeforr ez a kettősség. 

Mivel augusztus 20-a a szentté avatás napja, ezért előbb a szent 
királyról szóljunk. A középkori egyházban általában idegenkedtek az 
uralkodók szentté avatásától, s kizárólag a hit védelmében elszenve-
dett mártírhalált tekintették olyan tényezőnek, mely alapot adhatott 
a szentkultuszra. 

Szent István lett az első „hitvalló” király, aki pusztán életszentségével 
és uralkodói erényeinek az egyház szolgálatába állításával ki tudta 
érdemelni a szent címet, aki az igazságos uralkodó (rex iustus) és a 
keresztény szent tulajdonságainak szintézisét megvalósította. 

Élettörténetét összefoglaló legendája szerint a látomás által királynak 
jövendölt István a keresztény hit ifjú bajnoka. 

Az ifjú keresztény uralkodó Szent Márton és Szent György zászlaja 
alatt legyőzi az ellene „ördögi” cselszövéssel támadó pogányokat. 
Ezután a legenda hosszú felsorolásban ismerteti a király egyház-
szervező munkáját, és az őt e munkában segítő szentek csapatát. 
A legenda ugyanakkor képet ad Szent István vallási erényeiről is: 
alázatosságáról, a „zarándokok, szűkölködők, szenvedők, özvegyek 
és árvák”, a „Krisztus szegényei” iránti gondoskodásról. A legenda 
egyik fontos története, hogy István magát és királyságát „fogadalom 
és felajánlás útján Szűz Mária gyámsága alá helyezte”. Már István 
király életében kivételes fontossága lett a Mária-kultusznak, hiszen 
az ő oltalmába ajánlja az ország legfontosabb templomait: családi 
egyházát és temetkezési helyét Székesfehérvárott, az esztergomi 
és győri székesegyházat, a pécsváradi bencés és a veszprémvölgyi 
apácamonostort. Szűz Mária segítségével győzött Koppányon, 
Konrád elleni hadjárata előtt Szűz Máriához imádkozott. Szent 
István segítségével kezdődött el tulajdonképpen a Bizánc felől 
érkező Mária-kultusz Nyugat-Európában. 

A Hartvik püspök által összeállított legenda legfontosabb fejezete 
a Szent Korona és az apostoli kereszt elküldéséről szól: II. Szilveszter 
pápa – angyali látomás hatására – a lengyel Mieskonak szánt koronát 
az Istvántól hozzá érkező Asztrik püspök útján Istvánnak küldi, s ad 
mellé egy „apostoli keresztet” is. Innen származik az „apostoli király” 
megnevezés.

Folytatás a 2. oldalon!
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Folytatás az 1. oldalról!

A magyar történelmi tudat egyértelműen 
Szent István, mint világi uralkodó nevé-
hez kapcsolja az államalapítás művét, a 
keresztény Magyar Királyság megszületését. 
A mai kor emberében (bizonyos újkori remi-
niszcenciák következtében is) valami olyan 
képzet alakult ki, mintha az államalapítás 
valami egyszeri jogi aktus lett volna, mint-
ha csak úgy kikiáltották volna az állam 
megalakulását. Valójában azonban ez egy 
hosszú, majd egy évszázadig tartó társa-
dalomátalakulási folyamat volt, melynek 
betetőzése volt, hogy 1001. január 1-jén 
Esztergomban keresztény királlyá koronáz-
ták a magyar törzsszövetség fejedelmét. A 
koronázás egyúttal az új állam nemzetközi 
elismerését is jelentette.

Szent Istvánt joggal nevezzük államalapí-
tónak, mert végső soron ő alakította ki az 
állam működő szervezeteit. Mint szent olaj-
jal felkent apostoli király az egyházszervezet 
kiépítésével és irányításával megteremtette 
a független magyar egyházat. 

Tíz püspökséget hozott létre, ezek közül 
az esztergomi lett a rangelső, itt alakult meg 
az érsekség. Elrendelte, hogy minden tíz 
falu építsen templomot. Segítette a szerze-
tesi kolostorok létesítését, melyek a kultúra 
központjai lettek. Ezeket adományokkal 
látta el, mint például a pannonhalmit, mely 
ekkor kapta a „terra Vág” területet, ahol 
Deáki is létesült.

