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Népszámlálás előtt – A magyarság érték!

Voltunk, vagyunk, leszünk!

 Szlovákiában tízévente népszámlálásokat 
tartanak, a következő eseményre 2021. február 
15. és március 31. között kerül sor. Az ország 
történetében először a kitöltők megjelölhetnek 
egy elsődleges és egy másodlagos nemzetiséget 
is. A változtatás egyik célja, hogy a lakosság na-
gyobb valószínűséggel vallja meg többes identi-
tását, valójában nem tudni, hogy milyen módon 
befolyásolják az új szabályok a számokat. Egyes 
közösségek valós nagysága és becsült lélekszá-
ma valóban eltér egymástól – például a romák 
esetében –, a magyar kisebbség szempontjából 
csak találgathatunk, hogy a lehetőség miatt 
többen felvállalják a magyar gyökereiket, vagy 
éppen fordítva, feltüntetik majd a szlovákot is 
másodlagos nemzetiségként.

A 2011-es magyarországi népszámlálás nem-
zetiségi adatai azt mutatják, hogy a kettős 
kötődés felvállalása látszólag növeli ugyan a 
nemzeti kisebbségek számát és arányát, ugyan-
akkor a nemzetiségi kultúra fenntartásában 
ez a réteg nem vesz részt. Törvényileg sincs 
megfelelő módon szabályozva, miként értel-
mezhető a kettős identitás a gyakorlati intézke-
dések terén. Ezért alapvető érdekünk, hogy a 
népszámláláson minél többen vallják magukat 
elsődlegesen magyar nemzetiségűnek.

A kampány több szempontból is bonyolult 
helyzetben indul el a következő hetekben. 
Egyrészt a koronavírus-járvány miatt nehéz 

A Csemadok Nógrádi Területi Választmánya és alapszervezete-
inek 2020-ban, a Magyar Összetartozás Évében a legjelentősebb 
eseménye a trianoni békediktátum 100. évfordulójáról való méltó 
megemlékezés volt. Sajnos a vírusjárvány miatt a tervezett programo-
kat csak részben sikerült megvalósítani. Így is nagy örömünkre szol-
gált, hogy a nógrádiak közadakozásából sikerült szeptember 30-án 
Fülekpüspökiben emlékművet és december 18-án Füleken a Magyar 

Ház homlokzatán 
emléktáblát fel-
avatni. A füleki 
rendezvény kor-
látozások köze-
pette zajlott, így 
az eseményt a 
technika segít-
ségével élőben 
lehetett követni 
a virtuális tér-

foglalkozni ezzel a fontos témával, a lakosság 
többsége egzisztenciális gondokkal küzd, vagy 
csak egyszerűen belefáradt a sok korlátozó 
intézkedésbe, más ügyek foglalkoztatják. A 
népszámlálás a Statisztikai Hivatal tervei 
alapján önkitöltéses alapon megy végbe – 
első körben saját magunknak kell kitölteni 
a kérdőíveket a www.scitanie.sk weboldalon. 
A számlálóbiztosok intézménye megszűnt, a 
nehezen elérhető, internetet nem használó 
csoportok megszólításával az önkormányzatok 
kijelölt felelősei foglalkoznak majd – már akik 
az állandó lakóhelyükön tartózkodnak és nem 
külföldön vagy az ország más részeiben. A 
magyar lakosságot a kampányban így nem csak 
a nemzetiségi kérdésekről kell tájékoztatni, 

hanem arra is rá kell venni, hogy lehetőség 
szerint mindenki saját maga töltse ki adatait a 
rendszerben, vagy vegye igénybe családtagjai 
segítségét. 

A gyakorlati nehézségek mellett több cél-
csoportot is egyszerre kell megszólítanunk. 
A magukat elsődlegesen magyar identitású-
nak tartó felvidéki magyarokat, akik köny-
nyen felvállalják nemzetiségüket és igényt 
tartanak a hangsúlyos, erős üzenetekre. A 
gyengébb magyar-, vagy többes identitással 
rendelkező állampolgárokat, akik tudatosan 
nem feltétlenül tartják magukat magyarnak, 
viszont egy hatékony kampány meg tudja 
őket szólítani, így a másodlagos vagy akár 
elsődleges nemzetiségüket is magyarnak 
jelölhetik. Továbbá a magyarul beszélő ro-
mákat.

