
„Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg nem szerzi magának.” Kodály Zoltán
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A Csemadok-díjakat a Nemzeti Összetartozás 
Napján adták át

Június 6-án Éberhardon tartotta meg a Cse-
madok Országos Tanácsa, a Csemadok Szenci és 
Galántai Területi Választmánya, és Éberhardi 
Alapszervezete a Nemzeti Összetartozás Nap-
ját, ezen adták át a Csemadok díjakat is. A 
rendezvény ökumenikus istentisztelettel vette 
kezdetét az Apponyi-kápolnában, amelyet Zsidó 
János nyékvárkonyi esperes-plébános és György 
András somorjai lelkész celebrált. 

György András igehirdetésében kifejtette: 
101 éve gyászolunk, de gyászunk nem ért véget, 
ahogy a temetés sem ért még véget. A lelkész 
úgy véli Isten mögöttünk áll, és rajtunk ke-
resztül kívánja feléleszteni mindazt, ami tőle 
származik. Zsidó János imájában azt kérte, 
maradjon meg a magyarság, ehhez az is kell, 
hogy a magyar gyermek magyarul tanuljon és 
imádkozzon. A magyar ember legyen büszke 
magyarságára – kérte Zsidó János. Az isten- 
tisztelet alatt Varga Imre gímesi zenetanár volt a 
kántor, ezzel kötötte össze a szórvány vidékeket 
a Csemadok.

Ők mégsem adták fel, mert szívükbe íródott 
a törvény, amelyet Arany János a következő-
képpen fogalmazott meg: „Ha minket elfú az 
idők zivatarja: / Nem lesz az istennek soha több 
magyarja.” – mondta beszédében Potápi Árpád 
János. 

Az ünnepi beszéd után megkoszorúzták 
Apponyi Albert síremlékét, majd a rendez-
vény a kultúrházban folytatódott, ahol átadták 
a Csemadok díjakat is, amelyeket a Szövetség 
a Magyar kultúra napja alkalmából szokott 
átadni, de a járvány miatt kialakult helyzetben 
erre nem volt lehetőség. 

A kitüntetések átadása előtt Bárdos Gyula 
köszöntötte az ünneplőket, kifejtette, bízik 
benne, hogy a járványhelyzet enyhülése után 
visszatér a normális élet a Csemadokba is, va-
lamint köszönetet mondott a szervezőknek az 
elvégzett munkáért. Az elismeréseket Potápi 
Árpád János államtitkár, valamint Bárdos Gyu-
la, a Csemadok elnöke, Mézes Rudolf és Balogh 
Gábor alelnökök adták át. Csemadok Életmű 
Díjat kapott Kantár Éva Szímőről, Petro Lajos 
Vilkéről, Suba Anna Vágtornócról és Szcsuka 
Edit Hosszúszóról. 

A Csemadok Közművelődési Díjat a loson-
ci Gaál Ildikó, a nemeshodosi Győri Béla, az 
ipolybalogi Lőrincz Sarolta Aranka, az alsószeli 
Morovics Ibolya, a csicsói 
Nagy Géza és az ógyallai 
Radosicky Györgyi kap-
ta. 

Az emléknapon adták 
át a Gyurcsó István-díjat 
is, amit az Éberhardon 
élő Horňák István és a 
dunaszerdahelyi Molnár 
Zsuzsanna kapott. A 
Fábry Zoltánról elnevezett 
elismerést a szatmárnéme-
ti Muzsnay Árpád újságíró 

kapta, amit Czimbalmosné Molnár Éva, a Nem-
zetpolitikai Államtitkárság Felvidéki Főosztály 
főosztályvezetője, Potápi Árpád János és Bár-
dos Gyula adták át. Muzsnay Árád köszöne-
tet mondott, kiemelve jó az együttműködés a 
Csemadokkal, aminek köszönhetően számos 
felvidéki barátra tett szert. Horňák István a 
díjazottak nevében mondott köszönetet. 

A díjak átadója után Kovács László törté-
nész tartott előadást Meghaladható-e Trianon 
címmel, melyben kiemelte: Trianonhoz több út 
vezetett, az egyik a nemzeti kisebbségben élők 
külföldön kifejtett propagációja volt. Sajnos 
rossz színben mutatták be Magyarországot a 
nyugati sajtóban, és ez a propaganda negatí-
van hatott. 

„A történelem nem ismer példát arra, hogy 
egy nemzeti kisebbség egy évszázadon át annyira 
ragaszkodjon nyelvéhez és kultúrájához, mint a 
magyar, és ez önmagában bíztató. A világban 
lassan, de biztosan terjed az emberi jogok tisztelete 
és az önszerveződés gyakorlata. Sorolni tudjuk a 
példákat a jól működő autonómiákról.”

A Nemzeti Összetartozás Napja az Egymá-
sért… elnevezésű zenés összeállítással ért véget, 
amelyben magyarságról és az istenszeretetről 
szóló énekek is elhangzottak. A rétei Bodnár 
Beáta, Metzner Dóra és Szitka Lea a közönséget 
is megénekeltették. 

A Csemadok országos rendezvényének részt-
vevői megtekintették a Fórum Intézet által ösz-
szeállított „Trianon 1918-1920. Az államfordulat 
eseményei a mai Dél-Szlovákia térségében” 
címmel. 