Az állami szervezet kiépítésében fontos 
szerepe volt a várépítésnek. A várakhoz 
területeket rendelt, kialakítva így a várak 
illetékességi körét, megyéjét. A várak és 
megyéjük élére saját emberét, az ispánt ül-
tette, aki a várhoz rendelt szabad harcosok, 

a várjobbágyok vezetője lett. A várakhoz 
különféle szolgálatokat ellátó várnépeket 
is rendelt. A királyi vármegyék behálózták 
az egész ország területét, s a kor modern 
államirányítását tették lehetővé. Az ispá-
nok a királyi törvények végrehajtói voltak, 
bíráskodtak a megyéjük területén élő népek 
felett. 

Ugyanakkor a jövedelmek: a szolgálóné-
pek terményadóinak, a szabadok pénzadó-
inak, az utak és a vízi átkelőhelyek vámjai-
nak a behajtói és kezelői voltak

Kiépítette a központi hatalmat is, a király 
mellett a püspökökből és az ispánokból 
álló királyi tanács állt, melyben már ekkor 
is igen fontos szerepe volt a királyi udvar 
ispánjának, a nádornak.

Az egyházi és állami szervezet folyamatos 
építése mellett kemény harcot folytatott az 
ellenállókkal szemben: legyőzte nagybátyját 
az erdélyi Gyulát, a Maros vidékén uralkodó 
Ajtonyt, így uralma végén az egész Kárpát-
medencében Szent István királyi hatalma 
érvényesült.

Szent István 41 évig tartó uralkodása vé-
gén egy nemzetközileg elismert királyságot 
találunk a magyar törzsi fejedelemség he-
lyén. Ezért kapcsolja a magyar történelmi 
tudat egyértelműen István nevéhez az ál-
lamalapítás művét, a keresztény Magyar 
Királyság megszületését. Az utóbbi időkben 
azért került előtérbe az államalapító király 
személye, azé a politikusé, aki saját korában 
a modern európai államok családjába ve-
zette népét. Ha csak ezt tette volna, a késői 
utódok tiszteletét, így a miénket is, méltán 
kiérdemelte volna. Ám Szent István egész 
tevékenységével olyan, akkor új, keresztény 

értékrend közvetítője és elfogadtatója is 
volt, mely új erkölcsi rend alapjait vetette 
meg a magyar társadalomban. A keresz-
ténység felvétele és elterjesztése ugyanis a 
keresztény életszemlélet és életmód elter-
jedését is jelentette. 

Úgy alakította át a magyar társadalmat, 
hogy az megtalálhatta helyét kora világában. 
S ezt az új értékrendet és erkölcsiséget a 
saját életének példájával mutatta meg, és 
hitelesítette a saját népe előtt, s ezzel tette 
számukra is elfogadhatóvá. 

Ez az ő személyes példája hat ma is, s akik-
re ez hat, azok ünneplik fanyalgás nélkül 
Szent Istvánt, első királyunkat. Mert Szent 
Istvánt a különböző korokban, különböző 
módon és különböző céllal ünnepelték. 
Sokszor bizony még korának haladó szelle-
miségével ellentétes célok megvalósításában 
is visszaéltek a nevével. De amilyen ajánla-
tos Szent István életének, személyiségének 
és tevékenységének tárgyilagos elemzése, 
megértése és követése, olyan haszontalan 
az az időről időre feltámadó, sőt támadó 
Szent István-ellenesség bizonyos politikai 
körökben, mely már a rá való emlékezést is 
visszahúzó, retrográd jelenségnek tekinti. 

Ám Szent István már egészen jól elvan 
e kisszerű kritikusok tetszése nélkül is, 
magyar népünk javát pedig úgysem lehet 
megingatni abban a hitében, hogy az álla-
mot alapító, egyházat szervező, személyes 
példájával az új erkölcsi rend építésében 
elöljáró szent király volt legjelentősebb tör-
ténelmi alakja.

Ezért emlékezünk rá tisztelettel napján, 
augusztus 20-án.
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Megemlékezések a Mátyusföldön

IV. Országos Szent István Király Ünnepség

A magyar nemzet legrégebbi ünnepe 1083. augusztus 20-tól, I. 
István királyunk szentté avatásától a Szent István napi ünnepség.

Szerte az egész világon magyarok milliói emlékeznek meg erről 
a jeles eseményről, elevenítik fel történelmi múltunk jelenünket 
is meghatározó jelentős eseményeit. A történelmi visszaemléke-
zések mellett természetesen a jelent meghatározó, a mindennapi 
életünket létünket befolyásoló tényekre is utalások történnek és az 
ünnepségek szónokai igyekeznek kitérni az előttünk álló időszak 
fontos feladataira.

