
A Csemadok elnöke Bárdos 
Gyula számos rendezvényre kap 
meghívást, ahol beszédet is mond. 
A peredi falunapokon, amelyen a 
peredi csatáról is megemlékeztek, 
Bárdos Gyula mondott ünnepi 
beszédet, amelyet az alábbiakban 
teljes egészében közlünk:

Százhetven esztendővel ezelőtt 
Görgei Artúr magyar tábornok 
vezetésével a magyar hadsereg 
kísérletet tett arra, hogy a cári se-
regek érkezése előtt a Vág mentén 
vereséget mérjen Haynau császári 
seregére. A peredi csata hőseire 
emlékezve jöttünk ma össze itt 
emlékezni az Emlékoszlopnál, 
hogy fejet hajtsunk és tiszteleg-
jünk a mintegy háromezer hős 
honvéd emléke előtt.

Egy kis időutazást téve – hely-
történészeink segítségével - idéz-
zük fel a több mint másfél évszá-
zada történt hadi eseményeket a 
Mátyusföldön, illetve a Csalló-
közben. 

Május elején a VIII. hadtest egy 
hadosztálya megkísérelte a Csal-
lóköz felszabadítását. A császáriak 
nem fejtettek ki ellenállást, így a 
magyarok május 6-án bevonultak 
Somorjára. A honvédek létszáma 
kevésnek bizonyult a terület meg-
tartására, és a pozsonyi császári 
helyőrség elől kénytelenek voltak 
visszahúzódni. Május 12-én a ko-

Az egymáshoz vezető út megtalálása, megmaradásunk záloga

Első Kézből
„Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg nem szerzi magának.” Kodály Zoltán
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máromi hadosztály csapatai ismét 
megpróbálták elfoglalni Somor-
ját, de a támadás elakadt a Tejfalu 
szélén felállított ágyúk tüzében, 
nyolc honvéd elesett, sokan meg-
sebesültek, köztük a parancsnok 
Janik János ezredes. A magyarok 
ezután visszahúzódtak Bősig.

Május 21-én a magyar hadse-
reg visszafoglalta Buda várát, és 
Görgei ezután úgy érezte, hogy 
nem hagyhatja veszni a lendüle-
tet, ezért támadólag kell fellépnie 
az osztrákok ellen. A haditerv 
szerint három magyar hadtest 
sorakozott fel a Vág mentén 
(az I., II., III.), a VIII. hadtest 
Komáromot és az Alsó-Csalló-
közt biztosította. A támadásra 
kiszemelt terület körülményei 
a védőknek kedveztek, mivel a 
mocsaras talajon a gyors mozgás 
csak a töltéseken volt lehetséges. 
Az első összecsapás Szerednél 
zajlott a Vág bal partján levő 
osztrák hídfőért június 9-én, és 
időleges magyar sikert hozott. 
Június 15-én a II. hadtest hidat 
vert a Kis-Dunán, és másnap ke-
rült sor a zsigárdi ütközetre. A 
honvédek elfoglalták Zsigárdot, 
Negyedet és Királyrévet, a töb-
bi magyar seregtest viszonyla-
gos tétlensége miatt a császáriak 
ellentámadásba mehettek át, és 
a nap végére minden elveszett 

kivéve a negyedi hídfőt és az 
ott vert hidat. Görgei a kudarc 
ellenére ragaszkodott az offen-
zíva folytatásához és az eredeti 
haditerv kivitelezéséhez - ennek 
eredménye lett a peredi csata. A 
június 20-án megkezdődött had-
művelet során megismétlődtek 
a 16-i események. A II. hadtest 
visszaszorította a császáriakat, és 
kemény harc árán bevette Peredet 
is, de a másik két hadtest ismét 
tétlenkedett, a Klapka vezette 
csallóközi két hadosztály pedig 
vereséget szenvedett Nyárasdnál. 
Az elégedetlen Görgei két had-
testparancsnokot is leváltott, nem 
törődve azzal, hogy másnapra 
is csata várható. A II. hadtest 
parancsnokának Asbóth La-
jos ezredesnek az elmozdítását 
semmi sem indokolta, hiszen ő 
volt az egyetlen, aki eredményt 
tudott felmutatni – tiltakozásul 
hadtestének néhány tisztje is le-
mondott. Már folyamatban volt a 
császári hadsereg összpontosítása 
a Dunántúlra, de ennek leplezé-
sére szükséges volt a magyarok 
visszaverése, amihez még így is 
elegendő erő állt rendelkezésre, 
köszönhetően az orosz Panjutyin 
hadosztálynak, amelynek ereje 
meghaladta egy magyar hadtest-
ét. Június 21-én a császári csa-
patokat vezető Wohlgemuthnak 
28000 ember és 96 löveg állt ren-

delkezésére szemben a két ma-
gyar hadtest 18000 emberével és 
80 lövegével. Az osztrákok célja 
a magyar sereg megsemmisíté-
se volt, és ehhez az út Királyrév 
elfoglalásán keresztül vezetett, 
mivel így megszakadt volna a 
honvédsereg összeköttetése a 
Csallóközzel. A faluért egész 
nap gyilkos harc dúlt, végül ma-
gyar kézen maradt, de ennek már 
csak a visszavonulás biztosítása-
kor lett jelentősége. A magyar I. 
hadtest parancsnoka, Nagysán-
dor József tábornok Szerednél 
tétlenül várakozott, észre sem 
véve, hogy a vele szemben álló 
császári dandárt már bevetették 
a küzdelembe, és így őt semmi 
nem akadályozza az átkelésben – 
pedig megjelenése kiegyenlítette 
volna az erőviszonyokat. Az el-
szántan küzdő honvédeket (a II. 
hadtest többször felbomlott, de 
újrarendeződve mindig folytatta 
a harcot) végül legyűrte a túlerő. 
Az orosz-osztrák veszteség 660 
fő volt, a magyar elérte a 3000 
főt. A Vág-menti csatákban el-
szenvedett vereségekkel a magyar 
hadsereg kezéből kicsúszott a ha-
dászati kezdeményezés. Haynau 
ezután csapatait zavartalanul át-
csoportosította a Dunántúlra, és 
elfoglalta Győrt.