A Nemzeti Összetartozás Napi ünnepség vé-
gén a jelenlévők Isten áldását kérve elénekelték 
a Magyar Himnuszt.  n

A rendezvényen az ünnepi beszédet Potápi 
Árpád János nemzetpolitikáért felelős állam-
titkár mondta. Az 1920-as békediktátum követ-
keztében Magyarország területének több mint 
két harmadát, lakosainak 60 százalékát, köztük 
3,3 millió magyart veszített el. 101 esztendővel 
ezelőtt magyar családokat választottak el egy-
mástól. Nincsen olyan család a Kárpát-meden-
cében, amelyiket nem érintett ez a tragédia. 
Szüleinknek, nagyszüleinknek, dédszüleinknek 
olyan dolgokon kellett végig menniük, amit mi 
még csak el sem tudunk képzelni. Egyik napról 
a másikra arra ébredtek, hogy nem értik, miért 
beszél más nyelven hozzájuk a tanító, miért kell 
hátra hagyniuk a házat, a falut, a közösséget, 
amely eddig az otthonuk volt, egyetlen kis cso-
maggal útra indulni? Miért lettek ellenségek 
azok szemében, akikkel eddig békében éltek? 
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A Csemadok Komáromi Területi Választmánya járási konferen-
ciájára 2021. június 26-án került sor Komáromban a Csemadok-
galériában. A járványügyi helyzetre való tekintettel csökkentett 
létszámban vehettek részt a küldöttek a járási konferencián. A 
gyűlést megtisztelte jelenlétével a Csemadok országos elnöke Bárdos 
Gyula és a Csemadok regionális alelnöke Mézes Rudolf. A Területi 
Választmány újra megválasztott elnöke Petheő Attila, alelnöke ifj. 
Erdélyi Zoltán lett, a TV tagjai: Domonkos Zsuzsa, Erdélyi Zoltán, 
Nagy Péter, Kertész Ildikó, Szabó Gergely, Szalay Rozália, Tóth 
Eszter, Török Ágota és Zsapka Katalin.

A Komáromi járásban 35 Csemadok alapszervezet működik, 6.200 
taggal, Az alapszervezetek és a TV számos kulturális, közművelődési 
rendezvény szervezője, ill. társszervezője a járásban. vl

A Csemadok Érsekújvári Területi Konferenciáját június 25-én 
tartották meg. Kantár Éva elnök beszámolójának végén elmondta: 
„legyünk rá nagyon büszkék, hogy megadatott nekünk 70 éve egy 
olyan szervezet tagjának lenni, amelyet Csemadoknak hívnak, és 
amelyet az anyaországtól elszakadt magyar nemzet tagjai közül 
az elsők között sikerült megalakítaniuk elődeinknek a Kárpát-
medencében.” A területi választmány elnöki posztját ismételten 
Kantár Éva látja el.  EK

2021. június 24-én, csütörtökön Galántán a Szózat elhangzása 
után a nagyfödémesi Lencsés Zoltán előadásában a Hűség himnusza 
csendült fel, hogy utána Baranyay Alajosnak a Csemadok Galántai 
TV elnökének ünnepi megnyitóját követően kezdetét vegye a Cse-
madok XXXIX. Galántai Területi Konferenciája, melyen a múlt 
évi évzárókon megválasztott küldöttek 82% vett részt. 

A vendégek sorában köszönt-
hettük a Csemadok tisztségvise-
lői közül Bárdos Gyulát, Szövet-
ségünk országos elnökét, Görföl 
Jenő, országos titkárt, Sátor 
Zoltánt, a Dunaszerdahelyi TV 
elnökét, valamint Takács Ottót a 
SzMMI igazgatóját. Ünnepi ösz-
szejövetelünkön jelen volt többek 
között Forró Krisztián, az MKP 
országos elnöke, Berényi József, 

Nagyszombat megye önkormányzatának alelnöke, Bukovszky Lász-
ló, nemzeti kisebbségi kormánybiztos és Zupkó Tamás, az MKP 
Galánta járási elnöke. Az elmúlt időszakot Mézes Rudolf titkár 
értékelte, majd Kovács Mária, a JERB elnöke tett jelentést. A 
vendégek a vitában szólaltak fel és köszönetet mondtak a sokrétű, 
szerteágazó tevékenységért és sok sikert kívántak a célkitűzések 
teljesítéséhez, melyből a lehetőségeikből kiindulva ők is igyekeznek 
kivenni majd részüket.

A Csemadok Nógrádi Területi Választmánya és alapszervezete-
inek XXXVII. Területi Konferenciája június 5-én a fülekpüspöki 
kultúrházban került megrendezésre. A vírusjárvány miatt egy 
évvel elhalasztott tanácskozásra jelölt 29 küldöttből jelen volt 28, 
és 8 vendég. A Csemadok OT részéről Balogh Gábor regionális 
alelnök. A konferencia értékelte a 2016-2020 közötti időszakot, 
megválasztotta az új területi választmányt, annak elnökét és 
alelnökét, a Csemadok Országos Tanács tagokat a járás részé-
ről, valamint a Csemadok országos közgyűlésének küldötteit. 
Az elnöki beszámolót Koronczi Ferenc elnök, a tevékenységről 
szóló beszámolót Galcsík Károly területi titkár tartotta. A Cse-
madok Nógrádi Területi Választmánya új elnökének a küldöttek 
a fülekkovácsi Gál Veronikát választották. gk
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A tanácskozáson jelen voltak azon települések képviselői, polgár-
mesterei, ahol az utolsó időszakban nem fejtettek ki aktív tevékeny-
séget alapszervezeteink. Nevükben Hrbácsek Noszek Magdolna tett 
ígéretet arra, hogy az elkövetkezőkben a lehetőségeik szerint igye-
keznek tenni annak érdekében, hogy Alsóhatáron, Nagymácsédon. 
Nemeskajalon, Tósnyárasdon és Vághosszúfaluban is beinduljon az 
élet a Csemadok alrapszervezetekben.