Annak ellenére, hogy a koronavírus járvány jelentős mértékben 
korlátozza Szövetségünk, a Csemadok alapszervezetek tevékeny-
ségét is, még ha a szokásosnál szerényebb módon is, de Országos 
Tanácsunk megbízásából a Galántai Területi Választmány a Deáki 
Alapszervezetünkkel együttműködve, a Község Önkormányzatának 
a támogatásával negyedik alkalommal valósította meg Deákin az 
Országos Szent István Király Ünnepséget (beszámolót l. lent, az 
ünnepi beszédet címlapunkon olvashatják).

Az országos ünnepség mellett erről a jeles eseményről az elmúlt 
évekhez hasonlóan ebben az évben is igyekeztek méltó módon 
megemlékezni egyes alapszervezeteink. A hagyományokhoz híven 
emlékeztek a nemeskosútiak, a perediek, a tornóciak. Nagyfödé-
mesen ezúttal is az ünnepi Szent István napi eseményen került sor 
az új kenyér megáldására és felszelésére, Nádszegen pedig a Szent 
István Napi Búcsú keretében hatodik alkalommal került sor a há-
romnapos Szent István Ünnepségre ezúttal is jeles hazai és külföldi 
előadók közreműködésével. MR

Rövidebb programmal, és az 
egészségügyi előírásokat betart-
va, kevesebb résztvevővel ren-
dezte meg hagyománnyá váló 
országos rendezvényét a Cse-
madok 2020. augusztus 23-án, 
Deákin.

Az esemény 10 órakor a deáki 
Szűz Mária-templomban kezdő-
dött. Hajdú Irén, a római katoli-
kus templom gondnoka mutatta 
be az ősi építményt. Előadását 
követően a résztvevők megte-
kintették az épületet.

Az ökumenikus istentiszte-
letre, amelyet Tóth László ka-
nonok, püspöki helynök, deáki 
plébános, és Ft. Édes Ákos, 
deáki református lelkész celeb-
ráltak, megtelt a templom. Az 
istentiszteletet követően Kovács 
László történész, Szent István 
király ország- és egyházalapító 
királyunk tetteiről, a Magyar 
Királyság közigazgatási rendsze-

rének kialakításáról, az egyházi 
központok megszervezéséről és 
a keresztény hit terjesztéséről 
beszélt.

A falu főterén található Szent 
István emlékműnél a Csemadok 
országos, járási és helyi vezetői, 
pártjaink, politikai mozgalma-
ink, társadalmi szervezeteink 
képviselői, járási és helyi intéz-
mények küldöttei koszorúztak. 
A templomi szertartáson és a 
koszorúzás alatt a Csemadok 
Deáki Alapszervezetének Ne-
felejcs énekkara működött közre 
G. Bukovský Zsuzsanna vezény-
letével.

Bízunk abban, hogy V. Orszá-
gos Szent István Király Ünnep-
ség eseményei már nem a járvány 
árnyékában zajlanak majd, és 
hogy a rendezvénysorozat tartal-
mában gazdagabb, a résztvevők 
számában jelentősebb lehet!

SZF
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Szent István Nap Ógyallán

Szent István – nap és az Új kenyér ünnepe Bősön

Augusztus 22-én szombaton nyolcadik alkalommal tartottuk 
Ógyallán a Csemadok alapszervezete rendezésében államalapító 
Szent István királyunk ünnepét. A rendezvény a bagotai városrész-
ben a műjégpálya területén hagyományosan gulyásfőző versennyel 
kezdődött. A versenyt Bernáth Tamás színművész, a zsűri elnöke 
nyitotta meg, s ő gondoskodott a verseny alatti jó hangulatról is. 
Összemérték főzőtudományukat a környék Csemadok alapszerve-
zeteinek csapatai: Martosról, Perbetéről és Bátorkesziről, de több 
hazai csapat is részt vett a vidám főzőcskézésben. Nehéz dolga volt 
az 5 tagú zsűrinek, amely a gulyás ízén kívül értékelte a főzés kör-
nyezetét, a tálalás szépségét és leleményességét. Mind a 10 csapat 
remek ízvilággal rendelkező gulyást készített, de végül összeállt 
a több szempontot fi gyelembe vevő sorrend. Idén az első díjat az 
ógyallai Aranyszarvas Íjászegyesület kapta, második az Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület, harmadik a Csemadok Bátorkeszi Alapszerve-
zete lett. A legszebb tálalás díját az Altrax villamossági szaküzlet 
csapata nyerte. A főzés környezete díj a Roma Jílo PT-jé lett. 

