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Az államalapításra emlékeztek Deákin
Ötödik alkalommal szervezte 

meg az Országos Szent István 
Király Ünnepséget a Csemadok 
Országos Tanácsa, Galántai 
Területi Választmánya, Deáki 
Alapszervezete és Deáki község 
önkormányzata. 

Augusztus 22-én a deáki Nagy-
boldogasszony-templomban Tóth 
László, püspöki helynök, pápai 
káplán, kanonok és Édes Ákos 
deáki református lelkész tartottak 
istentiszteletet. Tóth László sze-
rint Szent István valódi államala-
pító, akinek országában együtt él-
tek a nemzetiségek. István király 
célja az volt, hogy fennmaradjon 
a magyarság, mivel előrelátó volt, 
ezért tért át a keresztény hitre. 
Bátor tett volt ez, hiszen tudta, 
nehézségekbe fog ütközni. De ha 
akkor nem tette volna meg ezt 
a lépést, ma már nem lennénk. 
A pápai káplán kifejtette, örül 
neki, hogy Magyarország kiáll a 
keresztényi értékek mellett, ezzel 
állnak ki az Szent István-i örökség 
mellett.

Édes Ákos református lelkész 
is István bátorságát emelte ki, 
kifejtette: akik ragaszkodnak 
Istenükhöz, bátor terveket 
visznek véghez. A történelem 
során megtapasztaltuk, hogy 
azok a tettek, amelyek nem Is-
ten akaratából valósultak meg, 
csak pillanatnyi tettek voltak, a 
bátor tetteket nem mindig övezi 
siker az első perctől, de az idő 
megmutatja annak helyességét, 
ha isteni akarat van mögötte. A 
református lelkész szerint ne-
künk, magyaroknak nemcsak 
a múltunk és a jelenünk közös, 
hanem a jövőnk is, de Krisztus-
nak jelen kell lennie, hiszen ő 
a világosság, ha ő velünk van, 
világos a jövőnk is.

Az istentisztelet után Peterka 
Pál régész, a Nyitrai Kerüle-
ti Műemlékvédelmi Hivatal 

munkatársa adott elő. A Deáki 
kincsesládája címmel megtartott 
előadásban a templomról elmond-
ta, ritkaság, ha egy templomnak 
olyan „padlása” van, ahol van 
szentély és kápolna, Deákin ez 
így volt. A padláson egyébként a 
bencés szervezetesek laktak, akik 
itt kaptak területet, és a természet 
adta lehetőségeket kihasználva 
gazdaságot építettek ki.

Az előadás után Hajdú Irén 
ismertette a templomot, a fres-
kókat, amelyeken a magyar 
szenteket láthatjuk, de a művész, 
Kontuly Béla megfestett két de-
áki családot is, akik az 1938-as 
eucharisztikus konferenciára 
látogattak el. Ezek a freskók 
Serédi Jusztinián segítségének 
köszönhetően készültek el. A 

templom legősibb része a Szent 
István-kápolna, melynek egyik 
freskóján Szent István felajánlja 
országunkat a Boldogasszonynak. 
Az érdeklődők megtekintették a 
templom emeleti részét is, ahol a 
bencések szálláshelye volt.

Az ünnepség a főtéri Szent 
István-szobornál folytatódott, 
ahol Bukovszky Dorottya elsza-
valta Sajó Sándor A veréb című 
versét, majd Bárdos Gyula, a 
Csemadok elnöke mondott be-
szédet. „Nemcsak a magyarsága 
megtartására, a magyar hagyo-
mányok továbbvitelére hívta fel 
fi ának fi gyelmét, hanem a más 
népekkel való együttélésre is ok-
tatta. Ha türelemmel kitartotok, 
megmentitek lelketeket – ezzel 
az evangéliumi idézettel kezdi 

egyik kevésbé ismert és idézett 
intelmét, amelynek folytatása 
szerint: ha becsületet akarsz sze-
rezni királyságodnak, szeresd 
az igaz életet, ha hatalmadban 
akarod tartani lelkedet, türel-
mes és kitartó légy.

A Kárpát-medencében élő fel-
vidéki magyarként, tehetünk-e 
mást, minthogy Szent István ki-
rályunk Intelmeibe kapaszkodva 
úgy végezzük mindennapi teen-
dőinket, hogy türelmes és máso-
kat tisztelő, de őseinket követő 
magyarként próbálunk meg nap 
nap után értéket teremteni, meg-
válaszolni az egyre újabb és újabb 
kérdéseket, megvívni kisebb és 
nagyobb harcainkat? Az ismert 
nehézségek ellenére sem szabad a 
látszatra könnyebb utat, a megha-
sonlás és megalkuvás módszereit 
választanunk. Ez egyénenként és 
közösségként is komoly felelőssé-
get jelent. Számunkra ne a beol-
vadás, az asszimiláció, hanem az 
anyanyelvünkhöz, nemzetünkhöz 
való ragaszkodás legyen az a szo-
ros kapocs, amely a megmaradást 
jelenti a következő nemzedékek 
számára. Ezzel tartozunk előde-
inknek, de egyben felelősséget 
viselünk utódaink, gyermekeink, 
unokáink iránt, hogy szülőföldün-
kön ismerjék gyökereiket, nyelvü-
ket, éljék meg a hagyományokat. 
Felelősek vagyunk egymásért, 
ahogyan a méltatlanul elfeledett 
Szabó Dezső írta és hangsúlyozta: 
Minden magyar felelős minden 
magyarért.“

