
„Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg nem szerzi magának.” Kodály Zoltán
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„Megvan az ideje a kövek szétszórásának, 
és megvan az ideje a kövek összerakásának.”

De vajon itt van e az ideje a tavaly tavasz-
szal szétszórt kövek – kultúránk házának 
kövei – összerakásának? Bizony elég sokat 
töprengünk ezen az utóbbi időben. Mit 
lehet, és főként mikor lehet már kezdeni, 
tenni valamit. Hiszen már szinte fájnak a 
bezárt művelődési házak, a szereplők nél-
küli pódiumok, a nézők nélküli termek. 

Rá kellett jönnünk, hogy nagyon tudnak 
hiányozni az elmaradt közösségi alkalmak. 
A tanácskozások, a próbák, a fellépések, a 
beszélgetések. Szövetségünk, a Csemadok 
Országos Elnöksége és a területi titkárok 
a járvány sújtotta időszakban többször is 
tervezték az újrakezdést. Online formá-
ban, vagy a szabály szabta keretek között 
ketten-hárman „összehajolva”. Többször 
is úgy látszott, már-már sikerülhet a do-
log, azután megint közbejött – és mindig 
közbejött valami. 

Az elnökség tagjaival legutóbb április 28-
án találkoztunk Ipolynyéken, hogy számba 
vegyük az utóbbi bő év történéseit. Bízunk 
benne, hogy a megosztottságunk első pilla-
natától az egységet, az összefogást sürgető, 
a közös fellépésért perelő Csemadok óhaja 
(talán ismét a mi közbenjárásunknak is 
köszönhetően) teljesüni fog. Reméljük, 
hogy az egységóhajtás hajtja a legilleté-
kesebbeket, az alakuló közös képviselet 

aktorait is. Ismét sok múlhat a kísérlet 
sikerén, és sokat veszíthetünk. Szeretnénk, 
ha a forró tűvel és esetleg nélkülünk sza-
bott-varrott szabályzatok helyett alaposan 
átgondolt, megfontolt és mindenkinek a 
javát szolgáló törvények szülessenek – az 
érintettek bevonásával.

Rendezvényeinket, amennyiben a jár-
ványhelyzet megengedi, megtartjuk. Igye-
kezzünk bepótolni az esetleges elmaradt 
évzárókat, a lehetőségek függvényében 
megtartani a területi konferenciákat, és 
legkésőbb (de valószínűleg ebben az idő-
pontban) szeptember 15-ig megrendezni 
az országos közgyűlést. 

Az elnökség elismerését fejezte ki a nehéz 
helyzetben helytálló és teljesítő, az online 

Minden tízedik évben az egyik 
legnagyobb fi gyelmet felkeltő 
esemény a népszámlálás, mely-
nek eredményei jelentős mérték-
ben befolyásolják az országokon 
belül az ott élő lakosság, az egyes 
népcsoportok és nemzetiségek 
életét, létét. 

A jelenleg folyó népszámlálás 
keretén belül a múlt év közepétől 
ez év februárjáig az lakásössze-
írásra került sor, február közepé-
től március végéig önszámlálás 
keretében, elektronikus módon 
az ország lakosságának mint-

Önszámlálás után megszámoltatás
egy 86%-a adott tájékoztatást 
önmagáról.

A maradék 14 százalék, aki 
nem számolta meg magát az 
elfogadott rendeletek szerint 
május 3-a és június 13-a között 
kell hogy válaszoljon az ön-
kormányzatok által kinevezett 
kérdezőbiztosoknak a nép-
számlálási gyűjtőíven szereplő 
kérdésekre. Ezt megtehetik az 
önkormányzatok által az egyes 
településeken biztosított köz-
pontokban, vagy szükség esetén 
az érintett személyek kérhetik, 

hogy a kérdezőbiztos a lakóhely-
ükön keresse fel őket.

Sajnálattal vettük tudo-
másul, hogy Dél-Szlovákia 
egyes járásaiban az országos 
átlagtól alacsonyabb arányú 
volt a bekapcsolódás a nép-
számlálás március végén be-
fejeződött elektronikus sza-
kaszában és csupán a Szenci, 
Dunaszerdahelyi és Lévai, va-
lamint a Galántai és Vágsellyei 
járásban érte el, haladta meg 
a kitöltöttség az országos át-
lagot. Ezzel nem lehetünk elé-

gedettek és mindent meg kell 
tennünk annak érdekében, hogy 
a biztosok által az előttünk lévő 
alig másfél hónapban mindenki 
megszámláltasson, s elsősorban 
azért, hogy magyar nemzeti kö-
zösségünk a megmérettetés után 
ne találtasson könnyűnek, sem 
számban, sem számarányban ne 
csökkenjen a magyarság száma, 
mert csak így tudunk az elkövet-
kező időszakban a fejlődés útjára 
lépni, így tudjuk az előttünk lévő 
feladatokat sikeresen megoldani, 
a problémákat legyőzni. MR

térben is emlékezeteset alkotó egyéneknek, 
csoportoknak. Aláhúzva: ebben a helyzet-
ben a mindig újat és hatékony megoldást 
kereső fi ataloknak (a Csemadok Ifjúsági 
Tagozata tagjainak).

