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Az idei népszámlálási kampány során már nagyon sokan
megszólaltak, mondták el véleményüket, szóltak azokhoz,
akiknek még mindig nem tiszta a kép: hová is tartoznak, és kik
õk. Mert akinek a lelkében rend van, azt nem kell különösebben
meggyõzni arról, hová tartozik. Akit az édesanyja a kebléhez
szorítva nevelt, akit a szíve alatt hordott, akinek mesélt elalvás
elõtt, akinek arcát simította szeretetének melegével, az áldott
kezével, annak nem kell mondani, hol a helye a világban,
mi az anyanyelve, hol a hazája. Az én lelkemben rend van.
A gyerekeim lelkében is, mert úgy neveltük õket, mint ahogyan
minket is nevelt az édesanyánk. És õk ugyanígy nevelik az
unokáinkat. Egy példát követünk. A szüleink, a nagyszüleink a
példaképeink. Magyarnak neveltek. Így születtünk, így éltünk,
és így is fogunk meghalni. És ezen a tényen nem változtat
semmi. A magyarságunk vállalása, önmagunk vállalása a leg-
kevesebb, de egyben a legtöbb és legtermészetesebb is, amit
egy ember megtehet a nemzetéért. 

Magyarnak lenni Szlovákiában? Ez teljesen természetes!
Olyannyira az, hogy mi, magyarok alkotjuk az ország legnépe-
sebb nemzeti kisebbségét. Mennyien is vagyunk pontosan?
A legutóbbi, 2011-es népszámlálás során több mint 458 ezer
ember jelölte meg a magyar nemzetiséget. Ez az ország teljes
népességének 8,5%-át jelenti. 

Magyarként Szlovákiában egy nagyszámú közösség tagjai
vagyunk. A magyar iskolák, a magyar kultúra támogatása és a
nyelvi jogaink viszont csak akkor biztosítottak, ha ezt a nép-
számláláson is meg tudjuk mutatni!

Ne feledjük tehát, magyarnak lenni Szlovákiában ter-
mészetes dolog, jelöljük meg a népszámláláson is!

A népszámláláson akár két nemzetiséget is megadhatunk.
De a jogok biztosítása miatt a legjobb megoldás a magyar

nemzetiség kizárólagos jelölése. A szlovák házastárs, szlovák
állampolgárság, szlovák iskola, szlovák felmenõk nem azt
jelzik, hogy valakinek szlovák nemzetisége is van.

Fontos tudni, hogy egy második nemzetiség felvállalása
egyéni döntés kérdése, ha valakinek nincs többes identitása,
nem szükséges választ adnia a kérdésre.

Mutasd meg te is, hogy számít a magyar nemzetiség vál-
lalása a népszámláláson! Minden eddiginél fontosabb, hogy a
kérdõívben február 15. és március 31. között megjelöljük a
magyar nemzetiséget és anyanyelvet, hisz az eredmények
hosszú távon határozzák meg a jövõnket. Sokan nem tudják,
ezért mondjuk el százszor is, ha kell: a szlovák állampolgárság
és az állampolgár nemzetisége nem ugyanaz, nincs köztük
összefüggés! Lehet valaki egyszerre magyar nemzetiségû és
szlovák állampolgár. A szülõknek, nagyszülõknek, déd-
szülõknek pedig az online kérdõívek kitöltésével segíthetünk,
a kérdõív majd a személyi szám megadásával lesz elérhetõ.

„Az, hogy a szlovákiai magyarság jövõje a tét, talán kissé
klisészerûnek hangozhat. A 2021-es népszámláláson való
részvételünk viszont kétségkívül meghatározó tényezõje ennek
a jövõnek.“

Légy önmagad, vállald önmagad! Amilyen nyelven
mesélt édesanyád, amilyen nyelven álmodsz és imádkozol,
az a Te anyanyelved is. Vállald!

Légy hû mindhalálig! Palócz

KÜRTÖSss QQ t rr W kk

ll

„Magyar az, akinek nyelve és esze magyarul forog. 
Becsületesen nem lehet más vizsgát találni arra, 

hogy kit tartsunk igazán magyarnak. Nem könnyű vizsga ez. 
Sokkal nehezebb annál, ami elé a fajta testi jegyeinek 
kutatói állítják az embert. Itt a lelket kell kitenni.“ 

(Illyés Gyula)
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Közvetlen a rendszerváltás utáni években volt szerencsém
kezdõ politikusként, szervezõként megélni, hogy vidéki, kis, fû-
tetlen kultúrházakban, egy kétszáz lélekszámú községben is
teltházas kampányrendezvények, képviselõjelölti bemutatkozások
voltak. Mennyi kérdés, vágy és reménykedés volt a légkörben.
Égtünk, mint a tûz, tele voltunk hittel, és azt hittük, más lesz,
lehet. Azóta, az eltelt harminc év alatt megszépültek közsé-
geink, kultúrházaink modern, színes, hõszigetelt intézményekké
váltak, majd ezzel párhuzamosan üresedtek ki, csendesültek el.
Ifjú, feltörekvõ politikusaink ma a virtuális térben gyûjtik a sza-
vazatokat, emberi arcot talán csak a reggeli mosakodásban lát-
nak a tükörben, ha még van merszük belenézni. Valami nagyon
megváltozott, de nem lett emberibb. Eltávolodtunk a közössé-
gektõl, a gondjaiktól, a mindennapjaiktól, nem kérdezzük õket,
csak tanácsot osztogatunk meg okoskodunk, és nem értjük,
hogy miért üres kultúrház fogad minket a választási kam-
pányokban, Miért az érdektelenség és a csend. Megfásult a
lelkünk. A politikai pártjaink osztódással szaporodnak, össze-
megyünk, azután szét, majd ismét össze és szét, és valahogyan
minél többnek látszunk, annál kevesebben vagyunk. Rétegzõdik
a politikánk. Az atomokra hullásunk közepette önmagunknak
bizonygatjuk igazunkat a virtuális térben, miközben a vidéki kis
falvak lassan kiüresednek, a lakatlan, egykor virágzó portákat be-
növi a gaz és a csend, ami lábujjhegyen osonva benõ minket is. 

Mózes negyven évig vándoroltatta a kiválasztott népét a
sivatagban, míg elértek Kánaán földjére, ahová õ maga sohasem
léphetett be, de az istenadta nép, mert a hála, meg a nép is már
csak ilyen, utólag mégsem örült túlzottan az új otthonnak, mikor
kiderült, hogy az õket körülvevõ óriási sivatagban ez volt az
egyetlen hely, ahol nincs olaj. Nos, nekünk is vannak önjelölt
Mózeseink, de a tízévente velünk szembejövõ népszámlálási
adatok azt mutatják, nekik már nem lesz negyven évük az õket
követõk megvezetésére, meg mi nem is vagyunk kiválasztott
nép, legfeljebb leválasztott, az anyaországtól. A történet azon-
ban mégis hasonlít egy kicsit a miénkhez, hiszen a rendszer-
váltás óta eltelt több mint harminc évben mi is itt bolyongunk
ebben a szellemi sivatagban, ahol - ha nem vigyázunk - úgy
járhatunk, mint azok a kolostorok, melynek alapjait komoly
nagyságú magyarországi pénzekbõl éppen most kezdik kiásni.
Több száz év távlatából majd a jövõben aligha lehet megállapí-
tani, hogy ezen az alapokon álló virágzó katedrálisok éppen
melyik politikai formáció kalapácsaitól dõltek össze, de
a felelõsségünk közös abban, hogy ez ne történjen meg.

Felelõsség. Igen, ezt is próbáljuk a sorok között keresni,
amikor olyanokat olvasunk politikusaink szájából a több mint
tízéves szembenállás után, hogy az „új szlovákiai magyar párt
szervezeti alapjait az a két párt kívánja letenni, amelyik hosszú
éveken keresztül megosztotta a szlovákiai magyar társadalmat.“
Azt azért nem árt leszögezni, és az igazsághoz talán ez áll
közelebb, hogy az egyik párt az elmúlt évtizedben próbálta a
lelket tartani a parlamenti képviselet nélkül maradt választói-
ban, míg a másik tábor, mondjuk úgy, hogy jól élt ebbõl a
megosztottságból, s ez még akkor is így van, ha egyre többen
egyetértenek is abban, hogy végre meg kell szüntetni ezt a vég
nélküli szembenállást. Megpróbálom ezt úgy megfogalmazni,
mint Forest Gump mamája, aki mindent úgy tudott elmondani,
hogy azt mindenki megértse. Ahogyan a keresztény emberek
hite szerint gyónás nélkül sincs feloldozás, úgy bûnhõdés nélkül
sincs bûnbocsánat. Van bûn, és van bûnhõdés! Nagyon sokan
gondoljuk úgy, minden jó szándék és elvárás ellenére is, hogy
vannak dolgok, amelyeken nem lehet csak úgy, egyik pillanatról
a másikra néhány hét alatt túllépni. A jelen esetben ez azt jelenti,
hogy azok, akik a közösség lelkében és mindennapjaiban na-
gyon sok mindent szétromboltak az elmúlt 10 évben, azok most
végignézik, és cselekvõen részt is vállalnak abban, ahogyan
ezt újjáépítjük, de közösen. Ez a minimum, ami jelen esetben

elvárható. És igen, hajózhatunk egy hajón, kémlelhetjük együtt
az eget, és imádkozhatunk a jó szélért, felhúzhatjuk a vitorlákat
is megfoltozott és összevarrt vászondarabokból, de az irányt,
amerre a hajónak mennie kell, a kapitányra bízzuk, mert ez így
logikus és törvényszerû. Ez nem megy másképpen.

Mondjuk ki azt is, hogy a valós igény egy további, az össze-
fogást szorgalmazó, de cselekedeteiben mégis a megosztást
eredményezõ felvidéki magyar párt regionális szerkezetének
felépítésére és létrehozására nem a mélybõl, a választók akara-
tából tört fel, mint a meleg vizû forrás, hanem felülrõl, önös és
megtervezett, elõre megfontolt szándékból, és ez nem jó, mert
már nagyon elege van mindenkinek abból, hogy mindig felülrõl
akarja megmondani valaki a népnek, hogy mit akarjon. Valami-
kor a magyar nemzetnek voltak Kossuthjai meg Széchenyijei.
Ma is vannak hasonló anyagi javakkal rendelkezõ üzletemberek
még e szegény Felvidéken is, a szellemi javaikat most ne forszí-
rozzuk, de építés helyett mégis a rombolásba és a megosztottság
erõsítésébe, és saját politikai és gazdasági befolyásuk erõsí-
tésének lehetõségébe fektetik e VILÁGI tõkéjüket. Szögezzük
le, hogy az évtizedes szembenállás után egy újabb, további
hosszú évekre kiható politikai és társadalmi megosztottságot
már nem lehet eladni a Felvidéken, még matyó hímzéssel sem!

És lehet a forró kását is kerülgetni a végtelenségig, de jó
lenne, ha már valaki kimondaná, hogy a két „nagy“ párt
esetleges megegyezésével még nem értünk el semmit, mert ha
nem jön létre tényleges és valós egyezség minden politikai
szubjektum között, a rendszer ugyanúgy kétpólusú marad, és
tegyük hozzá, van az a pénz, ami ezt meg is fogja erõsíteni. Jó
hírekkel is szolgálhatunk viszont. A sokat bírált, lassúnak és
körülményesnek, elöregedett szerkezetûnek kikiáltott, konzer-
vatív értékrendjérõl ismert politikai pártunknak van egy fiatal,
dolgozni tudó, ötletekkel teli csapata, akik megtervezték és fel-
vázolták az újraépítkezés sarokköveit, amivel hamarosan színre
lépnek. De ehhez mindenki kell, mert ha csak a maltert kever-
jük, és a követ faragjuk meg, és nem lesz, aki a tégla közé
illessze pontosan a kötõanyagot, ránk szárad vagy összedõl.
Mindenki kell. Kõmûves, munkás, szaktudás, akarat, hit, ami
összetartja a falakat. Még azok is, akik azt hiszik, hogy pusztán
a hátuk mögött álló gazdasági hatalomból lehet várat építeni.
Lehet, de üresen fog állni a vár. Élettel, történésekkel, cseleke-
detekkel kell megtölteni a sorsunkat. Az nélkül csak túlélünk, de
meddig? És minek? És kinek?