A vitát követően a területi konferencia küldöttei a 45 tagú területi 
választmány tagjai közül megválasztották a 15 tagú elnökséget, 
mely elnökévé Baranyay Alajost választották, a két alelnök Száraz 
Erzsébet és Jurás Lívia lett. A konferencia küldöttei a titkos szavazás 
eredményei alapján jóváhagyták az Országos Tanács 7 tagját és a 
XXV. Országos Közgyűlés 12 küldöttét. 

Javaslatot tettek arra, hogy a nyugati régió alelnöke Mézes Rudolf 
legyen, valamint Szövetségünk országos elnökévé Bárdos Gyulát 
javasolják megválasztani. mr
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A Csemadok Kassai 
Városi Választmánya 
2021. június 21-én tar-
totta meg területi kon-
ferenciáját a Magyar Re-
formátus Központban. A 
konferencia vendége volt 
Köteles László, általános 
alelnök. A résztvevők meghallgatták Rácz Valéria megbízott elnök 
beszámolóját az előző év tevékenységéről, valamint az ellenőrző 
bizottság jelentését. A konferencia 76,92%-os részvételi aránnyal 
határozatképes volt. Küldöttei megválasztották a választmány 
új elnökét Hanesz Angelika személyében, és a három alelnököt 
Duncsák Máriát, Rácz Valériát és Köteles Szabolcsot. Az új Városi 
Választmány 13 tagú lett. A konferencia küldöttei javaslatot tettek 
a Csemadok Országos Elnöksége tisztségviselőinek személyére: 
Bárdos Gyula – országos elnök, Köteles László – általános alelnök, 
Kopasz József – kelet-szlovákiai regionális alelnök. OL

A Csemadok Bősi Alapszervezete 2021. június 4-én megemléke-
zést tartott a szégyenteljes trianoni békediktátum aláírásának 101. 
évfordulóján a Csemadok-ház melletti kis parkban.  A Nemzeti 
Összetartozás Napján meg kell állni egy pillanatra és emlékezni. A 
Magyar Országgyűlés alaptörvénybe foglalta e napot, mint nemzeti 
emléknapot. A törvény elfogadásával kinyilvánította: „a több állam 
fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része 
az egységes magyar nem-
zetnek, melynek állam-
határok feletti összetar-
tozása valóság, s egyúttal 
a magyarok személyes és 
közösségi önazonosságá-
nak meghatározó eleme”. 
A Himnusz és Vida Ger-
gely szavalata után Nagy Anikó üdvözölte az emlékezőket és vissza-
emlékezett a gyászos nap történéseire. Emlékbeszédet Fenes Iván 
polgármester mondott. Az ünnepi műsorban hallhattuk még Stifter 
Luca szavalatát, valamint Nagy Mónika és Nagy Gábor gyönyörű 
dalait. Az emléknap további részében a város önkormányzata, a 
Csemadok és a Magyar Közösség Pártja helyi szervezetei koszorút 
helyeztek el a honfoglalási emlékoszlopnál. A koszorúzás után pedig 
a történeti Magyarország térképének határa mentén mécseseket 
helyeztek el a résztvevők. Az emléknap a Szózat soraival zárult.  na

A Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya XXXVII. Konfe-
renciáját Ipolynyéken tartották meg június 25-én. A gondosan előké-
szített, sokrétű, bő terjedelmű írásos anyag nagy segítséget jelentett 
a konferencia megfelelő ütemű, zökkenőmentes lebonyolításához. 
A konferenciára vendégként meghívást kaptak az utóbbi választási 
időszak alatt kitüntetett tagok, az ifjúsági csoport munkájába be-
kapcsolódó fi atalok. A Csemadok központjából részt vett Görföl 
Jenő titkár. A választási időszak programjainak, gazdálkodásának 
és szervezeti életének értékelése után sor került a tisztségviselők 
megválasztására. A területi választmány héttagú elnökségében nagy 
változások mentek végbe. Négy személy önkéntes távozása után a 
hiányzó helyek fi atalabb generációval lettek feltöltve, így az elnök-
ség átlag életkora 60-ról 49 évre csökkent. A területi választmányt 
28 személy képviseli a 23 szervezetből. A TV elnöke újból Balogh 
Gábor lett, akit a regionális alelnöki posztra is javasoltak. Továbbá 
Hrubík Bélát az országos elnökségbe, Bárdos Gyulát pedig országos 
elnöknek. Megválasztásra került az ellenőrző bizottság két tagja is. 
Az országos tanácsba és az konferenciára három-három küldöttet 
delegáltak. BG