A Csemadok motorja az alapszerve-
zet vezetősége. Az a lelkes csapat, amely 
éberen fi gyeli környezete lehetőségeit, és 
szervezi településeink kulturális életét. 
Rájuk az elkövetkező napokban, hetek-
ben, hónapokban nagy szükség lesz. Ők 
az újraindítás, újrakezdés záloga. Bízunk 
benne, hogy megvalósulhat.

A Próféta szerint „megvan az ideje a 
kövek összehordásának.” Jó lenne jövőbe 
látni és tudni, hogy itt van-e az ideje a 
kövek összehordásának. GJ



2 2021. május

ELSÔ KÉZBÔL INGATLANJAINK

Megújul a Zselízi Magyar Ház (Csemadok-ház/Sacher-ház) 
A Csemadok Zselízi Alapszervezetének 

tulajdonát képező Magyar Ház faramuci 
helyzetben van megnevezését illetően. A 
tulajdonos okán, aki székházának és kö-
zösségi házként használja a Csemadok-ház 
a helytálló megnevezés. 2011-ben létrejött 
magyar civil szervezetek összefogása okán 
viszont intézményesítették az objektumot 
és a közbeszédben inkább a Magyar Ház 
megnevezés honosodott meg. 

Az épület egyike Zselíz legrégebbi épüle-
teinek, nagy múltra tekint vissza és komoly 
történetiség is társul hozzá, ezért a törté-
nelmi neve a Sacher-ház. A világhírű torta 
feltalálója ugyanis 1843 környékén több évet 
is lakott az épületben, amikor az Esterházy 
család szolgálatában állt. Sőt fi a, Eduard 
itt látta meg a napvilágot, aki később meg-
alapította Bécs legpatinásabb világismert 
luxusszállodáját, a Sacher Hotelt. 

Az épület a grófi  uradalom egyik közpon-
ti épülete volt, közvetlen tőszomszédságában 
a kastélynak. 1945 után az épületet az egész 
uradalommal egyetemben államosították, trak-
toristák szálláshelyeként, majd az Állami Gaz-
daság vezetőjének lakhelyéül szolgált. Állapota 
ugyanakkor borzalmasan leromlott, egyáltalán 
nem volt megbecsülve ebben az időszakban. 
Hajdani pompáját szándékosan hagyták el-
sorvadni. A rendszerváltás követően az épület 
Zselíz város tulajdonába került, de az nem tar-
tott rá igényt, így viszonylag kedvező, mondhat-
ni szimbolikus áron eladta a Csemadok helyi 
alapszervezetének. Az alapszervezet a terület 
és az épület egy részét tovább értékesítette egy 
magánszemélynek. Ez sajnos felbecsülhetetlen 
károkat okozott az épületben. 

Az 1990-es években fokozatosan kezdő-
dött meg az épület felújítása. Ehhez főleg 
az akkori magyarországi határon túli támo-
gatásrendszeren, az Illyés Közalapítványon 
keresztül sikerült forrást biztosítani, de nagy 
segítséget jelentett a több Csemadok-tagot 
is tömörítő akkori városvezetés elkötele-
zettsége. Ezáltal az épület megmenekült 
az enyészettől, takarosan rendbe lett téve, 
sőt megkezdődött egy hozzáépítésnek is az 
előkészítése. Az épületben akkor még csak 
3 helyiség volt, ezért megfogalmazódott az 
igény, hogy egy közösségi nagyteremet épít-
senek hozzá az ingatlanhoz. Akkor arra nem 

gondoltak, hogy ezzel a beavatkozással még 
jobban eltorzítják a történelmi épületet. A 
hozzáépítés a 2000-es évek elején indult meg 
közösségi adománygyűjtésből, ám keret csak 
a vasszerkezetre volt elég, így a munkála-
tok egy időre megakadtak. Újabb lendületet 
2009-ben vett, amikor az anyanyelvhasználati 
jogokért való dunaszerdahelyi tüntetésre 
utazott a zselíziek egy csoportja autóbusz-
szal. A későbbi elnökben és több későbbi 
elnökségi tagban akkor fogalmazódott meg 
a munkálatok befejezésének elhatározása, az 
építkezés kézbevétele. Ezután új vezetőséget 
választottak a zselízi alapszervezet élére, 
akik célkitűzéseiknek megfelelően ütemesen 
haladva fejezték be a közösségi nagyterem 
hozzáépítését. Az átadóünnepségre két évvel 
később 2011-ben került sor, melyen jelen 
volt több magyarországi prominens személy, 
például a pozsonyi magyar nagykövet is. 

Bár a ház teljes körű felújítása még koránt 
sem fejeződött be, a munkálatok üteme is-
mét lassulni kezdett és újból a közösségi és 
a kulturális élet felpezsdítésére helyeződött 
a hangsúly. Apró léptekben ugyanakkor to-
vábbra is folyt az épület építgetése, legfő-
képpen szépítése. 

Újabb mérföldkő 2019-ben következett 
be, amikor szerteágazó pályázati források 
bevonásával megtörtént egy kiállító terem, 
a Sacher-terem kialakítása. Ennél a munká-
latokat végzők már nagyon tudatosan oda-
fi gyeltek, hogy az épület hajdani stílusában 
történjenek az attribútumok kialakításai. 
Itt lettek elhelyezve többek közt azok a bú-
torok és kiegészítők is, melyeket a sikeres 
kapcsolatfelvétel után a bécsi Sacher Hotel 
adományozott az épületnek. 