A verseny kiértékelése után Bernáth Tamás a komáromi Jókai 
Színház színművésze operett és musical dalokat adott elő, majd 
elcsendesültünk és következett a kényéráldás szertartása. A meg-
szentelésre szánt kenyereket népviseletbe öltözött fi atalok vitték 
fel a színpadon szépen megterített asztalra. Az Ógyalla-Bagotai 
református egyház tiszteletese Vitéz  Erdélyi Flegel Tímea, Ógyalla 
város esperes-plébánosa, Józsa Attila, lélekemelő szentbeszédben 
megáldották az új kenyeret. A megszentelt kenyér szétosztása alatt 
a Csemadok mellett működő Őszirózsa népdalkör énekelt.

Hajtman Zsófi a, a Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda tanulója 
előadásában 3 gyönyörű dalt hallhattunk. A Bellő zenekar és 
néptáncegyüttes zenés-táncos műsora magával ragadta a közönsé-
get. Ünnepi műsorunk utolsó fellépője a Simple zenekar volt, akik 
a 80-as és 90-es évek slágereit elevenítenítették fel.

Megtapasztalhattuk, mennyire szükségünk van a jó társaságra, a 
vidámságra, a lélekemelő elcsendesedésre, az együttgondolkodás-

ra. Sokat dolgoztunk a rendezvény sikere érdekében, de megérte, 
mert csak ilyen alkalmakkor tudunk egymással beszélgetni, s ilyen 
alkalmakkor tudjuk értékelni, milyen jó, hogy ezt anyanyelvünkönk 
tudjuk megtenni. Ez a mi legfontosabb küldetésünk, hogy nagyon 
sokan tudatosítsák, értékeljék, fontosnak tartsák, hogy ne fogyjunk 
és mindig magyarok maradhassunk.

DS

Idén már hatodik alaklommal került sor 
ünnepségünkre, ahol megáldásra majd kós-
tolásra került a bősi földeken gazdálkodó 
gazdák búzájából készült Bősiek Kenyere 
és a kis cipók is. Szent István királyunk 
ünnepe számunkra felvidéki magyarok 
számára a bizakodás és a jövőbe vetett hit 
ünnepe is. István király volt az, aki több 
száz évre meghatározta közigazgatási hár-
mas rendszerünket, majd egy évezredre az 
államformánkat, és azt, ami azóta sem vál-
tozott, a kultúránkat. Az utódok előtt nem 
kis feladat állt és áll mi előttünk, Csema-
dokosok előtt is, nekünk, kései utódoknak 
az a rendeltetésünk, hogy megvédelmezzük 
mindazt, amit Szent Istváni-útnak nevez-
hetünk. Tanuljunk más népektől, ugyan-
akkor őrizzük meg mindazt, ami a miénk 

és adjuk tovább nemzedékről nemzedékre. 
Ezekkel a szavakkal nyitotta meg ünnepsé-
günket Nagy Anikó az alapszervezet elnöke. 
Az ünnepséget gazdag kultúrműsor kísérte, 
amelyen sor került a „Magyarok kenyere – 
15 millió búzaszem” program keretén belül 

a felvidéki gazdák által jótékony célra fel-
ajánlott búza összeöntésére is, valamint a 
vendégek és résztvevők megkoszorúzták a 
Csemadok által 1996-ban állíttatott Honfog-
lalási emlékoszlopot. Vendégünk volt többek 
között Jakab István, a Magyar Országgyűlés 
alelnöke, a 15 millió búzaszem, a Magyarok 
Kenyere Alapítvány elnöke. Az ünnepi mű-
sorban közreműködtek Stifter Luca, Vida 
Gergely, Dóka Zsuzsa és Bősi Szabó László, 
a Kék Duna Vegyeskar, Nagy Mónika és 
Nagy Szilárd a Zöld Csillag Színtársulatból, 
valamint az Aranykert-, Tőzike- és Süss 
Fel Nap néptánccsoportok a Pántlika népi 
zenekar kíséretében. A rendezvény méltó 
lebonyolításához a 16. sz. Széchényi István 
Cserkészcsapat járult hozzá.

na
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Rendhagyó Generációk Találkozása 

Sikeres volt a népművészek fesztiválja

A Csemadok Nyitrai Területi Választmánya úgy döntött, ha 
rendhagyó módon is, de Pogrányban megszervezi a Generációk 
Találkozását augusztus 7-e és 8-a között. 