Mi a népszámlálás tétje? Egyrészt nyelvi 
jogaink: ahol több, egymást követő nép-
számlálás során is 15 százalék alá csökken 
a magyarság aránya, megszűnik a hivatali 
nyelvhasználat (sajnos így is sokszor csak 
elvben létező) lehetősége. Emellett cél lehet 
még a magyarság társadalmi státuszának 
megerősítése, egy pozitív jelzés küldése ar-
ról, hogy a közösség továbbra is létezik és 
erős. Ennek fényében érdemes kitölteni a 
népszámlálásra vonatkozó kérdéseket feb-
ruártól. Tokár Géza

ben. A rendezvény Szvorák 
Zsuzsa Csemadok elnök 
szavalatával kezdődött, majd 
RNDr. Benko Pál, a Füleki 
Református Egyházközösség 
kurátora mondta el ünnepi 
gondolatait. Mihalovics Eri-
ka, a füleki szervezet vezető-
ségi tagja elénekelte a palóc 
himnuszt, majd Nagyferenc 
Katalin fafaragó, az emlék-
tábla készítője és Benko Pál 
közösen leplezték le a trianoni emléktáblát. 

Az áldást és szentelést Sipos György fülekpüspöki plébános ce-
lebrálta. Végezetül a lelkes maroknyi közönség közösen elénekelte 
nemzeti imánkat. A Csemadok Füleki Alapszervezet elnöknője 
mindenkinek köszönetet mondott és kis ajándékkal kedveskedett 
mindazoknak, akik részt vettek a szervezésben. gk
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A hagyományaink, kultúránk házait is építjük, 
avagy a Csemadok-ingatlanok felújítása

A Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya székházának felújítása

A magyar kormány Nemzetpolitikai 
Államtitkárságának és a Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt-nek köszönhetően az idén 
is folytatódhattak a felújítási munkálatok a 
Csemadok Nagykürtösi Területi Választmá-
nya székházán. Az idei támogatás lehetővé 
tette több munka elvégzését.

Szociális helyiség kialakítása, az alatta 
lévő pincehelyiség felújítása

Az épületben adott volt egy mindenes 
raktárhelyiség, amelyben sem a falak, sem 
a mennyezet, sem a padlózat nem volt elfo-
gadható állapotban, szintúgy az alatta lévő 
alacsony pincehelyiség, amely ráadásul az 
elégtelen szellőzőnyílás miatt állandóan 
gombásodott, penészesedett. Mivel az épü-
let mellé a fedett terasz (90 m2) úgy épült 
meg, hogy kézműves foglalkozásokra, ösz-
szejövetelekre, akár gyűlések megtartására 
is használható legyen, szükséges volt egy 
szociális helyiséget kialakítani. Ez a rak-
tárhelyiségből került kialakításra, amelybe 
a belső felújítás után beépítésre került 3 WC 
kagyló, 1 piszoár, egy zuhanyzósarok, 1 mos-
dó, 1 mosógép-csatlakozó, a padlón összefo-
lyó szifon, új vízvezeték, szennyvíz elvezető 
rendszer, ventilátoros szellőztető és az ezek 
működtetéséhez szükséges villanyhálózat. A 
szennyvizek elvezetéséhez a helyiség alatti 
pince nyújtott segítséget. A pincehelyiség 
mennyezete alatt és oldalán kiépítésre ke-
rültek a víz- és szennyvízvezetékek, valamint 
felszerelésre került egy 80 literes vízmelegítő 
tartály. Felszerelésre került egy kinti csap az 
udvar fűvel bevetett részének locsolására. 
A pincehelyiség falainak penésztelenítése, 
a villanyvezetékek cseréje, a falak átfestése 
után felszerelésre került egy ventilátoros 
szellőztető rendszer.

A fedett terasz befejezése, állagának meg-
óvása 

Mivel a fedett terasz faanyagból (gerendák, 
lécek, OSB lapok) készült, ezért egy részük, 
amely ki van téve az időjárás viszontagsága-

inak, előbb-utóbb rothadásnak indul. Ezért 
e felületek állapotmegóvásban részesültek. 
A faszerkezetet kívül-belül fapáccal, lakkal 
kezeltük. A fedett terasz kert felőli részén 
antracit színű lécek kerültek felerősítésre, 
mintegy elválasztva a két teret egymástól, 
így a terasz egy zárt terület látszatát kelti. 
Az épület tetőszerkezetének ereszalji része 
is lefestésre került. Mintegy 20 m2-en kijaví-
tásra, majd lefestésre került a falak vakolata. 
A belső udvar felőli oldalon a külső folyosók 
gumiszőnyeg-borítást kaptak, hogy ezáltal is 
védve legyen az OSB-deszkákból kiképzett 
padlózat és megkönnyítsük karbantartását. A 
terasz palával burkolt tetőszerkezete alulról 
fóliaszigetelést kapott, így meggátolva a be-
ázást, valamint a lecsapódott pára csöpögé-
sét. Az esetleges időjárási viszontagságok ál-
tal okozott károk elkerülése, a fólia szigetelés 
megóvása érdekében a palát tartó lécezetre 
felerősítésre került egy 10 cm széles kültéri 
műanyag lécezet profi l, lambéria. Ez szebbé 
és otthonosabbá tette az egész belteret, a 
majdani kinti foglalkozások helyszínét.