Folytatás a 2. oldalon!
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Tornalján a területi választ-
mány június 21-én tartotta a 
járási emlékünnepséget a Cse-
madok magalakulása 70. évfor-
dulója alkalmából. Jelen volt 
Balogh Gábor regionális alel-
nök és Köteles László országos 
alelnök, aki ünnepi köszöntőt 
mondott. Ugyancsak köszöntötte 
az ünneplő közösséget Tornalja 
polgármestere, Szögedi Anna. 
Az Országos Elnökség „Hűsé-
gért” emléklapját 39 érdemes 
tag vehette át. Az ö nevükben 
a Gömöri Református Egyház-
megye esperese, nt. Nagy Ákos 
Róbert mondott köszönetet:

„Tisztelt alelnök úr, polgármester asszony, kedves jelenlévők! Nagy 
tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit ezen a mai napon, amikor 
e közösségben a Csemadok 70. évfordulóját ünnepeljük. Hét évtized 
szolgálat a felvidéki magyarság életében nagy idő. Szép dolog erről 
megemlékezni, ünnepelni, s nem utolsó sorban hálát adni azért, hogy 
„Megfogyva bár, de törve nem, él nemzet e hazán”. Ünneplésünk mellett 
azonban ki kell mondani azt is: Hét évtized telt el ellenszélben, állandó 

Hét évtized szolgálat Tornalján

Folytatás az 1. oldalról!

Emlékezünk és egyben emlékez-
tetünk. Tudnunk kell mi történt 
szülőföldünkön, községünkben, 
régióinkban. Tisztelegve őseink 
emléke előtt kell erőt merítenünk 
a ránk váró megmérettetésekre, a 
mi mindennapi csatáinkra. Nagy 
szükségünk van ugyanis erre az 
erőforrásra, a bátorságra. Szeren-
csénkre a mostani időszakban már 
nem kell életáldozatokat hoznunk 
a hazáért, ám képletesen szólva a 
gyakori túlerővel szemben szinte 
nap nap után folytatunk sokszor 

ádáz küzdelmet megmaradásun-
kért, anyanyelvünk használatáért, 
számbeli kisebbségben élő közös-
ségünk jogaiért, röviden összefog-
lalva azért, hogy otthon és jól érez-
zük magunkat őseink földjén, itt 
a mi szülőföldünkön. Sajnos, még 
ma sem természetes az, aminek 
annak kellene lennie. Gondoljunk 
csak az önök, a perediek népszava-
zására, amelynek a mai napig nem 
tettek eleget a hivatalos szervek, 
vagyis az állam. 

A mai napon, folytatva a ko-
rábbi évek nemes hagyományát 
megemlékezünk elődeinkről, akik 

életüket adták a hazáért, a sza-
badságért. Az emlékezés mellett 
azonban vegyünk át mi is ebből 
a bátorságból, merítsünk erőt és 
szívósságot, valamint kitartást 
mindennapi életünkbe, hogy az 
utánunk következő nemzedéknek 
át tudjuk adni az elődeinktől ka-
pott nyelvet, kultúrát és hagyomá-
nyainkat. Nagy szükség van arra, 
hogy megtalálva egymáshoz az 
utat, olyan kiállásról és állhatatos-
ságról tegyünk tanúbizonyságot, 
amely biztosítéka lesz nemcsak 
megmaradásunknak, hanem fejlő-
désünknek is. Az önpusztító szem-

benállás helyett kellene végre úgy 
összefognunk, hogy ne lehessen 
a jól ismert oszd meg és uralkodj 
elvet ellenünk szinte állandó jel-
leggel alkalmazni. 

Nagy öröm és egyben megtisz-
teltetés számomra, hogy az idén 
szintén jubiláló Csemadok orszá-
gos elnökeként itt állhatok önök 
előtt ezen a mai jubileumi meg-
emlékezésen és együtt róhatjuk le 
kegyeletünket a peredi csata hősei 
előtt, méltó módon felelevenítve 
százhetven esztendővel ezelőtti 
szabadságharcukat. 

küzdelemben, a magyar kultúra, anyanyelv, s nemzeti örökségünk meg-
őrzéséért, megtartásáért és továbbadásáért. Ha ebben egy kicsi, szikrányi 
részünk volt nekünk is, akik emléklapot kaptunk, azt köszönjük, mikép-
pen köszönjük a lehetőséget, hogy Isten segítségével szolgálhattuk nem-
zetünket. Ugyanakkor azt is látnunk, tudnunk kell, hogy nem dőlhetünk 
hátra. Megfogyatkozott közösségünk megmaradásáért, a ránk bízottak 
megőrzéséért és továbbadásáért értékvesztő és széteső világunkban fel kell 
vállalnunk a küzdelmet. Ez pedig hiteles helytállás, egység, összefogás, 
hit és szeretet nélkül nem megy. Ha meg szeretnénk magyarként maradni 
itt a Felvidéken, ha jövőt akarunk magunknak magyar emberként itt, 
Tornalján, vagy Gömörben, ahhoz mindannyiunk szolgálatára, egyéni és 
közösségi helytállására egyaránt szükség van. Fontos meglátni: felemelő 
megbízatást kaptunk; magyar anyanyelven beszélni, a mi történelmi és 
kulturális örökségünket hordozni, továbbadni, csodálatos küldetés, sőt 
ajándék, mellyel bölcsen és felelősségteljesen kell élnünk. Ebben segítsen 
meg bennünket a Mindenható Isten."

