
„Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg nem szerzi magának.” Kodály Zoltán
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Apponyi Albert sírjánál emlékeztek
Gondoltaban mindannyian nagy megemlékezéskkel készültünk a 

Nemztei összetartozás napjára, hiszen száz éve élünk kisebbségben 
szülőföldünkön. A járvány viszont közbeszólt, a felvidéki magyarság, 
a Csemadok alapszervezeteknek és a területi választmányoknak 
köszönhetően mégis megtartotta a megemlékezéseket.

Éberhard az Apponyi család birtoka, a Tanácsköztársaság idején 
itt tartózkodott Apponyi Albert, aki 1920-ban védőbeszédben 
próbálta jobb belátásra bírni a békebírókat a Versailles-környéki 
békék megkötése előtt. Nem járt sikerrel, de beszéde a híres rétorok 
közé emelte őt. 

Apponyi Albert ősei földjén, Éberhardon nyugszik, ennek tiszte-
letére a Csemadok országos rendezvényei közül a Nemzeti összetar-
tozás napját éppen ebben a csallóközi faluban szokta megtartani, 
az idei évben a járvány miatt csak járási rendezvényt tartottak. 
Június 4-én szentmisével emlékeztek a járás magyarjai, a mise előtt 
Éberhard harangjai zúgtak. Zsidó János esperes prédikációjában 
Isten segítségét kérte a magyarok sorsának jobbra fordulásáért, 
emlékeztetett a magyarok nagyjaira, akikre méltán lehetünk büsz-
kék. A mise után Hornyák István, a Csemadok Szenci Területi 
Választmányának elelnöke mondott köszöntőt, ami az alábbiakban 
szó szerint olvashatnak. 

nem tudott kieszközölni, és így érkezett el a szerződés aláírásának 
napja. 100 évvel ezelőtt az ország területe 324 000 km2-ről 93 000 
km2-re zsugorodott, lakóinak száma a korábbi 21 millióról 8 millióra 
csökkent. Az etnikai elveket durván megsértő rendezés következtében 
másfél millió magyar nemzetiségű lakos Romániához, 1 millió Cseh-
szlovákiához, fél millió pedig a Szerb-Horvát-Szlovén Királysághoz 
került, ami annyit jelentett, hogy a magyar népesség több mint 1/3-a 
elszakadt az anyanemzettől. Ilyen veszteség Magyarországot a 16. 
század óta nem érte. 

A sokk, amelyet az akkori magyar társadalom átélt, mai ésszel és 
érzelmekkel szinte elképzelhetetlen. Nem volt olyan társadalmi osztály, 
réteg vagy csoport, amely a trianoni határokba belenyugodott volna, 
s nem volt olyan politikai párt, amely ne követelte volna a területi 
revíziót. Ez jellemezte a két háború közti időszakot, majd a második 
világháborút követően jött az elhallgatás, a téma kibeszélésének til-
tása. Csak a rendszerváltás óta lehet Trianonról beszélni, emlékezni 
róla. Felmerül a kérdés, miért idézzük Trianont. Mert jogunk van az 
emlékezéshez. Trianon ugyanolyan nemzeti katasztrófánk, mint a ta-
tártól a muhi pusztán, a töröktől Mohácsnál, az osztráktól Világosnál 
elszenvedett vereség. Gyásznap tehát van bőven a történelmünkben. 
A Trianon óta eltelt 100 évben azonban nagyot fordult a világ, és a 
jelen reálpolitikusai akkor cselekszenek bölcsen, ha a régi sebeket nem 
szaggatják fel, nem a balsorson keseregnek, nem mások érzékenységével 
foglalkoznak vagy a másféle álláspontokat támadják, hanem továbbra 
is irányadónak tekintik azt a tíz évvel ezelőtt elfogadott törvényt, amely 
a nemzeti összetartozás napjává nyilvánította június 4-ét és kimondja, 
hogy „a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és 
közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok 
feletti összetartozása valóság”. Ez az, amibe kapaszkodhatunk min-
denkor. Trianon 100. évfordulóján és mindaddig, amíg a világ folyása 
nem vesz más irányt. A nemzeti összetartozás érzetét pedig erősítse 
lelkünkben gróf Apponyi Albert szelleme, akinek végső nyughelyénél 
állunk. Ő megtette, ami tőle telt. Bár híres védőbeszédével nem tudta 
megakadályozni a tragédiát, de igyekezete tiszteletre méltó, és mi ma 
fejet hajtunk az emléke előtt.” 