2020-ban ismét egy fontos projektnek 
az előkészítése kezdődött el, ami a pince 
revitalizációját tűzte ki célul. Az eredeti 

épület alatt ugyanis egy gyönyörű téglakira-
kásos, boltíves pincehelyiség található, ami 
romos állapotában is sugározta a történel-
miséget. A felújításra azért is égetően nagy 
szükség volt, mivel fennállt a veszélye, hogy 
az alapok nincsenek megfelelő állapotban, 
hisz becslések szerint az épület eredeti részei 
több mint 250 évesek is lehetnek. 

A magyar kormány a Csemadok központ-
ján keresztül támogatta meg a magyar ház 
felújítását, melyet a pince rekonstrukciójára 
fordíthattak. Jelen munkálatok még folya-
matban vannak, de már most látszik, hogy a 
vártnál is előkelőbb és méltóbb állapotokat 
sikerült kialakítani, ami valóban bázisa és 
kulturális értéke lehet a helyi közösségnek 
és a Garam mente magyarságának.  

Ezen munkálatok befejeztével a helyi 
csemadokosok következő nagy projektje az 
ugyancsak rossz állapotban lévő tetőszerkezet 
felújítása, lehetőségekhez mérten a tetőtér 
beépítése, az udvar és a kert rendezése, eredeti 
korabeli hű kerítés visszaállítása, az épület 
előtti parkoló korabeli jelleget kölcsönző tér-
szerű kialakítása, nem utolsó sorban pedig 
az épület homlokzatának véglegesítése, mely 
által teljes valójában nyerheti vissza eredeti 
arculatát a történelmi patinás épület, mely 
Zselíz ékszerdoboza lehet ezek által. 

Mindennek megvalósítása érdekében a 
Csemadok alapszervezetének vezetősége 
igyekszik minél több lábon állni és minél 
több forrásra támaszkodni. A fentebb fel-
sorolt munkálatokat főleg a Magyar Kor-
mány Nemzetpolitikai Államtitkárságának, 
illetve a Bethlen Gábor Alap, Szlovákia Ki-
sebbségi Kulturális Alapja, Nyitra megye 
önkormányzata, a magyarországi Nemzeti 
Együttműködési Alap, a Leader partnerségi 
akcióterv, nem utolsó sorban pedig Zselíz 
városa támogatta. Ugyanakkor sikerrel pá-
lyáztunk például a ZSE energetikai vállalat 
vagy a Raiffeisen Bank kiírásaira is, legutóbb 
pedig az Interreg Kisprojekt Alapnál jártunk 
sikerrel egy komolyabb nemzetközi pályá-
zati kiíráson. Hozzá kell tenni, hogy ezek a 
pályázatok nem túl nagy összegű projektek, 
javarészük pár ezer eurós támogatás. Munka 
ugyanakkor mindegyikkel számottevően sok 
van, de nagyon elkötelezett csapatunk van, 
aki kezd beletanulni ebbe a pályázati világba. 
Mindazonáltal sok energiát felemésztenek 
ezek a munkálatok, viszont a nagyszerű célok 
megvalósítása érdekében ezt látjuk egyedüli 
járható útnak.  SA
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Megemlékezés Erdélyi Jánosról 

A magyar költészet napján

Április 1-jén ünnepeljük Erdélyi János költő, kritikus, esztéta, nép-
költészeti gyűjtő születésének napját. A 19. század magyarságának 
sokoldalú, nagy tekintélyű, művelt személyisége 1814-ben született 
az egykori Kis-Kaposon. 

A nagykaposi Magyar Közösségi Ház munkatársai csendes fő-
hajtással és az intézmény falán található Erdélyi-emléktábla meg-
koszorúzásával emlékeztek meg Erdélyi János születésének 207. 
évfordulójáról. 

Erdélyi János életét, emberi magatartását példaként lehetne állí-
tani a mai nemzedékek elé. Az egyik legjelentősebb alakja a magyar 
tudományos és kulturális életnek. Már 25 éves korára a Magyar 
Tudományos Akadémia levelező tagjává vált, a szabadságharc idején 
Kossuth Lajos a Nemzeti Színház igazgatását bízta rá, a szabadság-
harc leverése után pedig Sárospatakon fi lozófi a és irodalomtanár, 
valamint a kollégium könyvtárosa volt. Fontos, hogy munkáját, 
időtálló igazságait egyre többen megismerjék. Ezt a célt szolgálja, 
hogy a nagykaposi Magyar Közösségi Ház falán található Erdélyi 
János-emléktáblára 2020-ban rákerült Lapidaris Kő is, mely lehetővé 