A Csemadok Zselízi 
Alapszervezete hatodik 
alkalommal szervezte 
meg a Szólj, síp, szólj! el-
nevezésű hagyományőr-
ző seregszemlét, melyen 
a helybéli Cimbora Óvo-
da mellett öt környékbeli 
óvoda – Csata, Farnad, Garamsalló, Nyírágó és Sáró – képvisel-
tette magát. A zselízi Magyar Ház udvarán lezajlott jó hangulatú, 
kedves rendezvény után a szervezők fi nomságokkal kedveskedtek 
a fellépő gyerekeknek. Örvendetes, hogy környékünkön is van-
nak még elhivatott pedagógusok, akik fontosnak tartják, hogy a 
gyerekek már ilyen kis korukban megismerkedjenek az elődeink 
által ránk hagyott örökséggel.  d

A Csemadok Dunaszer-
dahelyi Területi Konfe-
renciáját június 26-án 
tartották Padányban. A 
konferencián jelen volt 
Bárdos Gyula, a Csema-
dok országos elnöke és 
Mézes Rudolf alelnök is. 

Az elnök az alistáli Sátor Zoltán, az alelnök a sárosfai Földváry 
Terézia lett.  ek
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Hosszú szünet után, 
rekkenő hőségben 
június 20-án, végre 
sikerült megtartani 
a Dacsókeszi Cse-
madok Alapszervezet 
tavaszi ülését. 

Hatalmas diófák és 
szomorúfűz árnyéká-
ban a szépen elrendezett közegben, értékes, tartalmas előadás, 
beszélgetés és a közösen elfogyasztott sok fi nomság hangulatából, 
az egymásra találás öröme volt a legmeghatározóbb. 

Mikszáth Irodalmi Délutánok keretén belül, – fi gyelembe véve a 
több évtizede fennálló tényt, – hogy a lakosság fi atal és középkorú 
rétege már csak a szlovák nyelvű iskolákat látogatta – a magyar iro-
dalmat, történelmet, kultúrát nem, vagy csak részben ismerő, de ezt 
megismerni vágyó és a magyarságukhoz még ragaszkodó emberek 
számára a gyászos trianoni döntés aktuális évfordulójáról történelmi 
áttekintéssel egybekötött beszélgetésen emlékeztünk meg. 

Vendégünk volt, Balogh Gábor járási elnök, aki bölcs okossággal 
és derűs reménységgel szólt a tragikus politikai ítéletekről, amelyek 
felszabdalták az összefogó spirituális lelki hálót. Ma, a romok alatt 
keressük a mozaikokat, hogy a múlthoz kötődve megkomponál-
hassuk a jövőt. 

Nemzeti, kulturális, nyelvi vonatkozásban meg kell újra teremteni 
azokat a személyes kapcsolatokra épülő közösségeket, amelyek te-
vékenyen önállóak. Az elnök előadása rendkívül gondolatébresztő 
volt, termékeny beszélgetéssel szolgált. 

Köszönjük Cibulya Gyulának az alapszervezet elnökének, hogy 
ismét együtt lehettünk, hogy bátorítást, lendületet kapjunk erő-
feszítéseinkhez, hogy töretlen reménnyel tudjunk eleget tenni 
küldetésünknek. 

Hálás köszönet mindazoknak a segítőknek – Cibulya Marian, 
Povalacs Eszter, Cibulya Ilona-, akik a rendezvény sikeres lebo-
nyolításáért a háttérben dolgoztak. KJ

Az egykori Járási Dal-és Táncünnepélyből nőtte ki magát több 
mint 20 éve JUNIÁLIS címmel megrendezésre kerülő Járási Kul-
turális Ünnepély a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya 
szervezésében, Kóvár adott helyet.

A szabadtéri színpadon a rendezvény nyitányaként Villant Dávid 
zenetanár gitárjátékát követően Pobori Renáta, Kóvár polgármestere 
és Balogh Gábor, a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmány 
elnöke köszöntötte a közönséget és a szereplőket. Őszinte örömét fe-
jezte ki a polgármester, hogy újra a településük adhat otthont ennek 
a nagy múltú kulturális seregszemlének, amelynek előkészítéséhez 
nagy segítséget nyújtottak a Csemadok Kóvári Alapszervezetének 
lelkes tagjai és a helyi önkormányzat képviselői. 

Színvonalas és szórakoztató műsorszámok váltották egymást 
a színpadon. Villant Dávid tanítványával, Ivanics Nikolettel egy 
szép gitármuzsikával indították a műsorfolyamot. Az ipolykeszi 
Böjtös Natália, a budapesti Egressy Béni Református Művésze-
ti Szakgimnázium 3. osztályos diákja Benko Rajnold Krisztián 
gitárkíséretében mutatta be a Republic együttes egyik dalát. Ezt 
követően apa és lánya lépett színpadra, vagyis Híves Boglárka, 
aki idén szerzett bakalári fokozatot a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetemen, magyar népdalokat, illetve Csábon és Lukanényén 
gyűjtött népdalokat adott elő, furulyán kísérte Híves István zene-
pedagógus. Népdalokkal mutatkozott be Ipolybalogról Zolcerné 
Krasznica Emma, ugyancsak népdalok szerepeltek a Csemadok 
Ipolynyéki Alapszervezete Palóc Népdalcsoportjának és a Csemadok 
Ipolyszécsénykei Alapszervezete Rózsaszirom női éneklőcsoport-
jának repertoárjában is.  