A megemlékezés koszorúzással és himnuszunk eléneklésével 
ért véget. 

ek

„Tisztelt jelenlevők! 
Éppen 100 évvel ezelőtt, 1920. június 4-én a Párizs közelében levő 

Versailles városának Nagy-Trianon nevű palotájában az első világ-
háború győztes hatalmai aláíratták Magyarországgal azt a békeszer-
ződést, amely kijelölte az ország határait. A békeszerződést, vagy ha 
úgy tetszik, békediktátumot a Magyar Királyság kormánya nevében 
Benárd Ágost  munkaügyi és népjóléti miniszter, valamint Drasche 
Lázár Alfréd rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter írta alá. 
A választás azért esett rájuk, mivel a rangos és közismert politikusok 
egyike sem akarta magát kompromittálni az országra nézve végzetes 
és máig is meghatározó trianoni békeszerződés aláírásával. Mielőtt 
Magyarország sorsa az aláírással végleg megpecsételődött volna, a 
békeszerződés tervezetét a győztes hatalmak 1920. jan. 15-én nyújtották 
át az Apponyi Albert vezette magyar delegációnak. Apponyi Albert 
másnap logikus és meggyőző beszédben fejtette ki a magyar kormány 
fenntartásait, és a wilsoni elvekre hivatkozva a vitatott területek nagy 
részére népszavazás megtartását indítványozta. Érvelése azonban, 
jóllehet mély hatást gyakorolt a jelenlévőkre, semmilyen változtatást 
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Csak egy országnak vannak határai, 
a nemzetnek nincsenek!

A Csemadok Nagykürtösi Te-
rületi Választmánya egész napos 
rendezvénysorozattal készült a 
békediktátum aláírásának kerek 
évfordulójára, hogy emlékezzünk 
és emlékeztessünk egy égbekiáltó 
igazságtalanságra, hogy a nagyapák 
és a nagymamák békében pihen-
hessenek nyugvó porukban, hogy 
élünk és nem felejtünk.

Ennek jegyében június 4-én reg-
gel 9 órakor indult a szövetségünk 
ipolynyéki székházának megújult 
udvarából a rendezvény egy íjász 
bemutatóval és emlékfaültetéssel, 
hogy majd a hárs árnyékában száz 
év múlva is legyen az elkövetkező 
generációknak hol fejet hajtaniuk. 
A rövid megemlékezés után átvo-
nultunk az Ipoly folyó által elvá-
lasztott határhoz, az ipolyhidvégi-
drégelypalánki egykori hídfőhöz, 
ahol reményeink szerint egy-két 
éven belül felépülhet ismét egy 
új, korszerű, embereket, hazát 

és nemzetet összekötő híd az 
Ipolyon. 

A folyó mindkét partján szép 
számban összesereglett magyarok 
integetve, ismerősként köszöntöt-
ték egymást. A parton felvonuló 
íjászok, a nyílhoz erősített nem-
zeti színű szalagot átlőve a folyó 
másik oldalára, szimbolikusan 
összekötötték a mai napon ismét 
a száz éve erőszakkal elválasztott 
nemzetet, jelezve: összetarto-
zunk. A két szemben lévő község 
polgármesterei köszöntötték a je-
lenlévőket, majd Lőrincz Aranka 
gyönyörű énekkel koszorúzta meg 
a csendesen folydogáló Ipoly halk 
csobogását. Hrubík Béla, a Cse-
madok egykori elnöke felolvasta a 
Csemadok Országos Elnökségének 
Éberhardon, a gróf Apponyi Albert 
és az Apponyiak sírhelyének ott-
hont adó kápolnájában elfogadott 
Nyilatkozatát, melyben az elnökség 
tagjai többek között kijelentették, 

hogy „a kisebbségi kérdést a 21. 
század Európájában emberi módon 
meg lehet és meg kell oldani, nem-
zeti közösségünk nyelvi, kulturális, 
oktatási és önkormányzati önren-
delkezési elvének megadásával, ami 
hosszú távon hozzájárulhat a kö-
zép-európai térség népeinek békés 
egymás mellett éléséhez.“ 

A nemzeti imánk és a Szózat dal-
lamainak kíséretében vonultunk 
át megemlékezéseink következő 
helyszíneire, így a Kóvárt Balas-
sagyarmattal összekötő egykori 
híd helyére, majd az Ipolyvarbót 
Őrhalommal összekötő kis fahídhoz, 
utána Bussát Nógrádszakállal össze-
kötő acélszerkezetű hídhoz, végül a 
Hugyag-Szécsénykovácsi híd tartó-
pilléreinek tövében gyülekeztünk. 
Minden alkalommal egy kis meg-
emlékezést tartottunk, kultúrmű-
sorral egybekötve, hasonlóan mint 
első allomásunkon, Ipolyhidvégen. 
Megszólaltak a polgármesterek, az 

egyes települések kultúrcsoportjai, 
a Tormay Cecile Irodalmi és Tör-
ténelmi Társaság, az ipolybalogi 
Bukréta hagyományőrzők. 