Az ünnepi beszéd után az ün-
neplők elhelyezték az emlékezés 
koszorúit, miközben a Csema-
dok Deáki Alapszervezetének 
Nefelejcs énekkara dalolt G. 
Bukovszky Zsuzsanna vezény-
letével. Az ünnepség végén az 
ünneplők a Himnusz eléneklé-
sével kérték Isten áldását nem-
zetünkre. n
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Búcsú Kusy Károlytól
Augusztus 18-án a teremtő örökre magához 

szólította Kusy Károlyt, aki húsz éven át volt el-
nöke a Csemadok Udvardi Alapszervezetének, 
amely azidőtájt vált a település legaktívabb, 
a járás és az ország egyik legjobban műkö-
dő, sokrétű tevékenységet kifejtő társadalmi 
szervezetévé.

Kusy Károlyt a Csemadok elnöke, Bárdos 
Gyula búcsúztatta, az ő szavaival veszünk 
örök búcsút tőle az Első Kézből hasábjain. 
Isten nyugosztaljon, Karcsi!

Tisztelt gyászoló család, tisztelt gyászoló 
gyülekezet!

Drága Károly!
Halálhíred, hirtelen eltávozásod a föl-

di létből megrendített valamennyiünket. 
Felfoghatatlannak és érthetetlennek tűnt 
számunkra, hogy néhány hete még együtt 
beszélgettünk a Csemadok Érsekújvári Te-
rületi Választmánya a helyi alapszervezet, 
valamint az önkormányzat által Muzslán 
megrendezett járási dal és táncünnepélyen, 
ahol az udvardi dalárdával szerepeltetek 
sikeresen.

Két évtizeden át voltál a Csemadok 
Udvardi Alapszervezete, a járás és az or-
szág egyik legjobban működő, sokrétű te-
vékenységet kifejtő lelkes csapat elnöke, 
irányítója, szervezője. Ízig-vérig közösségi 
emberként mindig fontosnak tartottad a 
helyi értékek felkutatását, a hagyományok 
megélését, kultúránk szervezését, az érté-
kek megőrzését. Az udvardi önkormányzat 

tagjaként, alpolgármesesterként, de család-
főként is a becsületesen elvégzett munka, a 
lelkiismeretes, alapos hozzáállás, a tisztes 
emberi tevékenység volt mindig a jellemző 
tulajdonságod.

A kitelepítések 50. évfordulójára felállított 
emlékmű, a Pro Patria Honismereti Szövet-
ség egyik alapító tagjaként folytatott lelkes 
szervezőmunkád, a helyi sikeres Csemadok 
Dalárda megalakítása és működtetése, a 
mečiari nehéz időkben nyújtott példás helyt-
állásod, amikor a polgármesteri hivatalban 
helyet és működést biztosítottatok Dániel Er-
zsébetnek, a járási Csemadok iroda számára 
mind mind olyan nemes és feledhetetlen 
közösségi szolgálatról és alázatról tesz tanú-
bizonyságot, amely a következő nemzedékek 

számára is példaértékű. A Rákóczi Szövet-
ségben vagy a Magyar Közösség Pártjában 
végzett munkáddal is tanúbizonyságot tet-
tél arról, hogy a felvidéki magyar közösség 
megmaradása érdekében mindig fontosnak 
tartottad a személyes példamutatást.

Tavalyi súlyos autóbaleseted után felépül-
ve abban bíztunk, hogy folytatni tudod a 
kulturális szervezőmunkát, a Rád jellemző 
alapossággal. Szívünkben egy olyan jó em-
berként maradsz meg, akinek fontos volt a 
magyar népdal, magyar nóta, a magyar szó, 
nemzeti kultúránk, helyi értékeink.

Károly! 
Megtört szívvel búcsúzik Tőled, szerető fe-

leséged, lányod, fi ad, három lányunokád, só-
gornőd a családjával, a Csemadok Országos 
Tanácsa, Érsekújvári Területi Választmánya, 
helyi alapszervezete, az udvardiak, az MKP 
tagjai, s valamennyi barátod, ismerősöd. 

Köszönjük a Teremtőnek,  hogy ismerhet-
tünk, veled dolgozhattunk, s nem utolsósor-
ban azt, hogy közöttünk voltál és szerényen, 
kellő alázattal, de hatalmas  elhivatottsággal 
végezted munkádat.

Búcsúznak Tőled a Dalárda tagjai, vala-
mennyi csemadokos, s megköszönve több 
évtizedes kitartó és eredményes közösség-
megtartó tevékenységedet, búcsúzom Tőled 
én is. Emlékedet megőrizve, s reményeim 
szerint munkádat folytatva kivánjuk betöl-
tetni azt az űrt, amelyet hiányod, távozásod 
okoz. 