Augusztus 7-én délután a kézművesek szerelmeseit szólították 
meg, délután az érdeklődők kipróbálhatták a hímzést, majd 5 órától 
konferenciát tartottak.

Idén is gazdag, sokszínű programmal fo-
gadták a szervezők augusztus 20-22-e között 
az 54. Országos Népművészeti Fesztiválra 
ellátogató érdeklődőket a zselízi parkban.  
A közegészségügyi előírások, rendelkezé-
sek következetes betartásával megrendezett 
fesztiválon fellépett többek között Budapest 

Szombaton szentmisével emlékeztek meg a szervezők Pográny 
község írásos említésének 945-ik évfordulójáról, és Licsko Bálint 
esperes urat is köszöntötték, hiszen harminc éve szolgálja az 
itteni híveket. A szentmisét helyi és tápiósági zenészek és kórus 
tette ünnepélyessé. A mise után Esterházy János emléktáblájánál 
helyezték el a koszorúkat az ünneplők.

A program délután a hagyományőrzők találkozójával folyta-
tódott, amelyet Bárdos Gyula, a Csemadok elnöke, Presinszky 
Laura polgármester és Gyepes Lajos, a Csemadok járási elnöke 
nyitottak meg. A hagyományőrzők találkozója is rendhagyó volt, 
ugyanis Pográny község testvértelepülésének hagyományőrzői, a 
tápiósági Vadvirág Hagyományőrző Nyugdíjasklub tagjai léptek 
fel, majd a vecsési Balla Péter Népdalkör, akikkel a Csemadok 
Pogrányi Alapszervezete évek óta baráti viszonyt ápol, a helyi 
csoportok közül a Lédeci Hajnalkert Hagyományőrző Csoport 
mutatott be lédeci szokásokat. 

Este Vadkerti Imre adott koncertet, majd a pogrányi és 
nyitragesztei zenészekből álló PG Retro Band zenélt. 

A rendezvény a Kisebbségi Kulturális Alap támogatásából 
valósult meg.  nt

A Zoboralji Örökség Őrzői elnevezésű délutáni rendezvényen 
a Műhely elnöke, Tóth Borbála köszöntötte a vendégeket, majd 
Presinszky Laura, Pográny község polgármestere üdvözölte a 
konferencia résztvevőit. Az üdvözlő beszéd után Jókai Mária, 
néprajzkutató a Zoboralja szokásiat ismertette. Mihalcsik Márta, 
a Nemzeti Művelődési Intézet közművelődési referense az értékek 
felkutatásának fontosságáról szólt. Szuper Judit Gránátalma díjas 
népművész a Zoboralji Örökség Őrzői Hímző- és Viseletkészítő 
Műhely kiállítását nyitotta meg. Beszédében visszaemlékezett a 
kezdetekre is: 2016-ban indult el a munka, és alakult meg a Zoboralji 
Örökség Őrzői Hímző- és Viseletkészítő Műhely, amely rövid idő 
alatt elérte a Tárgyalkotó Népi Iparművész címet. 

A Műhely tagjai az idei évben megalapították a Zoboralji Örökség 
Díjat, amit Hebling Zsolt és Szuper Judit kaptak meg, megköszönve 
ezzel a segítséget. Presinszky Laura Pográny község Polgármester-
díját adományozta Tóth Borbálának a népi hagyományok, a folklór 
és a kultúra megőrzéséért.

A konferencia után a program a Hársfa alatt folytatódott, a Száztagú 
Citerazenekar koncertjével. Este a The Brazen Head zenélt. 

Főváros Bartók Táncegyüttese, a Budapesti 
Corvinus Közgáz Táncegyüttes, a Kincső 
táncegyüttes, a pozsonyi SĽUK, az Urban 
Verbunk, a Tarsoly népi zenekar, Lakatos 
Róbert és a RÉV zenekar a Generáció Ka-
mara Társulattal, a Netz Produkció, a Csavar 
Színház és a Paramisi Társulat. 

A táncprodukciók mellett gyermekműso-
rok, játszóház, kézműves kiállítás, nótaest, 
kistermelői piactér, augusztus 20-i tűzijáték 
és érdekes beszélgetések, előadások gazda-
gították a fesztivál programját.   