A villanyhálózat korszerűsítése
A felújítások során szükséges volt a villany-

hálózat felújítása, átépítése, új elektromos ve-
zetékek beépítése az új műszaki előírásoknak 
megfelelően. A hálózat felújítása nem csak 
a terasz körül volt elkerülhetetlen, hanem a 
mosdó helyiségekben, a pincében, a folyosón, 

az udvaron, az újságszerkesztőség nyomda-
helyiségében, a padláson és magában bent az 
épület egyéb helyiségeiben is szükséges volt. 
Az épület azon részén, ahol szükség volt a 
fűtés korszerűsítésére, két infra hősugárzó 
került beépítésre.

A tetőtér felújítása
A költségek legnagyobb részét a tetőtér 

felújítása emésztette fel. Az épület meg-
vétele után sor került egy teljes tetőcseré-
re. Mivel az épület szerkezete az új típusú 
tetőt nem bírta volna el, új betonkoszorú 
szegélyt kapott, amelyre aztán az önálló 
tetőszerkezet épült, megkímélve ezzel az 
épület deszkaplafon típusú mennyezetét. A 
padlásra való feljárást egy előre gyártott fa-
szerkezetű, összecsukható létra felszerelése 
oldotta meg. A tetőtér és a földszint közti 
rész 20 cm vastagságú üveggyapot szigetelést 
kapott. Ezzel a szigeteléssel megoldódott a 
belső tér hőszigetelése is, ami javította az 
épület belső energiaigényét. Az új tetőszer-
kezet eleve úgy lett megépítve, hogy idővel 
ennek tartó gerendázata lesz az alapja az 
új kiépítendő padlózatnak. Szarufák, lécek 
segítségével kiépítésre került az új padlózat, 
amelyre nútos OSB-lapok kerültek az egész 
padlás területén. Ezzel mintegy 160 m2 sima, 
egyenletes padlózatú helyiség lett kialakítva, 
amely további fejlesztéssel egy nagy kiállítási 
térré, vagy klubbá alakítható. 
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A támogatásnak köszönhetően a székház 
elnyerni látszik végső formáját, ettől függet-
lenül nagymértékben el tudja látni feladatát. 
A magyar kormány Nemzetpolitikai Állam-
titkárságának nagylelkű támogatását ezúton 
is köszönjük!

Balogh Gábor, a CSNTV elnöke
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Németh Gyula emlékére
2020. december 6-án meghalt 

Németh Gyula, művelődésszer-
vező, költő, publicista. Egyko-
ri kollégánktól, barátunktól 
Gyergyádesz Lászlónak, a 
Nemzetközi Zománcművészeti 
Alkotóműhely volt igazgatójá-
nak soraival, és a Csemadok 
Naszvadi Alapszervezete el-
nökének, Simonyics Tibornak 
a sírnál elmondott beszédével 
búcsúzunk.

Szomorú szívvel emléke-
zünk Németh Gyulára, a köl-
tőre, szépíróra, fotóművészre, 
Csemadok-zászlóvivőre, és a 
jó ügy által megszállott Tűz-
virág-szervezőre, aki új színt 
vitt, új, színes éveket vitt mind 
a művészek, mind Naszvad nép-
ének életébe. Világszínvonalat 
teremtett egy csöppnyi faluban, 
bizonyítva, hogy a legkisebből 
is kisarjadhatnak a legnagyobb 
dolgok.

Könyveidet, verseidet, ember-
ségedet, Naszvad-szeretetedet 
őrzöm, valamint egy gyönyö-
rű, szívszorító színes fotográfi át 
szobám falán, a „Fejfáinkról 
a neveinket" sorozatból. Köny-
nyekkel teli ez a nap. Lacrimosa, 
Lacrimosa! Esengve szálljon 
egekbe imánk: Könyörülj Is-
tenünk rajtunk, s Te, Kegyes 
Jézus adj neki nyugalmat.

Németh Gyula 1949. február 
12-én született Naszvadon. Ta-
lán véletlen, de születésének éve 
egybeesett a Csemadok meg-
alakulásának évével, mely tár-
sadalmi szervezet végigkísérte 
életútját. E két évszám összeol-
vadására mindig is büszke volt. 
Már tizenéves korában bekerült 
a magyar kultúra vonzásába, a 
Csemadok kötelékébe. 24 éve-
sen 1973-ban beválasztották a 
Csemadok alapszervezetének 
vezetőségébe, ahol az irodal-
mi színpad vezetését látta el. 
Szervezési készségét, a magyar 
kultúráért való tenni akarását 
próbálta megvalósítani. A Cse-

madok központja által szerve-
zett irodalmi szemináriumok 
állandó résztvevője volt, ahol 
megismerkedett Gyurcsó Ist-
ván költővel. Ennek az isme-
retségnek gyümölcseként 1974. 
novemberében került megren-
dezésre Naszvadon az országos 
szintű, Csehszlovákiai Magyar 
Irodalmi Napok elnevezésű 
rendezvény. 