A továbbiakban Csinger Gabriella, az ipolynyéki Karnevál osz-
lopos tagja ismert operettmelódiákkal szórakoztatta a közönséget, 
régi slágerek csendültek fel a Csemadok Bussai Alapszervezete 
Melódia női éneklőcsoport előadásában. Lőrincz Sarolta Aranka, 
a Csemadok Ipolybalogi Alapszervezete Bukréta hagyományőrző 
csoportjának lelkes vezetője két palóc népmesével csalt mosolyt a 
nézők arcára. Idén is fellépett Csáky Máté vezetésével a Húros Ban-
da, szólót énekelt Pohák Emese. A JUNIÁLIS évről évre visszatérő 
szereplője a Bukréta hagyományőrző csoport. Első alkalommal 
vett részt a rendezvényen Cibuľa Gyula, a Csemadok Dacsókeszi 
Alapszervezetének elnöke, aki táncdalokkal mutatkozott be a 
közönségnek. Szabó Erzsi és Klátyik Szörény slágerparádéja zárta 
az 52. Járási Kulturális Ünnepélyt. A rendezvény kedves színfoltja 
volt a szécsényi Paramisi Társulat vendégszereplése. -bgy-

A nagykürtösi A.H.Škultéty Társaság és a Honti-Nógrádi Könyv-
tár szervezésében egy ritkaságszámba menő esemény valósult meg. 
Bemutatásra került Mikszáth Kálmán 24 elbeszélésének szlovák 
nyelvű fordítása „Hlas zvona rodnej dediny“ címmel. Fordítója 
Eva Šoósová, nagykürtösi irodalom és kultúra kedvelő hölgy volt, 
aki a színjátszás terén is több darabot szerzett Madách, Mikszáth 
és Balassi műveiből.

A könyv be-
mutatóján egy 
kis kultúrműsor 
keretén belül 
méltatásra ke-
rült Mikszáth és 
a szülőföld kap-
csolata, bemutató 
a könyvből, a for-

dító életpályája és sor került magára a könyv keresztelőjére, mellyel 
útjára indították azt az olvasók felé Mária Hroncová, a Škultéty 
Társaság elnöke segédletével. A könyv keresztszülői tisztségre a 
Matica Slovenská helyi szervezetének elnöke Eva Gallayová és 
a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya elnöke, Balogh 
Gábor lettek felkérve. BG
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Összetartozásunk napján a szórványban
Szencen a Szenczi Molnár Albert Alapiskola előtti Hősök szob-

ránál emlékeztek meg június 4-én, este 8 után gyújtották meg az 
emlékezés mécseseit.

A békediktátum aláírásának századik évfordulóján tavaly nagyobb 
megemlékezést tartottak Szencen, idén családias jelleggel gyűlt össze 
az emlékező közösség, akik a nemzeti összetartozás napján, a járvány 
árnyékában ki szerették volna fejezni, itt vagyunk őseink földjén, és 
büszkék vagyunk elődeinkre, kultúránkra, magyarságunkra. 

A jelenlévők imájukban Isten áldását kérték a magyar nemzetre, 
mert „Megbűnhődte már e nép, A múltat, s jövendőt”.

A Nyitrai járásban június 4-én Pogrányban harangzúgással emlé-
keztek, míg Nagycétényben a Csemadok Tiszta Forrás Nagycétényi 
Alapszervezete a tavalyi évben a Manócska Óvoda elé ültetett 
hársfa előtt gyújtott mécsest a Nemzeti Összetartozás Napján a 
Trianoni diktátum 101. évfordulóján. A Nyitrai járás magyarsága a 
legészakibb összefüggő magyar nyelvterület, gazdag hagyományok-
kal, de sajnos nagy mértékű szórványosodással, így minden egyes 
nemzeti ünnep, emléknap, vagy gyásznap megtartása kiemelten 
fontos az itteni maroknyi magyar közösség számára. 

Június 4-én berencsi és nagykéri magyarok is megemlékeztek a 
békediktátumról, jelképes helyszínt választottak összetartozásunk 
tüzének meggyújtásához. Berencs a Nyitrai járás, míg Nyitranagykér 
az Érsekújvári járás települése, azaz két járást kötöttek össze a 
rendezvénnyel. 

Lőrincz Karolina, a Csemadok Berencsi Alapszervezetének 
elnöke elmondta: a határkőnél gyújtottak tüzet, a két falu határá-
ban. Az 1938. november 2-ai első bécsi döntéskor nem csatolták 
vissza Berencset Magyarországhoz, a határkorrekciókor szerette 
volna a magyar kormány, ha Berencset is visszacsatolják, de a 
csehszlovákok ebbe nem egyeztek bele. Azaz a berencsi magyarok 
101 éve kisebbségben élnek, évtizedek óta nincsen magyar iskola a 
községben. Az itteni magyarok Nagykérre járnak iskolába, sajnos 
egyre kevesebben. A közös tűzgyújtás is erősíti a kapcsolatot a két 
község között. 