Nyugodj békében!  
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A Csemadok Tornaljai Területi Konferenciája

A Szent Korona Ünnepe

A Csemadok Tornaljai Területi Választmánya augusztus 6-án tartotta 
tisztújító területi közgyűlését. A konferenciát Balajti Lajos, a területi 
választmány leköszönő titkára vezette, aki a bevezetőjében kifejtette, 
hogy az elmúlt időszak járványügyi helyzete ellenére is jól működött a 
szövetség, a legfontosabb megemlékezések, ha korlátozott létszámban 
is, de megvalósultak. Továbbá elmondta azt is, hogy a konferencia 
célja nemcsak az alapszabályban lefektetett pontok betartása, a területi 
választmányi tisztségek megválasztása, hanem a kulturális összefogás, 
valamint modern célok kitűzése az újítás szellemében.  

A bizottságok megválasztása után Miko Attila, a területi vá-
lasztmány elnöke értékelte az elmúlt 6 éves időszak legfontosabb 
eseményeit, majd Molnár Katalin, a területi választmány könyvelője 
tartott gazdasági beszámolót az elmúlt időszakról. 

Az ezt követő hozzászólások fő kérdésköre az volt, hogyan lehet 
a Csemadok tevékenységét közelebb juttatni a fi atalokhoz. Erre kü-
lönböző ötletekkel álltak elő az egyes községek képviselői. Amiben 
nagy egyetértés született, hogy digitalizálni kell minden eseményt, 
és a világháló lehető legtöbb platformján elérhetővé kell tenni a 
Csemadok Tornaljai Területi Választmányának tevékenységét. A 
gondolatot támogatta Balogh Gábor is, aki regionális alelnökként 
vett részt a konferencián. Ezt követően került sor a választásokra. 
A választmányi tagok közé 5 tornaljai, illetve községenként 1-1 tag 
került, így Alsófalu, Deresk, Felsőrás, Felsővály, Gice, Gömörfalva, 

A Szent Korona Ünnep a maga 
nemében egyedülálló esemény, 
nem tudunk arról, hogy hasonló 
ünnepet máshol is tartanának. 
Annak ellenére, hogy a második 
világháború után a Szent Korona 
teljesen háttérbe szorult, sőt nem 
is tartózkodott Magyarorszá-
gon, a rendszerváltás óta egyre 
jobban bekerült a köztudatba, 
nagy becsben tartják, de a ma 
élő generáció többsége nincs 
igazán tudatában jelentőségével, 
államiságával. A Szent Korona 
Ünnep célja, hogy ismerjük meg 
valós múltunkat, közösségeket 
létrehozni, tanulni és tanítani, 
továbbadni mindenkinek azt, 
amit már tudunk, járni az ön-
zetlen szeretet útját.

Ez év viszontagságai sem 
tudták megakadályozni, hogy 
sor kerüljön augusztus elsején 
Ipolybalogon a XVII. Szent Ko-
rona Ünnepre. Az esős időjárás 
azonban nem kedvezett a szabad-
téri szentmise megtartásának, 

Gömörszkáros, Hubó, Lévárt, Lőkösháza, Sajógömör, Sajólenke 
és Zsór is delegált képviselőt. Az elnök továbbra is Miko Attila 
maradt, az alelnöki pozícióba pedig Balajti Lajos és Tóth Ildikó 
került. A titkári megbízatást pedig Tamás Ákos kapta meg. 

A testület elfogadta, hogy a 2021-2024-es időszakban a területi 
választmány folytatja kulturális és közművelődési tevékenységét 
Tornalja és környéke magyarságának érdekében, támogatni fogja 
az iskolák diákcsoportjait, évente megrendezi a hagyományos 
nemzeti ünnepek megemlékezéseit, rendezvényeit propagálja a 
helyi és országos médiumok felé, valamint költségeik fedezésére 
pályázatokat nyújt be honi és magyarországi alapoknál. A hatá-
rozatok elfogadása után Miko Attila ünnepi zárszavával ért véget 
a konferencia. tá

ezért ezt a templomban tartották 
meg. A szentmise főcelebránsa 
ThDr. Varga Lajos váci segéd-
püspök volt.

Az ünnepséget Bálint Péter 
polgármester nyitotta meg a 
község főterén, majd a résztve-
vők innen vonultak közösen a 
templomba. Köztük a testvér-
települések, önkormányzatok 

képviselői, vállalkozók, a falu 
és a környék polgárai, a lovag- és 
vitézi rendek képviselői, valamint 
a Szent Korona Társaság népes 
küldöttsége.

A szentmise végén, az áldás 
előtt ünnepi beszédet mondott 
Takaró Mihály író, irodalomtör-
ténész.(Az ünnepi beszédet teljes 
terjedelemben meghallgathatják 

a https://WWW.facebook.com/
csemadokNTV/ oldalon).