Valamikor gyermekkoromban úgy havonta betért hozzánk
egy házaló cigányasszony, aki apró portékát, fazekat, fakanalat
árult, gondosan bebugyolált batyujában, amit a hátán húzott
magával. Kezdetben kártyából jósolt, késõbb már kávézaccból
és a csirkecsontok földre dobásából is. Ehhez persze elõbb meg
kellett innia a kávét, amit anyám fõzött neki, és leennie a húst a
csontokról, és erre a rafináltságára még gyerekként rájöttem. A
végeredménye mindig azt volt a jóslásnak, hogy „szerencse vár
hûségesen“. Vagyis, azt jósolta meg, amit anyám hallani akart.
A mai politikusaink nagy része, most általánosan a szlovákiai
politikára értem, azt mondja az embereknek, amit hallani akar-
nak, és ami sokszor köszönõ viszonyban sincs a valós élettel.
Palackba zárt életünk a tavaszt várja. Az elmúlt hónapok bezárt-
ságba kényszerítettek minket. A felvidéki magyarság ismét
útelágazáshoz érkezett. Kellene már egy nyugodt tenger, jó
széllel, jó kapitányokkal. És mi rendelkezünk mindennel, csak
valahogy élni nem tudunk, vagy nem akarunk ezzel. Az utolsó
hajók készen állnak a kikötõben. Életem során kimondott
szavak, mondatok, intelmek suhannak át az elmémen, és Ady
egyik versének - Utolsó hajók - felejthetetlen sorai jutnak
eszembe: „hû tenger volt a lelkem, nem érdemeltem, hogy most
legyen fáradt, hullámtalan, holt, mert igazam volt, igazam volt.“

Palócz
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A 2021-es népszámlálás lebonyolítását eredetileg a február
15. - március 31. közötti idõpontban határozták meg. Mint
ismeretes, két parlamenten kívüli szervezet, az Összefogás
mozgalom és a népszámlálás magyar kampányát koordináló
társaság kezdeményezte, hogy az esemény erdetileg meghirde-
tett idõpontját a koronavírus-helyzetre való tekintettel halasszák
el késõbbi idõpontra. Elfogadásra talált a kormánynál a kez-
deményezés, és áprilistól egészen október végéig tart majd az
ún. asszisztált számlálás. Az elektronikus formában megvaló-
suló 2021-es népszámlálás viszont február 15-én veszi kezdetét,
és március 31-ig tart. 

Újdonságnak számít a hazai népszámlálások történetében,
hogy az idei összeíráson most elõször kettõs kötõdést is meg
lehet jelölni, mégpedig oly módon, hogy a válaszadók rang-
sorolhatják, melyik nemzetiséget tekintik elsõdlegesnek és
másodlagosnak. Ezzel kapcsolatban az MKP, illetve az Össze-
fogás politikusai a civilekkel jegyzett levélben kérik a kor-
mányfõt, egyeztessenek a kettõs identitásról. Szerintük a többes
nemzeti lehetõség zavart kelthetne a válaszadók körében, és
ezért azt javasolják, hogy a kormány irányozza elõ a népszám-
lálást lebonyolító Statisztikai Hivatalnak, hogy csak egy
nemzetiség megadására legyen a kérdõív kitöltésekor lehetõség.
Vagyis a Statisztikai Hivatal a népszámlálás során térjen vissza
az eddig bevált egy nemzetiség megjelölésének lehetõségéhez.

A több nemzetiség megadásának lehetõségét viszont Ravasz
Ábel, a Most-Híd alelnöke vette védelmébe, és 50 szociológus
és közéleti személyiség aláírásával ellátott nyílt levelet tettek
közzé, amelyben kérik a felelõs döntéshozókat, hogy hagyják
jóvá a második nemzetiség feltüntetését a kérdõíven.

Szeretném hinni, többségben vannak azok a magyarok, akik
a 2021-es népszámláláson a kettõs identitást mint nemzetiségi
kategóriát elutasítják. Annál is inkább, mert a népszámlálás
eredményeitõl függnek a nemzetiségek nyelvi jogai. Meg aztán
a nemzeti kisebbségek igencsak kedvezõtlen asszimilációs
folyamatokkal küzdenek, és félõ, hogy a kettõs identitás
kérdése ezeket a problémákat tovább mélyíti. A kisebbségi
jogok törvényi szabályozása viszont nem reflektál a kettõs
nemzetiség bevezetésére. Ahogy olvastam az ezekkel kapcso-
latos hírekben, a kérdõíven így lesz feltüntetve a fõkérdés:
„Mi az Ön nemzetisége?“, mellette lesz egy alkérdés: „Egyéb
nemzetiséghez tartozónak is vallja magát?“ Abban az esetben,
ha valaki úgy érzi, hogy más nemzetiséghez is érez kötõdést,
lehetõsége lesz megjelölölni ezt a nemzetiséget is.

E sorok írásakor a parlament még nem hozott döntést arról,
hogy a kettõs identitás mint nemzetiségi kategória ne szerepel-
jen a népszámlálási kérdõíven. Ha viszont mégis rajta lesz
(szinte biztosra vehetõ, hogy igen), tekintsük át röviden várható
hátrányait. Szinte biztosra vehetõ, hogy azok a magyarok, akik
az elõzõ összeíráskor szlovák nemzetiségûnek vallották magu-
kat, most is a szlovákot fogják „behúzni“, és az is biztosra
vehetõ, hogy lelkiismeretük megnyugtatása érdekében az
alkérdésre nagy büszkén a magyar nemzetiséget fogják feltün-
tetni. Ebbõl a mi esetünkben csak az fog és semmi más kiderül-
ni, hogy hány „szlovmagyar“ él kis hazánkban. (Csak zárójel-
ben: szlovmagyar az, aki szlováknak vallja magát, de otthon
többnyire magyarul beszél családtagjaival.) És ezzel nem
nyertünk semmit.

Valószínûsíthetõ, hogy a vegyesházasságban született gyer-
mekek többsége szlovák tanítási nyelvû iskolába járt, s ennél
fogva felnõttként az esetek túlnyomó részében szlovák
nemzetiségûnek vallják magukat, és esetleg az alkérdésben
megjelölik, hogy magyar nemzetiséghez is kötõdnek (valame-
lyik szülõjük révén).

Visszatérve a kettõs identitáshoz mint nemzetiségi kate-
góriához, a mellette érvelõknek talán abban igazuk van, hogy
bizonyára nem elenyészõ azoknak a száma, akik gyökereiknél
vagy születésüknél fogva hajlanak és örülnek a kettõs identitás
lehetõségének. Ebbõl a kettõségbõl annyi hasznunk származna,
bár nincs különösebb jelentõsége, hogy kiderülne, hány kettõs
identitású ember él Szlovákiában, akik korántsem nevezhetõk
tiszta szlováknak, még ha a többségi nemzethez tartozónak is
vallják magukat. Újfent hangsúlyozom, ebbõl nekünk, magya-
roknak az ég világon semmi hasznunk nincs, tehát teljesen
felesleges a kettõs kötõdés feltüntetése a kérdõíven.

Igen, abszolút felesleges, és ezért támogatható az eddig
bevált egy nemzetiség megjelölése a népszámlálási íven. 

A kérdõív nem csak nemzetiségi, hanem felekezeti hovatar-
tozásunk felõl is érdeklõdik. Akár ez utóbbival kapcsolatban is
felvetõdhetne a kettõs vallási identitás lehetõsége, mert a ve-
gyes felekezetû családokból származók vajon milyen vallású-
nak fogják tekinteni magukat? Abban az esetben, ha például az
egyik szülõ katolikus, a másik szülõ református, milyen vallású
lesz a gyermek? Szerintem, aki bérmálkozott, az katolikus, aki
konfirmált, az református, de ettõl függetlenül kötõdhet
érzelmileg mind a két felekezethez, viszont, teljesen érthetõ,
hogy csak egyet jelölhet meg. (Aki sem az egyikhez, sem a
másikhoz nem kötõdik, az vagy vallástalan, vagy ateista, bár a
kettõ nem egy és ugyanaz.)

Végezetül vizsgáljuk meg a címbeli kérdést. Mivel annyit
összeolvastam már a fentiekben taglaltakról, hogy stílusosan,
humorosan szólva, azt sem tudom már, hogy fiú vagy lány
vagyok-e. Komolyra fordítva a szót, senki sem lehet egyszerre
fiú meg lány is. A fiúk egyike-másika rendelkezhet ugyan
bizonyos nõies vonásokkal, de ettõl függetlenül még a „hím-
nemûek“ családjába tartoznak (bár, manapság nem okoz gondot
megfelelõ sebészeti, plasztikai eljárással nemet változtatni). És
fordítva is igaz, a lányok között is akadnak, akik férfias tulaj-
donságokkal bírnak, de ez még nem jelenti azt, hogy fiúnak
érzik magukat. Ami pedig a nemzetiséget illetti, egyértelmû,
hogy magyarként nem lehetünk egyszerre magyar és szlovák
nemzetiségûek is! Mivel a népszámlálási kérdõív anonim, sem-
milyen hátrányunk nem származhat abból, ha a nemzetiségün-
ket firtató kérdésre bátran és határozottan beikszeljük a
MAGYAR-t. Bodzsár Gyula

LEHET−E EGYSZERRE FIÚNAK ÉS LÁNYNAK LENNI?
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1858. február 11-én a Lourdes melletti
Massabielle-barlangban a szegény, tanulatlan,
ártatlan-tiszta tizennégy éves Bernadette
Soubirous-nak megjelent a Szûzanya.
Bernadett egyik testvérével és egy barát-
nõjükkel rõzsét gyûjteni indult. A folyó-
hoz érve édesanyja intésének engedelmes-
kedve megállt, és levetette a zokniját,
nehogy a sekély vízen átlábolva a zokni
elázzon, s õ megbetegedjen a ködös, hi-
deg idõben. Emiatt lemaradt két társától.
A közeli barlangban meglátott egy külön-
legesen szépséges hölgyet, aki hófehér ru-
hát és vakító fehér köpenyt viselt, égszín-
kék öv volt a derekán, lábát arany rózsa
díszítette, és kezében rózsafüzért tartott. 

Bernadett nem tudta, kit lát, társai
semmit sem észleltek. Február 24-én a
megjelenõ Szûzanya bûnbánatra, a bûnö-
sökért való imádságra intette. Másnap
fölszólította, hogy fakasszon forrást
a barlang meghatározott pontján, igyon
belõle, és mosdjon meg benne. Március
2-án megbízta, „mondja meg a papság-
nak, hogy építsenek kápolnát, és jöjjenek
körmenetben“ a jelenések helyére. Egyre
többen - március 4-én már több mint 10
ezren - kísérték el Bernadettet a barlang-
hoz, de a látomásokban csak a kislány
részesült. 

Március 25-én - Jézus foganásának
napján - a Hölgy lourdes-i dialektusban a
nevét is elárulta: „Én vagyok a Szeplõ-
telen Fogantatás.“ (A szeplõtelen fogan-
tatás dogmáját 1854. december 8-án hir-
dette ki IX. Pius pápa.) Összesen tizen-
nyolc alkalommal jelent meg 1858. július
16-áig, bûnbánatot és engesztelést kérve. 

A lourdes-i jelenések természetfeletti
jellegét és valóságát 1862-ben a tarbes-i
püspök, 1891-ben XIII. Leó pápa hivata-
losan is elismerte.

A Palócföldön korábban is, és a kö-
vetkezõ évtizedekben is sokfelé meg-
jelent a Szent Szûz, illetve maga az
Istenség.

1090. táján a Cserhát és a Mátra vidé-
kén harcolt Szent László király a betörõ
pogány kunokkal. Nagy nélkülözésük
közepette a megjelenõ Szûz Mária inté-
sére érintette meg lándzsájával a szikla-
falat, hogy szomjazó katonáinak inni
adjon. A hagyomány szerint Szent
László, miközben a pogánnyal hadako-
zott, eltávolodott seregétõl, és az ellenség
egy szakadékhoz szorította. Azt lehetet-
lenség volt átugratni, de a megjelenõ
Szûzanya buzdítására és az õ segítségé-
vel mégis sikeresen átugratott. Ott, ahol a
lova patája a sziklába csapódott, gyógyító
forrás fakadt. Azután a XIII. században
történhetett, amikor a Szûzanya, karján a
kis Jézussal, megjelent egy verebélyi
néma pásztornak, és azt parancsolta neki,
hogy ásson a földbe, és az elõtörõ vízbõl
igyon. A fiú engedelmeskedett, és vissza-
kapta beszélõképességét. 

Az 1701. esztendõben Nagyboldog-
asszony böjtje napján a népnek sokasága
késõ este a tüzek mellett énekekkel di-
csérte a Szûzanyát. Ekkor a szent kút
fölött felhõben nagy fényesség támadt, és
azon fényességben egy nagy nyitott ajtó
látszott. Sokan látták, hogy Szûz Mária
trónusában ült, karján a kis Jézussal. A
nép nagy örömmel és buzgósággal zeng-
te: üdvözlégy, szép Szûz Mária, malaszt-

tal tellyes… A szentkúti Mária-látomások
sora a jelenig tart.

Karancsságon 1866. június 6-án egy
helyi legénynek három szent lény jelent
meg, mondván: „Áldjuk, ó Mária, szent
neved, tiszteljük Szûz Anya orvosló
képedet!“

Szintén 1866-ban Karancskeszibe a
harmadik-negyedik vármegyébõl is
özönlött a búcsújáró nép, hogy egy kút-
ban megláthassa az Oltáriszentséget, égõ
gyertyákkal és angyalarcokkal körülvéve. 