Ki kell emelni Balassagyarmat 
polgármesterének, Csach Gábor-
nak beszédét, melyben bocsánatot 
kért az egykori, száz évvel ezelőtt 
élt elődei bűnéért, amiért hagyták, 
hogy az egykori Magyarország ne-
messége és vezetői lehetővé tették 
ezt a gyalázatos trianoni döntést, 
és reméli, hogy Magyarország 
kormányának 10 évvel ezelőtti, a 
honosítás megadását lehetővé tévő 
törvénye enyhít valamelyest ezen 
az áldatlan állapoton. Fél ötkor 
a járás magyarlakta településein 
megszólaltak a harangok. Utolsó 
helyszínünkön Hrubík Béla szív-
szorító beszédében kiemelte: „Em-
lékezésre szólít ma minket a törté-
nelem, és arra, hogy együtt kell ma 
nekünk egy igazságtalan történelmi 
ítéletnek emléket állítani. Nem a 
nagyvilágba kiáltott fájdalmunk-
nak vagy a lelkünk mélyéig hatoló 
igazságtalanság érzésének, hanem 
önmagunknak. Hogy soha ne fe-
ledkezzünk, feledkezhessünk meg 
arról, összetartozunk. Nyelvben, 
nemzetben, hazában.“ A beszéd 
végére eleredt az eső, csak megsi-
ratták az égiek is Trianont odafenn, 
vagy az ősök könnyei folytak szét az 
egykori szeretett szülőföld virágos 
mezőin. Az est halványuló fénye-
ire ismét visszatértünk ipolynyéki 
székházunk udvarára, ahol csatla-
koztunk a kárpátaljai testvéreink 
felhívásához, miszerint az egész 
Kárpát-medencében, este nyolc óra 
húsz perckor lobbanjanak fel az őr-
tüzek, fáklyák és fények, hogy meg-
világítsák azt az országot, melyben 
mi, magyarok élünk immár 1100 
éve. Az udvaron elhelyezett fák-
lya azt a 33 községet szimbolizálta, 
melyek 1920-ban elcsatolásra kerül-
tek régiónkban az egykori Magyar 
Királyságtól. A fáklyákat a szép 
számban jelenlévő Csemadok-tagok 
és polgármesterek gyújtották meg. 
A fények lassan betöltötték a kis 
udvart, és a Csemadok ipolynyéki 
énekkara által tolmácsolt magyarok 
világhimnusza a lelkünk mélyéig 
hatolt. Palócz
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A Nyitrai járás több községében megszólaltak a harangok a tri-
anoni békediktátum aláírásának századik évfordulója alkalmából 
június 4-én. Pográny községben is fél ötkor szólaltak meg a katolikus 
templom harangjai. Este a volt magyar iskola udvarán – szimbolikus 
helyszínen, hiszen az idei tanévtől sajnos nem működik a magyar 
tanítási nyelvű alapiskola a községben, elfogytak ugyanis a tanulók 
– a csemadokosok szerveztek megemlékezést. 

Pogrányban este a világháború hősi halottainak emlékére felállított 
emlékműnél kezdődött a nemzeti összetartozás napi rendezvény, 
ahol koszorút helyezett el a Csemadok Alapszervezete és Presinszky 
Laura polgármester. A trianoni megemlékezés része volt a Magyar 
Királyság vaktérképének kirajzolása, majd mécsest és tüzet gyúj-
tottak. A Pogrányi Nagyharang Hagyományőrző Csoport tagjai 
énekeltek a nemzeti összetartozás emlékére, nemzeti imánk és 
székely himnusz is elhangzott a megemlékezésen.  nt

Gímesen a Csemadok Alapszervezet és a Nyitrai Területi Választ-
mány közös szervezésében emlékeztek meg a trianoni békediktátum 
aláírásának századik évfordulójáról a temetőben, az első világhá-
borús hősök emlékművénél. Negyven hősi halott neve szerepel a 
márványtáblán, ennyien áldozták fel életüket hazájukért, amit az 
emberáldozatok ellenére sem sikerült megmenteni. 

A június 7-én 
megtartott megem-
lékezés a Hazám, 
hazám, édes hazám 
kezdetű népdallal 
vette kezdetét, amit 
Bencz Levente és 
Nagy Viktor, helyi 
tehetséges fi atalok 
adtak elő, majd 
Gyepes Lajos, a 
Csemadok Nyitrai Területi Választmányának elnöke mondott be-
szédet. Trianon a magyarok számára az elkeseredettség, a tehetet-
lenség és a végtelen szomorúság jelképe – mondta bevezetőjében az 
elnök. Szétszakították az országot, de bennünket, magyar embereket 
nem tudtak elszakítani a gyökereinktől, annak ellenére sem, hogy 
a kommunizmus évtizedeiben az anyaországi tankönyvekben alig 
írtak valamit Trianon valóságáról, a külhoni területeken pedig még 
kevesebb szó eshetett róla. 

A beszéd után Bencz Margit, a Csemadok Gímesi Alapszervezet-
ének elnöke elmondta Wass Albert Magyar Miatyánk című versét. 
Majd Bencz Zsolt tárogatón játszotta el a Boldogasszony anyánk 
kezdetű éneket, régi magyar himnuszunkat, amit a megemlékezők 
vele énekeltek.  Ez után a jelenlévők imádkoztak, majd elhelyezték 
az emlékezés koszorúit és gyertyát gyújtottak. A megemlékezés a 
magyar himnusz eléneklésével ért véget.  T

Nagycétényben a Manócska óvoda előtti területen faültetéssel vette 
kezdetét a megemlékezés. A nemrégiben elkészült, szeptemberben 
megnyíló magyar óvoda hiánypótló intézmény a Zoborvidéken. 
A megemlékezés a hősök emlékművénél folytatódott és mottója 
a Voltunk, vagyunk, leszünk volt. A nemzeti összetartozás napi 
rendezvényen Čerman Dominika elmondta Sajó Sándor: Ma-
gyarnak lenni című versét, majd Zeman István mondott beszédet. 
„Magyarország elveszítette területének kétharmadát, tengeri kikö-
tőit, iparának, vasúthálózatának, ásványi készleteinek és erdőinek 
döntő részét. De főleg, ami talán a legfájóbb, hogy egyik napról a 
másikra több millió magyar ember rekedt külföldön anélkül, hogy 
elhagyta volna hazáját, szülőföldjét, faluját. És azóta is sokszor, 
mi anyaországunkon kívül maradt magyarok saját országainkban 
csak másodrangú polgárok lettünk, vagyunk… Igen, ez a Trianon! 
Egy történelmileg páratlan békediktátum, egy nemzet sírboltja” – 
mondta Zeman István. 