Ezután került sor a Szent Ko-
rona Emlékérmek átadására, 
melyeket a következő szemé-
lyek kapták: posztumusz ThDr. 
Karaffa János atya a felvidéki 
magyarság érdekében folytatott 
egyházi tevékenységéért, vala-
mint a járványt leküzdeni segítő 
egészségügy csoport ipolybalogi 
tagjai.

A szentmise végén különleges 
eseménynek, eseményeknek le-
hettünk tanúi. Sor került egy új, 
kinemesített búzafajta, a Király-
búza megáldására és megszen-
telésére, majd egy bejelentésre, 
felhívásra, amely a Szent Korona 
Körök megalakulását szorgal-
mazza.

A délutáni kultúrprogramot, 
sőt az estit is, gyakran megsza-
kította az eső, de a kitartóbbak 
mindvégig jelen voltak az ese-
mény helyszínén.

bg



4 2021. szeptember

ELSÔ KÉZBÔL SZÍNES

 Az aratás a legnehezebb mezőgazdasági 
munka, a földművelők még napjainkban is 
kellő komolysággal és odafi gyeléssel csinál-
ják. Az aratás az életet, a mindennapi megél-
hetést biztosítja. A mindennapi kenyér a régi 
parasztok és a hívő katolikusok szemében 
Isten ajándéka. Ezáltal a körülötte elvégzett 
nehéz munkát is tisztelték, értékelték. Álta-
lában úgy tartották, hogy Péter-Pálkor meg-
szakad a gabona töve, lassan megkezdődhet 
az aratás. Jött július 2-a, Sarlós Boldog-

Aratási ünnep Naszvadon
ment jól, ha azt hárman végezték: az arató, 
a marokszedő és a kötöző. Ezenkívül pedig 
főleg gyerekek voltak a vízhordók, akik a 
munkásoknak a szántóföld széléről hordták 
a vizet inni. A learatott gabonát keresztekbe 
rakták. Naszvadon 13 kévét raktak egy ke-
resztbe, háromszor négyet, kalászával egy-
másra rakva, a tizenharmadik pedig volt a 
papkéve, ami a pap jussa volt. Naszvadon 2 
ilyen rakat jelentett egy keresztet, tehát ilyen 
kettős keresztbe 26 kéve került. Az aratást 

napkeltétől-napnyugtáig végezték és jó idő 
esetén nem tartott tovább 3 hétnél. Mivel a 
termés betakarítása a legnagyobb fi gyelmet 
igénylő dolog volt akkor is és most is a közös-
ség életében a falu apraja-nagyja részt vett 
benne és az aratás végeztével az áldomáson 
vagy az aratóünnepen együtt is mulatott, 
együtt adtak hálát az Istennek a termésért. 
Az aratás befejezésekor az utolsó kevéből 
aratókoszorút kötöttek, és azt ünnepélyes 
menetben a földbirtokos vagy a gazda elé 
vitték. Az aratás befejezésekor rendszerint 
aratóünnepet tartottak. A módosabb gazda, 
aki részes aratókkal dolgozott, megvendégel-
te munkásait. Nagy aratóbálokat elsősorban 
az uradalmakban rendeztek.

Meleg időben gyorsan száradt a gabona, 
majd következett a hordás, mert Naszvadon 
ezt úgy hívtak. Szekerekre felrakták a kévé-
ket és vitték a gazda házához. Az udvarban 
formás asztagba rakták. Az asztagok nagy-
sága megmutatta, hogy ki mekkora gazda. 
Mihelyt lehetett a cséplést megkezdték, 
sokszor a szekérről. A 30-as években a csép-
lőgépet ökrökkel húzatták, majd felváltot-
ták őket a traktorok. A cséplést kalákákban 
végezték, visszasegítési alapon. A csapat 
szomszédokból, rokonokból, barátokból 
és az aratókból állt össze. Az arató embe-

asszony napja, amikor az emberek misére 
mentek, hogy áldást kérjenek az előttük álló 
nehéz munkához. Sőt, az aratószerszámaikat 
is a templom falához támasztották, hogy 
azokra rászálljon az áldás.

Kenyérgabonából a jobb földeken búzát, 
máshol rozst termeltek. A terméshozamok 
gazdánként változtak, attól függően, milyen 
vetőmagot használt, milyen volt a talajmű-
velés és a szántóföld termőképessége. Az 
észszerűen és jól gazdálkodók parcellái 
kitűntek a többi közül. Fajta tekintetében 
Naszvadon a bánkúti ill. a tiszavidéki fajtá-
kat részesítették előnyben. A terméshozamot 
keresztekre vetítve tartották számon. Ha 
1-1 kereszt megadta a 30-50 kg-ot, azt már 
jónak tartották.