Fotó: Révész Csilla 
de
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XVI. Szent Korona Ünnep Ipolybalogon

Együtt többek vagyunk

Az idei járványhelyzet nem kedvezett a hagyományos nagyszabású 
rendezvényeknek, amelyek sorra maradtak el, vagy csak visszafo-
gottan valósultak meg. Így volt ez az idei Szent Korona Ünneppel 
is Ipolybalogon, augusztus 2-án, pedig minden feltétel adva volt 
egy újabb sikeres, méltó ünnep megtartására, de a járványra való 
tekintettel a részvétel korlátozva volt.

A résztvevők a templomnál gyülekeztek, majd az ünnepi menet 
átvonult a Szent Korona-másolattal a Kápolna-dombra. A jelen-
lévők nagy része hazaiakból állt, de jöttek a környékről is, főleg a 
meghívott kisszámú vendégsereg. Az ünnepi szentmise fél 11-kor 
kezdődött, főcelebráns Varga László, kaposvári megyéspüspök 
volt. Az ünnepi beszédet dr. Surján László, a KDNP tiszteletbeli 
elnöke tartotta. A hagyomány szerint sor került a Szent Korona 
Emlékérmek átadására is, amelyeket Ipolybalog római katolikus 
plébániája és Ipolybalog község önkormányzata adományozott a 
kitüntetetteknek. A szentmisén közreműködött az ipolybalogi Szent 

Hagyomány, hogy Érsekújvárban az ünnep 
előestéjén emlékeznek államalapítónkra. A 
megemlékezés Széchenyi György városala-
pító főtéri szobránál kezdődött, ahol Nagy 
Dávid az MKP helyi elnöke üdvözölte az 
egybegyűlteket. A város, az MKP, a szer-
vezetek, iskolák, intézmények Tóth Lehel 
gitárjátéka mellett helyezték el koszorúikat 
a talapzaton.

Az est a Csemadok-székházban folyta-
tódott, az Érsekújvári Csemadok Éneklő 
Csoportjának fellépésével, Anda Liza, a 
Czuczor Gergely Alapiskola diákjának szava-
latával és az Ebedi Citerazenekar vastapsos 
előadásával.

Korona Kórus Molnár Ottó karnagy vezényletével, orgonán kísért 
Kósa József. A szentmisén elhangzott prédikáció, valamint az ünnepi 
beszéd egyaránt nagyon tanulságos és elgondolkodtató volt.

Az ünnepi beszéd után sor került a Szent Korona Emlékérmek 
kiosztására is, melyet Ipolybalog Önkormányzata és az ipolybalogi 
plébánia adományozott. Az emlékérmeket Bálint Péter polgármester 
és György Ferenc lelkiatya adták át. A kitüntetettek: Molnár Mar-
git – Ipolybalog; Piotr Gasienica – Szczawnica,  Kis-Lengyelország 
Vajdasági Kulturális Központ igazgatóhelyettese. A kitüntetettet 
Molnár Imre történész a magyar külügyminisztérium képviselője 
mutatta be, és tomácsolta szavait.

Az ünnepség után sor került a községháza falán lévő, az egykori 
lengyel táborra emlékező tábla megkoszorúzására is.

A XVI. Szent Korona Ünnep méltó folytatása volt a korábbi 
ünnepeknek. BG

Az est szónoka Szánthó Miklós, az Alapjo-
gokért Központ igazgatója volt. Hangsúlyoz-
ta, Szent István ünnepe a magyar történelem 
azon kevés történelmi eseményeinek egyike, 
melyre nem vetődik gyász. „A következő 
100 év sokkal fényesebb és sikeresebb le-
het, mint a mögöttünk álló. A közép-euró-
pai népek kezdik megérteni, hogy együtt 
többek vagyunk. Bár próbálnak kijátszani 
egymás ellen, össze kell fognunk” – emelte 
ki a szónok.

Mivel az ünnephez a kenyér megszentelé-
se is hozzátartozik, Durčó Zoltán püspöki 
helynök és Szaszák Attila református lelkész 
megáldották az új kenyeret, Venyercsan Pál, 

a Pozsonyi Magyar Intézet igazgatója pedig 
felszelte, amelyet a későbbiekben szétosztot-
tak a jelenlévők között. Az ünnepség Korpás 
Éva és zenekara koncertjével folytatódott.