A Csemadok alapszervezeté-
nek vezetőségében közel 2 évti-
zeden keresztül vállalt szerepet. 
Naszvad kulturális életének fel-
virágzását mindig is életcéljának 
tekintette. Ennek jegyében pél-
damutató igyekezettel végezte 
el az elé tornyosuló feladatokat. 

Életküldetésként kezelte a ki-
telepített naszvadiakkal való 
kapcsolattartást is. Igyekezett 
minden fellépésen, összejövete-
len, megemlékezésen részt ven-
ni, ahol kitelepített naszvadikkal 
találkozhatott, válthatott velük 
pár baráti szót. 1975 és 1990 
között a Csemadok komáromi 
járási titkári posztját látta el. Ne-
véhez fűződik Komáromban a 
Csemadok Galéria létrehozása 
1985-ben. Írásai, versei, novellái 
több felvidéki magyar lapban 
megjelentek, ilyen volt például 
a Hét, Irodalmi Szemle, Nő, Új 
Ifjúság, Új Szó, Vasárnapi Új 
Szó, Szabad Földműves, Ateliér 
vagy a Szél-járás. A Csemadok-

ban végzett mun-
kájáért 1988-ban 
a Csemadok-érem 
bronz fokozatával 
tüntették ki. Bár a 
90-es évektől már 
vezetőségi szerepet 
nem vállalt min-
dig is támogatta 
a Csemadokban 
végzett munkát. 
2008-ban a Kecs-
keméti Nemzetközi 
Zománcművészeti 
Alkotóműhely nyári 
szimpózumán való 
részvétel alkalmával 
fogalmazódott meg 
benne egy nemzet-
közi méretűre ter-
vezett rendezvény, 
a Tűzvirág Nemzet-
közi Zománcművé-
szeti Seregszemle, 
melynek igazgatói 
posztját töltötte be. 
Ez, egy falusi szin-
ten meglehetősen 
merész és szokat-
lan vállalkozás volt, 
melyen mintegy 15 
ország képzőművé-
szei képviseltették 
magukat. Publicista 

tevékenységét a helyi Csema-
dok égisze alatt is kamatoztatta: 
2014-ben jelent meg a Hatvanöt 
esztendő című kiadványa, mely 
elbeszélő formában foglalja ösz-
sze a Csemadok Naszvadi Alap-
szervezetének első 65 évét. 

Gyuszi bácsi, pár éve még 
együtt dolgoztunk a Naszvadiak 
exodusa című könyv kiadásán, 
tavaly viszont a betegsége már 
nem engedte, hogy a Csema-
dok-évzárón 70. születésnapján 
köszöntsük. Otthonában, sze-
mélyesen tettem ennek eleget.

A Csemadok és azon belül a 
Naszvadi Alapszervezet nevé-
ben búcsúzok Öntől.

Nyugodjon békében.
gj
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Búcsú Buday Mihálytól

Balkó Ferenc emlékére

Az árvát még az ág is húzza, tartja a mondás. A Nyitra vidékének 
szórványmagyarságát pedig így 2020 karácsony táján még inkább. 
Az idei évben nagyon sok veszteség érte a zoborvidéki magyarságot 
és év végén a veszteségek szaporodtak.

Nemrégen még a terveit sorolta, mikor Pogrányban találkoztunk, 
hogy megbeszéljük, a Csemadok Lédeci Alapszervezete nyertes pá-
lyázataiból mi minden valósulhat majd meg szeretett szülőfalujában 
és a Zoboralján. De ember tervez, Isten végez. A végzés most a 
korai elszólítás volt. December 27-én, 61 évesen távozott közülünk 
Buday Mihály, a Csemadok Lédeci Alapszervezetének elnöke, a 
Lédeci Hajnalkert Hagyományőrző Csoport vezetője.

Buday Mihály jó ismerője volt szülőfalujának, Barslédecnek, a 
községnek, amely Zoboralja szerves része, a maga különleges kul-
túrájával, néphagyományaival, viseletével, amit Misi olyan nagyon 
szeretett és tisztelt, hogy a hagyományőrző csoport megalapítása 
óta lelkesen mutatta be színpadon, videókon, fi lmeken.

2005-től vezette a csoportot, de a kezdetektől fogva jelen volt, 
szervezett, hogy minél több helyen bemutathassák az ősi hagyo-
mányokat. Tervezték, megünneplik a hagyományőrző csoport 
megalakulásának ötvenedik évfordulóját, ám a járvány közbeszólt. 
1970-ben alakult meg a Hajnalkert, amely az első volt a zoboralji 
régióban, utána sorra jöttek létre a községekben a folklórcsopor-
tok. 2009-től volt a Csemadok-alapszervezet elnöke és egyben a 
Nyitrai Területi Választmány tagja. Tagja volt az Esterházy János 
Szülőföldjéért Egyesületnek is.