Az aratás nemcsak munkavégzés volt, ha-
nem kereseti lehetőség is, együttműködés a 
gazdák és a munkások között. A kisebb gaz-
dák az aratást maguk végezték. A nagygaz-
dák és középgazdák egy része viszont ara-
tókat fogadott. Péter-Pál napjára az aratási 
megállapodások megszülettek, amelyben 
rögzítették mind a két fél kötelezettségeit. 
Az aratók a learatott gabona kilencedét 
vagy tizedét kapták, attól függően hogyan 
egyeztek meg. A naszvadi gazdák maguk is 
részt vettek az aratásban. Az aratás akkor 

reknél az aratással keresett kenyérgabona a 
családfenntartás egyik biztos pillére volt.

Szent István napjára a cséplés befejező-
dött. A gabonaőrlés, tehát a kenyérnekvaló 
előkészítése egy fontos mozzanata volt a 
falusi életnek. A cséplés után minden gaz-
da igyekezett az új gabonát megőröltetni. 
A naszvadiak Újvárba vagy Gútára jártak 
őröltetni. A gazdáknak és gyerekeiknek 
fél ünnepnek számított a malomba menés. 
Amikor a naszvadi ún. Mocskos-féle ma-

lom megépült egyre ritkábban jártak már 
Újvárba, ill. Gútára őrölni. Az új kenyér 
sütése abban az időben egy fogalom volt. 
A jó kenyérillat minden gyereket, felnőttet 
megfogott.

Július utolsó napján mi is bemutattuk, 
hogy nagyapáink, nagyanyáink milyen 
nehéz munka, verejték árán jutottak el a 
mindennapi kenyerünkhöz; naszvadi em-
berek szereplésévél (a gazda: ifj. Szlávik 
József, első kaszás: id. Tóth Lajos) az egyik 
naszvadi parcellán életre keltettük a régi 
hagyományos kézi aratást. Megmutattuk 
hogyan egyezett meg a gazda az aratókkal, 
milyen szokások voltak, hogyan étkeztek, 
ittak az aratók, milyen is volt az aratási 
koszorú, hogyan kötötték az asszonyok a 
kévéket, azokat hogyan rakták keresztbe, 
mennyi kéve volt egy keresztben stb. A 
bemutató után a nézőknek is lehetőségük 
volt kipróbálni a kaszalást, marokszedést, 
kötözést – sokan éltek is a lehetőséggel. Az 
aratónótákat a Búzavirág éneklőcsoport 
énekesei „hozták el“ a szántóföldre. Ezt a 
népies és nemzeti vonásokkal megtűzdelt 
programot nemcsak szórakoztató, de oktató 
látványosságnak is szántuk.
Forrás: Keszi József: Még hallom a harangszót!
 st
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Augusztus 31-én adták át Magyarország kassai főkonzulátusán 
azokat az állami kitüntetéseket, amelyeket Áder János magyar 
köztársasági elnök adományozott az augusztus 20-i nemzeti ünnep 
alkalmából. Magyar Arany Érdemkeresztet vehetett át Korintus 
László, Horkay László és Kopasz József. 

Hetey Ágota kassai főkonzul rámutatott: „A konzuli kerület 
kiemelt fi gyelemben részesül, hisz augusztus 20-a alkalmából erről 
a területről hárman is átvehetnek állami kitüntetést. Óriási elisme-
rése ez munkájuknak, ugyanakkor keletre is ráirányítja a fi gyelmet, 
hangsúlyozta, hogy a Felvidék keleti részén, sőt, legkeletibb részén 
is végeznek fi gyelemre és elismerésre méltó munkát a magyarság 
megmaradása érdekében”. Hozzáfűzte, valamennyi kitüntetett 
életútja összefonódott a Csemadokkal, azon keresztül is végezték 
munkájukat a magyar identitás, a magyar kultúra, hagyományaink 
megőrzése, erősítése, terjesztése érdekében.

Korintus László pedagógus, karvezető, a Rozmaring Népdalkör 
és a Rozmaringsarj Népdalkör alapítója és vezetője részére a Rozs-
nyói járásban élő magyarság körében végzett közösségépítő, illetve 
hagyomány- és identitásőrző tevékenyége elismeréseként vehette 
át Magyar Arany Érdemkeresztet. „Munkásságom során nem a 
díjak és a kitüntetések halmozása vezérelt, hanem a kultúrmunka. 
Egész életemben meggyőződéssel vallottam, hogy pedagógusként 
nemcsak az oktatás a feladatom, hanem a magyar kultúra, a ha-
gyományok életben tartása, a magyar népdal továbbörökítése is. 
Őszintén hiszem, hogy a mag, amit elvetettem, termőtalajra talált” 
– mondta.

Horkay László, a Kisráskai Csemadok Alapszervezet elnöke, a 
kisráskai tájház alapítója részére az Ung-vidéki magyarság identitá-
sának megőrzéséért, valamint a térség kulturális életének fejlesztését 
szolgáló több évtizedes művelődésszervezői tevékenysége elisme-

réseként kapta a kitüntetést. „Ötven éve csinálom ezt a munkát, és 
bízok abban, hogy az utókor, az utánunk jövők is a kultúra lelkes 
ápolói lesznek” – fogalmazott.