Szandán 1883 novemberében jelent
meg a Szent Szûz egy összeégett szobor
képében, kérve, hogy az álomlátó me-
nyecske menekítse ki õt. Azután 1890.
évi fölszentelése óta kis-kápolnabeli
(káponka) Magyarok Nagyasszonyaként
gyógyítja, oltalmazza a települést és a
környéket!

Az 1950-es években a palócokról az a
megállapítás látott napvilágot, hogy ritka
eset, ha egy palócföldi asszony nem él át
álombeli vagy éber látomást, legalább
néhány alkalommal az élete során. Így
tapasztaltuk ezt Szandán is: „Mikor há-
ború akart lenni, akkor láttunk nagy
fényességet az égen. Mikor ki akart ütni a
40-es évekbe a háború. Akkor erre a táb-
lának [határrész] nagy-nagy fényességet
láttunk. Föl is van írva a könyvembe, azt
hiszem, föl is van írva imakönyvbe.“

Másodszor is történt hasonló az ima-
könyvi bejegyzés szerint: 1958. február
11-én, éppen Szent Bernadett elsõ lour-
des-i jelenésének 100. évfordulóján (!),
volt nagy világosság az ég alján, északi
irányban. „Nagyon nagy világosság vót.“

Lourdes-i jelenések - palócföldi látomások

Fénylik, fehérlik
a Feltámadás

reménye
Szandai

Máriácska
nagyszombati

öltöztetése

Szent Bernadett

Lourdes
Massabielle-

barlang

Mivel 2020-ban járásunkban,
Ipolyszécsénykén került volna sor a
VII. Palóc Világtalálkozóra, ezért
lapunkban minden hónapban egy
oldalon ezzel a témával, azaz a
palócsággal foglalkozunk. Az írások
szerzõje a szécsényi Kubinyi Ferenc
Múzeum igazgatója, Limbacher
Gábor, aki a téma szakavatott isme-
rõje. Cikksorozatunk nem titkolt cél-
ja, hogy népcsoportunkat, a paló-
cokat, tulajdonképpeni saját törté-
nelmünket még jobban megismerjük.

Szent László vízfakasztása a kegytemplom
szentély-mennyezeti falfestményén.

Mátraverebély-Szentkút
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A szandai lourdes-i barlang 1971-ben
épült. A Szûzanya eme hajlékához is
látomások kötõdnek: „Tizennyolc évet
dolgoztam itt, a szandai kõbányában, és
1956-ban a munkástanács elnökének
választottak meg, és 1957. január 21-én
mint ellenforradalmárt engem elbocsátot-
tak a kõbányától. Akkor úgy gondoltam,
hogy elhagyom családomat, kimegyek
Nyugatra. Megbeszélve feleségemmel,
volt egy hatéves kislányom. (...) És min-
den meg vót beszélve feleségemvel, hogy
ne üldözzönek, s el fognak hurcolni, már
akkor tudtam, mert így fenyegettek.
Akkor éjszaka azt álmodtam, hogy - tet-
szik tudni, hogy hol van a mi templo-
munk - (...) és én ott, tehát elhagyom az
otthonomot, és ott a sekrestye mellett
mentem ki az országútra, akkor eszembe

jutott, hogy elmegyek, még egy imát sem
mondok? És oda visszamentem - ez álom,
álmomba vót - visszamentem a templom-
ba, és az oltár elõtt letérbetyültem, és
elkezdtem imádkozni. Az oltárnak a jobb
felén megjelent a Szûzanya ilyen vilá-
goskék palástban, és így föltartotta a két
ujját, és azt mondta, hogy fiam, menj
vissza. Föl fogod tudni tartani a családo-
dot, ne hagyd itt õköt. És erre fölébred-
tem, és mindjárt mondtam a feleségem-
nek. Hát itt, amibe vagyunk, ez a kis
konyha (...) öt négyzetméteres vót csak.
És a kislányunkat is úgy tudtuk éccaka
lefektetni, hogy ott, a falnál volt egy vas-
ágy, és alatt volt egyszerû fadoboz (...), és
azt kihúztuk az ágy elé, és éjszaka abban
aludt a kislányunk. És akkor megbeszél-
tem a feleségemmel, hogy hát a Szûzanya
álmomban ezt mondta, hát akkor mégse
hagyom a családomat. Ez így is történt,
de én csodálkoztam rajta, hogy mibõl
fogom eltartani a családomat. Mer nekem
nem vót házam, csak ez a kis hajlék,
amibe itt laktunk. (...) Akkor március 14-
án elhurcoltak Gyarmatra börtönbe. (...)
Haza is jöttem idegösszeroppanással, (...)
bizony én annak a nyomoréka vagyok
azóta is. Bizony sokszor azt mondtam,
hát hogy is fogom én el tudni tartani a
családomat, de a Szûzanya megsegített,
és el tudtam idáig is tartani. És akkor én
mindig törtem a fejemet, hogy mivel
tudnám meghálálni ezt a Szûzanyának.

Mert anyagiakkal nem tudtam, mert
nekem sem vót. És akkor jött a lourdes-i
barlang építése. Akkor, 1971-ben úgy
gondolta a plébános úr, hogy építene egy
lourdes-i barlangot. No, most összehívta
a képviselõ-testületet, hogy valaki mes-
terembert keressenek, aki, ugye, meg is
fogja csinálni. (...) ...nem vállalták. Oszt
mondták, a képviselõ-testület, hogy pró-
báljon az atya velem beszélni, hogy én
nem-e csinálnám meg. No, én nem va-
gyok kõmûves (...) Mondták aztat, hogy
minden segítséget megadnak. (...) Es
akkor én azt magamnak, lerajzolgattam
körülbelül, hogy hogy nézzen ki. Igaz,
hogy lelki félelemben szenvedtem, mer,
ugye, én ilyet nem csináltam. (...) És ak-
kor csak oszt hozzáfogtam, adtak segítsé-
get a hívek addig, míg készen nem lett a
kápolna [= barlang]. S akkor így készült el.

1974-be történt az, hogy azt álmod-
tam, hogy, úgy visszagondolok, ez nov-
ember 10-e körül lehetett. Azt álmodtam,
hogy odalenn, a templomudvarban sok
nép áll. Én is odamentem, én csak akkor
odamentem, és a népek nézik, hogy a
kápolna [=barlang] teljesen tûzbe van. Ég
a kápolna, vagyis a lourdes-i barlang.
Elkezdek kiáltani: emberek, maguk itt
nézik, és ég a lourdes-i barlang. Erre le-
vetem a kabátomat, és a Szûzanyát tud-
tam kimenteni. Mer nagyon tüzes vót. Es
azt meg tudtam menteni, de a Bernadettot
nem tudtam megmenteni. Úgyhogy akkor
hetvennégy decemberében (...) kará-
csonykor valami gyerek csintalanságból a
Bernadett kezét eltörte. (...) Én haza-
kerültem a kórházból, én csak a templom-
ba húsvétkor mentem. Mikor mentem a
templomba, odanézek a lourdes-i bar-
langba, látom, hogy a Bernadett eltörött
kézzel van. Hát nagyon rossz érzésem
vót, és akkor mise után megkérdeztem a
harangozót, hogy hol van a Bernadettnek
a keze. És akkor azt mondta, hogy a
sekrestyében van a fiókba. És akkor én
hazahoztam a Bernadettet még aznap,
húsvétkor, meg a kezit is. Én oszt idehaza
szépen megcsináltam a Bernadettnek a
kezét úgy, hogy nem lehet meglátni, hogy
hol van eltörve.

Akkor oszt még vót egy eset, egy
álom. Egy néni csináltatott a Szûzanyá-
nak egy villanykoszorút a fejére. Amikor
tették föl azt a koszorút, hát biztos, aki
tette föl, hát nem rosszindulatból, gipsz-
szel tette a Szûzanyának hátúra, a nya-
kához erõsítette a koszorú szárát, hogy az
otten megálljon. No, majd valahogy nem
jó vót megcsinálva, a Szûzanyának nem
világította meg az arcát. Az akkori pap
aztán levetette a koszorút, úgy, hogy ott
az a gipsz görcs megmaradt hátul a
Szûzanyának. Hát mi szokjuk legtöbb-
ször takarítani a lourdes-i barlangot,
hogyha jelesebb ünnep van, de én azt
nem vettem észre. Egy éjjel azt álmodom,

hogy ott vagyok a lourdes-i barlang elõtt,
és a Szûzanya megszólal hozzám, és azt
mondja nekem, hogy nézd meg, mi van
az én fejemen hátul. Én mondom, hogy
Szûzanyám nem látok semmit. Erre a
Szûzanya meghajolt, azt mondja, most

nézd meg! És akkor meghajolt a Szûz-
anya, és látom, hogy hátul, hátul a fején
van egy görcs. És én azt mondom neki,
Szûzanyám, én egy idegen tárgyat látok a
fejeden, erre a Szûzanya fölállt, és én erre
fölébredtem. De ahogy fölébredtem, én
én fölugrottam, valósággal kiugrottam az
ágyból. A feleségem erre fölébredt, és azt
mondja nekem, hogy mi bajod van?! És
elmeséltem neki, hogy én mit álmodtam,
de éjszaka volt, nem gyöttem le megnézni
a Szûzanyának a fejét, hogy az valóban
igaz-e, mert olyanra gondoltam, hogy va-
laki engem meglát, az mit fog föltételezni
rólam, hogy én mit keresek a templom-
udvarban éjszaka! Ezért nem mentem le.
Má mikor kivilágosodott, egész korán
vót. Én azonnal fölõtöztem, és lementem,
fölmentem a Szûzanyáho, és megnéztem,
és valóba ott vót az a gipsz görcs. Akkor
hazajöttem, mondtam a feleségemnek,
hogy valóba igaz álom vót, de menjünk
le, és én azt onnan leveszem. Le is men-
tünk, egy ilyen fehér gyócsot vittem,
kést, és akkor ilyen nagyon finom csi-
szolópapír-darabkát. És akkor én azt óva-
tosan lekapargattam, és akkor otten le-
csiszolgattam, akkor letöröltem azzal a
gyócsruhával, vizes gyócsruhával. Hogy
éppen úgy gyámolítottam meg, gondoz-
tam meg, mintha egy seb lett vóna. Mer,
gondolom, hogy Szûzanyának az fájt,
hogy, hogy az ott vót néki. 

Láthatjuk, palóc eleink nem tokosod-
tak bele a pusztán földi létbe, már itt, a
földön is égi tágassággal éltek. Eme
istenes szabadsághoz nekünk, maiaknak
már alig-alig van érzékünk. Igaz, ha
törekszünk rá, számunkra is újra föltárul-
hat, s ebben nagy segítség eleink hagyo-
mánya...

Dr. Limbacher Gábor 
múzeumigazgató, Szécsény

Szandai lourdes-i barlang

A verebélyi pásztorfiú Mária-látomása 
a szentkúti templomban
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Öröklétre szenderedett 
az öreg Honvéd!

Rózsa Ernõ (1930-2021)

Valami nagy szomorúság ül a lelke-
men, nyomasztó, mély szomorúság, mint a
színpadon egymás mellett fekvõ deszkák
rései között a por, ahogyan unott sekély-
séggel kitölti az ürességet. A néma bábok
fesztiváli csendben gyászolnak, fejüket
lehajtva kémlelik az üres színpadon felej-
tett mosolyt és nevetést, a citerák acélos
húrjai csengnek, bongnak, hullajtják a
hangok erdejében a levelüket, érlelik az
avart a lehulló magoknak, hogy legyen
még jövõ, legyen még öröm, kimondott
szó, ének és vers és mese, mely kikel a gyûlöletbõl és a fájdalomból, és legyen
még feltámadás e tetszhalott világból egy jobb korban, szebb idõben, halottaink
szemfedele fölött állva, esküdve, nem halhat meg a szeretet, csak csendben
osonva csontvázak várából, kõtornyából kiáltva: vagyunk még, s maradunk egy
kis ideig, hogy bevárhass a hosszú út elõtt, melyen együtt megyünk majd, kéz
a kézben mindenki, ki megszületett, s ki hisz az örök életben!

Huszár László 1951. október 31-én Rétén született. 1970-ben Szencen
érettségizett, majd 1989-ben a pozsonyi Comenius Egyetem BTK-án szerzett
oklevelet. 1977-tõl a Csemadok munkatársa, 1990-2007 között a Csemadok
Dunaszerdahelyi Területi Választmánya titkára, 2005-tõl a Szlovákiai Magyar
Mûvelõdési Intézet igazgatója. A Gyurcsó István Alapítvány egyik alapítója és
vezetõje. 2018-ban megkapta a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést. A
Szlovákiai Magyar Mûvelõdési Intézet vezetõjeként - sok más mellett - olyan
kiemelkedõ kulturális rendezvények megvalósítását vállalta magára, mint a
Duna Menti Tavasz a Bíborpiros szép rózsa, az Országos Citeratalálkozó, vagy
éppen az Ipolyi Arnold Népmesemondó Verseny.