A magyar költészet napját 1964 óta április 
11-én, József Attila születésnapján ünnepeljük. 
Ez alkalomból a Csemadok Naszvadi Alapszer-
vezete mellett működő Mécsvirág Irodalmi Kör 
szervezésében irodalmi műsorral tisztelegtünk 
a magyar líra előtt. Ez egy olyan rendezvény, 
amit az online térben is meg tudtak rendezni. 
A résztvevőknek, a szavalóknak köszönhető-
en felidéztük nagy költőink munkásságát, a 
rendezvény a közösséget is összehozza. Ezen 
közösség tagjai az irodalom szerelmesei, az iro-
dalomkedvelők. Mindenki elszavalja kedvenc 
versét, melyet érdekesnek talál, hogy megossza 
velünk, nézőkkel, hallgatókkal. A költészet az 
irodalom egy olyan ága, mely során a költő a 

versek soraival fejezi ki örömét, bánatát, csaló-
dását vagy éppen szerelme iránt érzett érzéseit. 
Ezen érzelmek bemutatására került sor április 
elején a Csemadok Naszvadi Alapszervezetében 
is. Betartva az aktuális járványügyi intézkedé-
seket, egyenként jöttek a szavalók és szavalták el 
József Attila, Juhász Gyula, Reményik Sándor, 
Weöres Sándor vagy éppen a naszvadi közélet 
és a Csemadok egyik nemrég eltávozott tagjá-
nak, Németh Gyulának költeményét. Az ünnepi 
műsort méltató szavaival a Mécsvirág Irodalmi 
Kör vezetője, Csontos Erzsébet nyitotta meg. 
A szavalatok sokaságát Becse Szabó Ilona gyö-
nyörű hangjával „fűszerezte“. A műsor szavalói 
Mátyus Mária, Szabó Veronika, Szlávik Gyön-

gyi, Hengerics Már-
ta, Balogh Rebeka, 
Patasi Mária, Dézsi 
Rebeka, Simonics 
Tímea, Vecsey 
Lajos, Bódis Irén, 
Pém Bódis Aurélia, 
Csontos Erzsébet 
voltak. 

Bő egy hónapja 
a  Csemadok he-
lyi alapszervezet 
facebook oldalára 
felkerült a XIV.  
Wass Albert felol-
vasó maraton al-
kalmából készült 
ünnepi műsorunk, 

teszi Erdélyi János éle-
tének, munkásságának, 
helyi hagyatékának 
online bemutatását az 
NFC technológia segít-
ségével.

Erdélyi Jánosról a vá-
rosban 1894-ben emlé-
keztek meg első ízben, a 
születésének 80. évfor-
dulóján, 1964 óta pedig 
minden évben tartanak 
megemlékezéseket. Az 
Erdélyi János Emlék-
napok a Csemadok or-
szágos rendezvényei közé tartozik, a szervezők bíznak benne, hogy 
ősszel, a járványhelyzet miatt bevezetett korlátozások már lehetővé 
tesznek egy nyilvános, méltóságteljes megemlékezést. VE

ugyanitt tekinthető meg április 11-től a ma-
gyar költészet napjára elkészített felvétel. Re-
mélhetőleg a biztató jövőnek köszönhetően 
egy év múlva már a személyes találkozóval 
ünnepelhetünk és nézhetjük, hallgathatjuk 
meg szavalóinkat. ST

Köszönet 
a magyar iskolának
A magyar iskola mellett kampányoltak a 
Csemadok Ifjúsági Tagozatának tagjai. 
A kampány két részből tevődött össze, 
elkészült egy videó, amelyben gyermekek 
és fi atalok mondták el, mit köszönhetnek 
a magyar iskolának. A kampány másik 
részében fi atal csemadokosok írták le, 
miért köszönik meg szüleiknek, hogy az 
anyanyelvű oktatás mellett döntöttek. 
 nt
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Sziklay Szerénára, a Magyar Hiszekegy 
költőnőjére emlékeztek Jánokon

A ,,gerincferdülés” nyelvi okai és következményei…

A Csemadok Jánoki Alapszervezete és a jánoki önkormányzat 
szűk keretek között meghitten emlékezett meg Papp-Váry Elemérné 
Sziklay Szerénáról, a Magyar Hiszekegy költőjéről születésének 140. 
évfordulóján.

A költő 140 évvel ezelőtt, 1881. április 18-án született Jánokon. Mi-
után házasságot kötött Papp-Váry Elemér tábornokkal, Budapestre 
költöztek. Magyarország feldarabolása után tevékenységét a nemzeti 
összetartozás eszméjének éltetése jellemezte. Fő művét generációk 
mondták, szavalták, a Horthy-korszakban pedig a magyar nemzet 
imájának nevezték. 

1920-ban a Védő Ligák Szövetsége pályázatot hirdetett egy rö-
vid ima, fohász vagy jelszó megírására, amely a trianoni veszteség 
okozta életérzést volt hivatott kifejezni. A költő a Magyar Hiszekegy 
fohásszal elnyerte a pályadíjat. Később ezt a fohászt verssé bővítet-
te, amelyet Hitvallás néven ismerhetünk. A verset Szabados Béla 
zenésítette meg. 

A település 2013-ban emlékoszlopot állíttatott a költő emlékére a 
Sziklayak egykori telkén, a katolikus templom udvarán. Az alkotás 
ifj. Szinyei András, a költő unokája és a szepsi Lukács János, szob-
rászművész és fafaragó munkája. A költő 1923-ban Budapesten hunyt 
el. Síremléke a Fiumei úti temetőben található.