Kopasz József, Nagytárkány polgármestere, a Csemadok keleti 
regionális alelnöke részére a felvidéki magyarság megmaradása, 
valamint identitásának és kultúrájának megőrzése érdekében több 
évtizeden keresztül végzett értékes munkája elismeréseként ado-
mányozott Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést Magyarország 
köztársasági elnöke. „Ez az elismerés nemcsak nekem szól, hanem 
a Bodrogköz minden csemadokosának, minden magyar emberének, 
hisz nélkülük, az ő segítségük nélkül nem tudtam volna mindazt 
elérni, amit elértem az elmúlt ötven évben” – mondta Kopasz Jó-
zsef. Külön köszönetet mondott a szüleinek, hogy egykor a kassai 
magyar ipariskolába adták tanulni, mert ott nagyon sokat kapott 
az élethez. Fábián Gergely, ma7.sk

Augusztus 2-én felavatták a Somorjáról kitelepített magyarok 
emlékművét, mely Lipcsey György, Munkácsy-díjas szobrászművész 
alkotása. Az emlékmű létrehozását somorjai lakosok, somorjai és 
nem somorjai vállalkozók, több felvidéki szervezet, Somorja város és 
Nagyszombat megye önkormányzata mellett a Csemadok Somorjai 
Alapszervezete is kiemelten  támogatta. Az avatási ünnepségen 
Kövér László, Magyarország Országgyűlésének házelnöke mon-
dott tanulságos és békülékeny hangú beszédet, melyre a szlovák 
külügyminiszter minősíthetetlen módon reagált. mj

Augusztus 20-át, Szent István napját emlékműsorral ünnepelték 
a szímői csemadokosok, amelyben szerepet vállaltak az énekesek 
és szavalók. A közéleti szereplők koszorúinak elhelyezése után a 
Millenniumi Harangláb előtt, ünnepi szentmise következett a Szent 
Márton templomban Siekel István plébános jóvoltából. ké
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Sikeresen ment végbe a Gömöri Ma-
gyarok Kulturális Ünnepélyének 27. évfo-
lyama Détérben a község által szervezett 
„Elszármazottak találkozója“ című egész 
napos rendezvény keretében. A műsort a 
rimaszombati Blaha Lujza Vegyeskórus 
nyitotta az Ének Szent István királyhoz 
című Kodály-művel, tisztelegve ezzel ál-
lamalapító királyunk és augusztus 20-a, 
a magyarság nagy nemzeti ünnepe előtt. 
Sor került az új kenyér megáldására is, 
amit Juhász Attila plébános úr végzett el 
Borbás András Détér polgármestere és 
Kocsik László Csaba a testvértelepülés, 
Kissikátor polgármestere jelenlétében. Az 
érdeklődők megcsodálhatták a sokoldalú, 
kreatív Csank Tímea legszebb kerámiáiból készült kiállítást is. A 
mindig vidám, remek humorral megáldott Tímea azon kívül, hogy 
kiváló pedagógus, a Csemadok helyi alapszervezetének elnöke, a 
területi választmány oszlopos tagja, a Détéri Asszonykórus veze-
tője, és amint az kiderült, ügyes kezű keramikus is, aki termékeiért 
2019-ben megkapta a Gömör-Kishont Regionális Termék véd-
jegyet. A kultúrműsor első részében a már említett Blaha Lujza 
Vegyeskóruson kívül fellépett az Almágyi Népdalkör, a gesztetei 
Barkó Menyecskék asszonykórus, a nagybalogi Szivárvány Énekkar, a 
Détéri Asszonykórus és a rimaszombati Új Gömör Néptáncegyüttes. 
A műsor második részében Lajos András, a Miskolci Nemzeti 
Színház színművészének fergeteges előadását élvezhette a détéri 
közönség. Az „In vino veritas“ című önálló műsort magyar költők 
borról, szerelemről szóló verseiből és bordalokból állította össze az 
előadó, akit a teltházas, lelkes közönség állva ünnepelt és szűnni 
nem akaró vastapssal jutalmazott. Szereplők, nézők kiválóan szó-
rakoztak, a hazaiak kitettek magukért, pazar ellátást, fi nomabbnál 
fi nomabb étkeket biztosítottak a résztvevőknek. A szervezők sok 

Muzslán tartotta meg a Csemadok Járási 
Dal- és Táncünnepélyét a Csemadok Érsek-
újvári Területi Választmánya. Az augusztus 
7-i rendezvényen a járásban működő csopor-
tokon kívül a Komáromi, a Lévai és a Nyitrai 
járás vendégelőadói is nagy sikert arattak.

A megnyitóban Farkas Iván polgármes-
ter, megyei képviselő, az MKP alelnöke 
üdvözölte a fellépőket, elmondta: Muzsla 
szívesen adott otthont az ünnepélynek. 

dicséretet kaptak a nézőktől, szereplőktől egyaránt, ami ösztön-
ző a jövőre nézve és azt bizonyítja, hogy továbbra is igény van az 
ilyen találkozókra, melyek ápolják a hagyományokat és a könnyű 
szórakoztatás helyett igényes, színvonalas produkciókat kínálnak 
a nagyérdeműnek.  pe

Kantár Éva, a Csemadok Érsekújvári Te-
rületi Választmányának elnöke kiemelte: 
Muzslán évtizedek óta őrzik a néphagyo-
mányt, szokásokat. Példátlan kulturális 
múlttal rendelkezik ez a település, hiszen a 
több évtizede működő alapszervezet rend-
szeresen ad otthont országos és regionális 
rendezvényeknek.