A Szenci járáshoz tartozó Dunasápújfalun június 5-én mécsest 
gyújtottak az évforduló emlékére. A Csemadok és a Magyar Kö-
zösség Pártja közös koszorúját a szenci magyar iskolát látogató 
tanulók helyezték el a hősi halottak emlékművénél. 

Neszméri Tünde az alábbi Palócföldön gyűjtött imát olvasta fel: 
„Bús magyarok imádkoznak égi atyánk hozzád, csak még egyszer 
fordítsd felénk jóságos, szent orcád. Fáj a szívünk, a lelkünkben 
össze vagyunk törve, küldd le nékünk a békesség angyalát a földre.  
Bús magyarok imádkoznak, hallod atyánk, hallod? Se testünkben, 
se lelkünkben nem kívántunk harcot. Megbocsájtunk mindazoknak, 
akik reánk törtek, csak még egyszer add vissza a drága magyar 
földet!” Majd az emlékezők közösen imádkoztak és énekelték el 
nemzeti imánkat is. 

Június 4-én a Lévai járás több településén tartottak megemlé-
kezést a trianoni kényszerszerződés aláírásának 101. évfordulója 
és a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából. A rendezvények 
általában a Csemadok alapszervezetek szervezésében zajlottak; 
így történt többek között Zselízen, ahol Kiss Beáta, a Csemadok 
Országos Elnökségének tagja, és Oroszkán is, ahol Matyó László, 
a Csemadok Lévai Területi Választmányának tagja tartott ünnepi 
beszédet.  de, nt

Fotó: Veszelei Anita, Neszméri Tünde, Lőrincz Karolina
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Az asszonykórus 2001-ben alakult Mihályi Edit kezdeményezésére. 
Felkereste, megszólította a falu jó hangú lányait, asszonyait, akikről 
tudta, hogy szeretnek énekelni és szabadidejüket is hajlandóak arra 
áldozni, hogy valami szépet és maradandót alkossanak,  megőriz-
zék, ápolják és továbbadják szülőfalujuk hagyományait, szokásait, 
népdalait. Megalakulása óta a Fürtöcskék asszonykórus sok szép 
és sikeres fellépést tudhat maga mögött. Szerepelt Gombaszögön, a 
Bíborpiros Szép Rózsa Országos Népzenei Vetélkedőn több alka-
lommal, Szepsiben az Egressy Béni Színjátszó Fesztiválon, a falu és 
a  környék kulturális rendezvényein, valamint Borsodszentgyörgyön, 
Balogfala testvérfalujában. Megalakulása óta a csoport rendszeres 
fellépője a Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya több 
évtizedes múltra visszatekintő hagyományos rendezvényének, a 
Gömöri Magyarok Kulturális Ünnepélyének. 2004-ben az asszony-
kórus a cigándi Kiemelt Regionális Népdalversenyen 3. helyezést 
ért el. A lelkes asszonyok a különböző fellépéseken kívül a legtöbb 
helyi kulturális rendezvénynek ötletgazdái és szervezői is, elmond-
hatjuk, hogy a Fürtöcskék a falu lelke! 

2013-ban alakult négy Rozs-
nyó környéki falu, Jólész, 
Várhosszúrét, Krasznahor-
kaváralja és Hárskút féfrikaraiból 
alakult meg Az Andrássy Dénes 
Férfi kar. Majd csatlakoztak a 
berzéteiek is. Több alkalommal 
szerepeltek Rozsnyón a márciusi 
koszorúzási ünnepségeken, Cse-
madok és falunapi rendezvénye-
ken, pásztortalálkozókon, kopjafa 
avatásokon, koszorúzásokon és 
a Gombaszögi Országos Kultu-

A dalos ajkú asszonyok a hagyományos népdalokon és népszokás-
ok feldolgozásán kívül más műfajban is kipróbálták már magukat: 
énekelnek hazafi as és magyarság-dalokat, feldolgozták Máté Péter 
legszebb slágereit és a  „Falusi boszorkányok“ című tréfás műsoruk-
ban felelevenítik azokat az időket, amikor a boszorkányok létezéséről 
szóló hiedelem még erősen élt a köztudatban. Belekóstoltak már az 
amatőr színjátszásba is, többször szerepeltek sikeresen az Egressy 
Béni Országos Színjátszó Fesztiválon. 

A csoport jelenlegi vezetője Csépe Andrea, a Csemadok Balogfali  
Alapszervezetének elnöke. Szakmai vezetője az alapító, Mihályi 
Edit, aki 1978-ban kezdett el  népdalénekléssel foglalkozni, s azóta 
nagyon sok kulturális rendezvényen és népdalversenyen vett részt 
szólistaként. Többször is sikeresen szerepelt az egykori „Tavaszi 
szél vizet áraszt“  országos népdalversenyen, ahol a legjobb elért 
helyezése a 2. hely volt. Editke nemrég betöltötte  a nagyon szép  
80. életévét, de még mindig igyekszik minden erejével és legjobb 
tudása szerint segíteni a Fürtöcskék asszonykórus tevékenységét és 
működését. PE

BALOGFALI FÜRTÖCSKÉK ASSZONYKÓRUS

AZ ANDRÁSSY DÉNES FÉRFIKAR
rális Ünnepségen is. Magyaror-
szági fellépéseik: Budapest, Pécs, 
Nagynyárád, Szederkény, Vadna, 
Kisgyőr, Hidvégardó. 