A Kanyapta-menti településen a helyi önkormányzat egy határon 
átnyúló projektnek köszönhetően egy Sziklay Szeréna-emlékszobát 

Áprilisban zajlottak a beíratások, ha va-
lamelyik szülő ezt valamilyen oknál fogva 
elhalasztotta, szeptemberig még megteheti. 
Az iskolakezdés egy gyermek számára a leg-
nagyobb, legmeghatározóbb mérföldkő, mely 
egész életét végigkíséri, azért fontos, hogy az 
anyanyelvén tanuljon, mely ,,Bot, batyu és 
fegyver.” Bot, melyre támaszkodhat, melyben 
mindig megkapaszkodhat, batyu, édes teher, 
melyből táplálkozhat és fegyver, mellyel min-
denkor megvédheti magát.

Az anyanyelven megszerzett tudásra lehet 
igazán építeni, a biztos alapokra építkezéssel 
eljuthatunk a csillagokig. Örvendetes, hogy 
mostanában sokat foglalkozik a sajtó ezzel a 
témával, sikeres magyar embereket mutat be, 
akik az alapműveltséget az anyanyelvükön 
szerezték meg. Büszkék vagyunk rájuk.

Szakemberek – pszichológusok, nyelvészek, 
logopédusok, pedagógusok – számtalan érvet 
sorolnak fel az anyanyelvi oktatás fontossá-
gáról, de arról is beszélnek, mi történik a 
kisgyerek lelkében, ha beültetik egy idegen 
közegbe, ahol nem érti, mit beszélnek a kö-
rülötte lévők. S neki azon, a számára idegen 

nyelven, kell megtanulnia írnia és olvasnia.  
Belegondolni is szörnyű, vajon mit érezhet, 
mi játszódik le a kisgyermek lelkében. De 
még beszélni sem tud róla, mert nem tudja, 
mi történik vele, közben sérül a személyisége, 
zárkózott, visszahúzódó lesz. Nincs biztos ta-
laj a talpa alatt, mert hiányzik a kapaszkodó, 
az anyanyelv. 

Tanulságul szolgáljon a következő élet írta 
tanmese. Egyszer volt, hol nem volt, nem 
az Óperenciás-tengeren túl, hanem egy 
mátyusföldi alapiskolában történt. Negye-
dik osztályban, ahol a szlovák nyelvet taní-
tottam, fél évben jött egy új kisfi ú, aki előtte 
nem anyanyelvi iskolába járt. Gondoltam, itt 
most mindenkinél jobban fogja tudni az állam 
nyelvét. Tévedtem. Közepesen teljesített, az 
órán nem jelentkezett, lógatta a fejét, keveset 
beszélt, igyekezett „elbújni”, észrevétlenné 
válni, s ennek következtében, a „gerince is 
elferdült”. Egy rossz szülői döntésnek lett az 
elszenvedője, áldozata. Figyeltem őt, hagy-
tam, szokja meg a „nyelvet”, a környezetet, 
az osztálytársait, a tanítóit, s vártam a vál-
tozást.  

Elmúlt egy-két hónap, kitavaszodott, s az 
én kis tanítványom kivirult – kiegyenesedett. 
A „hátgerincferdülésnek” ugyanis lelki okai 
voltak – meggyógyította az édes anyanyelv, 
amely vény nélkül kapható, s nem az orvos, 
hanem a lelkiismeretünk írja fel. 

Egyszer csak azt vettem észre, hogy már 
nem lógatja a fejét, jelentkezik, mosolyog, 
felszabadult lett, és végre a szemembe nézett! 
Most is emlékszem rá, úgy csillogott a szeme, 
mint a kristály. Év vége felé megkérdeztem 
tőle, hogy érzi magát a magyar iskolában. Azt 
válaszolta, nagyon jól, mert értem a magya-
rázatot, könnyebben tanulok, minden sokkal 
egyszerűbb és természetesebb, értem, ahogy 
szólnak hozzám.

Boldog, egyenes gerincű gyermek ballagott 
el az alapiskolából, a „gyógyszer” hatásos volt, 
Ez az iskolapélda szolgáljon tanulságul az 
anyanyelvi oktatásban kételkedő szülőknek. 
Mindig a szívükre hallgassanak, az tudja a 
választ, s akkor a gyermekükből egyenes ge-
rincű jó magyar ember válik.

„Az ember csak az anyanyelvében van igazán 
otthon.” PÉ

és kutató központot létesít és előreláthatólag az idén augusztusban 
adja át, valamint a katolikus templom kertjében felavatják a költőnő 
köztéri szobrát is. A közeljövőben a Csemadok Sziklay Szeréna verseit 
szeretné megismertetni a fi atalabb korosztállyal.   zi
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Több éve már, hogy húsvét előtti vasárnapon megtelik a bősi 
tájház udvara kicsikkel és nagyokkal, hogy együtt készülődjünk a 
húsvétra. Készülnek itt hímes tojások többféle módon és sok-sok 
locsolóvers hangzik el. A néptáncosok gyűrűjében népzene mellett 
gyorsan teltek ezek a vasárnap délutánok, amelyekről természete-
sen nem hiányzott a „kannás“ locsolkodás, csokitojás-keresés és a 
nyuszisímogatás sem. 