Az idei évben a Csemadok Nyitrai Területi Választmánya Lédecen 
emlékezett meg az államalapításról, az ő munkája nélkül ez a 

rendezvény nem valósulhatott volna meg, büszke volt arra, hogy 
a Csemadok kezdeményezésére készült a templom melletti Szent 
István-szobor, hiszen ezzel is emléket állítottak a dicső múltnak és 
emlékeztették az arra járókat a Szent István-i hagyatékra.

Buday Mihálynak nagyon sok terve volt, videóra szerették volna 
venni a hagyományokat és bemutatni a községet, hogy a sajátos tra-
díciók ilyen formában is fennmaradjanak az utókornak, a templom 
körül is tevékenykedett, segített, ahol csak tudott. Terveiről sokat 
beszélt, bízzunk benne, ha nélküle is, de azok megvalósulnak.

Mihály, emlékedet örökké megőrizzük, nyugodj békében!

Már a rendszerváltás előtt is szerepet vál-
lalt a magyar közösség építésében a Csema-
dok tagjaként és egyben tisztségviselőjeként. 
Bekapcsolódott a Csehszlovákiai Magyar 
Kisebbség Jogvédő Bizottsága munkájába is. 
A bársonyos forradalmat követő időszakban 
az Együttélés Politikai Mozgalom tagjaként 
kezdte aktív politikai pályafutását. Az 1998-
as egyesülést követően megalakuló Magyar 
Koalíció Pártja Nyitrai Járási Elnökségének 
évekig a tagja, 2006-ban képviselő-jelölt 
volt. Elsősorban az anyanyelvi magyar okta-
tás, valamint az anyanyelvi hitélet területén 
tevékenykedett. Balkó Ferenc javaslatára 
kezdeményezte a nyitrai járási konferencia 
a keresztény platform megalapítását 2012 
novemberében. Választott tisztségeket né-
hány éve már nem vállalt, de továbbra is 
aktív maradt, ötleteivel, meglátásaival járult 
hozzá szeretett szülőföldje, a Nyitra vidék 
magyarságának közösségi életéhez.

Isten nyugosztalja, Feri bácsi! 
 tünde

Zoboralja ismét szegényebb lett, 74 éves 
korában meghalt Balkó Ferenc, az Együtt-
élés Politikai Mozgalom alapító tagja, nyitrai 
járási elnöke, a Csemadok Nyitrai Területi 
Választmányának volt tagja. Már a rendszer-
váltás előtt is közismert volt, hiszen nyíltan 

kiállt a magyar oktatás mellett. Amikor egye-
temista voltam Nyitrán, gyakran találkoztam 
vele, ott volt minden magyar rendezvényen, 
lelkesítette azt az apró közösséget, amely 
már egy évszázada a szórványosodás útjára 
lépett. Később, amikor országos rendezvénye-
ken találkoztunk, régi ismerősként üdvözölt, 
mindig mosolygó szemével bíztatott, nem 
csak engem, az egész felvidéki magyarságot, 
hogy nem szabad feladni. Később a sors a 
Nyitrai járásba vezényelt, kevesebbszer ta-
lálkoztunk, de ha összefutottunk, bíztatott: 
ne adjuk fel, csináljuk tovább a dolgunkat, 
amit Isten magyarnak teremtett, segítsük, 
hogy az is maradhasson.

Karácsonykor jött a lesújtó hírt, ebben 
a nehéz, járványos időben, az ő családját 
sem kímélte a sors, mi pedig szegényebbek 
lettünk egy értékes magyarral, aki élt és 
halt a Zoboraljáért. Balkó Ferenc 2013-ban 
munkásságáért átvehette a Magyar Közös-
ség Pártja emlékplakettjét és 2019-ben a 
Csemadok Hűségért díját.
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Az ekeli deportált és kitelepített családok-
ra emlékeztek december 6-án a helyi emlék-
tábla előtt, ahol sajnos csupán néhány ember 
lehetett jelen a kialakult járványhelyzet mi-
att. A megemlékezésen Vass Laura mondott 
beszédet, melyet alább olvashatnak. 

„Hideg, barátságtalan idő, egyenruhás, 
fegyveres férfi ak, teherutók, halálra rémült 
ekeli emberek – ez 1946. december 6-a a 
kora reggeli órákban: 74 esztendővel ez-
előtt, ugyanezen a helyen kényszerítették 
teherautókra az ekeli családokat, sok ezer 
felvidéki társukkal együtt, hogy vigyék őket a 
bizonytalan messzeségbe, fűtetlen marhava-
gonokban, Csehországba, kényszermunkára, 
rabszolgamunkára.