Az emléklappal együtt adták át a Kazinczy Ferenc Alapiskola 
igazgatójának, Nagy Katalinnak a Magyarország által adományo-
zott 27 kötetes Borovszky Sámuel-monográfi át a történelmi magyar 
vármegyékről. Az ülést követő kultúrműsorban a régió sikeres 
felnőtt- és gyermekcsoportjai mutatkoztak be. -il-
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Az internet nagyon sok veszélyt rejteget, ugyanakkor időnként kincsek-
re is bukkanhat az ember böngészés közben. Így jártam én is, amikoris 
felfedeztem egy jegyzőkönyvet, mely tanúsága szerint a dunaújfalusi 
kultúrteremben megalakult a Csemadok alapszervezete. 

1951. december 16-án alakult meg a Csemadok alapszervezet 
a Pozsonyhoz közeli faluban, amelyről ma már hiába kérdeztem 
az idősebb korosztályt, nem emlékeztek rá, holott többen élnek 
az alapítók közül. A jegyzőkönyv szerint: az „Alakuló gyűlés az 
internacionale eléneklésével kezdődött, utána az előkészítőbizottság 
elnöke üdvözölte a jelenlevőket, valamint a központ kiküldöttjeit Fehér 
József járási titkárt és Farkas kultúrtársat. A gyűlesen jelen volt a helyi 
nemzeti bizottság elnöke Vanek Elek elvtárs és a következő tagok: 
Nagy Lajos, Pór Árpád, Pór Gáspár, Stica István, Pór Gyula, Túry 
Sándor, Takács József, Takács Sándor, Takács János, Takács Géza, 
Nagy Etel, Múcska Mária, Nagy Erzsébet, Múcska Ilona, Múcska 
Klára, Kovács Katalin, Kiss Mária, Kiss Irén, Kiss Imre, Hofman 
Tibor, Hideghéti Ferenc, Guzsalics Péter, Fülöp Mihály, ifj. Fülöp 
József, id. Fülöp József, Fülöp Ferenc, Benkó Károly, Szighart Mária, 
Vanek Margit, Brezina János.”

A jegyzőkönyvből kiderül, elnöknek Benkó Ilonát választották, 
alelnöknek Hofman Tibort, titkárnak Nagy Lajost, pénztárosnak Pór 
Árpádot, ellenőröknek Sultz Vendelt és Fülöp Józsefet. Kultúrfelelősök 
Takács Géza és Fülöp Mihály lettek. Választmányi tagoknak Kiss Irént, 
Nagy Etust, Mucska Máriát és Sikhart Máriát választották. A veze-
tőséget a tagság egyhangúlag fogadta el – derül ki a jegyzőkönyvből, 
melynek érdekessége, hogy 30 tagot sorolnak fel, de valószínűleg több 
tagja volt már alakulásakor a szervezetnek, hiszen olyan személyek is 
tisztséghez jutottak, akik a névsorban nem szerepelnek. 

Érdekeségképpen megemlíteném, hogy a falu krónikája, melyet 
magyarul vezettek, a Csemadok alakulásról nem ír, igaz 1945 után 
csupán egy tényt említenek meg, hogy 1960-ban közigazgatásilag a 
faluhoz csatolták Dunasápot. Utána már nem írtak krónikát a falu-
ban, így, ha nem kerülnek elő magánkézből dokumentumok, nagyon 
nehéz lesz a Csemadok alapszervezetének történetét felkutatni. 

Tisztában vagyok vele, hogy nem egyedi esetről van szó, és más 
településeken is nehéz felkutatni az eseményeket, pláne, ha nem 

A Csemadok megalakulásának 70. évfordulója kapcsán nagyon 
sokszor kerül szóba, hogy mennyi lemondással, a szabadidő felál-
dozásával jár együtt az a tevékenység, amelyet szervezetünk végez. 
Tagadhatatlan tény az is, hogy a tagok, vezetőségek, csoportok 
munkájuk során nagyon sok vidám pillanatot is megélnek. A Cse-
madok Országos Elnöksége úgy véli, hogy ezeket a pillanatokat, 
eseményeket is érdemes megörökíteni és megőrizni. Az elnökség azt 
kéri, hogy a Csemadok-munkával kapcsolatos vidám történeteket, 
egy-egy csemadokos személyiséghez kötődő anekdotát a szerző 
által jónak látott terjedelemben küldjék el a csemadokelsokezbol@
gmail.com címre, hogy azokat folyamatosan közölhessük az Első 
Kézből című kiadványunkban, ugyanerre a címre továbbra is várjuk 
a régi fényképeket.

Felvételünk illusztráció. 