Az ünnepségen elhangzott a Himnusz és gyertyát gyújtottak az 
emlékezők. A Magyar Királyság térképét az elszakított országrészek 
kijelölésével együtt rakták ki a nagycétényiek és ebben gyújtották 
meg a mécseseket.  n

Nyitragerencséren június 4-én este emlékeztek a Csemadok és 
a Nyitragerencséri Rozmaring Hagyományőrző Csoport tagjai. A 
nemzeti összetartozás napján Magyarország térképe, a nemzeti 
színeket jelképező piros-fehér – Nyitragerencsérre oly jellemző – 
rózsákból összeállított csokor, mécsesek sora mellett elhangzott a 
magyar és a székely himnusz mellett Zoboralja himnusza is. 

Nyitragerencsér évtizedeken keresztül Nyitra városrésze volt, a 
rendszerváltás után vált ismét önálló településsé. Magyar iskola 
évtizedek óta nincsen, ennek ellenére hagyományőrző csoportja 
színvonalasan működik és rendszeresen felelevenítik az egyedi 
és értékes gerencséri hagyományokat. A hagyományőrző csoport 
vezetője, a község volt polgármestere Vrábel Anna, aki a megem-
lékezésen beszédet is mondott. IE
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Dévai Nagy Kamilla és növendékei az idén június 22. és 28. között 
tartották gitártáborukat, melynek helyszíne most a szenci tó partján 
fekvő Csemadok-üdülő volt. A művésznő és iskolájának, a Krónikás 
Zenedének a tanulói a Csemadok szervezésében a környék templo-
maiban, kápolnáiban léptek fel Vőkön, Jókán, Éberhardon, Gútoron 
a római katolikus templomokban, Pozsonyban a Prímás-palota Szent 
László-kápolnájában és Szencen, a tóparti kápolnakertben.

Június 19-én második alkalommal mutatta be alkotásait a tornaljai 
közönségnek Vajda Márta amatőr festőművész. A Rákóczi Magyar 
Házban megtartott teltházas tárlatnyitón a gömörhorkai alkotó 
ezúttal illusztrátorként is bemutatkozott; Susányi Tamara Szofi  és 
Lora c., a közelmúltban magánkiadásban megjelent meséskönyv-
éhez készített szemet gyönyörködtető illusztrációkat. A kiállítás 
szeptember végéig tekinthető meg.  -il-

A Csemadok Pozsonypüspöki Alapszervezetének munkatervében 
évente szerepel „Nagyjaink” sírjának meglátogatása. Ez az időpont 
május utolsó vasárnapja. Így volt ez 2020. május 31-én, piros pünkösd 
napján is, amikor a reggeli szentmise után „Nagyjaink” sírjához 
indultunk a temetőbe egy néma főhajtásra. Idénre gyarapodott a 
sírok száma, mert közben vezetőségi tagunk és aktivistánk is az örök 
honba költözött. Tizenháromszor álltunk meg: Mons. Koller Gyula 
prelátus, Czingel László, Dobos László, Szijjártó Jenő, Reicher 
Gellért, Schniererné Wurster Ilona, Szabó Zoltán, Fukári Valé-
ria, Nagy József, Orbán Szilveszter, Farkas Tibor, Ozsvald Árpád 
és Mészáros Mária sírját látogattuk meg, tettük le az emlékezés 
virágát és gyújtottunk mécsest. A Nagykeresztnél pedig, beleértve 
a szúnyogdi temetőt is a többi elhunyt Csemadok-tag emlékére he-
lyeztük el az emlékezés csokrát, gyújtottunk gyertyát és mondtuk 
el az Úr imáját lelkük üdvéért. Emlékük a szívünkben él tovább. 
Isten kegyelméből nyugodjanak békében. ji

A Szímői Alapszervezet évzáró taggyűlése Jedlik Ányosra a falu 
nagy szülöttére való megemlékezéssel kezdődött születésének 220. 
és halálának 125. évfordulóján.  A szobor előtt felsorakozott tagok 
és vendégek meghallgatták a Jedlik hagyaték ápolásáról szóló em-
lékműsort majd elhelyezték a koszorúikat. 