A második világháború után az újjáala-
kult Csehszlovákiában az 1945. április 5-i 
kassai kormányprogram a magyarokat és 
a németeket kollektíven tette felelőssé az 
ország „felbomlasztásáért”. Eduard Beneš 
államfő által május és október között életbe 
léptetett és 1946-ban törvényerőre emelt 
dekrétumok közül 33 közvetlenül vagy 

közvetve e két nemzetiség alapvető jogait 
korlátozta, az 1945. augusztus 2-án ha-
tályba léptetett 33. számú dekrétum pedig 
megfosztotta őket állampolgárságuktól is. 
A 88. számú rendelet lehetővé tette a köz-
munkaszolgálatot az ország teljes területén, 
e dekrétum nyomán 1945-46 telén mint-
egy 45 ezer felvidéki magyart deportáltak 
fűtetlen marhavagonokban a csehországi 
Szudéta-vidékre. 

1946. február 27-én Csehszlovákia Ma-
gyarországot a magyar–szlovák lakosságcse-
re- egyezmény aláírására kényszerítette. A 
meg nem induló lakosságcseréket a szlová-

kiai magyarok csehországi kényszermunkára 
való elhurcolása, vagyis a deportálás előzte 
meg. A lakosságcsere-egyezmény értelmében 
Csehszlovákiából Magyarországra áttelepí-
tett magyar lakosok száma elérte a 89.600 
főt, helyükbe 73.300 magát szlováknak valló 
személy jött. 

Ekelről 59 családot, 223 személyt deportál-
tak Csehországba, és 13 családot Magyaror-
szágra. Az 1948. februári kommunista hata-
lomátvétel után enyhülés következett be. Az 
1948. október 25-i törvény hűségeskü letétele 
után visszaadta a magyar nemzetiségűek 
állampolgárságát, leállították a kitelepítést 
és engedélyezték a magyar családok vissza-
térését Csehországból. A Beneš-dekrétumok 
hatályon kívül helyezését, az elkobzott va-
gyonok visszaadását a kommunizmus ösz-
szeomlása után sem Csehszlovákia, sem az 
1993 óta önálló szlovák állam nem tűzte 
napirendre. 

Néma főhajtással, soha el nem múló tisz-
telettel emlékezünk az Ekelről deportált és 
kitelepített családokról.” vl

November 13-án, a magyar nyelv napján Magyarország 
Kassai Főkonzulátusa, valamint a  Csemadok Kassai 
Alapszervezete közösen megkoszorúzták Kazinczy Fe-
renc emléktábláját a Fő utcán. Van-e méltóbb ideje az 
emlékezésnek Kazinczy Ferencre, mint a magyar nyelv 
napja? És van-e méltóbb személy az író, költő, nyelv-
újító Kazinczynál arra, hogy koszorúval hajtsanak fejet 
emléke előtt Kassán, élete és munkássága egyik fontos 
színhelyén? Ahol “a jót s jól” szellemében dolgozott, 
irodalmi lapot alapított, intézte a város és a környék 
iskoláinak ügyeit.

A koszorú, a dicsőség a magyar nyelvet illeti, mely 
túlélte történelmünk legdrámaibb korszakait, mert be-
szélői, valamint Kazinczy Ferenc és követői csiszolták, 
művelték és őrködtek felette. dm

Advent a várakozás időszaka, amikor a 
keresztény emberek lélekben felkészülnek Jé-
zus születésének napjára, a karácsonyra. Az 
adventi időszak jelképe az adventi koszorú, 
4 gyertyával a 4 adventi hetet jelképezi.

Nagytárkány község, a Csemadok Alap-
szervezete és a Bodrogközi Területi Választ-
mány évek óta közösen rendezik a gyertya-
gyújtást, az idei évben betartva a járványügyi 
intézkedéseket. Kopasz József polgármester 
a Csemadok keleti alelnöke köszöntötte a 
megjelenteket és felkérte az egyházak kép-
viselőit, hogy áldják meg a koszorút. Igét hir-
detett Tarr Ferdinánd református lelkész. A 
koszorút és a gyertyákat megáldotta Weiszer 
Attila római katolikus plébános és Kasko Pé-
ter görögkatolikus parókus. Az ünnepséget a 
helyi iskola tanulóinak műsora zárta Pribék 
Erika pedagógus felkészítésével.

Advent negyedik vasárnapján a három 
felekezet papjai megáldották a községben 
felállított betlehemet. Trela Erik munkája a 
Magyarország legszebb betleheme pályázat 
különdíjasa lett. ge

A dereski óvoda idén is bekapcsolódott a Rákóczi Szö-
vetség által meghirdetett karácsonyi óvodai pályázatba. A 