Laci! Miért tetted ezt velünk? Önzõk vagyunk, mert nem magunkat hibáz-
tatjuk, bár lenne okunk, amiért hagytuk, hogy így kiszökj az életünkbõl. Pedig
a nagy mû még nincs kész. Még ott van az íróasztalon egy rakás terv, teendõ a
holnapi feladatokkal, az éppen csak félretett hangszerekkel, a jegyzetek sokasá-
ga, meghívók tervezete az éves munkatervek halmain, s csak egy gyertya ég
már, örökmécses. Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, ahol elégethetnénk a fáj-
dalmainkat is, meg a haragot, melyet most érzek és érzünk. Zúgnak a harangok
az elménkben, és mégis iszonyú ez a csend, a magányos falak lesznek-e még
hangos nevetéstõl zajosak, s megõrzik-e mindazt, amit itt hagytál? Nem tudom,
hirtelen merre is induljunk utánad, elõled,mögötted. A tanácstalanság ûrje ez a
sivár nap. Egy végtelenül szomorú, üres nap.

Nem búcsúzni jöttem, hanem köszönni, bár ezt nem hagynád, mert az
embernek nem köszönik, hogy ha valaki levegõt vesz, vizet iszik, olykor bort
is, ha úgy tartja kedve, vagy énekel, ezt nem köszönik. Hanem, hogy hogyan
teszi azt, milyen magasztossággal és kiért? Azt már illik megköszönni, de na-
gyon. Hát köszönjük, hogy együtt mentünk egy darabig, egymás mellett, vállt
vállnak vetve, szeretve a múltat, és emelve a jövõt. 

Mostantól minden más lesz, mint ami lehetett volna. Más, mert már nem
vagy benne, csak az örökséged, amit hagytál, szétszórva, mint a búzaszemek a
szántott földön, az õs magyar ugaron. Legyél Te is búzaszem az anyaföldben,
hogy kenyeret süthessünk majd a búza porából, a mindennapi kenyerünket. A
Csemadok nagy családja, az egyre árvuló Felvidék magyarjai, egykori kol-
légáid, barátaid, akik ma kapkodják a fejüket, fordítják az ég felé, hogy ne
lássák a könnyeiket, búcsúznak Tõled. Mit is tehetnének. És emlékeznek,
azokra az egykoron szebb idõkre, amikor még Te is itt voltál velünk. Legyen
neked könnyû a föld és magas a menny.

Isten veled, Laci!
Hrubik Béla

A kul túra napszámosa vo l t

Huszár László (1951−2021) 
Halottaink
hosszú sor-
ban, hóban,
e s õ b e n ,
f a g y b a n ,
lassan ki-
fordulnak,
mint az idõ
a megáradt
m i n d e n -
napokban,
és túlcsor-
dul a pohár, s a bor, mint a kor, melyben
élünk vagy éltünk, maradunk? vagy me-
gyünk? a múlt hajói készen állnak a szél-
csendben is dagadó vitorlák alatt, s a zászlók
sem lebbennek, mint megmozdult kövek a
legurult lejtõn, nekiütõdnek a partnak, s nem
hallatszik csak a bú, meg a jaj, meg a félsz
megannyi tüskés szívet öldöklõ sikolya.
Elfújja a port a szél, s a habok tajtékján elin-
dul a végtelen óceánba egy apró, fáról lehul-
lott levél, amelyen ott utazol, mint a remény-
kedõ hajótörött, meztelen, úgy ahogyan jöt-
tél, az anyaméh csendjébõl, összekuporogva,
mint egy fázó madár, egy törött csontú
galamb, szomjúhozva a megváltás magasz-
tosságát.

Kilencvenegy éves korában elhunyt
Rózsa Ernõ ügyvéd, az Együttélés egykori
parlamenti képviselõje. Rózsa Ernõ 1930.
január 2-án született Galántán, a pozsonyi
Komenský Egyetemen szerzett jogi diplo-
mát, majd Galántán tevékenykedett jogász-
ként. 1990 és 1998 között parlamenti kép-
viselõ volt. 2012-ben Csemadok-életmûdíjat
kapott, majd Magyarország állami elis-
merését is átvehette.

Drága Ernõ bátyám! ÖREG HONVÉ-
DEM! Hát Te is elmentél. Sok ez egy napra,
ennyi halál. A puszták gyermeke útra kél hát.
Nem tudom megköszönni, amit tettél és ad-
tál, bár sokszor elmondtad, nem a köszö-
netért tetted. A Csemadok Elnöksége Örökös
tiszteletbeli tagjaként végigharcoltad velünk
az utolsó percig, amit lehetett. Beszédeid,
amelyet mindig síri csend és figyelem kö-
vetett, most végleg elhalkultak. Pedig meny-
nyi intelem és mennyi figyelmeztetés volt
bennük. Csak a remény marad, nem felejtik
a szavakat és Téged. Mi biztosan nem. A
nagy Csemadok-család egy igazi, értünk
dobbanó szívvel lett kevesebb a mai napon.
A puszták gyermeke elszenderült az Isten
tenyerén, és mi lábujjhegyen járva vigyáz-
zuk örök álmodat. Köszönünk mindent, s
még azon is túl, a barátságot. Legyen békéd
az örökkévalóságban!

Isten veled, öreg HONVÉD!
HB
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Járásunkban évek óta január 16-án
szokott megvalósulni az év elsõ kulturális
eseménye Szklabonyán, a Mikszáth-
emlékházban. Ezen a napon született
Mikszáth Kálmán, az õ emlékére szok-
tunk összejönni és egyet koccintani,
mint szilveszterkor szokás, és helyezzük
el koszorúinkat az emlékház elõtti
Mikszáth-szobor talpazatánál. Nékünk ez
a nap szokta jelenteni az új év kezdetét,
amikor összejöttünk Csemadok-tagok, a
Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma
képviselõi, a szklabonyi önkormányzat
képviselõi, magyarországi barátaink
Balassagyarmatról és környékérõl. Rend-
szerint megemlékeztünk Mikszáthról, a
nagy palócról magáról, vagy felemleget-
tünk egy-egy epizódot az életébõl. Majd a
kezdeti „hivatalos“ teendõk után kötet-
lenül folytattuk már melegebb körül-
mények között benn, az emlékházban a
csevegést az amolyan „ha jöttök lesztek,
ha hoztok ...“ alapon. És ebben is van
fantázia, egy nagy adag feszültségfeloldó
lehetõség, út a könnyedebb, barátságo-
sabb megtárgyalásához a „fontos“ dol-
goknak. Ezek a fontos dolgok tulaj-
donképpen a mindannyiunkat érintõ,
érdeklõ kulturális programok ismertetése
volt, és közös elhatározásunk és ennek
megerõsítése, hogy támogatjuk egymást
nem csak szervezésileg, de lehetõleg
részvételünkkel is az eseményeken. 

Az idén történt elõször, hogy ez a
kedves, lelket és testet erõsítõ együttlét
elmaradt a csúnya, szemünknek láthatat-
lan, de annál kártékonyabb vírus hívatlan
idelátogatása miatt, melynek ittléte úgy

látszik, hasonlítani fog a valaha ideig-
lenesen nálunk tartózkodó hadsereghez.
Mikszáth apánk csavaros észjárását köl-
csönözve azon voltunk, hogy azért telje-
sen ne adjuk fel, gondoljunk valami
merészet és nagyot, a törvényt se sértsük,
és Mikszáth apánk is nyugodtan pihenjen
sírjában. Mert az idõ nem áll meg, újabb
és újabb kihívásoknak nézhetünk elébe.
Meg hát a józan gondolkodású ember azt
mondja, mindent a maga idejében. Ezért
január 16-án, jobb dolgunk nem lévén,
egy elõre megbeszélt találkozóra indul-
tam a Mikszáth-emlékházba, hogy Bõhm
András lektorral elcsevegjünk, és valami
alternatívát találjunk az idei Mikszáth
irodalmi délutánok megrendezését és tar-
talmukat illetõen. Egy koszorút is elhe-
lyeztünk a szobor talpazatánál, ezzel is
tisztelegve a nagy író elõtt. Az idõ kitûnõ
volt, sütött a nap, jó kedvvel indultunk
tovább Nagykürtösre, ahol az evangé-
likus templom falán lévõ emléktáblát is
megkoszorúztuk. Itt keresztelték meg
ugyanis a kis Kálmánkát. 

Január 23-a körül volt mindig meg-
szervezve a megyei Madách-ünnepség
Balassagyarmaton a költõ monumentális
szobránál, ahol évenként, valószínû az
idõjárás befolyásoltsága szerint is, 50-
100 ember szokott megjelenni. A koszo-
rúzással egybekötött megemlékezést a
mûvelõdési ház könyvtárhelyiségében
rendszerint mûvészeti kiállítással egy-
bekötött kultúrprogram követte, majd
utána a jelenlévõk átvonultak a kamara-
terembe, ahol átadták a Madách Imre
Díjakat és a Horváth Endre Díjat a kitün-
tetésre javasoltaknak szintén egy kul-
túrmûsor keretén belül. Az ünnepséget
követõen fogadást adtak a kitüntetettek
tiszteletére. Az idén azonban ez is
elmarad, sõt a határon való átkelés sem
tartozik az egyszerû manõverek közé. Ki
tudja, mi lesz egy hét múlva? Sikerül-e
legalább egy emlékkoszorút elhelyezni?
Hogy Madách Imrére születése napjára is
emlékezzünk, erre nálunk is megvan a
lehetõség Alsósztregován. Mi ugyan a
halála napjához közeli dátumon szoktuk
az emléknapot megejteni október elején,
de pótmegoldásként a balassagyarmati
helyett jobbnak láttuk ezt hazai földön
elintézni most. Ezért Nagykürtösrõl Alsó-
sztregovára vettük az irányt, és elhelyez-
tük koszorúnkat Madách Imre síremlé-
kénél. A két nagy irodalmi óriásnak is
tetszhetett a dolog, mert végig szép napos
idõt fogtunk ki, mintha a nap mögül õk
mosolyogtak volna ránk.

A sors kegyes volt hozzánk. Egy hét
múlva Balassagyarmaton Kliment Éva a
TV titkára helyezte el Csemadok TV ko-
szorúit Mikszáth Kálmán és Madách
Imre szobrainál.

„Az igazság vízum nélkül utazik.“
(Fréderic Joliot-Curie).

Balogh Gábor

A  k u l t ú r a  h ó v i r á g a i
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Minden évben a magyar kultúra
napján Galántán adják át a Csemadok-
díjakat. Az idén a járványügyi helyzet
korlátozásai miatt ebben az idõben ez
nem történhetett meg, de az ünnepeltek és
az ez iránt érdeklõdõk részére a Ma7
médiacsaládnak köszönhetõen egy ünne-
pi mûsor lett lesugározva január 22-én.
A díjak tényleges átadására egy késõbbi
idõpontban, június 4-én, a nemzeti össze-
tartozás napján kerülhet sor Éberhardon.
Az idén négy Csemadok-életmûdíj,
hat Csemadok Közmûvelõdési Díj, két
Gyurcsó István-díj és egy Fábry Zoltán-
díj lett odaítélve a kitüntetetteknek.

A Közmûvelõdési Díj egyik kitün-
tetettje Lõrincz Sarolta Aranka lett
Ipolybalogról, aki nem csak járásunkon
belül, de országosan és határon túl is
ismert személyisége a kulturális rendez-
vényeknek, fõleg a hagyományõrzés
területén. Sokoldalúsága, kitartása és
szervezõi tevékenysége révén méltán
kiérdemelte ezt a kitüntetést. Ez alkalom-
ból készítettüka következõ beszélgetést a
Kürtös havilap olvasói számára.

- Kérek egy rövid bemutatkozást!
- Ipolybalogon születtem 1950. április

13-án. Magyar nyelvû alapiskolába
szülõfalumban jártam az 1950-es 1960-as
években. 1965-ben felvételt nyertem
Losoncon a négyéves, szakérettségit adó
óvónõképzõbe, Pedagógiai Szakközép-
iskolába. 1969-ben érettségiztem, és az
óvónõi képesítés megszerzése után, rövid
idõre, Szlovákgyarmaton kaptam állást a
helyi szlovák nyelvû óvodában. Innen
Kelenyére mentem tanítani, és itt voltam
négy és fél évig. Közben férjhez mentem,
és három lányom született. Majd 1974
õszén Ipolykeszin kaptam állást a helyi
óvodában, és innen is mentem nyugdíjba
2005-ben. Itt tanítottam az óvodában 31
évig, egy év anyasági szabadság kiha-
gyással, vagyis kerek 30 éven át.

- Emlékezeted szerint mikor volt az
a döntõ pillanat, amikor a kultúra mel-
lett kötelezted el magad?