Az évzáró taggyűlést a Jedlik házban tartották, amely az alapiskola 
tanulóinak és a Rozmaring-ág citerásainak fellépésével kezdődött. 
A Csemadok 70. évfordulója jegyében zajló 2019-es év igen gazdag 
tevékenységéről szóló elnöki beszámolót képek kivetítésével kísérhette 
végig a közönség. Az elnöki beszámoló után sor került a 2020-as évi 
terv elfogadására, a vezetőség megválasztására és a község polgármes-
terének Bób János köszöntő szavainak meghallgatására. A születési 
jubileumukat ünneplő és a szervezet aktív tagjainak köszöntésére 
is sor került, akik ajándékba kapták az alapszervezet elmúlt hetven 
évéről szóló képes kiadványt, amely az év elején látott napvilágot 
A Szímői Csemadok 70 éve címen. KÉ

A Krónikás Zenedések tanárnőjükkel minden egyes helyszínen 
magasztos, legalább egy-másfélórás műsort adtak. Repertoárjukban 
az istenes-dalok mellett felcsendültek a hazaszeretetről, magyarságról 
és Trianonról szóló énekek, megzenésített versek és népi dallamok is. 
Dévai Nagy Kamilla külön ének-blokkban emlékezett meg az elcsatolt 
területekről. A koncerteket mindig nagy szeretet és érdeklődés fogadta, 
szinte valamennyi óriási vastapssal zárult. Gútoron, Pozsonyban és 
Szencen aktualitása (László-nap, Országos Szent László Ünnepség) 
miatt a Himnusz Szent László királyról című dal is bemutatásra került, 
amely szintén emelte a koncertek magasztosságát.  KM
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A Szenci járás számos pontján tartottak megemlékezést, szóltak 
a harangok, illetve gyertyagyújtással emlékeztek. A maroknyi 
dunasápújfalusi magyar a templom udvarán lévő hősi halottak em-
lékére állított emlékműnél gyújtott gyertyát a nemzeti összetartozá-
sért. A megemlékezésen Neszméri Tünde, a Csemadok alapszervezet 
elnöke felolvasta Karinthy Frigyes: Levél kisfi amnak – Trianon 
emléknapjára című művének részletét. „De nem mondtam ki azt 
a szót soha. És most már nem is tudom kimondani, csak ennyit: 
valami fáj, ami nincs. Valamikor hallani fogsz majd az életnek egy 
fájdalmas csodájáról – arról, hogy akinek levágták a kezét és a lábát, 
sokáig érzi még sajogni az ujjakat, amik nincsenek. Ha ezt hallod 
majd: Kolozsvár, és ezt: Erdély, és ezt: Kárpátok – meg fogod tudni, 
mire gondoltam.” A gyertyagyújtás után az emlékezők elénekelték 
a Himnuszt, majd meghallgatták A Három Királyok Jöjjön a fény 
című dalát.  NT

Annak ellenére, hogy néhány szlovák soviniszta meg akarta za-
varni a szenci ünnepséget, az méltóságteljesen zajlott. A rendezvény 
napján közösségi hálón néhányan ellentüntetést szerveztek, nem 
tudva, hogy mire is készülnek az őslakos magyarok a városban. 
A megemlékezést a szervezők bejelentették, így amikor a városi 
rendőrég a közösségi hálón észlelte az ellenakció szervezését, 
szerencsére a jó oldalra álltak. A megemlékezést nem sikerült 
megzavarniuk.

A program előtt a magyar zenekultúra csodái szóltak, majd 
Pongrácz Flóra, a Szenci Közös Igazgatású Magyar Tanítási 
Nyelvű Középiskola tanára előadta Juhász Gyula Trianon című 
versét. Az emlékező beszédet Strešňák Gábor, a Szenci Városi 
Múzeum igazgatója mondta. „Száz év elteltével a történelemtu-
domány aránylag pontos képet tár elénk a korabeli elképzelések, 
tárgyalások, közhangulat alakulásáról. (…) amelyeket olvasva 
arra a következtetésre juthatunk, hogy a nemzeti narratívák tán 
nem akadályai a történelmi folyamatok jobb megismerésének, sőt 
azok kölcsönös fi gyelembevételével akár a másik iránti empátiára 
is nevelhetnek” – mondta Strešňák Gábor. 

A beszéd után Szitka Marika énekes előadta a Honfoglalás 
betétdalát, amit a közönség – meghatódva – vele együtt énekelt. 
A gyertyákat sokan azokról a fáklyákról gyújtották meg, amiket a 
helyi cserkészek tartottak az egész megemlékezés alatt. A program 
végén Bošňák András káplán az emlékezőkkel együtt elmondta 
a Trianon századik évfordulójára megfogalmazott imát. Az ima 
után Isten áldását kérte a magyarságra a Himnusz eléneklésével, 
amit követően a székely Himnuszt is együtt énekelték a szenci 
és környékbeli magyarok. A megemlékezés után Erdélyi Júlia, a 
Csemadok Szenci Alapszervezetének elnöke mondott köszönetet 
mindenkinek, hogy méltósággal telt az emlékezés.  NT

2020. június 7-én 
Nagytárkányban, a hősök 
terén emlékeztek a trianoni 
békediktátum aláírásának 
századik évfordulójára. 
Az emlékműsort a helyi 
Tisza népdalkör nyitotta 
meg, amelyet Orlovsky Er-
zsébet tanárnő versek sza-
valásával folytatott. Majd 
Nagytárkány polgármeste-
re, Kopasz József mondott 
beszédet, ami után az em-
lékezők megkoszorúzták az emlékszobrot, a programot Abaházi 
Nagy Lívia operaénekesnő előadása zárta. GE
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A Csemadok Kassa-környéki Területi Választmány a trianoni 
békediktátum aláírásának századik évfordulója alkalmából arra 
kérte a községek, az egyházak és a civil szervezetek vezetőit, 
valamint a magánembereket, hogy 2020. június 4-én délután 
16 óra 30 perckor száz másodpercig a Bódva-völgye valameny-

„Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában
Hiszek egy isteni örök igazságban, 
Hiszek Magyarország feltámadásában.” 