gyerekek az 
óvónénikkel 
együtt adven-
ti koszorúkat 
készítettek, 
amiket aztán 
hazavihettek 
otthonaikba. Minden koszorún szerepelt 
egy fontos üzenet: „Magyar iskolás leszek”. 
A falusiak örömére az óvoda elé is került egy 
nagy, egy méter átmérőjű koszorú. Ezúton 
is köszönetet mondunk a Rákóczi Szövet-
ségnek a lehetőségért, hogy ilyen módon 
is meghittebbé tehettük a dereski magyar 
családok adventjét.  VL
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A Csemadok Bősi Alapszervezetének tánccsoportjai, a felnőt-
tekből álló Aranykert és a diákokból álló Tőzike a nehézségek 
ellenére is megtartotta a heti egyszeri táncpróbáját. Természetesen 
betartották az előírásokat hat-hat személy próbált csak egyszerre. 
Bernáth Zoltán és felesége Mónika a csoportok vezetői szerint 
fontos, hogy tudjanak próbálni, szükség van a kapcsolattartásra a 
csoport tagjai között, hogy a járvány megszűnése után ott tudják 
folytatni, ahol 2020-ban abbahagyták. Készülnek új koreográfi ák 
is, de a legfontosabb az eddig tanultak gyakorlása, felfrissítése. 
Ez évben sajnos csak pár alkalommal sikerült színpadra állniuk. 
Az év elején még fergeteges bemutatót tartottak az alapszervezet 
megalakulásának 70. évfordulóján, majd részt vettek a Trianon 
100. évfordulójára készített műsorban. A Szent István-nap és 
Új kenyér ünnepén is elkápráztatták a közönséget, amely egy-
bekötődött a Csemadok járási ünnepélyével, majd a First Farm 
KFT nyílt napján szerepeltek és sajnos az őszi vásárral a parkban 
véget ért a fellépési lehetőségek lehetősége. Reméljük 2021-ben 
bővülnek a lehetőségek, amelyek jeleznék, hogy végre véget ér a 
járványhelyzet és egészségben, erőtől duzzadóan folytathatják, 
folytathatjuk a munkát a Csemadokban. na

Nagy öröm a bősi Csemadok 
Alapszervezet életében, hogy 
alapszervezetünk tagjai és támo-
gatói a felvidéki nótapáros Dóka 
Zsuzsa és Bősi Szabó László a 
Magyarnóta Szerzők és Énekesek 
Országos Egyesületének határo-
zata alapján megkapta a Dankó 
Pista Életműdíjat, mint az év ma-
gyarnóta-énekesnője és magyarnóta-énekese. Idén novemberben 
rendhagyó módon, online jelentették be a Dankó Pista Életmű-
díjasok névsorát a budapesti Fészek Művészklubból. Reméljük, 

hogy járvány enyhülése után 
személyesen is átvehetik a 
díjat egy ünnepi nótaműsor 
keretén belül. Az elnyert 
díjhoz szívből gratulálunk 
a nótapárosnak és további 
sok siket kívánunk nekik, 
bízva abban, hogy továbbra 
is elmaradhatatlan résztve-
vői lesznek alapszervezetünk 
rendezvényeinek.   na

A világméretű vírusjárvány miatt a Csemadok pozsonyi alapszer-
vezeteinek őszre betervezett programjai is foghíjasan valósultak meg. 
Október 4-én a korlátozó előírások betartása mellett 50 fő részvé-
telével megvalósulhatott a Kitelepítettek Emléknapja alkalmából 
a megbékélés szándékával bemutatott szentmise, utána a koszorú-
zás, majd délután a Vetvár Művelődési Házban a Pozsonypüspöki 
Magyarságának Megmaradásáért Csemadok-díj átadása és az azt 
követő Felvidéki magyarok litániája címmel a Kossuth-díjas Boráros 
Imre által bemutatott darabot is megtekinthették a jelenlévők.  

Százkét évvel ez-
előtt 1918. novem-
ber 11-én 11 óra 11 
perckor írták alá 
a nagyhatalmak 
az I. világháború 
befejezéséről szó-
ló békepaktumot. 
Ennek emlékére és 
a Kárpát-medence 
szerte jeltelen sír-
ban nyugvó honvé-
dek tiszteletére harmadik alkalommal tartottunk megemlékezést a 
Szentháromság téren álló Hősök szobránál. Idén a 102. évfordulót 
a Szent Miklós plébániatemplom harangjainak zúgása mellett 
néma főhajtással és a kegyelet virágainak elhelyezésével tarthattuk 
csak meg. Ez alkalommal is Pozsonypüspöki Önkormányzatának 
polgármestere, Pék Zoltán, a Temetkezési Vállalatok Szlovákiai 
Asszociációjának elnöke Stríž László és neje Judit, a helybéli Magyar 
Iskola és Óvoda igazgatója Maurský Mónika és helyettese Bittera 
Katalin, a Csemadok alapszervezete nevében Fukári Anna és Jégh 
Izabella helyezték el az emlékezés virágait. A falu lakosságát képvi-
selve Széll Márta, Putz Anna és Nagy László tették a mécseseket a 
szobor talapzatára, amelyen két márványtáblába vésve olvashatók 
az I. és II. világháborúban elesett püspökiek nevei. Legyen áldás 
és béke poraikon. ji