Jegyzőkönyv a múltból

Felhívás

írtak krónikát maguk a csemadokosok se. Ezért is kérünk minden-
kit, ha vannak a kezében csemadokos dokumentumok, fényképek, 
levelek, osszák azt meg a helyi elnökkel, vagy a területi választmány 
vezetőségével, titkárával, ma már olyan egyszerű digitalizálni ezeket 
a dokumentumokat, és történelmünk, múltunk részeként, fontos, 
hogy fennmaradjanak ezek az iratok, esetleg fényképek is.  nt
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Június 4-e egy 2010-ben elfogadott törvény 
értelmében a nemzeti összetartozás napja, 
ugyanakkor ez a nap a magyarság számára 
még mindig gyásznap. Ennek szellemében 
tartja meg öt éve a Csemadok a nemzeti 
összetartozás napját, jelképes helyszínen, az 
Apponyiak egykori birtokán, Éberhardon. 
A június 1-jén megtartott Nemzeti össze-
tartozás napi rendezvényen Zsidó János 
esperesplébános áldásában elmondta: Tri-
anon ugyan szétválasztotta a magyarságot, 
de a szeretet összeköti a nemzetet. Somogyi 
Alfréd, a Pozsonyi Református Egyházme-
gye esperese az istentiszteleten kiemelte: bár 
az anyaországban a rendszerváltás óta lehet 
beszélni Trianonról, az utódállamokban 
még mindig nem szeretik, ha erről esik szó. 
Apponyi Albert sírjának megkoszorúzása 
után az emlékezők a helyi művelődési ház-
ban meghallgatták Janik Jenő polgármester 
és Bárdos Gyula, a Csemadok elnöke kö-
szöntőjét, majd Szili Katalin miniszterelnöki 
megbízott szólt az önrendelkezésről. Utána 

Június 21-23-án a bősi Amade parkban került sor a Csemadok 
68. Kulturális Ünnepélyére és Szövetkezeti Napra, melynek fő szer-
vezője a Csemadok Dunaszerdahelyi Területi Választmánya. Fő 
támogatója a COOP Jednota fogyasztási szövetkezet és Bős Város 
Önkormányzata.  

Az ünnepség nyitónapján a Csemadok-házban Bősön megnyílt 
a Csemadok Dunaszerdahelyi járási eseményeiből és történeté-
ből összeállított kiállítás, amely az elmúlt hetven évet dolgozta 
fel. Szombat délutántól az ifjúságé volt a főszerep, a Bősi Tánc 
és Torna Stúdió növendékei mutatkoztak be, őket az Arizóna és 
a Night Ride zenekar követte. Az est csúcspontja a Csemadok 
Bősi Alapszervezete mellett működő Zöld Csillag Színtársulat 
bemutatója volt. Az Aranykert és Tőzike néptánccsoport tagjaival 

Apponyi birtokain emlékeztek

68. Kulturális Ünnepély Bősön

dr. Lajtai László, a Veritas Történetkutató 
Intézet munkatársa a Nemzetiségi oktatás a 
dualizmus korában címmel tartott előadást, 
majd Dr. Kovács Kálmán Árpád Trianon 
sorsszerűségeiről szólt. A Veritas Törté-
netkutató Intézet munkatársa kifejtette: a 
mai napig nem tudunk túllépni Trianonon. 

A történészek után Böröndi Lajos költő, 
tanár Trianon-sokk a két háború közti ma-
gyar irodalomban című előadását hallhatta 
a közönség. A rendezvényt Molnár Zoltán 
vajdasági színész önálló irodalmi estje zárta, 
Szeretnék néha visszajönni még címmel. 
 nt

karöltve színre vitték az István a király rockoperát. Az időjárás 
sajnos közbeszólt, de mire felcsendült az első akkord az eső is 
elállt és felejthetetlen élményben részesítették a közönséget ezek 
a fi atalok a bősi parkban.   

Vasárnap az 1996-tól rendszeressé vált koszorúzási ünnepségre 
kerül sor a járási Csemadok szervezetek által állíttatott Hon-
foglalási emlékoszlopnál. A cserkészek díszsorfala, a gyönyörű 
vers és dalok, valamint a polgármester elgondolkodtató ünnepi 
beszéde felemelővé tette ezt az ünneprészt is. Vasárnap színes 
népművészeti műsort látott a közönség: a néptánc, a citera, a 
vegyeskarok, az éneklőcsoportok és az Év Hangja tehetségei 
után a nóta és az operett kapott szerepet, Dóka Zsuzsa és Bősi 
Szabó László jóvoltából. A vasárnap érdekessége még az évek óta 

kialakított mesterségek utcája, 
ahol a kézművesek mutatják 
be termékeiket a fafaragótól 
a rongybaba-készítőig. Hogy 
a gyerekek se unatkozzanak 
egész nap ingyenes légvár, 
csúszda, népi játékok, kosaras 
körhinta várta őket. 

A Csemadok Dunaszerdahelyi 
Területi Választmánya rendezvé-
nye, amely idén 68. alkalommal 
került megrendezésre méltán 
tükrözi a Csemadok pótolhatat-
lan szerepét értékeink megőrzé-
sében és megteremtésében. na
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Az idei Juniális június 16-án jeles évfordulók jegyében zajlott. Ünnepi 
beszédében Balogh Gábor, a Csemadok TV elnöke emlékeztetett a 
Csemadok megalakulásának 70. évfordulójára és a járási kulturális 
ünnepély 50. évfordulójára. Pásztor Roman, Nagycsalomja polgár-
mestere köszöntőjében örömének adott hangot, hogy 40 éve a helyi 
szabadtéri színpadon adnak egymásnak randevút a járás  csemadokos 
kultúrcsoportjai.