Minden évben hol kisebb, hol nagyobb, de tojásfa is nőtt a tájház 
udvarán. Az idei évre már szépen megerősödött a fácskánk az ud-
varon, lett volna mit díszíteni, de hát jött ez a fránya vírus, elmaradt 
a húsvétvárónk tavaly is és sajnos idén, 2021-ben is. A húsvétváró 
megrendezésének ötlete és kivitelezése az Aranykert néptánccsoport 
vezetőinek köszönhető, melyhez csatlakozott a Csemadok Bősi Alap-
szervezetének vezetősége, a SüssFelNap és Tőzike néptánccsoportok 
is, akik nélkül elképzelhetetlen a bősi húsvétváró. 

Sajnáljuk, hogy nem tudtunk idén sem a gyerekeknek és szüleiknek 
örömet szerezni, de mivel nagyon szép erős fácskává cseperedett 
a „tojásfánk“, páran az előírások betartása mellett nagycsütörtök 
délutánján feldíszítettük azt az eddig összegyűlt tojásokkal. Hát 
szép nagyra cseperedett a fácskánk, így bizony kevésnek bizonyul-
tak az eddig hozott hímes tojások, de azért szalagokkal, tojásokkal 
feldíszített fácskánk szépre sikerült és főleg azért a legszebb, mert a 
miénk, bősi csemadokosoké.  Az ünneplés sajnos idén is elmaradt. 
Felkérésünkre ügyes lányok és fi úk küldtek nekünk képeket, rajzokat 
és egy két locsolóvers is született, amit videón megkaptunk a facebook 
oldalunkra (a Csemadok Alapszervezet Bős oldalra). Az oldalunkon 
megtekinthetők az alkotások és a videók is. Köszönetünket fejeztük 
ki Nagy Zsófi ának, Csidey Marcinak, Kudri Laurának, valamint 
Prokopovic Emmának a locsolóversekért a húsvéti alkotásokért pedig 
Sebők Dominikának, Béli Esztinek és Zsófi nak, Öllös Csengének, 
Mészáros Lillának. NA

A Nyitrai járásban működő Csemadok 
alapszervezetek is készítettek húsvéti meg-
lepetéseket, Berencsen tojásfát díszítettek 
a falu főterén. 

A Csemadok Berencsi Alapszervezete né-
hány éves szünet után újra aktívan dolgozik, 
a vezetőségi tagok a járvány alatt is tartják 
a kapcsolatot a tagsággal.  Nagycétényben 

Húsvét előtt a Csemadok Ifjúsági Tagozatának tagjai rendhagyó 
fi lmmel készültek. Bába Katica és Szanyi Márk egy régi recepthez 
tértek vissza, amit nagyanyjuk receptes füzetében találtak. Az 
orosz pogácsa elkészült, fi nom lett, bárki kipróbálhatja, igazán 
ízletes.  nt

az előző években tojásfát díszítettek, de a 
fa, amelyre a tojásokat fel szokták akaszta-
ni már túl nagy, ezért a Manócska Óvoda 
előtt egy koszorút díszítettek, Pócsik Antal 
pedig a tavalyi zoboralji mintás óriás hímes 
tojás mellé patkolt tojást alkotott, a gyere-
kek nagy örömére. A zoboralji községekben, 
ahol szokás a villőzés, húsvét előtt a járvány 

ellenére jártak villőzni a lányok. A hagyo-
mány szerint a húsvét előtti vasárnapon, azaz 
virágvasárnapon a lányok egy fűzfaággal 
járnak villőzni. 

A gímesi Varga Viktória és Vivien a virág-
vasárnapi szokást idén is előadták, a videó 
megtekinthető az Első Kézből YouTube 
csatornáján.  nt
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Az Almágyi Népdalkör 2003-ban alakult, az alapszervezet akkori 
elnöke, Agócs Elvira vezetésével. Tagjai lelkes almágyi asszonyok 
és lányok, akik fontosnak tartják a gömöri palóc népdalok megma-
radását, szűkebb pátriájuk a Medvesalja hagyományainak ápolá-
sát, s nem utolsó sorban a népdalokból fakadó önfeledt jókedvet. 
A gömöri népdalok mellett feldolgozták és többször is nagy sikerrel 
bemutatták a régi almágyi lakodalmi szokásokat, hagyományokat. 
A népdalok mellett saját örömükre közkedvelt örökzöld slágerekből 
is készítettek már műsort, amivel minden fellépésen nagy tetszést 
arattak. Községük hírnevét öregbítették már számos rendezvényen, 
vetélkedőn, megmérettetésen, s mindig nagy sikerrel. Büszkék arra, 
hogy valahányszor beneveztek a  Bíborpiros szép rózsa Országos 
Népzenei Vetélkedőbe, mindig bejutottak az országos döntőbe. 
A csoport jelenlegi vezetője Agócs Iveta. 