December 11-
én, pénteken 
elkészítettük a 
nyugdíjas otthon 
lakói részére a 
karácsonyi cso-
magokat, amelye-
ket a következő 
héten juttattunk 
el a lakóknak. 
Több éve már a 
Bősi Szent Ist-
ván-nap és az Új Kenyér ünnepén megáldott cipócskák árverésre 
kerülnek. Az összegyűlt adományból a Csemadok vezetőségének 
döntése alapján minden évben a nyugdíjas otthon lakói kapnak 
karácsonyi ajándékot. A Mikulás-zacskókba karácsonyi édesség, 
szaloncukor, kávé került, valamint az ez évi ajándék minden la-
kónak egy jó meleg pléd volt, amivel meghittebbé varázsolhatják 
szobáikat a lakók. Sajnos idén a Kék Duna Vegyeskar műsora, 
amellyel minden évben kellemes ünnepet kívántunk a lakóknak 
és az ott dolgozóknak elmaradt a tilalmak miatt. De mi távolról 
is a Csemadok-házból kívántunk minden lakónak nagyon boldog 
ünnepeket és elsősorban nagyon jó egészséget. Reméljük, örömet 
szereztünk a kicsi ajándékkal. A nyugdíjas otthon alkalmazottainak 
is boldog ünnepeket kívántunk, valamint erőt, kitartást áldozatos 
munkájukhoz, amellyel vigyázzák a lakók egészségét. NA
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2023-ban két nagy magyar költőre emlékezünk, Petőfi  Sándorra 
(1823. január 1.) és Madách Imrére (1823. január 20.) születésük 
200. évfordulóján. E jeles ünnep kapcsán a Szlovákiai Magyarok 
Múzeuma egy katalógust szeretne készíteni a két költő Szlovákiában 
található emlékhelyeiről, ebben kérik Szövetségünk segítségét. Ezek 
közé tartoznak az emléktáblák, szobrok, emlékházak is. Természete-
sen minden Petőfi  Sándorral és Madách Imrével kapcsolatos emlék 
érdekel bennünket (utcák, épületek, pl. iskolák, óvodák, fák, parkok, 
stb.) E felmérés feladata az is, hogy a feltérképezés mellett felmérjük 
a meglévő emlékhelyek állagát is és segítsünk helyrehozatalukban.

 Kérjük Szövetségünk alapszervezeteit, hogy az alábbi linken 
található elektronikus űrlapot töltsék ki, s ha lehet fotóval együtt 
küldjék vissza: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWUVvao42TOn32Of5_
h30kgtukAKL16Sl86F7Lat6LAOgyQQ/viewform?usp=sf_link

A mellékelt űrlapot postai úton is visszaküldhetik az alábbi pos-
tacímre: Takács Ottó, Nová Ves 7046/66, 929 01 Dunajská Streda, 
vagy e-mail címre: csemadokot@gmail.com. 

Telefonos információ Takács Ottónál 0917 399 516, vagy Görföl 
Jenőnél 0905 246 751.

Amennyiben nem tudják letölteni az adatlapot, kérjük az alábbi 
információkat küldjék el: kulturális emlékek megnevezése, elhelyez-
kedése – település neve magyarul és szlovákul, valamint a járás neve. 
Írják meg az állapot leírását és a helyreállítás módját. 

Kérjük adja meg nevét, címét (a települést magyarul és szlovákul 
is), telefonszámát és e-mail címét. 

Karácsony előtt látott napvilágot a Dunasápújfalu értékei című 
kiadvány a Csemadok alapszervezetének gondozásában. A füzet 
hiánypótló, ilyen jellegű munka ugyanis még nem jelent meg a Szenci 
járás településéről.

Az olvasó megismerheti a kötetből a község múltját és jelenét, épített 
örökségét, a régióra jellemző ő-ző nyelvjárást. Szó esik a hagyomá-
nyokról, a népi építészetről, a lakodalmi menü sorát receptekkel 
együtt közlik, így akár ki is lehet azokat próbálni. A múltról az oral 
history segítségével is szót ejtenek, korábban készült beszélgetések és 
interjúk is megtalálhatók a kiadványban, amelynek alapján a huszadik 
század szokásvilága és élete is kirajzolódik. A falu határában működő 
Ludovika Lovastanyát is bemutatják a szerkesztők, a volt magyar 
iskola története is megelevenedik. A Csemadok alapszervezetének 
életéből is találunk írásokat a kiadványban.

A kiadvány címlapján az Árpád-kori kápolnát látjuk, a község 
büszkeségét, egy régi és egy új felvételen, valamint a harmincas 
években megjelent két képeslapot, amely Dunaújfaluról jelent meg. A 
kiadvány megjelenését a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatta, 
és a Csemadok tagok karácsony előtt kézhez kapták azt ajándékul.

Karácsony előtt az ifjú dunasápújfalusi csemadokosok is ajándékot 
kaptak, Matus Balázs fi gurákkal lepte meg a gyerekeket, amiket ka-
rácsonyi dísszé festhettek, így egyedivé vált a karácsonyfájuk.  nt

Felhívás Értékeink