- A magyar népi kultúra szeretetét már
kislánykoromban magamba szívtam. A
szüleim is kultúraszeretõ emberek voltak,
és én ezt láttam a családban, nekem ez
volt a minta. Ha valami mellett elkötelezi
magát az ember, azt tudatosan felvállalja
minden közbe jövõ nehézség ellenére is.
Mivel számomra a magyar népi kultúra
megismerése már iskoláskoromban el-
kezdõdött, így azt mondhatom, hogy már
akkor elköteleztem magam, ha nem is
tudatosan. Szerintem a kultúra szeretetét
a szülõk, a család a faluközösség tudja a
legjobban átadni, így számomra ez volt a
mérvadó. Mégis azt kell hogy mondjam,
hogy ez nem megy máról holnapra,
hanem ez egy hosszú folyamat, amelyre
meg kell érnie az embernek. Amikor már
tudatosan vállalom a tevékenységet min-
den áldozattal, ami ezzel jár, akkor mond-
hatom, hogy igenis elköteleztem magam.
De, amíg ez nincs beérve, addig nem
tudatos az elkötelezettségem, addig csak
érzem, hogy jó, amit csinálok.

Fiatalabb koromban tehát nem volt ez
annyira tudatos elkötelezõdés, inkább azt
mondhatnám, hogy csak kedvemet leltem
ebben a kultúrtevékenységben. Az el-
kötelezettségem tudatossága 2005-tõl
számítható, amikor rájöttem, hogy ezzel
nemcsak magamnak, hanem másoknak is
örömet szerzek. A többletet az a tudat
adta, hogy karakteresen kiállok a palóc
népi hagyományok, elõdeink öröksége
mellett, amellyel egyben önazonosságo-
mat és itt, Szlovákiában, a Felvidéken élõ
magyar nemzetemet is erõsítem.

- Szervezõként, egyéni és csoport-
ban való szereplõként is tevékeny vagy.
Melyik éned volt túlsúlyban, és miért?

- A csoporttevékenységet is tanulni
kell, ez is egy folyamat, amely bizony
alázatot kíván a csoport vezetõjétõl. Jó
vezetõ csak az lehet, aki össze tudja
hangolni a feladat súlyát, a saját elképze-
lését a csoporttagok mentalitásával és
más körülményekkel. Óhatatlanul vannak
buktatók, de nem szabad, hogy ez az
ember kedvét vegye. A csoportvezetõi
feladatra is meg kell érni, mint a tudatos
elkötelezettségre. Amikor elkezdtem a
Bukréta csoportommal a kultúrmunkát,
még nem voltak tapasztalataim, és vár-
tam, hogy majd valaki más lesz a vezetõ.
De valahogy nemigen igyekezett senki
ezt a feladatot betölteni. Így aztán lassan
belejöttem a vezetésbe. Arra is rájöttem,
ahhoz, hogy a csoportot vezetni tudjam, a

tagoknak el kell fogadniuk a szakmai
irányításomat, de közben mindig azon
voltam, hogy mindenki véleményét meg-
hallgassam, és kompromisszumot kös-
sek. Rájöttem, hogy az akaratomat sem-
miképp sem szabad a csoportra erõltet-
nem, ez szakadáshoz vezet. A feladat
érdekében azonban a következetes-
ségemet mindig szigorúan betartottam.
Talán ezért is vagy másért, lassan lemor-
zsolódott a csapat, 11 tagból 6-an marad-
tunk. Mégis úgy gondolom, hogy aki ko-
molyan gondolta ezt a csoportos kultúr-
munkát, az éneklést, azt ezek a szabályok
nem riasztották, az maradt, aki pedig nem
gondolta komolyan, az úgyis kilépett
volna a csoportból.

- Mik a jövõbeni terveid, mit
szeretnél még elérni?

- Nekem külön nincsenek terveim,
csak közösen a csoporttal. A Bukréta
éneklõcsoport tervei mindig rövid
távúak, egy évre szólnak. Nagyon jó
lenne, ha a vírusjárvány megszûnne, és
mi ott folytathatnánk ezt a kultúrmunkát,
ahol abbahagytuk, mert nagyon szeretünk
együtt énekelni, szerepelni. Természe-
tesen, ha van kitûzött célunk, akkor töre-
kedünk arra, hogy ezt a célt elérjük. A cél
pedig a palóc népi kultúra továbbéltetése. 
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- Hagyományokat gyûjtesz, dolgo-
zol fel, meséket, verseket írsz, ezeket
könyv formájában is kiadtad. Van, ami
még megírásra, kiadásra vár?

- Nagyon szerencsésnek érzem ma-
gam, hogy még idõben, úgymond 5 perc-
cel éjfél elõtt sikerült felgyûjtenem sok
régi hagyományt, mert akkor még élt az a
nemzedék, akiknek a népi hagyományok
értéket jelentettek, azt kapták gyer-
mekkorukban, azt szívták magukba. Jó
lenne, ha ezt a fiatalabb nemzedék
értékelné és magáévá tenné.

Az írásaimban, kiadott könyveimben
is majdnem mindegyikben visszaköszön
a múlt. Annak a palóc nemzedéknek a
gondolkodásmódja, íratlan hagyománya,
akik még a 2. világháború elõtt, az elsõ
Csehszlovák Köztársaság idején szület-
tek. Az elsõ könyvemet, az Adventtõl
adventig címût, amelyben Ipolybalog
népi hagyományait dolgoztam fel, 2010-
ben jelentettem meg, majd ezt követte
kétévenként a többi. Eddig nyolc saját
kiadású könyvem jelent meg, kisebb
támogatással. Három személyes történe-
lem, de van régi naplófeldolgozás és egy
kisregény, ez az utolsó Haza a senki föld-

jén. Két meséskönyv is született, ezek
saját meséim, saját rajzaimmal, illusztrá-
cióimmal. Vannak még mesék a számí-
tógépben, ezek kiadatlanok, melyeket
anyagi fedezet híján nem tudok kiadni.
Novellákat is írtam, ezek sincsenek kiad-
va, de a vallásos témájú rövid írásaim,
idõnként megjelennek a Remény katoli-
kus hetilapban. A gyermekverseim közül
a Muskátli elektronikus gyermekfolyó-
iratban jelent meg több, de a felnõtteknek
írt hazafias és vallásos témájú verseim
még nem jelentek meg nyomtatottan,
könyv formájában. Erre még nem került
sor, ezeket a Facebook-oldalra rakom ki
folyamatosan, ott olvashatók.

- Mit jelent számodra a Köz-
mûvelõdési Díj? Hogyan tovább?

- Hogy mit jelent számomra a
Közmûvelõdési Díj? Nagy megtisztel-
tetésnek veszem, hogy erre a díjra jelölt a
Csemadok vezetõsége, köszönet érte.
Úgy érzem, ezzel felfigyeltek munkássá-
gomra, értékelik, elismerik a tevékeny-
ségemet, amit immár 2005-tõl a magyar
palóc kultúra melletti kiállással, elhiva-
tottsággal végzek. Merem remélni, hogy
a fiatal nemzedék is értékelni fogja, csak
maradjon meg a magyarság, hogy legyen,

aki átvegye elõdeink örökségét, amibõl
valamennyit sikerült átmentenem a
jövõnek.

Tovább lépni a jövõ felé csak úgy
lehet, ha elõdeink nyomdokain járunk, az
õ szellemiségükbõl táplálkozunk, hiszen
ezek a gyökereink. Azt is tudjuk, hogy a
gyökér élteti a fát, vagyis elõdeink
gyökerébõl növekedik tovább a jövõ
nemzedékének élõ fája.

Köszönöm a beszélgetést, a szerkesz-
tõség és Csemadok tagjaink nevében
további jó egészséget, erõt, kitartást
kívánok a közösségi munkához, és vár-
juk a további kiadványokat.

BG



10 Kürtös 2021. februárK ö z é l e t  -  K u l t ú r a

Balogh Gábor, a Magyar Kultúra Lovagja
A Falvak Kultúrájáért Alapítvány a

magyar kultúra napja alkalmából minden
évben átadja az „Egyetemes Kultúra
Lovagja“, a „Magyar Kultúra Lovagja“
címeket, valamint az „Örökség serleget“.

2021-ben az a megtiszteltetés érte
közösségünket, hogy a „Magyar Kultúra
Lovagja“ címet a Csemadok Nagykürtösi
Területi Választmányának elnöke, lapunk
felelõs kiadója is megkapta. E rangos
kitüntetés apropóján összefoglaltuk élete
fontosabb állomásait (tartva magunkat
figyelmeztetéséhez: de csak röviden).

Balogh Gábor 1963-tól a Csemadok
tagja, de már alap- és középiskolás
korában is énekelt, táncolt, ami azt jelen-
ti, hogy a Csemadok megalakulásával
majdnem egy idõben kezdte el õ is a
kulturális életbe való bekapcsolódását.
Azóta lényegében megszakítás nélkül hû
maradt a szervezethez, és ennek keretén
belül fejtette ki tevékenységét. Köböl-
kúton született, ott jár alapiskolába, majd
Tornalján középiskolába, 1966-ban meg-
nõsült, így került járásunkba, Ipolybalog-
ra, ahol azóta is él. 1967-ben már az alap-
szervezet pénztárosa, majd a Nagykürtösi
járás 1968-ban való megalakulása óta
különbözõ funkciókba került. Kezdetben
ellenõrzõ bizottsági tag, majd ennek
elnöke, késõbb járási elnökségi tag, majd
1993-tól a mai napig a Csemadok Nagy-
kürtösi Területi Választmányának elnöke
két év kivételével, amikor alelnök volt.
Ekkor szûnt meg a Csemadok központi
támogatása, és egy nehéz korszak kezdõ-
dött a szervezet életében. 

Erre az idõszakra vegyes érzésekkel
emlékezik ma is: 

…Igazi erõ, amely egy nagyobb
közösség életére döntõ hatással lehet, az
csakis a tömegek erejében van, a széle-
sebb összefogásban a közös célok eléré-
séhez, amelyek szintén csak a tömegek
jogos elvárásai alapján fogalmazódhat-
nak meg, országos szinten és országos
támogatottság mellett. Ilyen erõ az or-
szágban pedig csak egy van, és ez a
Csemadok. Tudom, sokan legyintenek
csak felettünk, hogy a hagyományokkal, a
tánccal, az énekkel nem sokra megyünk,
holott nélkülünk vagy a hasonlóképpen
gondolkodók nélkül nem érhetnek el sem-
mit. Hálás vagyok a sorsnak, hogy életem
során olyan emberekkel dolgozhattam
együtt, akik hasonlóképpen gondolkod-
tak, azonos értékeket vallottak. Ilyen eset-
ben az ember erkölcsileg kötelezve van,
hogy számtalan lehetséges kibúvó elle-
nére maradjon a fõsodorban, amíg az
egészsége, az ereje engedi, és a közösség
igényt tart a munkájára. Tudom, hogy

egyszer az ember mindennek a végére ér,
de ezt emelt fõvel szeretném megtenni,
nem szeretném, ha csalódást okoznék.

... Mi az, ami a kultúrához vonzott?
Kis koromtól kezdve nagyon szerettem a
könyveket, rengeteget olvastam. Az elsõ
magyar irodalmi mû, ami a kezembe
került már kisiskolás koromban, az Petõfi
összes költeményei volt. Azóta is kedvenc
költõm. Aztán jöttek sorban az írók, köl-
tõk. Jókai által szerettem meg a történel-
met, a Rákóczi-felkelést, a 48-as szabad-
ságharcot, a francia forradalmat Napó-
leonnal. Azóta is bennem van ez a
kiolthatatlan vágy, minél többet megtudni
múltunkról, a magyarság történelmérõl.
Kell-e ennél jobb ajánlólevél egy mozga-
lomban való részvételhez?

Életem során rengeteg emberrel
ismerkedtem meg, dolgoztam együtt,
gazdagodtam lelkiekben. Életrajzomból
kiderül, hogy mely szervezetekben tevé-
kenykedtem, és melyekkel mûködtem
együtt. Egy ilyen szervezet, mellyel rend-
szeresen tartjuk a kapcsolatot, a balassa-
gyarmati székhelyû Tormay Cécile
Irodalmi és Történelmi Társaság, amely
felterjesztett erre a díjra. Ezúton is köszö-
nöm nekik, hogy javaslatuk alapján a
Falvak Kultúrájáért Alapítvány a magyar
kultúra napja alkalmából a „Magyar
Kultúra Lovagja“ címet odaítélte „a
határon túli magyar kultúra ápolása
érdekében kifejtett életmûvemért“. A
könnyekig meghatódtam. Hát lehet-e,
szabad-e ezek után kiszállni? Vagy mikor?
Bízzuk a jövõre, az idõ mindent megold.