Az idei rendezvény műsorát az ITEFESZT, vagyis az Ifjú Tehetsé-
gek Fesztiválja járási tehetségkutató verseny győztesei nyitották meg. 
Ezután az Érsekvadkerti Népdalkör mutatkozott be a közönségnek, 
majd a Csemadok-szervezetek éneklőcsoportjai. A délutáni műsorfo-
lyamot méltán színesítette a Csemadok Lévai Alapszervezete mellett 
működő Garam Menti Néptáncegyüttes bemutatkozása és a lukanényei 
citerazenekar fellépése. Az 50. Juniálist a Vadkeri-Zsapka-Sipos 
trió koncertje zárta. Kisérő rendezvényként két kiállítás volt megte-
kinthető. Az egyik a Pozsonyi Magyar Intézet tárlati anyaga, amely 
a reformáció századait mutatta be, valamint a területi választmány 
archívumából készült válogatás az elmúlt évtizedek járási kulturális 
rendezvényeiből. B.Gy. 

A Szenci járás egyik legnagyobb magyar rendezvénye az Éberhardi 
Nyár, amelyet az idei évben június 22-én tartottak meg.  A program 
elején fellépett a Félikék néptánccsoport és Szőcs Ákos szenci pró-
zamondó. Ez után átadták a Csemadok Éberhardi Alapszervezete 
által adományozott díjat, azoknak a helyi magyar fi ataloknak, akik 
anyanyelven végzik tanulmányaikat és kitűnő eredményt értek el. 
Majd a Martosi Hagyományőrző Együttes lépett színpadra, a Pósfa 
zenekar és Korpás Éva fergeteges koncertjét Bagi Iván és Nacsa Olivér 
humoros előadása követte.  n

A Csemadok megalakulásának hetvenedik évfordulóját Pogrányban 
is megünnepelték. Az ünnepéget könyvbemutatóval kötötték össze, 
amelyen Fehér Sándor Pográny értékei című kötetét mutatták be. 
A kötetből megismerhetik a település érdekességeit és értékeit. Az 
ünnepségen a testvértelepülés és a régió hagyományőrzői léptek fel. 
Az aktív tagok tevékenységét emléklappal, az itt bemutatott könyvvel 
és virággal köszönte meg a helyi elnök, Tóth Borbála és a község pol-
gármestere, Presinszky Laura, aki szerint Pográny sokat köszönhet 
a Csemadoknak. Az ünnepségen Tóth Klára, a Csemadok Nyitrai 
Területi Választmányának alelnöke kifejtette: „A helyi alapszervezet 
biztos segítség a magyar kulturális rendezvények szervezésénél.” NT

A Csemadok Jánoki Alapszerveze-
te az önkormányzat támogatásával a 
Nemzeti összetartozás napján a római 
katolikus templom kertjében 2019. júni-
us 9-én megemlékezést szervezett az I. 
és a II. világháborúban elesett hősök ás 
áldozatok tiszteletére. Megemlékeztek 
a Jánokon született Papp-Váry Elemérné Sziklai Szerénáról, a Magyar 
Hiszekegy költőnőjéről is.  A megemlékezés ökumenikus istentisztelettel 
kezdődött a római katolikus templomban. Beszédet Köteles László, 
a Csemadok országos alelnöke mondott. A templomkertben Sziklai 
Szeréna emlékoszlopánál közreműködött a jánoki Napsugár éneklő-
csoport, az abaújszinai Rozmarigsarj Gyermek Néptáncegyüttes és a 
Zekeres verséneklő együttes Szepsiből, az idei Tompa Mihály Verseny 
verséneklő kategóriájának győztese. A Papp-Váry Elemérné Sziklai 
Szeréna több verse is elhangzott a rendezvényen.  A megemlékezés a 
magyar himnusz közös eléneklésével ért véget.  ZI

Háromszázötvenhárom szereplő részvételével zajlott az Érsekújvári 
Járási Dal és Táncünnepély, amelynek idén Bény adott otthont. A 
Szalkáról, Béláról, Andódról, Szímőről, Besenyőről, Érsekújvárból, 
Kéméndről, Köbölkútról, Udvardról, Tardoskeddről, Kisújfaluról, 
Ebedről és Párkányból érkező fellépő együttesek a bényi csoportokkal 
és közönséggel együtt részesei lehettek a Nemzeti összetartozás napi 
ünnepi szentmisének és megemlékezésnek, ahol közösen elénekelték 
a Trianon-dalt és egy rövid betekintést kaptak a falu történetéről. A 
népzene, népdal és néptánc gazdagította tartalmas műsor a falu díszét 
képező szabadtéri színpadon valósult meg a községi hivatal támoga-
tásával, amelynek vendége volt a Nyitracsehiről érkezett gyermek 
néptánccsoport, valamint a Garam Menti Néptáncegyüttes Léváról. 
A székely testvérekkel való nemzeti összetartozás fontosságának 
kinyilvánítására az Úz-völgyi történések kapcsán az egész publikum 
szolidaritásból elénekelte a magyar és székely himnuszt.  ké
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Nagykéren a kis kultúrház mögötti szabadtéri színpadon, festői 
környezetben rendezték meg június 16-án a Csemadok-napot. „A zene 
az életnek olyan szükséglete, mint a levegő. Sokan csak akkor veszik 
észre, ha már nagyon hiányzik.” – idézte köszöntőjében Száraz László, 
a Csemadok Nagykéri Alapszervezetének elnöke Kodály Zoltánt. 
A köszöntő után felléptek a helyi csoportokon kívül az Érsekújvári 
és a Nyitrai járás csoportjai, valamint a szőnyi hagyományőrzők. 
A fellépések után a Gyöngyár cigányzenekar zenélt.  t