A Bíborpiros szép rózsa címmel 
meghirdetett országos népzenei 
vetélkedőn kiemelt aranysávos, 
kétszer pedig aranysávos minősí-
tést szereztek. Ráadásul bejutot-
tak a Vass Lajos Népzenei Ver-
seny Kárpát-medencei döntőjébe 
Budapestre, ahol „Nagydíjasok“ 
lettek.

A csoport CD felvétellel is 
büszkélkedhet. Közreműködtek 
a 2018-as Gombaszögi Nyári Tá-
bor himnuszának videoklippjében 
is.Többnyire katonadalokat, ju-
hászdalokat adnak elő. Nem 
idegen tőlük a betyárdalcsokor, 
tréfás dalcsokor, lírai dalcsokor 
sem. Felkészítőjük: id. Korintus 
László és ifj. Korintus László. fe
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A népdalkört 2014. november 5-én Ragályi Géza alapította, aki 
ezt megelőzően 2 éves gyűjtőmunkát végzett Szilicén felkutatva a 
helyi népdalokat és arra gondolt, hogy az összegyűjtött anyagot, a 
feledésbe merült népdalkincset, tovább kell adni az utókornak. A 
lelkes kis csapat 7 taggal indult, majd a létszám 17-re bővült.

A Kökörcsin nevet 2015-ben vették fel. A kezdeteknél nagy se-
gítsége volt a csoportnak Mezei Sándor, közismert helyi „nótafa“, 
aki sok-sok elfelejtett népdalt felénekelt. Továbbá Szakal Jolán is, 
aki a szép, régi magyar nóták ismerője.

A csoport tagjai hetente egyszer, saját szórakozásukra járnak 
össze; tanulják és éneklik elődeik már feledésébe merült dalait, 
ezzel újra felelevenítve és őrizve a fennsík énekkincsét.

A HÁRSKÚTI ROZMARING 
NÉPDALKÖR FÉRFIKARA

A több mint négy évtizedes munkájuk alatt sok sikerélményben 
volt részük. Rendszeres szereplői a helyi és környékbeli rendezvé-
nyeknek, falunapoknak. A népzenei versenyek területén is sikeresek, 
több ízben bekerültek a Tavaszi szél vizet áraszt és a Bíborpiros szép 
rózsa országos döntőjébe, ahol a Gála műsorában is szerepeltek. 
Berceli Béla szólóénekes a zsüri különdíját érdemelte ki. 

Műsoraikban leggyakrabban a gömöri népdalokból válogatnak, 
de szívesen éneklik más tájegységek dalait is. Többnyire betyár és 
katonadalokat. 2013-tól aktív tagjai a Vass Lajos Nagydíjas, Andrássy 
Dénes férfi karnak, amely öt gömöri kisközség férfi karából alakult. 
Vezetőjük idősebb Korintus László. Fe

A HÁRSKÚTI ROZMARINGSARJ 
NÉPDALKÖR 

Az utánpótlásról sem megfeledkezve, 2013-ban megalakult a Hárs-
kúti Rozmaringsarj népdalkör kisiskolás gyerekekből. Kezdetben 
sikeresen szerepeltek az anyák napi ünnepségeken, a Csemadok 
évzáró taggyűlésein,  nyugdíjasok adventi estéin. A Bíborpiros 
szép rózsa címmel meghirdetett országos népzenei vetélkedőn 
pedig kétszer bejutottak az országos elődöntőbe, majd a döntőbe 
Dunaszerdahelyre, ahol bronzsávos minősítést szereztek. Nagy 
sikerrel szerepeltek 2019. júniusában a magyarországi Hárskúton 
rendezett Nemzetiségi Fesztiválon is. Tagjai: Anna Simona, Anna 
Melánia, Kolvek Alica, Kolvek Dávid, Korintus Beáta, Korintus László 
és Vozár Davin. Többnyire gömöri gyermekdalcsokrokat adnak elő. 
Vezetőjük idősebb Korintus László. eF

A SZILICEI KÖKÖRCSIN HAGYOMÁNYŐRZŐ VEGYES NÉPDALKÖR

A hagyományőrző népdalkör megalakulása óta aktívan részt 
vesz a falu kulturális életében, több alkalommal fellépett a ma-
gyarországi Szihalom testvértelepülés kulturális rendezvényein, 
továbbá a Jósvafői Bӧllérfesziválon és Szӧgligeten is. Eljutottak a 

Gombaszӧgi Országos Kulturális Ünnepélyre, felléptek a rozsnyói 
Csemadok rendezvényein, Zselízen, Budapesten és a környező 
gömöri falvakban is, 2019- ben a csoport részt vett a Bíborpiros 
szép rózsa vetélkedőn. FE
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2020-ban Füleken emléktáblát, Fülekpüspökiben emlékművet 
állítottunk a trianoni békediktátum 100. évfordulója alkalmából, 
hagyományt teremtve ezzel az évfordulóról való megemlékezésre, 
hogy ezentúl minden évben megtarthassuk a Nemzeti Összetar-
tozás Napját.