Almágyban a férfi ak is szívesen énekelnek, s akadtak olyanok, 
akik megirigyelték az asszonyokat és úgy döntöttek, hogy megpró-
bálkoznak a közös énekléssel. 2013-ban néhány énekelni szerető 
és tudó férfi  megalakította az Almágyi Férfi kórust, melyet szintén 
Agócs Márta vezet. Már az alakulásuk évében sor került bemutat-
kozó fellépésükre a nagy nyilvánosság előtt a Palóc Világtalálkozón, 

Az almágyi Pirosrózsák Asszonykórus 2012-ben alakult Agócs Márta 
vezetésével. Tagjai vidám, énekelni szerető nyugdíjasok, nagymamák. 
Hazafi as és egyházi dalokból összeállított műsorukkal kezdték fellépéseik 
sorozatát az almágyi falunapon és a Bátonyterenyén megrendezett I. 
Palóc Világtalálkozón. Azóta repertoárjuk bővült almágyi, medvesalji és 
gömöri népdalokkal. Szeretik a mulatós, viccelődős, tréfás jeleneteket is. 
Szívesen lépnek fel közös produkcióban az Almágyi Férfi kórussal. Részt-
vevői valamennyi Palóc Világtalálkozónak, almágyi és testvértelepülési 
falunapoknak. Ha meghívják őket, örömmel vesznek részt a környékbeli 
rendezvényeken, így a Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya 
által évente megrendezett Gömöri Magyarok Kulturális Ünnepélyén is. 
A Csemadok Almágyi Alapszervezete mellett működő csoport elma-
radhatatlan résztvevője a községben megrendezésre kerülő kulturális 
rendezvényeknek, megemlékezéseknek, nemzeti ünnepeinknek.

A Csemadok Kecsői 
Alapszervezete mellett 
működő Kecsői Hagyo-
mányőrzők 1976-ban 
alakult meg. Elsősorban 
kecsői népdalokat adnak 
elő. Sokfelé volt fellépé-
sük, a környező falvakon 
kívül több alkalommal 
szerepeltek a Tavaszi szél vizet áraszt népzenei vetélkedőn és a Bí-
borpiros szép rózsán. Gyakori vendégei voltak a Krasznahorkaváralján 
megtartott járási kulturális ünnepségnek és a Gombszögi Országos 
Kulturális Ünnepélynek. 

Lakodalmi összeállításukkal nemcsak a hazai közönségnek mutatkoz-
tak be, de eljutottak vele Magyarország számos településére is. Céljuk 
megismertetni a közönséggel a kecsői népi hagyományokat, gyönyörű 
népdalokat, amelyek a csoport tevékenysége nélkül már feledésbe 
merültek volna. A hagyományőrzés mellett más típusú dalokat is fel-
vettek a repertoárjukba, mint például a hazafi as és egyházi énekeket 
is. A csoport vezetője a kezdetektől Tóth Miklós.  fe

A 2007-ben alakult a Bíborka Asszonykórus, azóta aktív működé-
sével gazdagítja Hosszúszó község kulturális életét. A csoport tizenöt 
tagból áll. Népdalok, műdalok egyaránt szerepelnek a műsoraikban. 
Fő területük a hagyományápolás. Ebbe beletartozik a hosszúszói 
népdalok, népi hagyományok őrzése és továbbadása. Fellépnek a 
községi, ill. a Csemadok rendezvényeken Hosszúszón és a környék 
falvaiban. Több alkalommal vettek részt magyarországi kulturális 
vendégszerepléseken is. Vezetője Harsányi Franciska. A csoport 
Hosszúszó önkormányzatának anyagi támogatásával működik. 

nem kis sikerrel. Népdalokat, műdalokat, magyarnótákat énekelnek. 
Több alkalommal szerepeltek együtt a Pirosrózsák Asszonykó-
russal. Állandó résztvevői a helyi, környékbeli, testvértelepülési 
falunapoknak, rendezvényeknek, az anyaország által szervezett 
Palóc Világtalálkozóknak és a Csemadok helyi alapszervezete 
kulturális rendezvényeinek.  pe



SZÍNES

IMPRESSZUM:

ELSÔ KÉZBÔL

Felelős kiadó: Bárdos Gyula, a Csemadok elnöke | Főszerkesztő: Neszméri Tünde | Szerkesztők: Görföl Jenő, 
Takács Ottó | Szerzők: Bárdos Gyula, Füzék Erzsébet, Mézes Rudolf, Nagy Anikó, Pék Éva, Povinszky Elvíra, 
Sárai András, Simonics Tibor, Vályi Edit, Zborai Imre  | Kiadja: Szlovákiai Magyar  Társadalmi és  Köz-
művelődési Szövetség – Csemadok, 815 57 Bratislava – Pozsony, Nám. 1. mája 10-12. www.csemfeszt.sk, 
www.csemadok-hu.eu | Nyomda: Palatia Nyomda és Kiadó Kft., Győr

A Felvidékről kitelepített magyarok emléknapján

Rendhagyó megemlékezés

A felvidéki magyar nemzeti közösség 
egyik fontos társadalmi feladata, hogy em-
lékezzen és egyben emlékeztessen azokra 
az eseményekre, amelyek meghatározó 
módon befolyásolták számbeli kisebbségi 
létünket. 