Balogh Gábornak nemcsak a Csema-
dok keretében végzett munkája, hanem
egyéb közéleti, társadalmi szerepvál-
lalása is figyelemre méltó. A teljesség
igénye nélkül tekintsük át ezeket:

58 éve tagja a Csemadoknak, 25 éve
elnöke a Nagykürtösi Területi Választ-
mánynak, 2005-tõl országos elnökségi
tag és regionális alelnök. Az országos
elnökség megbízásából 2006-tól kurató-
riumi tagja a rimaszombati székhelyû
Simonyi Alapítványnak, valamint tagja,
majd elnöke a Szövetség a Közös Célo-
kért szervezet Ellenõrzõ Bizottságának,
2003-ban alapító tagja, azóta is felelõs
kiadója és szerkesztõje a Nagykürtösi
járás egyetlen magyar nyelvû lapjának, a
Kürtös közéleti havilapnak (az országban
az egyetlen, Csemadok által kiadott járási
lap). Más társadalmi szervezetek létrejöt-
tében is segédkezett alapító tagként, vagy
csak bekapcsolódott munkájukba. Pl.
1992-ben az elsõ nemzetközi népfõiskola
létrehozásában és mûködésében (Ipoly-
völgyi Népfõiskola - Kemence), melynek
Magyarországról és Felvidékrõl voltak a

hallgatói. Ennek kapcsán megalapította
Ipolybalogon az Ipolyvölgyi Népfõisko-
lai Társaságot, mely tagja a Budapest és
Környéke Népfõiskolai Szövetségnek,
valamint az országos társaságnak is
(MNT). Több éven keresztül résztvevõje
az Ipoly Szabadegyetemnek, melynek
hallgatójaként támogatója volt az Ipoly
Eurorégió megalakításának. Tagja, majd
vezetõségi tagja is volt az Ipoly Unió
Természetvédelmi és Kulturális Egyesü-
letnek, 1987-ben alapító tagja volt a
Palóc Társaságnak, szintén alapító tagja
volt a Palóc Fórum járási szervezetnek,
valamint a MAHÁZ civil szervezetnek.
Alapító tagja, majd a mai napig tisztelet-
beli elnöke Ipolybalogon a Rákóczi Szövet-
ség Alapszervezetének, de alapító tagja
volt a Rákóczi Szövetség által létrehozott
Nagykürtös és Vidéke Célalapnak is. 

Egyéb társadalmi szervezetekben
való tagsága: a visegrádi székhelyû Szent
György Lovagrend - 2000, Szent Korona
Társaság, Budapest - 2008, 1956-os
Vitézi Lovagrend Világszövetsége -
2011, négy évig (1995-1999) az Ipolysági
Magyar Tanítási Nyelvû Gimnázium
Szülõi Szövetségének elnöke, a COOP
Jednota Fogyasztási Szövetkezetnek több
mint tíz évig ellenõrzõ bizottsági tagja,
késõbb elnöke, majd egészen a meg-
szûnéséig elöljárósági tagja, 1974-ben
népbírói ülnöknek is javasolták, mely
tisztségben húsz évet dolgozott, 1990-tõl
2006-ig polgármester Ipolybalogon.
2005-ben a helyi plébánossal együtt meg-
szervezték a Szent Korona hû másolatá-
nak elkészíttetését, ennek elhelyezését a
templomban és az azóta évente megtar-
tott Szent Korona Ünnepet. A sport terén
a helyi sportegyesületnek húsz évig
vezetõségi tagja, a járási elnökségnek tíz
évig tagja, a járási sakkszövetségnek 17
évig elnöke, a helyi sakkegyesületnek 25
évig elnöke, húsz évig versenysakkozott
és még sorolhatnánk.

A Csemadok Nagykürtösi Területi
Választmánya elnöksége és az egész
tagság nevében gratulálunk kitün-
tetéséhez, és további munkájához sok
erõt és jó egészséget kívánunk!

szerk.
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A JÓ HÍR

Az elmúlt évtizedek során
sok és jogos kritika érte járá-
sunk közútjainak áldatlan
állapotát. Bár az utóbbi né-
hány évben sor került egy-egy
útszakasz felújítására, de van
még bõven ezen a téren mit
bepótolni 

Érthetõ, hogy megelége-
déssel nyugtáztuk, hogy a
Besztercebányai Megyei Ön-
kormányzat idei elsõ ülésén
döntött a 2021-ben megvaló-
suló útfejlesztések szakaszai-
nak listájáról. Kirajzolódni
látszik a megye  akcióterve is,
amely gazdaságilag segítené a
helyi termelõket.

Jó hír, hogy a járásunkban
egymilliót meghaladó összeg
érkezik a felújításokra. A lis-
tán a járás déli szakaszai van-
nak elõnyben. Az öt jóvá-
hagyott projekt között van a
Csáb-Bátorfalu-Szlovák-
gyarmat-Kóvár-Ipolykeszi,
a Kiskürtös-Bussa, valamint
a nagycsalomjai bekötõút
szakasza.

-bégyé-

K ö z é l e t

Nehéz idõket élünk, hiszen a  Covid-19 járvány olyan idõszakban érkezett, amikor a világ
ideges, nyugtalan és fáradt. A terrorizmus, a klímaválság, a háborúk, a migrációs krízis, a
feborult világrend, az ezek nyomában járó változások olyan nagy nyomást helyeznek sokakra,
amit nehéz hordozni. 

Sok szempontból egyedülálló a mostani koronavírus-járvány. Nem csak azért, mert egy
eddig ismeretlen vírus menetel végig a világon, korábban elképzelhetetlen számban kény-
szerítve otthonaikba és elkülönítõkbe emberek százmillióit. Nem csak azért, mert még a leg-
odaadóbb orvosi kezelés ellenére is tízezrek halnak meg. Nem csak azért, mert az általa oko-
zott közvetlen és közvetett gazdasági károk mértéke beláthatatlanul, és felfoghatatlanul nagy.
Egy eddig ismeretlen kórral állunk szemben, mely megváltoztatta a világot, és mindannyiunk-
ban mélyen tudatosul az a tény, hogy már semmi sem lesz olyan, mint a járvány elõtt. Meg kell
azonban értenünk, hogy bármi történhet velünk, Isten tudta nélkül nem történhet semmi. Az
sem volt véletlen, hogy e gyilkos kór elterjedt a világon, de hinnünk kell, hogy „Erõs támasz
az Úr!“ Ma is, ezekben a nehéz idõkben bátran, hittel támaszkodjunk  az Úrra, aki
mindannyiunk oltalma is! 

E gondolatok vezényelték a mélyen vallásos, tehetséges, jó üzleti készséggel, szervezõ
képességgel megáldott Zolcer házaspárt. Magdolnát és Gábort, az inámi élelmiszer- és vegyes-
kereskedés tulajdonosait, amikor az üzletben létrehozták a napi evangélium hirdetését elektro-
nikus formában. Evangélium minden napra - az elektronikus kijelzõ táblán hirdetik Isten igéjét,
és mint azt elmondták, ha naponta csak két vásárló távozik az üzletbõl Isten igéjével a szívében,
magáévá téve azt, és elgondolkodva annak üzenetén, már sikerként könyvelhetõ el. A település
lakosait jólesõ érzéssel tölti el, hogy ezáltal is közelebb kerülnek Istenhez.

A Covid-19 járvány számos korlátozást hozott mindennapi életünkben, így jó ideje falunk
lakosai online követhetik a szentmisét, köszönet érte PaedDr. Mgr. Parák Józsefnek, a falu
plébánosának, püspöki helynöknek, az Inámi Önkormányzatnak és az egyházközségnek. 

Beszélgetésünk alkalmával a tulajdonosok elmondták, hogy hiszik, hogyha Isten velünk
van, nincs mitõl félnünk. Arra biztatnak mindenkit, hogy tegyünk bátran bizonyságot
az evangéliumról. Legyen ez a küldetés életünkben az elsõ helyen, nem keresve, de felvállal-
va ezért a békétlenséget is. Kinyilvánították, hogy az Úristen akkor örül mindannyiunknak, ha
ragaszkodunk Jézushoz, megértjük és elfogadjuk, hogy értünk jött le a földre, ha bizalommal
fordulunk hozzá, ha megköszönjük, hogy meghallgatta imádságainkat, ha szeretjük az Õ igéjét.
Ez adta az erõt, hogy létrehozzák a napi evangélium hirdetését a helyi üzletben. 

Végezetül a szívélyes Zolcer házaspár szeretettel vár minden kedves vásárlót a környezõ
településekrõl is. Kérik, látogassanak el az inámi LILIOM élelmiszerüzletbe, ahol naponta friss
hazai és magyar termékek színes skálájával, kedves kiszolgálással várják vevõiket. A jövõben
is megtesznek mindent azért, hogy a kínálatot bõvítsék, hogy mindenki számára elérhetõ
legyen minden élelmiszer, zöldség, gyümölcs, tejtermék, pékáru és felvágott. Az eltelt idõ, amit
az üzlet felvirágoztatásának szenteltek, õket igazolta, bizonyították rátermettségüket, hozzá-
értésüket, és megmutatták, hogy a szolgáltatást ily magas fokon is lehet nyújtani. Mi Inámban
elmondhatjuk, hogy üzletünkben a „vevõ az úr“.

Nagy Mária

Evangélium minden napra - napi evangélium hirdetése 
az inámi élelmiszerüzletben 
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Egy pásztorlevél margójára

A Szlovák Püspökkari Kon-
ferencia február 14-én pász-
torlevélben szólt a hívekhez a
szlovákiai egyház kiemelkedõ
jubileuma kapcsán, melyben
három püspök nyitrai felszen-
telésének századik évfordulója
emlékeztek. 1921. február 13-
án a Besztercebányai Egyház-
megye részére Marián Blaha,
a Nyitrai Egyházmegye ré-

szére Karol Kme•ko, a Szepesi Egyházmegye részére
pedig Ján Vojtaššák lett felszentelve.

A szlovák püspökök felszentelése mérföldkõ lett az
elsõ Cseh-Szlovák Köztársaságon belül Szlovákia val-
lási életének rendezésében. De mit is kellett rendezni,
milyen események elõzték meg a ma ünnepelt(etett)
szlovák püspökszenteléseket?

Nézzük a történelmi összefüggéseket. Az elcsatolt
csehszlovákiai területen az 1910-es népszámlálás
szerint egymillió magyar élt. Sajnos a trianoni békedik-
tátum által beteljesült rajtunk a latin közmondás: Vae
Victis! – Jaj a legyõzötteknek! És a gyõztesek jól
tudják, hogy a magyarlakta területeket igazságtalanul
kapták meg, ezért igyekeztek ott „rendet rakni”. A cseh
megszállók magatartása egyértelmûen egyházellenes
volt, és határozottan a papság tekintélyének megsem-
misítésére törekedtek. A magyarság védõbástyáját a
katolikus egyházban látták, ezért azonnal a magyar
püspökök lemondását követelték, és izgatták a lakossá-
got is a magyar papok ellen.

A csehek „módszere” a katolikus szlovákok számá-
ra is kényelmetlen volt, nem véletlen, hogy Hlinka
vezetésével már 1919 januárjában autonómiát kezdtek
követelni Szlovákia részére, igaz, eredménytelenül.

A nagyszombati érseki helynököt, Báthy Lászlót
még 1918 novemberében eltávolították. Batthyány
Vilmos nyitrai püspököt internálták, majd akadályozták
egyházkormányzati munkáját. 1919 márciusában az-
után a köztársaságra veszélyesnek ítélték, katonai
kísérettel Pozsonyba szállították, és a magyar határon
csomagjaival együtt kitették. Ugyanígy járt Papp Antal
munkácsi püspök is, akit késõbb szintén lemondattak,
és áttettek a magyar határon. Radnai Farkas beszterce-
bányai püspököt is kiutasították, az indok az õ esetében
is a szlovák nyelvtudás hiánya volt. A szepesi püspök,
Párvy Sándor a politikai változások idején már súlyos
betegen Budapesten feküdt, és 1919 márciusában meg
is halt. 

Az így „megüresedett” püspöki székeket az 1921.
február 13-án Nyitrán felszentelt három szlovák püspök
tölthette be. A pásztorlevél megfogalmazása szerint az
új szlovák püspökök „a rájuk bízott nyájnak nem
csupán intézõi, hanem elsõsorban atyái lettek. A hívek
javáért kifejtett erõfeszítéseik érezhetõek voltak az élet
különbözõ területein…” Talán ez eredményezte, hogy
az 1910-ben még 630 ezres magyar katolikusság 1930-
ra 454 ezerre fogyott.

Balga Zoltán
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A Szent Korona hazatér. 
A magyar korona tizenegy külföldi útja 

(1205-1978)

Szerkesztette: Pálffy Géza

A magyar felségjelvényeknek, köztük a Szent Koronának,
kiemelt fontosságuk van a magyar történelemben. Legutóbb, és
remélhetõleg véglegesen, 1978 januárjában tért haza a Szent
Korona az USA-ból. Az MTA „Lendület“ kutatócsoportjának
vezetõje, Pálffy Géza szerkesztésében 2019-ben jelent meg az a
kötet, amely a korona 1205 - 1978 közötti külföldi útjait mutatja
be minden eddiginél részletesebben. 