A Csemadok Tornai 
Alapszervezete és az 
MKP helyi szervezete 
2019. június 4-én meg-
emlékezést szervezett a 
Nemzeti összetartozás 
napján Tornán, a régi 
temető kettős kereszt-
jénél. Ünnepi beszédet 
Komjáti Attila, a Csema-
dok Alapszervezet volt 
elnöke és Richard atya, 
helyi katolikus plébános 
mondott. Komjáti Attila 
Wass Albert Előhang című írásával vont párhuzamot a trianoni ese-
mények és az azt követő helyzet között. Richard atya felidézte: milyen 
igazságtalanul és ördögi módon született meg a döntés Magyarország 
feldarabolásáról. Ezután a helyi civil szervezetek képviselői elhelyezték 
koszorúikat, majd a tornai Búzavirág éneklőcsoport dala hangzott 
el. Ezután a jelenlevők fáklyákkal átvonultak a közeli emlékparkba, 
ahol a háborúban elesett, vagy elhurcolt tornaiak előtt rótták le ke-
gyeletüket a Hősök napja alakalmából. Itt Porubánné Fülöp Angéla 
református lelkész mondott beszédet. Az ünnepség nemzeti imánk 
eléneklésével fejeződött be.   zi

A karvai származású, jelen-
leg Esztergomban élő Csollár 
Nelli festőművész és tanítvá-
nyai munkáiból Szeretet cím-
mel nyílt jótékonysági kiállítás 
június 7-én Komáromban a 
Csemadok galériában. A képek 
eladásából befolyó bevételt az 
alkotók az alig kétéves, nagy-
beteg, galántai Póda Andráska 

javárára, gyógykezelésére ajánlották fel. A képek július folyamán 
megtekinthetők és megvásárolhatók a galériában. vl

A Csemadok Bősi Alapszervezete 2019. június 4-én megemléke-
zést tartott a szégyenteljes trianoni békediktátum aláírásának 99. 
évfordulóján.  Június 4-e a Nemzeti összetartozás napja, ami lehe-
tőséget ad az emlékezésre, mert az összetartozás megtartó erőnk itt 
a Felvidéken is.

A Himnusz és Stifter Luca szavalata után Kovács Lászó tanár tör-
ténelmi visszapillantását hallhattuk. Majd a Zöld Csillag Színtársulat 
műsorát hallhattuk, láthattuk. A Honfoglalási emlékoszlop megkoszo-
rúzása után Nagy-Magyarország határát kirakva mécseseket helyeztek 
el a rendezvény résztvevői. A megemlékezés a Szózat eléneklésével 
zárult.  NA

Nagytárkányi Kulturális Napok 
címmel zajlott a bodrogközi telepü-
lésen az az ötnapos kulturális prog-
ram, amely valójában az egykori 
hagyományos falunapi vigasságból 
nőtte ki magát. Szerdától vasárna-
pig színvonalas programkínálat vár-
ta a kicsiket és nagyokat egyaránt. 
A Kopasz József által vezetett te-
lepülés önkormányzata és a helyi 
Csemadok Alapszervezet kitett magáért, hiszen igazi kultúrzsongást 
teremtettek a faluban. A júniusi programok sorát a gyermeknappal 
nyitották, majd azt követően a nemzeti összetartozás napja alkalmából 
szerveztek kultúrműsorral egybekötött színvonalas megemlékezést. 
Ez után a Nagytárkányi Kulturális Napok programsorozata zajlott 
nagy érdeklődés mellett. Felvidék.ma

Június 16-án va-
sárnap a Csemadok 
galántai székháza 
előtt nagy volt a sür-
gés-forgás. A szer-
vezők már reggeltől 
munkálkodtak, hogy 
minden elkészüljön a 

délutáni juniálisra. Lassanként a népi játékokat, léggömböket, kézműves 
termékeket kínáló árusok is megérkeztek, a gulyásfőző csapatok bográ-
csaiban, katlanjaiban délben már rotyogott a gulyás, csülkös káposzta, 
tárkonyos raguleves, gombás vadgulyás és a sok egyéb fi nomság. A 
hőség ellenére is sokan döntöttek úgy, hogy részt vesznek a nemzetközi 
ének- és néptánc-gálán, melyen elsősorban hazai szólisták és együttesek 
szórakoztatták az egybegyűlteket. A gyerekek érdekes népi játékokat 
próbálhattak ki, kézműves foglalkozásokon és aszfaltrajz-versenyben 
vettek részt, de az ugrálóvár is nagy sikert aratott. Közben a színpadon 
szólt a zene, meghallgathattuk az országos versenyen sikert aratott me-
semondóinkat is. A műsort táncosok, nótaénekesek fellépése tette még 
színesebbé. A természetes anyagokból készült házi termékek kedvelői 
bio borsót, levendulát, különleges szörpöket, lekvárokat vásárolhattak.
 FM
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Medárd napján került megrendezésre a Bíborpiros szép rózsa nép-
zenei vetélkedő területi válogatója a kétyi kultúrházban. Bohák Emese 
megnyitója után Kéty község polgármestere, Farkas Attila és Molnár 
Tímea, a Csemadok Kétyi Alapszervezetének elnöke köszöntötte a 
megjelenteket, majd elkezdődött a verseny, amely két korcsoportban 
és két kategóriában – ének és hangszeres – zajlott. A zsűri tagjai Bíró 
Huszár Ágnes, Garamvölgyi Szilvia és Huszár László, a művelődési 
intézet igazgatója voltak. A jól megszervezett versenyen a fülekkovácsi 
Mezei Csokor éneklőcsoport, a nagysallói Szivárvány Asszonykórus, a 
farnadi Rozmaring Asszonykórus, a kétyi Mirtusz énekcsoport a Százdi 
citeraegyüttes, Nagyölvedi Rozmaring Népdalkör, az Érsekkétyi Pacsirta 
Éneklőcsoport, Pákozdi Dorina és Tóth Tilda mérette meg magát.  de