Az idősebb generáció emlékszik rá, milyen ereje volt ennek a 
versnek. Kevesen tudják viszont, hogy szerzője, Papp-Váry Elemérné 
Sziklay Szeréna felvidéki származású, a Szepsihez közeli Jánokon 
született 1881-ben. A költőnő a trianoni békeszerződés nyomán 
meghirdetett verspályázatra írta fohászát. Édesapja Sziklay Ede 
Gömör vármegye szolgabírája és Abaúj megye főispánja volt. Szeréna 
tanulmányait a rozsnyói Leánynevelő Intézetben végezte, később 
férjével, Papp-Váry Elemér tábornokkal Budapestre költözött. 
Amikor a Védő Ligák Szövetsége 1920-ban pályázatot hirdetett egy 
rövid ima, fohász vagy jelszó megírására, amely a trianoni veszteség 
okozta életérzését volt hivatott kifejezni, a költőnő a Magyar Hiszek-
egy fohásszal elnyerte a pályadíjat. Három sort írt Trianonról, és 
ezzel ő lett az ország legnépszerűbb költőnője. Később ezt a fohászt 
verssé bővítette, amelyet Hitvallás címen ismerhetünk. 1923-ban 
hunyt el Budapesten. A költőnőnek 2013. július 7-én emlékművet 
állítottak szülőfalujában, Jánokon. Kilenc unokája közül hatan 
családjukkal együtt megjelentek az emlékműavató-ünnepségen. 
Köztük Szinyei András, Hatvan város alpolgármestere. Részben neki 

2020. június 6-án Szepsiben a római katolikus templom előtti téren, 
a nyolc évvel ezelőtt elültetett nemzeti összetartozás fája közelében, a 
Via Nova ICS Szepsi Alapszervezetével közösen tartottunk megem-
lékezést, amit Iván Tamás, a Via Nova ICS országos alelnöke nyitott 
meg. Beszédet mondott Nagy György, Kassa megyei képviselő, a 
Gömöri Kézművesek Társulásának elnöke. Hálaadó imát mondott 
Molnár Árpád, református lelkipásztor, Vakles Attila, görög-katolikus 
parókus és Gábor Bertalan, római-katolikus esperes-plébános, pápai 
káplán, majd megáldották az összetartozás fáját. A megemlékezésen 
tiszteletét tette Potápi Árpád János, a nemzetpolitikáért felelős állam-
titkár, Czimbalmosné Molnár Éva, a Nemzetpolitikai Államtitkárság 
Felvidéki Főosztály vezetője, Balogh Csaba közigazgatási államtitkár, 
Hetey Ágota, Magyarország Kassai Főkonzulátusának főkonzulja, 
Köteles László, a Csemadok általános alelnöke és Zborai Imre, a 
Csemadok Kassa-környéki TV titkára. 

A megemlékezést követően a városi művelődési központ nagytermében 
bemutatták a Külhonba szakadt vármegyeházak című ismeretterjesztő 
fi lmsorozatot. Ez volt a szepsi székhelyű Regfi lm televíziós műsorgyártó 

nyi településén szólaltassák meg templomaink és imaházaink 
harangjait. A harangszó után mondjunk el egy Miatyánkot a 
magyar nemzet egységéért és a keresztény hit védelmében kap-
csolódva ezzel a nemzeti összetartozás évéhez, hogy békében, 
szeretetben és alkotó együttműködésben építhessük közös jö-
vőnket. Majd énekeljük el a Felvidék himnuszát és az Ismerős 
Arcok Nélküled (Egy vérből valók vagyunk) című dalát. Majd 
este csatlakozzunk a cserkészek által meghirdetett Összetartozás 
tüze programhoz.  A százéves évfordulón, 2020. június 4-én 20 
óra 20 perckor a Bódva-völgye valamennyi településen gyúljon 
meg az Összetartozásunk tüze.

2020. június 4-én, Trianon gyásznapján a régió 32 településen, 
délután megszólaltak a harangok. Szepsiben a katolikus templom déli 
kapujánál összegyűlve, a Boldog Salkaházi Sára Magyar Tannyelvű 
Egyházi Iskolaközpont óvodásai, tanulói, diákjai és pedagógusai 
közösen emlékeztek. 20 óra 20 perckor több településen mécsest 
gyújtottak.  ZI

köszönhető, hogy 2011-ben felújították a családi sírkertet. Sziklay 
Szeréna emlékművét a család és a jánoki önkormányzat közösen 
állíttatta. Az alkotás ifjabb Szinyei András és a szepsi Lukács János 
szobrászművész munkája. 