Nagytárkányban 2021. június 6-án emlékeztek meg a Nemzeti 
Összetartozás Napja alkalmából. Beszédet mondott dr. Hetey Ágota, 
Magyarország kassai főkonzulja, aki a 101 éve történteket gyilkos-
sági kísérletként aposztrofálta. Ünnepi gondolatait azzal zárta, 
Magyarország ma erősebb, mint 101 éve volt, hiszen képes biztosí-

tani a nemzet fennma-
radását és jövőjét, mert 
minden magyar számít! 
A főkonzult a település 
polgármestere, Kopasz 
József váltotta a mikro-
fonnál, hangsúlyozta: 
Magyarország kormá-
nya annak érdekében, 

hogy érvényesülni tudjunk szülőföldünkön, támogatja iskoláinkat, 
egyházainkat, vállalkozóinkat, kultúránkat, szervezeteinket. A 
megemlékezés hivatalos része a koszorúzással zárult. Az emléke-
zés virágait elhelyezte a Csemadok, az MKP, a Vöröskereszt helyi 
szervezete, az önkormányzat, valamint az óvoda és az iskola kép-
viselete. A teljes ünnepséget a Tisza Népdalkör éneke színesítette. 
A műsor Varga Miklós koncertjével folytatódott. Felhangzottak új 
albumának dalai, egy egyveleg az István, a király című rockoperából, 
valamint a Vén Európa c. sláger. A koncert a Honfoglalás c. fi lm 
ismert betétdalával, illetve a Himnusz hangjaival zárult. ge

„A nemzeti össze-
tartozásnak nem a 
kettős állampolgárság 
a tartó pillére, hanem 
a „magyar kód”, ami 
azt jelenti, hogy mi, 
magyarok, egy közös 
jelrendszerben élünk 
és gondolkodunk – és 
félszavakból is értjük egymást. Bizonyos neveket, szavakat, fogalma-
kat nem kell megmagyarázni – mindenki érti, és mindenki ugyan-
azt érti. Szent István, Mátyás király, Kossuth, Széchenyi, Arany, 
Petőfi , Madách, Kodály ugyanazt az alaptudást hívja elő minden 
magyarból. Mohács és Eger, Csíksomlyó és Komárom, Trianon, a 
Don-kanyar és március 15., az ún. lakosságcsere és a deportálás 
nem szorul magyarázatra. És más fogalmaink, hívószavaink sem. 
„Talpra, magyar!”,„Isten, áldd meg a magyart”, s talán a legszebb 
hívó szó, ha azt mondjuk: „rendületlenül”. Kérem, engedjék meg, 
hogy befejezésként idézzem Simonyi Imre néhány soros versét. 

S ha másként nem – hát legbelül: 
hazádnak rendületlenül. 
S ha restelled, hogy hangosan; 
nehogy meghallja más, kívül? 
Hát szakálladba dörmögd, hogy
nincs hely számodra e kívül.
De aztán – rendületlenül!
Ezt aztán – rendületlenül! 
Hogy e-kívül, hogy e-kívül 
nincs más belül, nincs más belül!
Ezekkel a gondolatokkal fejezte 

be emlékbeszédét Tornalján júni-
us 4-én Bába Iván nyugalmazott 
külügyi államtitkár és nagykövet. 
A Trianon századik évfordulója 
alkalmából készült emlékoszlop a 
járványhelyzet miatt egy év késéssel 
került leleplezésre a Rákóczi-emlékoszlop mellett a Magyar Ház 
udvarán. A megemlékezésen közreműködött Hunyák Nagy Réka 
és az Andante vegyes kar, igét hirdetett és imádságot mondott 
nt. Fazekas Ágnes és Lóczy Tibor. Az emlékoszlopot Bába Iván, 
Molnár Imre, Miko Attila és az alkotó, Cselényi Árpád leplezték 
le. A koszorúzást követően a megemlékezés áldással és a Szózat 
eléneklésével ért véget.   -il-

Idén június 4-én a füleki Magyar Közösségi Ház falán lévő em-
léktábla előtt helyezték el az emlékezés koszorúit a jelenlévők. 
Az ünnepi beszédet Tankina Tóth Tímea, a Szlovákiai Magyar 
Pedagógus Szövetség Losonci Területi Választmányának elnöke 
tartotta. Közreműködött Fekete Gábor és Miklós István református 
lelkész. A koszorúzáson jelen volt többek között Forró Krisztián, 
a Magyar Közösség Pártja elnöke is. A rendezvény alkalmával ke-
rült levetítésre Koltay Gábor Trianon c. dokumentumfi lmje, majd 
este a résztvevők a magyar ház udvarán meggyújtották a magyar 
összetartozást jelképező őrtüzet.

A megemlékezés június 5-én Fülekpüspökiben folytatódott. Az 
emlékműnél ünnepi beszédet mondott Böszörményi István. Köz-
reműködött a fülekpüspöki Pro Musica Női Kar, az alapiskola 
tanulói és Tóth Viktória. A Himnusz eléneklése után a jelenlévők 
elhelyezték az emlékezés koszorúit.  A rendezvény zárásaként Raffay 
Ernő történész tartott előadást Trianon és következményei címmel, 
a fülekpüspöki kultúrház nagytermében. Szakmai hitelességgel 
vázolta fel Trianon előzményeit, okait és a döntést, valamint annak 
következményeit. Hangsúlyozva: a magyarság megmaradásának 
alapja, hogy legyenek magyar gyerekek, hogy azok magyar iskolába 
járjanak és megmaradjanak magyarnak. gk