A Csemadok Újvári Alapszervezete kez-
deményezésére szobrot emelnek a városban 
Szent István királyunknak. A szobor helyét 
kijelölték, az adománygyűjtést erre a célra 
elindították. A szobortervezet már ott áll 
Szilágyi Tibor helyi szobrászművész mű-
termében, megvalósításra várva. Minden 
adományt szeretettel fogadnak. Ha minden 
a tervek szerint alakul, talán már a jövő év-
ben Szent István szobránál ünnepelhetjük 
augusztus 20-át. ma7
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Szenc környéki gyerekek tábora a Zoboralján

Zselíz nyerte a foci-tornát

Annak ellenére, hogy a koronavírus közbeszólt és 2020-ban sok 
rendezvény elmaradt, a Csemadok Szenci Területi Választmánya 
augusztus 10-17-e között megszervezte a nyári művelődési gye-
rektáborát Alsóbodokon a Paulisz-rancson. 

A táborban 43 gyerek és 4 felnőtt, valamint 4 foglalkozásokat 
vezető szakember vett részt. A megérkezés után a táborozók 
birtokba vették a faházikókat és a szobákat, majd sor került az 
ismerkedésre, mert nagy örömünkre a táborban az idén sok új 
gyerek vett részt. 

A tábor lakói ellátogattak Oroszkára, a második világháború 
emlékére állított hadtörténeti múzeumba, kirándultak Nyitrára, 
ahol megtekintették a felújított kálváriát. Pogrányban a tájház-
ban is jártak. Kistapolcsányban a bölény rezervátumot és az 
arborétumot nézték meg, Nyitracsehiben Csámpai Ottóéknál a 
jurtát, ahol Csámpai László vezetésével a helyi apródok bemutatót 
tartottak, illetve a gyerkőcök is kipróbálhatták a régi fegyverek 
használatát. 

A táborban Néveri Viktória – Vicus – közreműködésével szebb-
nél szebb mozaik alkotások készültek. Ellátogatott közénk régi 
táborozónk, Farkas Zoli, aki érdekes játékokat hozott, ami nagyon 
lefoglalta a gyerekeket. A táborban sok közös játékra – számháború, 
métázás és táncházra is – sor került, amelyet Pap Boglárka, a Petőfi  
Sándor Program ösztöndíjasa vezetett. Flóra és Andi segítségével 
nagyon szép batikolt trikók készültek, sportvetélkedőre is sor ke-
rült, amelyet szintén régi táborozónk, Neszméry Előd szervezett, 
akinek egy napra sikerült a tábort meglátogatni. Az éneklést sem 
mellőztük, amint volt egy kis idő Flóra és Joli fogták a gitárt és 
játszottak, a gyerekek pedig körbevették őket és énekeltek.

A gyerekeket megismertettük a tábor helyszínén lévő emlékhe-
lyekkel, illetve tiszteletünket tettük Paulisz Boldizsár és Esterházy 
János sírjánál, a kápolnát is megtekintettük. A tábor végén egy 
vetélkedőn voltunk kíváncsiak arra, mit tanultak meg a kirándu-
lások alkalmával.

A gyerekek elmondása szerint mindenki nagyon jól érezte magát 
és nagyon várják a következő tábort. Köszönetünket fejezzük ki 
a szállásadóinknak is, akik mindent megtettek azért, hogy mi jól 
érezzük magunkat. FM

Tizenkettedik alkalommal rendezte 
meg a Csemadok Lévai Területi Vá-
lasztmánya nyári kispályás labdarú-
gó tornáját, mely négy alapszervezet 
csapatának részvételével zajlott au-
gusztus 29-én Zselízen. A győzelmet 
Zselíz csapata szerezte meg Zsemlér, 
Ipolypásztó és Bori előtt. A legjobb 
kapus a zselízi Csonka Ákos, a legjobb 
góllövő a zselízi Varga Lóránt lett. Üde 
színfoltja volt a tornának a csemadokos 
öregfi úk jó hangulatú „baráti” mér-
kőzése, melyre a Lévai járás minden 
részéből érkeztek játékosok.   de
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A Csemadok Nyitracsehi Alapszervezetének és Férfi  Éneklőcso-
portjának szervezésében előbb litániát mondtak a résztvevők a helyi 
plébános vezetésével a nyitracsehi temetőben, Szent István király 
szobránál, utána az éneklőcsoport István királyról szóló énekeket 
adott elő, majd Karasz Mária mondott történelmi visszatekintőt. 