2019. június 21-én Csontváry Kosztka Tivadar, festőművész, egykori 
gácsi patikus halála 100. évfordulója alkalmából emléktáblát avatott 
Gács Önkormányzata és a losonci Phoenix Lutetia Polgári Társulás. 
A tugári mészkőtömbre helyezett fekete márványtáblán a közismert 
önarckép részlete mellett szlovák és magyar nyelvű felirat hirdeti, hogy 
Ebben a házban élt és alkotott Csontváry Kosztka Tivadar gyógysze-
rész és festőművész 1853-1919. Mivel a régi patika többször átépített, 
jellegtelen épülete magántulajdonban van, az emlékmű a ház közelé-
ben álló diófa alatt kapott helyet. Puntigán József, a kezdeményező 
Phoenix Lutetia PT vezetője és Demecs Andrea, losonci Csemadok-
elnök voltak az avatási ünnepély műsorvezetői. Nyitányként magyar és 
szlovák népdalok hangzottak el a Csemadok Losonci Alapszervezete 
mellett működő Galáris Éneklőcsoport előadásában. Az ugyancsak 
losonci Csemadok-tag, Korponai István gitárkísérettel énekelte el az 
általa erre az alkalomra megzenésített Lackfi  János-verset a Patikus 
dalt. Elhangzott továbbá Szabó Gyula festőművész és költő verse is 
Vojtech Kondrót fordításában. Az emléktáblát Skuczi Nándor, Nóg-
rád Megye Közgyűlésének elnöke, és Ján Lunter, Besztercebánya 
Megye Önkormányzatának elnöke leplezték le. Az avatást követően 
magyar-szlovák-latin nyelvű emlékező szentmisét celebrált Rákay 
Gábor, korábbi losonci plébános, jelenleg rozsnyói püspöki helynök a 
gácsi templomban a Fehér Miklós karnagy és Simon János orgonista 
vezette füleki Pro Kultúra Férfi kar közreműködésével.  BI

Minden korosztály megtalálta a magának való programot a Zselízen 
megrendezett, idén ötnaposra bővült Országos Népművészeti Feszti-
válon, amely a közelmúltban felkerült a Folklórfesztiválok Nemzetközi 
Szövetségének (CIOFF) listájára. A több mint ezer szereplőt felvonultató 
rendezvénysorozaton többek között fellépett Szvorák Katalin, Gál Tamás 
és a Csavar Színház, az  Ifjú Szívek Táncszínház,  sepsiszentgyörgyi Há-
romszék Táncegyüttes és bemutatásra került a Magyar Nemzeti Színház 
és a Magyar Nemzeti Táncegyüttes közös előadásában  a Körhinta című 
produkció. DE

A pécsi székhelyű 
Határon Túli Ma-
gyarságért Alapítvány 
és a Csemadok évek 
óta együttműködik. 
Az alapítvány kurató-
riumának elnöke Dr. 
Bokor Béla januárban 
a magyar kultúra napi 
ünnepségen vehette át a Csemadok által alapított Fábry Zoltán-díjat. Az 
alapítvány idén június 3-15- között Pécsett rendezte meg a Határon Túli 
Magyarok 27. Összművészeti Fesztiválját. A kuratórium elnöke ezt így 
jellemezte: „A fesztivál bepillantást nyújt a Kárpát-medence értékőrző 
és alkotó közösségeinek tevékenységébe, a tradicionális kézművességtől 
a kortárs képzőművészetig, a zenei élményektől a szépirodalomig, egyéni 
teljesítmények felmutatásától a közösségek bemutatkozásáig.” Mindebbe 
belefért egy beszélgetés Bárdos Gyulával, a Csemadok elnökével. A 
szlovákiai magyarság megtartóerejéről. A „Csemadok 70 éve a felvidéki 
magyarság megmaradásáért” című előadás után megnyílt az ünnepi 
ülésre készített Csemadok 70 című kiállítás is.  pb

Zsélyi Nagy Lajos költő-
re, járásunk szülöttjére való 
rendszeres megemlékezést a 
Csemadok Zsélyi Alapszer-
vezete vállalta magára. Az 
idei ünnepség a költő sírjánál 
kezdődőtt, ahol rövid meg-
emlékezés után a résztvevők 
elhelyezték virágaikat, majd 
elvonultak a kultúrház falán 
elhelyezett emléktáblához, ahol szintén elhelyezték koszorúikat. A köl-
tőről való megemlékezés további szakasza a kultúrházban zajlott. Nagy 
élményt jelentett hallgatni a költő  szomszédasszonyának visszaemléke-
zését a költőre, életére. Az emléknap programját Böhm András állította 
össze és vezette. A résztvevők az elábbi versikét is elénekeltél: 

„Meginnám a, meginnám
A vörösbort a pohárból.
Kár volna még, kár volna még, kár 
Volna még kimúlni a világból.
/: Kár volna még meghalni, szép a rózsám, itt hagyni,
A zsélyi kis gyöngyvirágos-tulipános
temetőbé  nyugodni. :/” BG
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Ekkor azonban vészjósló kiáltásra kap-
ták fel fejüket: Talpra! Talpra mindenki! 
Valakit visz a víz! Valami kéket! Ilyet az 
erdőben még nem láttam! 