Részlet a könyv fülszövegébõl: „A Szent Korona államiságunk
és történelmünk legfontosabb szimbóluma, különleges eszmeiségû
nemzeti ereklyénk. Mindezek ellenére külföldi tartózkodásait még
nem tárta fel szisztematikusan a magyar történetírás és a korona-
kutatás. Az elmúlt esztendõk legfrissebb vizsgálatai alapján
e kötetben a Magyar Tudományos Akadémia Pálffy Géza vezette
„Lendület“ Szent Korona Kutatócsoportjának munkatársai
koronánk összes, 1205 és 1978 közötti, külföldi útját mutatják be.
Hányszor és hova, milyen okokból és körülmények közepette szál-
lították koronánkat idegen földre, majd miként tért haza, és mindez
hogyan befolyásolta Magyarország mindenkori históriáját? Ezekre
az izgalmas kérdésekre nemcsak új kutatások, hanem közel két-
száz illusztráció és színes térkép segítségével kaphat választ az
olvasó.“ -ná-

Járásunkban az idén 22. alkalommal rendezzük
meg a magyarnóta-énekesek országos versenyét
Õszirózsa címmel. Úgy gondoltuk, hogy a magyar
nóta népszerûsítését havilapunkban is vállaljuk azzal,
hogy minden számunkban leközlünk majd egy-két
nótát, melyek közt lesznek örökzöldek, népszerûek,
de kevésbé ismertek vagy ismeretlenek is. Akik
ismerik majd a közreadott nótákat, azok énekeljék
vagy dalolják, akik nem, azok igyekezzenek ezt
másoktól megtanulni és eldalolni. 

Régi nóta, 
híres nóta

Magyar vagyok, magyar, magyarnak születtem,
Magyar nótát dalolt a dajka felettem,
Magyarul tanított imádkozni anyám,

És szeretni téged, édes magyar hazám.

Berajzolta képed szívem közepébe,
Beírta a neved a lelkem mélyébe,
Áldja meg az Isten a kezevonását,

Áldja meg, áldja meg magyarok hazáját!

Magyar földrõl sodor a szél egy bús régi dallamot,
Amire még kis falunkban édesanyám tanított.
Felhõk szárnyán sír a nóta, határon túl hallani,
Fáj a lelkem kicsi hazám, soha nem tud nyugodni.

Itt is nyílnak a virágok tavasszal a kertekben,
Itt is mennek a templomba imakönyvvel kezükben.
De a rózsa itt halványabb, ridegebb a harangszó,
Megpihenni, édesanyám, magyar földben lenne jó!

Fecskemadár, hogyha fázik, délnek repül messzire.
A gólya is visszatérhet minden nyáron fészkire.
Sebzett szívvel, szárnyak nélkül hová hajtsam fejemet?
Magyar nóta, bús kis nóta, vigasztalj meg engemet!
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Terbegec - A falu nevével kapcsolatos legendák és szakrális emlékei
A legendák: A név valódi eredetét már tisztáztuk. Most tér-

jünk rá a legendákra, melyek közül az egyikrõl már említést tet-
tem. Ez volt az Aranybánya. Ezen kívül még kettõ legenda
ismeretes, mindkettõ a név eredetével függ össze. Az elsõ vál-
tozat: „A név eredetérõl szóbeli hagyomány útján tudatik, hogy
IV. Béla idejébõl özv. Géczyné egyetlen fiát visszatartóztatva a
hadjáratból a családi tûzhely oltalmára, illy szavakkal hívta
vissza: „Térj be Géczy“, és hogy innen eredt volna a falu el-
nevezése: Terbegecz“. A másik változatot a rokonságban mesél-
ték: Matocha János úgy tudja, a község hajdanán gazdagabb
volt, és három kocsmája is volt. Egyik alkalom tájt egy Géczy
nevû férfit megszólították az egyik ilyen kocsmánál, hogy tér-
jen be oda, s hogy innen ered a név.

A mai római katolikus templom
Most engedjék meg, hogy szülõföldünk híres néprajzkuta-

tójának, aki egyben író, költõ és tanár is, Csáky Károlynak
sorait idézzem egyik könyvébõl, amely a község templomára
vonatkozik. „Terbegec mai templomát 1790-1794 közt emelték.
A Borovszky-monográfia azt írja, hogy „A falubeli templom
1790-ben épült.“ A Nagykürtösi járás egyik régebbi kiad-
ványában az 1791-es dátumot említik, illetve azt, hogy a temp-
lom „Louis“-i, azaz XVI. Lajos-stílusú, a festés pedig 1794-ben
készült. Az említett stílusra egyébként jellemzõ a líraiság, az
antik díszítés, a világos szín stb. A Pozsony- Nagyszombati
Egyházmegye Schematizmusa a Szent László templom benedi-
kálásának 1794-et jegyzi. Az egyik esztergomi kiadványban is
az olvasható, hogy Terbegecen „1794-ben egy új Szent László-
templomot építettek“ Az egyhajós, homlokzati tornyos barokk-
klasszicista templom félköríves szentélye nyugat felé néz. A
keleti fõbejárat kõkeretes kapuja enyhén félköríves, felette egy
ugyancsak félkörívben végzõdõ ablakkal, egy környílással,
illetve a torony hangvetõ ablakával. A dongaboltozatos hajót
két-két félköríves ablak tagolja. A szentély déli részéhez épült a
sekrestye, ahonnan ajtó vezet a korabeli szószékre. A hajó meny-
nyezete és a szentély festése igen zsúfolt. A templom állapota
jelenleg statikai szempontból nem megfelelõ. A hajó mennye-
zetét aládúcolták, mivel az több helyen megrepedt, s a közpon-
ti mennyezeti freskónál, a Szentlelket ábrázoló galambnál be is
szakadt. A freskók közül így csak két,  evangélistákat ábrázoló
kép látható. Egyes feltételezések szerint a templom freskói nem
eredetiek, a régiek ugyanis a mai képek alatt rejtekeznek. Ám a
legtöbb leírásban errõl nem olvashatunk. Ladislav Šášky az
Umenie Slovenska (Szlovákia mûvészete) címû monográfiájá-
ban példál azt írja, hogy a terbegeci templom 1794-bõl szárma-
zó, illuzórikus fali képeinek és mennyezeti freskóinak szerzõje
ismeretlen. Ez vonatkozik az oltár architektúrájára s az orató-
riumot ábrázoló képre is. A korlátbábos díszes oratóriumban a
templomépíttetõ kegyúr, Pongrácz László látható zöld ruhában,
imakönyvvel a kezében. Mellette a község akkori papja térdepel
fekete reverendában, kezében olvasóval. A szentélynek szinte
minden szeglete zsúfolásig ki van festve. A virágmotívumokon,
figurális alakzatokon kívül itt látjuk a négy sarkalatos erény
nagyméretû megjelenítését. A szürke alakzatok rekvizitumai a
mérleg, a kard, az oszlop, a lángoló szív stb. A keresztény teoló-
gia négy sarkalatos erénye az Okosság, az Erõsség, a Mérték-
letesség és Igazságosság. Ez gyakran kiegészül a Nagylelkûség
és a Béke perszonifikációjával, s olykor keverednek a három
isteni erény: Hit, Remény, Szeretet allegóriáival, sõt a görög-
római mitológia isteni alakjaival. Az utóbbi jellemzõ például a
terbegeci templom építésének stílusjegyeire is. A fõoltár kora-
beli faalkotás. Az oltárszekrény ajtaját egy aranyozott kehely
díszíti, s az egész oltárt két kisebb angyalputtó és két nagyobb
szárnyas faangyal õrzi. Mögötte áll rokokó keretben a nagy-
méretû, a védõszentet, Szent Lászlót ábrázoló oltárkép, alatta az
építtetõt s az építést megörökítõ latin nyelvû emléktáblával.
László a serege élén halad fehér lován. Fején korona, vállán
piros palást, kezében lándzsa, mellyel vizet fakaszt a földbõl. A
kép felsõ részében angyalok serege látható. A kép alsó felének
szignója mára szinte nem olvasható. Ám mintha az a Leicher
nevet s az F.I. rövidítést rejtené. A Csehországból származó
osztrák festõ, Felix Ivo Leicher (1727-1812) a híres mûvész,
Maulbertsch mûhelyének tagja volt. Több oltárképet (Beszterce-

bánya, Vác, Sopron, Pozsony), köztük Szent László-ábrázolást
is készített. Talán õ készíthette a terbegecit is? A szentélyt lezáró
diadalív jobb oldalán látható az eredeti, rokokó fa szószék.
Kosara felett a baldachinos hangvetõt a Szentlelket ábrázoló
galamb díszíti, tetején a Tízparancsolat két táblája van. A szó-
szék közelében áll a nagyméretû fa Jézus Szíve-szobor. Jézus
fehér ruhában, piros palástban látható, feje körül aranyozott
glóriával, két kezével lángoló szívére mutatva. Bal oldalon a
lourdes-i mellékoltár kapott helyett. Karácsonykor ezen áll a
betlehem is. A hajó falain több korabeli rokokó keretes fest-
mény látható. A déli falon függ a keresztre feszített Krisztus
nagyméretû festménye. Szignója nem látható. Krisztus arccal
balra tekint; fején töviskorona és glória, testén ágyéktakaró lát-
ható. Karizmai jól kidomborodnak; arca inkább a reménységet,
mintsem a szenvedést tükrözi. Felette egy kisebb méretû Pieta-
festmény látható. A nyugati falon Szent Annát látjuk Máriával,
hátul pedig egy Madonna-festmény függ: Mária fején korona és
fátyol, testén kék ing és piros palást van. A mezítelen Kisjézus
fején is korona látszik. A kórus alatt áll Szent Antal nagyméretû
szobra. Barna szerzetesi ruhában, derekán fehér kordával és
rózsafüzérrel, jobb kezében kenyérrel. Bal kezén ül csillagokkal
díszített fehér ruhában a gyermek Jézus; kezében liliomot, illetve
egy evangéliumos könyvet tart. A szobor alatti magas állvá-
nyon ez olvasható: „Isten dicsõségére/ Racsko Bertalan/ és csa-
ládja/1908“. A szobortól nem messzire van a kõbe vájt szen-
teltvíztartó, illetve a csigalépcsõs kórusfeljáró. A karzaton pedig
egy felújításra váró, mûködõképes Rieger-orgona kapott helyet.
A sekrestyében függ a korpuszos körmeneti fakereszt, s van itt
egy régi kisebb méretû, álló díszes fakereszt is.“

Szakrális emlékek Ha a faluban járunk, nem sok szakrális
emlékkel fogunk találkozni. A templomudvarban álló kereszten
az 1975-ös évszám olvasható ki, de a kereszt jóval régebbi;
abban az évben újították fel. Egy ház kiskertjében áll a Petre-
zsél-féle kereszt. Nehezen olvasható a dedikáció, ami így szól:
„Isten dicsõségére /állíttatta/Petrezsél Sándor/és családja“. A
temetõben egy kereszt található. INRI felirattal ellátott, magas
oszlopfõn áll, dedikáció nincs. Ám egyszer, mikor a temetõben
jártam, volt szerencsém beszélni egy asszonnyal (nevére sajnos,
már nem emlékszem), akinek elmondása szerint a keresztet
Nyáry Lajos készíttette, kb. néhány 10 évvel ezelõtt. Érdeme
volt ebben Filip Péternek is. A temetõ bal oldali szegletében
található néhány sírkõ, elkülönítve a többitõl. Ide a faluban élt
zsidó családok temetkeztek. Néhányan közülük nemesek vol-
tak. A Leszenye felé vezetõ útnál, nem messze az Arany-
bányától, a pincéknél áll egy kápolna (népiesen: káponka) is.
Benne egy Szent Antal-szobor került elhelyezésre. 

Terbegec földrajzi nevei: Boróka, Jesztreg-erdõ, Fityka,
Bikavölgy-erdõ, Mogyorós, Cseres, Túróstáska, Kavicsos,
Borovics, Hébec-hegy, Dolinka, Nagy-erdõ, Kukucka. 

Utószó és köszönetnyilvánítás
Írásom elsõ szavainál kiemeltem, hogy közel sincs meg a

teljes történet. Ismételni tudom magam csak. Mindig lesz vala-
mi új, eddig fel nem fedezett esemény, történet, amivel bõvít-
hetjük az adott település helytörténetének ismeretét. Az
évszázadok alatt nagyon sok értékes okirat, levél, emlékirat
elveszett, elpusztultak a háborúkban, a török támadások alatt,
vagy a tûz martalékává lettek. Ezekbõl, sajnos, már nem tud-
hatunk meg semmit, csak a fennmaradt írásokra, forrásokra
támaszkodhatunk. Terbegec történetével kapcsolatban igyekez-
tem minden fontosabb eseményt leírni. Sok-sok írást kihagytam,
mert úgy gondoltam, az olvasótábornak nem lenne érdekes. 

Ha a terbegeciek és a kedves rokonság olvassák majd, és
valami helytelent, rosszat vélnek felismerni benne, akkor tõlük
elõre is elnézést kérek, nem állt szándékomban. 

Végül pedig szeretnék köszönetet mondani elsõsorban a
rokonoknak és minden adatközlõnek, akik sokat segítettek
nekem. További köszönet illeti Csáky Károlyt, aki szüntelen
fáradozással tárja fel, mutatja meg nekünk a szülõföldünkön
való értékeket, a múltat és a szépet. Köszönet illeti még minda-
zokat, akiknek nevei sajnos most nem jutnak eszembe, de akik
szintén segítségemre voltak. 