2020. június 4-én, a trianoni békediktátum aláírásának 100. év-
fordulóján a Csemadok Jánoki Alapszervezete és a Jánoki Községi 
Hivatal közösen szervezett megemlékezést és koszorúzást Sziklay 
Szeréna emlékére, Jánokon a családi sírkertben. Mihályi Molnár 
László, nyugalmazott középiskolai tanár mondott beszédet, Iván 
László kisfi ával Sziklay Szeréna megzenésített verseit adta elő. 
Közreműködött a Jánoki Napsugár Női Énekcsoport.  ZI

cég által készített sorozat első nyilvános vetítése. Potápi Árpád János 
ünnepi beszédében egy 1945-ös tréfás szólást idézett: „Élvezd a háborút, 
mert a béke sokkal rosszabb lesz. Ez érvényes 1918-ra és 1945-re is. 
Számunkra a háború már 1918-ban kezdődött. A szégyenletes békekötés 
után vette kezdetét Magyarország megszállása a csehek, románok és 
szerbek részéről, az összeomlásra vártak az új államok.”  zi
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A Felvidék többi régiójához hasonlóan szinte valamennyi mátyusföldi 
településünkön megszólaltak a harangok a trianoni békediktátum 
aláírásának 100. évfordulójára emlékezve.

Ezen napon Alsószeliben és Nádszegen emléktáblát, Taksonyon 
emlékkövet avattak, Felsőszeliben emlékfát ültettek, Vezekényben a 
helyi Trianon-emlékmű alapkőletételére került sor.

Alsóhatáron, Deákin, Farkasdon, Feketenyéken, Felsőszeliben, 
Galántán, Hidaskürtön, Jókán, Kismácsédon, Királyrévben, Nagyfö-
démesen, Nagymácsédon, Nádszegen, Nemeskajalon, Nemeskosúton, 
Pereden, Taksonyon, Tallóson, Vágán, Vezekényen, Vízkeleten és 
Zsigárdon emlékestekkel, emlékműsorokkal, koszorúk elhelyezésé-
vel emlékeztek a centenáriumra. Néhány faluban több helyszínen is 
zajlottak események.  Tudomásunk szerint közel húsz településünkön 
gyulladtak fel a tüzek este fél kilenckor, mécsesek, gyertyák, őrtüzek 
mellett emlékeztek a magyarok. Nagyfödémesen, Taksonyon és Vágán 

A tervezettnél szerényebb körülmények között emlékeztek meg 
a trianoni békediktátum 100. évfordulójáról Tornalján a Rákóczi 
Magyar Ház udvarán. A járványhelyzet miatt június 4-én elmaradt 
ugyan az emlékoszlop erre a napra tervezett avatása, ám a Csemadok 
területi választmánya bejelentette, hogy a Nemzeti Összetartozás Éve 
alkalmából még az idén felállítják és megkoszorúzzák a Trianon em-
lékhelyet. Az eseményen Tamás Ákos tanár mondott emlékbeszédet, 
a műsorban közreműködött Nagy Réka, az Andante vegyes kar és 
a sajógömöri evangélikus gyülekezet énekkara.  Igét hirdetett és a 
koszorúzást követően a gyülekezetet megáldotta nt. Fazekas Ágnes 
református lelkipásztor.       -il-

Szímőn a Csemadok és az MKP helyi szervezete, a Jedlik Ányos 
Társaság, az Alapiskola, a Hagyományőrzők Köre, az Egyházközösség 
és a Huszáregylet közös együttműködésével megemlékezést szerve-
zett a község főterén és az Összetartozás emlékoszlopa előtt Trianon 
századik évfordulója alkalmából. 

A műsorban idézetek hangzottak el nagy magyar íróink írásaiból 
tagjaink szereplésével. Bekapcsolódva az „Egy miatyánk a magya-
rokért” elnevezésű imaláncba, Gájer László atya által írt ima közös 

Kálaz község rendhagyó módon emlékezett meg a békediktátum 
évfordulóján, június 4-én. Online kapcsolódott össze az anya-
országi Alsóörs és a székely Málnás település Kálaz községgel, 
hogy együtt emlékezzenek meg a szétszakítottságunk századik 
évfordulóján. Az alsóörsi református templomban ökumenikus 
istentiszteletet tartottak, ebbe kapcsolódtak be az elszakított or-
szágrészek települései. Beszédet mondott többek között Gyepes 
Lajos, Kálaz község alpolgármestere, a Csemadok Nyitrai TV 
elnöke, emlékeztetett száz évvel ezelőtt egy összetartó népet, egy 
jól működő országot daraboltak szét a nagyhatalmak.  NT

pedig szentmise keretében is hitet tettek hovatartozásukról. Az egyes 
rendezvények szervezői Csemadok alapszervezetek, polgári társulá-
sok, ifjúsági csoportok, községi önkormányzatok és magánszemélyek 
voltak. Mézes Rudolf