Bölcs Bagoly kikerekedett szemekkel 
fi gyelte az eseményeket. A kerekerdő lakók 
ijedten pásztázták az erős sodrású folyó 
habjait. Szinte hallani lehetett, miként kat-
tognak Ravasz Róka agykerekei, mielőbb 
ki kell eszelje a mentést, hiszen már alig 
maradt idejük. Hódok, gyorsan a hódvár-
ba, jó úszók vagytok, s a házatok megtart, 
kapjátok el azt a furcsa lényt! Hallatszott 
az első utasítás, melyet azonnal követett a 
következő. A nyúl volt a leggyorsabb futó, 
becézgették is puskaporos mancsúnak, 
iramát nem lehetett tartani. Szalasztotta 
is hamar a ravaszdi, hozzon kötelet az 
odúból, közös erővel így ki tudják majd 
húzni a víz fogságából! Minden mancsra 
szükség lesz. 

Kerek mese – 2. rész
odaérhet a várhoz. Hódok, rajtatok a világ 
szeme! Alábukott, felszínre került, majd 
megint alábukott… a szárazföldön lélegzet 
visszatartva követték az eseményeket, és 
hopp, épp csak egy pillanaton múlt, de 
sikerült elkapni a jövevényt! A nyúl lélek-
szakadva érkezett a partra a kötéllel, s már 
adták is be a mentőláncnak, hogy testét 
átkötve, ki tudják húzni a partra. 

újra egységessé tudják tenni. Bölcs Bagoly 
összehívta a lakókat, hogy megvitassák a 
történteket. 

A kékség hol felbukott, hol maguk alá 
gyűrték a hullámok. Bölcs Bagoly felette 
körözött a levegőben egy egész madár-
haddal, s próbálták kitalálni miféle állat 
lehet. A hódok a hódvárnál várták a nagy 
pillanatot. Úgy nézem, a teste nagyjából 
akkora lehet, mint egy hódé, de talán vé-
konyabb a nyaka, mintha szárnyas állat 
lenne, mancsát nem látom, s túl vizes 
ahhoz, hogy pontos leírást adjak – így a 
bagoly. A hódok felkészültek, öten a víz 
alatt, tizenketten pedig a hódváron állva 
fi gyelték a történéseket, ha kell, jó erősen 
meg tudják tartani a testet. Figyelem! Már 
a nyírfasornál jár, bármelyik pillanatban 

Bölcs Bagoly a madársereggel leszállt, 
hogy jobban szemügyre vehesse az érkezőt, 
nem jelent-e veszélyt a kerek erdő lakóira. 
Hmm, csőre és szárnya van, bár nem túl 
nagytestű, elég csapzott és fáradtnak lát-
szik, mellkasa emelkedik, még életben van, 
de biztosan megviselte a kaland. A bölcs 
javaslatára egy fa odvába hordtak némi 
elszáradt gallyat és puha búzaszálat a szán-
tásról, hogy meleg fekhelyen térjen magá-
hoz a jövevény. A kíváncsi kerekerdőlakók 
egész éjjel őrizték és fi gyelték minden rez-
dülését, igen nagy gonddal alakították ki a 
lakhelyet, alig várták, hogy magához térve, 
feltehessék neki kérdéseiket.

A nagy izgalomban szinte el is felejtet-
ték mi történt az elmúlt nap folyamán, s 
csupán a felkelő nap szürkéssé vált fénye 
fedte fel előttük Kerekerdő új arcát. A zöl-
dellő fa ligetek porig égtek vagy lombjukat 
vesztették. Kerekerdő karéja szinte kivált 
a nagy területű otthonukból. Határvonal-
ként parázslik az erdő szívében végzett 
pusztítás során végharcban legyőzött tűz 
szenesedő maradványa. A kietlen, tűz által  
elnyelt terület egykori lakói nem tudják 
visszavenni otthonukat, évtizedekbe, akár 
századokba telik, mire szorgos munkával 

Barátaim! Szörnyű látvány tárul elénk, 
ahogy körül nézünk. Lakhelyünk átala-
kult, és sok szerettünk a túlsó oldalon 
rekedt. Csak remélhetjük, hogy jól szolgál 
az egészségük. Jaj a fejem, jaj a hátam! 
Merre vagyok? –  ütötte meg a tömeg fü-
lét egy új hang. Magához tért a kékséges 
lény, s kitámolygott az odúból. Hű meny-
nyi furcsa állat! Engem Büszke Pávának 
hívnak. Ti kik vagytok? Borzasztóan erős 
sodrása volt a kis folyónak, s én csupán egy 
hernyót szerettem volna megfogni, mivel 
olyan éhes voltam. A Felvidéki Kerekerdő 
lakói ámulattal hallgatták a páva meséit 
arról a távoli vidékről, ahol élt, s arról a 
Dél-Ázsia nevű helyről, ahonnan az ősei 
származnak. Illett rá a neve, valóban na-
gyon büszke volt.

Örülünk jöttödnek, de ki kell találnunk, 
mi okozhatta ezt a nagy pusztítást és leg-
főképp, hogy mi legyen fennmaradt terü-
letünk sorsa. Minden ötletre és segítségre 
szükség lesz!

Mit gondolsz, mi okozhatta a tüzet? 
Hogyan folytathatnák a kerekerdőlakók 
életüket? 

Szerinted hogyan folytatódna a 
mese? Küldd el nekünk e-mailben a 
csemadokelsokezbol@gmail.com vagy pos-
tán a 811 06 Bratislava, Námestie 1. mája 
10. címre! A beküldött műveket webolda-
lunkon közzétesszük (www.csemadok-hu.
eu) és izgalmas könyveket, mesekönyvet 
nyerhettek jutalmul! Írásra fel!