A közönséget köszöntötte Bárdos Gyula, 
a Csemadok országos elnöke is, aki minden 

szereplőnek és résztvevőnek kellemes közös-
ségi élményt kívánt. Csenger Tibor, a Nyitra 
megyei önkormányzat alelnöke kiemelte, 
hogy a Csemadok Érsekújvári Területi Vá-
lasztmánya az egyik legaktívabb az ország-
ban, a fellépők listája is mutatja, színvonalas 
műsor várja a közönséget.

A fellépők köre színes volt, táncosok, éne-
kesek, citerások, mesemondók szórakoztat-
ták a közönséget.  n
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A 37.Vág-menti Találkozónak 2021. augusztus 15-én Szímőn a 
futballpálya adott helyszínt, amelynek színpadi tetőzete alatt a nézők 
jobban elviselték a forróságot. A fellépők között voltak az Érsekúj-
vári járás Csemadok alapszervezeteiben működő együttesek, akiket 
Bombicz Ferenc, a citeraegyüttes tagja mutatott be a közönségnek. 

A X. Szímői Fröccsnapok műsorát a Rozmaring citera és népdalkör 
gazdagította műsorával és bemutatkozott két fi atal alkotó, tehetség, 
a Csemadok Alapszervezet tagja: Mészáros Krisztián fotós és Nagy 
Richárd technikus. ké

A nagycétényi Csemadok Tiszta Forrás szervezésében megemlé-
kezést tartottunk Szent István államalapító királyunk ünnepnapja 
alkalmából augusztus 22-én. Az ünnepi beszédet Zeman István 
tartotta, majd a község és a társadalmi szervezetek képviselői elhe-
lyezték a megemlékezés koszorúit az emlékoszlopnál. pa

A Csemadok Vámosladányi Alapszervezete szervezésében a helyi 
református templomban ünnepelték meg a vámosladányi és környék-
beli magyarok az államalapítás és Szent István király ünnepét. Sál 
Attila elnök köszöntője után fohászt és igei köszöntőt mondott Nt. 
Icso Sándor református lelkipásztor és Ft. Benčík Tibor katolikus 
plébános. Az ünnepség szónoka Gubík László, a Szövetség a Közös 
Célokért elnöke és az Esterházy Akadémia igazgatója volt. Nagy 
László éneke és a Himnusz eléneklése után szeretetvendégséggel 
fejeződött be az ünnepség.

Fotó: Icso Judit

Idén a Csemadok 
Nagyrőcei Területi Vá-
lasztmánya már 22. alka-
lommal szervezett a helyi 
és környékbeli kisiskolások 
részére kézműves tábort a 
Tornaljai Rákóczi Magyar 
Házban és annak tágas ud-
varán. 35 gyermek többféle 
kézműves foglalkozást pró-
bált ki tapasztalt kézműve-
sek felügyelete alatt 2021 
júliusának utolsó hetén: 
szőttek, fontak, batikoltak, 
gyertyát merítettek, agya-
got formáltak, fát faragtak, 
gyöngyöt fűztek, tojást fes-
tettek a hét 4 napján. Pénteken egész napos kiránduláson vettek 
részt. Délelőtt meglátogatták Kiskovácsvágását (a Szádelői völgy 
felső végénél fekvő kis falu), ahol egy felújított vízi malmot néztek 
meg, majd Csécsre folytatták útjukat, itt Palenčár Magdolna helybéli 
fafaragó mutatta meg nekik munkáit a templomkertben, temetőben, 
illetve a falu parkjában található szobrait, majd a saját házában levő 
gyönyörű faragásait. A tágas udvaron a gyerekek megebédeltek, 
megpihentek és vidáman tértek haza a kirándulásról.     mk