elmondására, majd Pintér Zoltán atya Száz évvel Trianon után című 
Felvidéki himnuszának közös eléneklésére került sor a megjelentekkel 
együtt. Templomunk harangjának megkondulását követően községünk 
polgármestere meggyújtotta a 100-ast jelképező mécseseket a kopjafa 
előtt, majd ezután megemlékező szentmisére vonultunk be a Szent 
Márton-templomba.  KÉ
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2020. június 4-én délután 16.30- kor a Csemadok-háznál gyü-
lekeztek az emlékezők. Pontban fél ötkor megszólaltak a bősi 
Antióchiai Szent Margit-templom harangjai. A magyar és a székely 
himnusz eléneklése után Fenes Iván, Bős város polgármestere 
szólt a jelenlévőkhöz. Emlékbeszédében kiemelte: „Eltelt 100 év, 
de mi még mindig itt vagyunk, fontos az emlékezés, de most még 
fontosabb a jövő.  A jövőt az itt élő magyaroknak és gyermekeink-
nek építjük, és ezért mi vagyunk a felelősek.” Kérte, tegyünk meg 
mindent megmaradásunk érdekében. 100 év tükrében is legyünk 
optimisták, mert ez a mi hazánk, az volt és az is lesz. Kérte a 
jelenlevőket, hogy merítsenek erőt a 100 év alatt ellenünk elkö-
vetett gyalázatokból, ez erősítsen meg bennünket, és ne feledjük, 
megbocsátani lehet, de feledni soha. A polgármester után Nagy 
Anikó, a Csemadok Alapszervezet elnöke szólt a jelenlévőkhöz.  
Kiemelte: „1920. június 4-ike a szégyenteljes trianoni békediktátum 
aláírásának napja, a magyar ezeréves történelem legszomorúbb nap-
ja.” Ő is szólt többek között arról, milyen fontos a jövő, kiemelve 
a 2021-es népszámlálás fontosságát, hisz 1991 óta folyamatos a 
felvidéki magyarság lélekszámának csökkenése. A hangsúlyt ennek 
megállítására kell helyezni a jövőben. Majd felolvasta a Csemadok 
Országos Elnökségének, 2020. június 1-én, Éberhardon, Gróf 
Apponyi Albert nyughelyén, az Apponyi kápolnában elfogadott 
nyilatkozatát. Végezetül meghívta a jelenlévőket a Csemadok 

Esterházy Jánosra, a felvi-
déki magyarság két világhá-
ború közötti, illetve máso-
dik világháború alatti vezető 
politikusára emlékeztek jú-
nius 13-án a morvaországi 
Olmützben és Mírovban 
csehországi, szlovákiai és 
magyarországi magyarok. 
A megemlékezésen Boros 
Miklós, Magyarország prá-
gai nagykövete is megjelent. 
Az idén 23. alkalommal meg-
tartott emlékünnepséget a 
Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetségének ostravai egyesü-
lete, valamint a helyi önkormányzati szervek közösen rendezték. 
Az ünnepség Olmützben kezdődött, ahol a Szent Vencel-katedrá-
lisban szentmisét mutattak be Esterházy János tiszteletére, amit 
Balga Zoltán prágai magyar plébános celebrált. Bárdos Gyula, a 
Csemadok elnöke ünnepi beszédében méltatta Esterházy életét 
és munkásságát. Úgy vélte, hogy Esterházy személyiségét mind 
a négy visegrádi ország vállalhatja, összekötő kapocs lehet a ma-

gyarok, lengyelek, 
szlovákok és csehek 
között. Bárdos han-
goztatta: Esterházy 
élete példamutató 
volt, megérdemli a 
megbecsülést és a 
tiszteletet.  

 (mti/ek)

emlékműsora videófelvételének megtekintésére, amelyben köz-
reműködtek Nagy Anikó, Fodor Denisza, Fodor Dóra, Nagy 
Mónika, Nagy Csilla, Stifter Luca, Zalka Virág, Fenes Iván, 
Vida Gergely, Zalka Lóránt, Nagy Szilárd, Nagy Gábor, Bősi 
Szabó László, Kék Duna Vegyeskar, Aranykert néptánccsoport 
és a 16. számú Széchenyi István cserkészcsapat. A felvételt Bodó 
Imre készítette. 

Az emlékezők a Szózat elhangzása után elhelyezték Nagy-
Magyarország térképe körül az emlékezés mécseseit, mint a 
Csemadok és Bős Város lakossága összefogásának tüzét, majd 
a jelenlevők beírták nevüket és üzeneteiket a Csemadok emlék-
krónikájába. NA

2020. június 26-án került sor egyházi értékeinből nyílt ki-
állítás megnyitójára. A kiállítást Józsa Attila esperes-plébá-
nos mutatta be, majd felszólalt vitéz Erdélyi Flegel Tímea 
lelkészasszony az Ógyalla-bagotai Református Egyház és az 
Ógyallai és Bagotai Értéktár Bizottság nevében. A néprajzi 
tárgyak tavalyi elhelyezése után, itt helyeztük el maketteinket, 
amelyek történelmi épületeinkről készültek. A megújult tér 
továbbá a szakrális tárgyak gyűjteményével bűvült. Többek 
között Szluha Ferenc – Rákóczi bizalmasa volt – címeres 
barokk kőtöredékével, a bagotai Nepomuki-szoborcsoport 
eredeti barokk szobraival, Szily Ferenc (1755–1836) őrkanonok 
olajfestményével stb. és a bagotai református harangláb csil-
lagával (1992–2005). Fő partnerünk a helyi katolikus egyház, 
fő támogatónk az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bi-
zottság volt. Közreműködött Huszár László a dunaszerdahelyi  
Művelődési Intézet igazgatója és Bagin Árpád a az Ógyalli 
Csemadok Alapszervezet elnöke.   

Fotó: Tallósi Norbert, VL