Jánoska Mátyás

(Befejezés az elõzõ
számokból)
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Lassan-lassan már észrevehetõ, hogy hosszabbak a nappalok, hama-
rabb virrad, és késõbb sötétedik, ritkábban jönnek vendégségbe a cinegék
és társaik, néphagyományi megfigyelés szerint Bálint napján párzanak a
verebek, és Zsuzsanna napján megszólalnak a pacsirták is. Az idõ kereke
megállíthatatlanul forog, és észrevehetõ, hogy már kertek alatt jár
a tavasz.

Idõszerû lesz a kertészeknek szétnézni kertjeikben, és számot vetni a
kora tavaszi teendõkkel. Megkezdhetjük lassan a fák törzsének tiszto-
gatását, a megbetegedett ágak, gallyak eltávolítását és megsemmisítését
(beteg növényt ne tegyük a komposztba). Ne feledkezzünk meg a bogyós
növények (ribiszke, egres stb.) tisztításáról, ritkításáról sem. Metszés
után, a fagyok elmúltával a lemosó permetezést is el kell végeznünk.

Nézzük meg a kertben azt is, hogy az évelõ növényeinket mennyire
viselte meg a tél, ha szükséges, azok karbantartását is végezzük el, dugjuk
vissza az esetlegesen földbõl kijött hagymákat.

Fagymentes idõben elkezdhetjük a lombhullatós sövények metszését
is. Ha hidegben metszünk, vigyázzunk, mert az ágak ilyenkor még fagyo-
sak, törékenyek. Néhány díszcserjét - a fagyalt, a gyertyánt, vagyis a
sövénynek ültetett cserjéket - alakítsuk, idomítsuk. Ha alulról felritkultak,
erõsebb visszavágással ifjítsunk. Általában a növény felsõ kétharmadát el
kell távolítani. A kora tavasszal vesszõkön virágzó díszcserjéket ilyenkor
ne háborgassuk.

A hónap közepén mindenképpen vessük el a szabadföldi termesztésre
szánt középkorai paradicsomot palántanevelõ ládákba. Kezdhetjük a
nyári fogyasztásra szánt zeller vetését is. Szintén elvethetjük a spenótot
20-23 cm sortávra. Ha még nem tettük, vessük a petrezselymet, korai
termesztésre a korai cukor-, téli tárolásra a hosszú és félhosszú fajtákat
25 cm-es sortávolságra és nedves talajon 1-2 cm mélyre. Ne feledkezzünk
el a sorjelzõ növényekrõl sem.

Jó, ha tudjuk, hogy a petrezselyem magja nagyon nehezen csírázik,
ezért azt tanácsolják a kertészek, hogy mielõtt elvetnénk, öntsünk forró
vizet a magokra. Ezzel meggyorsíthatjuk a kelését. Földbe kerülhetnek a
korai káposztafélék magvai, a fejes saláta és tépõsaláta is vethetõ.

Még egy õsi praktika a káposztafélék ellenálló képességének
fokozására: a magokat ne vessük tápanyagdús talajba, sõt, ellenkezõleg,
legyen a talaj sovány, a hely szélnek kitett, napos. Így erõs, zömök palán-
tákat kapunk. Kiültetéskor már a nekik megfelelõ talajba és körülmények
közé kerüljenek. A hónap utolsó hetében megkezdhetjük a borsó vetését
is 40 cm sortávra 8-10 cm mélyre. A középkorai termesztésre most vessük
a karfiolt - a rövid tenyészidejû és középérésû fajtákat.

Ha õsszel nem duggattunk, most feltétlenül kerüljön a földbe
a fokhagyma 25 cm sor- és 10 cm tõtávolságra. Gyakran tapasztaljuk,
hogy az elduggatott fokhagymagerezdek egyszer csak a felszínen kötnek
ki. Mindezt a giliszták aktív munkájának köszönhetjük. Ez ellen is tudtak
eleink praktikát. Duggatás elõtt hagymahéjat sekélyen gereblyézzünk a
talajba. Így a giliszták a hagymahéjjal lesznek elfoglalva. Azt is mondták,
hogy a dughagymát duggatás elõtt alaposan áztassunk be esõvízbe. Így
gyorsabb lesz a gyökérképzõdése a megduzzadt hagymának.

Ha az idõjárás kedvezõ, vethetjük a sárgarépát és a paszternákot is.
Nagyapáink azt tartották, hogy a vetõmagokat ültetés elõtt fürdetni kell.
Tudvalévõ, hogy a kamillának fertõtlenítõ hatása van. Kihûlt kamillateá-
ba áztassuk be a vetni kívánt magvakat. A fürdõ után azonnal vetni kell.

Régi trükkel javíthatjuk vetõmagvaink csírázóképességét. A nem
megfelelõen tárolt magok, így a melegen tartottak, amelyek ráadásul még
öregek is, egy vékony olajréteget izzadnak ki magukból, ami gátolja a
csírázást. Ezért áztatás elõtt homokkal vagy földdel alaposan dörzsöljük
át, így eltávolítjuk a vékony olajfilmet, és a magok fel tudják venni a
szükséges nedvességet. Túl öreg maggal ne kísérletezzünk.

-ber-

Kerti  munkák februárban Régi - új kereskedelmi 
egységgel bővült Inám

A rendszerváltás után magántulajdonba került
a COOP Jednota élelmiszerüzlete és vendéglõje
Inámban. Az üzlet az épület kisebb helyiségében,
míg a vendéglõ a  két helyiséget magába foglaló
részben funkcionált. A tulajdonosok évek óta nagy
hangsúlyt fektetnek mind az épület karbantartására,
mind felújítására, valamint a vásárlók igényeinek
kielégítésére. A tavalyi év folyamán került sor a
nyílászárók cseréjére, ezt megelõzõen az épület
külsõ burkolatának felújítására. 

Miután a településen ez az egyetlen élelmiszer-
üzlet, a két tehetséges tulajdonos, a Zolcer házaspár
- Magdaléna és Gábor az élelmiszerüzlet áthelye-
zése mellett döntött az egykoron kocsmaként
funkcionált helyiségekbe, így megnõtt az élelmi-
szerüzlet alapterülete. A rekonstrukciós munkálatok
ideje alatt nem üzemelt a helyi vendéglõ, mely évek
óta veszteséget produkált.

2021. január 11-én került sor az új, jó hangulat-
tal és modernizált, látványos belsõvel megújult élel-
miszerüzlet átadására. Új polcrendszerrel, kasszával
egy tágas, világos, minden igényt kielégítõ üzletet
vehettek birtokukba a vásárlók. Az elsõ napon
figyelmesség is várt a vásárlókra, minden vevõ
ajándékkal távozott az üzletbõl.

Ami a kínálatot illeti, a jó üzleti szellemmel és
szervezõkészséggel megáldott tulajdonosok mindig
is gondosan ügyeltek a kínálatra, mely kielégíti a
legigényesebb vevõk igényeit is. Az élelmiszereken
kívül megtalálható az üzletben a drogériarészleg,
különbözõ tápok kis állatok részére, bõ a kínálat a
fagyasztott termékekbõl, de szezonálisan megtalál-
ható az üzlet kínálatában az ikebanák, gyászcsok-
rok, mûanyag virágok széles palettája is. Szinte
mindennap új áruval töltik fel a kínálatot, nagy súlyt
fektetnek a keresletre, és igyekeznek kielégíteni
mindannyiunk igényét. Bevezették a kártyával
történõ fizetés lehetõségét, ezzel is megkönnyítve a
fizetés módját. És mint azt a tulajdonosok elmond-
ták, a bolt fejlesztésének még nincs vége, további
terveket tartogatnak tarsolyukban, melyek megvaló-
sításához nagyon sok sikert kívánunk nekik.

S ha már a sikereknél tartunk, a felmutatott ered-
mények nem jöhettek volna létre odaadó, mindenre
figyelõ, kedves kiszolgálók nélkül, akik figyelnek a
vevõk igényeire, kérésre megrendelik az igényelt
árut, és mindenkihez figyelmesen, jó szándékkal
megáldva viszonyulnak. S hogy kik õk valójában:
Tomaskin Szilvia üzletvezetõ, Bolgár Andrea és
Wéber Tünde eladók. Köszönjük nekik a sok mun-
kát, mellyel kiszolgálnak bennünket, a hozzáállást
és a figyelmességet! Úgy hiszem, a tulajdonosok
álma, az új, minõségi szolgáltatás megteremtése
valóra vált, sokunk nevében gratulálok, és sok si-
kert kívánok a vállalkozás bõvítéséhez! Kívánom,
hogy az az erõ, mely motiválja õket, sosem lankad-
jon, és szívbõl köszönjük mindannyiuknak azt a
rengeteg munkát, amit a vevõ érdekében kifejtenek!

Nagy Mária
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A Csemadok Országos Elnökségének
Nyilatkozata 

A Csemadok Országos Elnöksége mély megrendüléssel
fogadta, hogy az elmúlt idõszakban több, helyi, regionális és
országos szinten is kimagasló és elkötelezett kulturális és közéleti
munkát végzõ Csemadok-tagunk távozott el közülünk örökre,
köztük Rózsa Ernõ, a Csemadok Országos Elnökségének örökös
tiszteletbeli tagja, valamint Huszár László, a Szlovákiai Magyar
Mûvelõdési Intézet igazgatója. Értékteremtõ és értékmentõ
tevékenységük kitörölhetetlen nyomot hagyott kulturális és tár-
sadalmi szövetségünk történelmében, és örökre bevéste nevüket a
felvidéki magyarság tudatába. Emléküket megõrizzük. Legyen
nekik könnyû a föld!

A február 15-én induló népszámlálás kapcsán minden tagunkat
és nemzettársunkat arra biztatunk és kérünk, hogy bátran vallják
meg nemzetiségüket és anyanyelvüket, mert csak így tudjuk erõs
közösségként megtartani iskoláinkat, kulturális és társadalmi
intézményeinket, és az ezekhez rendelt  állami és egyéb  támogatá-
sokat. Kérjük a Csemadok tagjait, hogy a népszámlálás sikere
érdekében segítsenek  idõsebb vagy hátrányos helyzetû polgár-
társainknak, nemzettársainknak, nagyszüleinknek az adatok
elektronikus feltöltésében. Tudatosítsuk, hogy „minden magyar
felelõs minden magyarért!“ Nekünk mindenki számit!

Továbbra is hangsúlyozzuk, hogy Szövetségünk az egységes,
minden politikai  pártot és mozgalmat magába foglaló felvidéki
politikai egység megteremtésének a híve. Sajnálattal vettük tudo-
másul, hogy a 2019 õszén megvalósult aláírásgyûjtéssel, melyhez
a szövetség is a nevét adta, s mely során a valódi társadalmi és
politikai összefogás megteremtése mellett tette le hitét több ezer
Csemadok-tag, egyesek visszaéltek, és a kapott felhatalmazást nem
az egység megteremtésére, de széttagoltságunk fenntartására fordí-
tották. Ezért felszólítjuk az érintetteket, hogy mutassanak példát,
egyéni  céljaikat rendeljék a közösségi érdekek alá, térjenek vissza
a  tárgyalóasztalhoz, és a népszámlálási kampányban közösen, a
többi párttal, illetve mozgalommal együtt szólítsák meg magyar-
ságuk és anyanyelvük megvallására a felvidéki nemzettársainkat.

Kérjük, ne hagyják, hogy a választók hitehagyottan és csaló-
dottan kifogyjanak pártjaink mögül, hiszen akkor értelmetlenné
válik minden, amiért az elmúlt 100 évben oly sokan életüket, sor-
sukat áldozták fel. Soha nincs késõ építeni, és soha nincs késõ
kezet fogni, ha van akarat. Merjünk, merjenek akarni!

Kézmûves pályázat
A Szlovákiai Magyar Kézmûves Szövetség rendhagyó
pályázatot hirdet. Várjuk azoknak a mûveknek a fotóját,
amelyeket felvidéki kézmûvesek alkotnak, alkottak. 

Két kategóriában várjuk a fényképeket: 
1. a hagyományos technikával készült termékekét
2. a modern eszközökkel készült alkotások fényképét

A fényképek alapján kiválasztjuk egy kiállítás anyagát,
azért kérjük, amennyiben nem kívánják az elkészült
tárgyat kiállításra beadni, akkor azt jelezzék. 
A kiállításon is szereplõ alkotásokból egy albumot adunk
ki a Csoóri Sándor Alap pályázatának köszönhetõen.
A fényképeket február 28-ig várjuk a felvidekikezmu-
vesek@gmail.com címre. A beérkezett képeket feltöltjük
Facebook-oldalunkra is (https://www.facebook.com/
szlovakiaimagyarkezmuvesszovetseg). 
Kérjük, adja meg elérhetõségét is (név, postai cím,
e-mail-cím, telefon).

E lapszám megjelenését a Bethlen Gábor Alap és 
a Kisebbségi Kulturális Alap - SZK támogatta.