A koszorúzással egybekötött ünnepségen Karasz Mária elmond-
ta: „István király számos szempontból példaképünk lehet. Úgy, 
ahogy István át akarta adni tudását és tapasztalatait fi ának, Imre 
hercegnek, igyekezzünk mi is átadni utódainknak az igazi értéke-
ket. Ügyeljünk arra, hogy elsajátítsák szüleik, nagyszüleik nyelvét, 
anyanyelvünket, népünk szokásait, hogy soha se feledkezzenek el 
arról, hogy honnan erednek a gyökereik.” A koszorúzás után az 
éneklőcsoport tagjai és az emlékezők közösen énekelték el nemzeti 
imánkat. 

A nagycétényi István emlékmű megkoszorúzása után az ünneplők 
elénekelték a magyar himnuszt Isten áldását kérve a nemzetre.

A Zoborvidéken is emlékeztek

Nagycétényben is a szentmise után emlékeztek az államalapításra. 
A Csemadok Tiszta Forrás Nagycétényi Alapszervezete és a Kútyika 
Nagycétényi Éneklőcsoport évente szervez megemlékezést István 
király tiszteletére. Az ünnepség elején az éneklőcsoport tagjai éne-
keltek István királyról szóló énekeket, majd Jancsó Péter, a Nyitra 
és Vidéke Célalap elnöke mondott beszédet. 

Augusztus 20-án Szent István eszmeiségét ünnepeljük, mondta 
Jancsó Péter, majd hozzátette: „Egy olyan eszmeiséget, mely jóval 
túlmutatott kortársain. Gondoljunk csak arra, hogy országának 
rendje tulajdonképpen az első világháborút lezáró országcsonkításig 
érvényben volt. Szent István egy keresztény, magyar, de a hazánkban 
letelepülő népekkel végtelenül toleráns államot hozott létre.”

Lédecen a Csemadok Nyitrai Területi Választmánya és a Lédeci 
Alapszervezet tartott megemlékezést, együttműködve az önkor-
mányzattal és az egyházközösséggel. Az ünnepség előtt Fazekas 
Ágota elmondta: „Egy kirándulás után született meg a Szent Ist-
ván szobor felállításának ötlete, amelynek elkészítéséhez a falu 
polgárai is hozzájárultak.” A rendezvény elején a Nyitracsehi Férfi  
Éneklőcsoport, a Nyitragesztei Téliződ Női Éneklőcsoport és a 
Lédeci Hajnalkert Hagyományőrző Csoport énekelt, majd Molnár 
Oszkár a Csemadok Pogrányi Alapszervezetének tagja egy isme-
retlen szerző István királyt dicsőitő művét adta elő, melyet Weöres 
Sándor fordított. 

A szobornál megtartott litánián a helyi plébános Ložek Lukáš 
kérte István király közbenjárását nemzetünkért. A litánia végén 
a Magyarok Istene című ének hangzott el. Majd Gyepes Lajos, a 
Csemadok Nyitrai Területi Választmányának elnöke előadta Sík 
Sándor Szent István-himnusz című versét. 

A szentmisét Zsidó János esperes celebrálta, a korábbi féli plébá-
nos most a nyékvárkonyi híveket szolgálja, örömét fejezte ki, hogy 
személyén keresztül a szentmisére összekötöttük a Csallóközt a 
Zoboraljával. Zsidó János kiemelte államalapítónk szent családja – 
Szent István, Szent Imre és Boldog Gizella – példát mutat nekünk, 
hogy mi magunk is a jó útra térjünk. István Gellértet kérte, hogy 
nevelje fi át, Imre herceget. Gellért kora legműveltebb tanítója volt, 
majd István megírta az intelmeket fi ához, amelyben kérte, legyen 
hűséges a hithez, tisztelje a más nyelvet beszélőket is. 

Zsidó János esperes azt kérte a hívektől vegyenek példát Szent 
Istvántól. Adják tovább anyanyelvünket, és legyenek hűségesek a 
keresztény hithez. A szent király szép szóval terjesztette a hitet, 
nem vérrel – ahogy néhányan terjesztik róla.

A szentmise végén felcsendültek a himnuszok, köztük nemzeti 
imánk is, majd Patai Erzsébet polgármester megköszönte az atyának 
a szentmisét, beszédében elmondta: Bízik abban, hogy a magyarság 
sokáig megmarad a Zoboralján. Utána Godó Fanni szavalt, majd 
a Nyitragesztei Téliződ Női Éneklőcsoport és a Nyitracsehi Férfi  
Éneklőcsoport István király dicsőítő vallásos népéneket adott elő, 
és Bencz Zsolt tárogatón játszott, többek között régi magyar him-
nuszunkat, a Boldog asszony anyánk kezdetű éneket.  t 