A Csemadok egykori országos elnöke, 
Dobos László a szégyenteljes esemény, a 
kitelepítés ötvenedik évfordulójára vetette 
papírra a következőket: „Viharos félévszá-
zadot éltünk. Kiittuk ez idő sokféle keserű 
poharát. De erényünk, hogy nem tanultuk 
meg a gyűlölködést. Nincs bennünk zsu-
gorító harag és gyűlölet. De mint minden 
földönfutó nép a maga  törvényét alkotja 
meg – mi is ezt tesszük. Törvényünk az ön-
becsülésünk. Törvényünk  a mások tisztelete. 
Törvényünk  a szülőföldhöz való jogunk, 
iskoláinkhoz, nyelvünkhöz , tulajdonainkhoz 
való ragaszkodásunk.“ 

A Csemadok Nyitrai Területi Választmányának néhány tagja 
rendhagyó módon emlékezett meg a kitelepítettek emléknapjáról. A 
kitelepítések a Beneš-dekrétumok következményei,   a csehszlovák 
állam arroganciájának következménye. Ugyanez a hatalom akart 
példát statuálni Esterházy Jánoson is. 

A Beneš-dekrétumok alapján a csehszlovák hatalom meg akart 
szabadulni a német és a magyar lakosságától. Arra hivatkoztak, 
hogy ezek a nemzetiségek hozzájárultak a Csehszlovák Köztársaság 
felbomlásához. Esterházy János üldözése is beleillett a koncepci-
óba, hiszen meg akarták félemlíteni a magyarságot  a közismert 
politikus személyén keresztül. A világháború vége tehát nem hozott 
megnyugvást a felvidéki magyarságnak.

Zoboralját ugyan a bécsi döntés értelmében nem csatolták vissza 
Magyarországhoz, de több család itt is megkapta a fehér lapot. Ezért 
is volt fontos a megemlékezés, rendhagyó helyszínen, Esterházy 
János édesapjának sírelékénél, Nyitraújlakon. Esterházy János a 
Zoboralján, Szlovákiában maradt magyar települések lakóinak 
képviselete érdekében maradt szülőföldjén, a Nyitrai járásbeli 
Nyitraújlakon lévő kastélyában, birtokán, ahol a szóbeszéd szerint a 
gróf nagy népszerűségnek örvendett a szlovák lakosság körében is. 
Ennek tanúsága az, hogy az időseb Gróf Esterházy János síremléke 
rendezett környezetben, elkerítve várja az esetleges emlékezőket. 

Néhány évvel ezelőtt még itt emlékeztek meg a Nyitrai járás magyar-
jai Esterházy Jánosról, hiszen itt látta meg a napvilágot. Mióta hamvait 
Alsóbodokon eltemették, sajnos nem tartunk itt megemlékezéseket. 
Ezért is döntött úgy a Csemadok Nyitrai Területi Választmánya, hogy 
a kitelepítettek emléknapján itt emlékezik meg. 

Az ötvenedik évforduló óta már eltelt 
egy újabb negyedszázad. A mások tisztele-
te részünkről megmaradt, bár iskoláinkhoz, 
anyanyelvünk  használatához való jogainkat 
még ma is többen megkérdőjelezik. Mind-
ezek ellenére továbbra sincs bennünk gyű-
lölet. De felejtés sem. Nem feledjük, hogy 
az emlékezet ébren tartása vezethet csak a 
gyógyuláshoz.  Ezért kell emlékeznünk, ezért 
szükséges a múltismeret átadása a következő 
nemzedékeknek. Ez egyéni és egyben kol-
lektív, közösségi felelősségünk.

Azért is szükséges emlékeznünk, mert 
még mindig vannak olyanok, akik az etnikai 
tisztogatást, az emberiség elleni bűntettet, 
a kitelepítéseket, a deportálásokat, az ún. 
lakosságcserét  megpróbálják magyarázni, 
az akkori döntések következményeit egyol-
dalúan enyhíteni. Megmagyarázni a meg-
magyarázhatatlant. 

Nem lehet, nem létezhet magyarázat arra, 
hogy a második világháborút követően csak-
nem megszűnt létezni a csehszlovákiai né-
met számbeli kisebbség, a magyar  nemzeti 
közösség pedig a retorziók miatt a létszámát 
tekintve a felére csökkent, elveszítette értel-
miségét, gazdasági potenciálját. 

Ha az országban, amelyben élünk, nincs 
akarat még a bocsánatkérésre sem, és Eu-
rópa is ez ügyben  szégyenteljesen hallgat – 
legalább mi ne maradjunk  adósaik azoknak 
az elődeinknek, akik a megpróbáltatások és 
meghurcoltatások ellenére  is megtartották 
nemzeti hovatartozásukat és  fontosnak val-
lották közösségi gyökereiket. Az ő példájuk  
erőt adhat mindannyiunknak emberségből, 
helytállásból, a nemzethez való ragaszko-
dásból  még napjainkban is.  Ne feledjük 
mindezt és nemcsak a mai emléknapon...

Bárdos Gyula

Bencz Margit, a Csemadok Gímesi Alapszervezetének elnöke, 
Tóth Borbála, a Csemadok Pogrányi Alapszervezetének elnöke, 
és a titkár, Neszméri Tünde (e sorok szerzője) koszorút helyezett 
el az emlékművön és gyertyát is gyújtott, majd imával tisztelegtek 
a grófi  család és a mártír politikus, Esterházy János emléke előtt. 
Esterházy János Gímesen és Pogrányban is nagyon gyakran járt, 
politikai gyűléseket tartottak a településeken, hiszen két központi 
faluról van szó.  nt