Közéjük tartozott az először színpadra lépő két ifjú szímői citerás Demo 
Leonard és Kovács Zsombor. Felléptek a Szímői Rozmaring Citera és 
Népdalkör, a szímői nyugdíjasok Búzavirág női éneklőcsoporja, és Fér-
fi dalárdája, a Bényi Pántlika gyermek néptánccsoport, a Tardoskeddi 
Fehérakác asszonykórus, a Tardoskeddi Férfi kar - tardoskeddi ve-
gyes csoport, citerásokkal, a besenyői Tallós női éneklőcsoport, a 
besenyői citeraegyüttes, az Érsekújvári Csemadok Alapszervezet 
népdalköre, a Nagykéri Mórincza citeraegyüttes, az Udvardi Dalárda, 
az udvardi asszonykórus, a kürti Bokréta vegyeskórus. Legvégül az 
Ipolybalogi Bukréta folklórcsoport a Nagykürtösi járásból, akiknek 
bemutatkozása egyedi volt, és eltért a többitől abban, hogy színpadra 
vitték a falujukban egykoron élő gazdag népszokást. A közönség 
nagy elismeréssel és tapssal jutalmazta fellépésüket. A szereplők 
üdvözléséből Bób János polgármester, az emléklapok átadásából 
a szervezet elnöke Kantár Éva vette ki a részét. Műsorukat a Falu 
TV-n keresztül is megnézhette Szímő lakossága. ké
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A Csemadok Kamocsai Alapszervezetének XXIX. Lukács 
Pál Irodalmi és Kulturális Délutánjára 2021. augusztus 29-én 
került sor a református templomban, amelynek keretében a 
falu két nagy szülöttére Soóky Gál Lászlóra és Gál Sándorra 
emlékeztek. A szervezők megtisztelték a Kamocsáról származó 
anyai felmenőket azzal, hogy meghívták a család élő tagjait, 
akik átvehették posztumusz a „Lukács Pál Irodalmi és közéleti 
díjat”. Gál László elnök megindító szavakkal mutatta be a köz-
elmúltban elhunyt Gál Soóky László író, drámaíró, publicista 
és testvére Gál Sándor író, költő, szerkesztő és publicista életét. 
Műveikből Halász Ildikó és Kósa Ilona olvastak fel, Varga Bach 
Helga pedig énekével gazdagította a műsort. A templom falai 
közt elhelyezett emléktáblára koszorút helyeztek el, adózva ezzel 
az egykori lelkész-helytörténész Nt. Boross Kálmán emlékének, 
halála 80. évfordulója alkalmából. ké

A Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya szervezésé-
ben a Mikszáth Irodalmi Délutánok soron következő előadását 
Ipolyszécsénykén tartották meg augusztus 18-án. Ezúttal Balassiak 
Nógrádban címmel Mgr. Koncz Erik tartott vetítéssel egybekötött 
előadást a szép számmal összegyűlt közönség előtt. 

Augusztus 20-án került sor Üzen a múlt címmel a Csemadok 
Ipolyszécsénykei Alapszervezetének hagyományos rendezvényére, 
melyen az idén 25. születésnapját ünneplő helyi Rózsaszirom ének-
lőcsoport mellett fellépett a szintén jubiláló (20) óvári Szivárvány 
folklórcsoport, az ipolybalogi Bukréta hagyományőrző csoport, az 
ipolynyéki Palóc Népdalcsoport, valamint Páris Judit előadóművész.  
A műsor elején Lőrincz Sarolta Aranka énekeivel tisztelegtünk 
államalapító Szent István királyunk emléke előtt. 

A program részét képezte a Kik a palócok? című kiállítás is, melyet 
Balogh Gábor, a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmányának 
elnöke nyitott meg. kl-é

Ötvenötödik alkalommal szervezték meg az Országos Népművé-
szeti Fesztivált, amelyre a szervezők ismét nagyon színes programmal 
készültek. A zselízi Esterházy-kastély parkjában megszervezett 3 
napon esemény a nemzeti ünnepen kezdődött, a megnyitóban a 
polgármester, Juhász András üdvözölte a szervezőket és jelképesen 
átadta a város kulcsát a fesztivál szervezőinek. Venyercsan Pál, a 
Pozsonyi Magyar Intézet igazgatója, Bukovszky László, kisebbségi 
kormánybiztos, Bárdos Gyula, a Csemadok elnöke köszöntője után 
Farkas Iván megyei képviselő szólt István király munkásságáról. A 
három napos rendezvényen kiállították Molnár Rozália műveit. Volt 
ízek utcája, kézműves vásár, borkóstoló. Felléptek többek között 
a zoboralji hagyományőrzők, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes, a 
Kuttyomfi tty, a Muzička, Berecz András, az Ifjú Szívek Táncszínház, 
az Ilosvai Selymes Péter néptáncegyüttes, a budapesti Duna Mű-
vészegyüttes is. Volt improvizációs délután Gubík Ágival, közösen 
szerepelt a Jánosi és Hungaricus.  nt

Augusztus elején indult el a hagyományos, harmincöt éves múltra 
visszatekintő nyári Csemadok táborba majdnem ötven gyermek. 
A tábor célja megismertetni a gyerekekkel a magyar kultúrát, tör-
ténelmet és hagyományokat mindezt szórakozással és életre szóló 
élményekkel dúsítva. Augusztus 9-én ért véget az egy hetes tábor, 
melyet 2003 óta szerveznek meg Alsóbodokon, a rancson.  

Az idei táborban Pozsony, Szenc és Galánta környékéről érke-
zett gyerekek és fi atalok táboroztak a Csemadok Szenci Területi 
Választmánya táborában. A táborban volt énekverseny, kézműves 
foglalkozások, métabajnokság. A gyerekek ellátogattak Nyitracsehibe 
a Galéria Jurta Látványtárhoz, a Pogrányban található Csema-
dok tájházba, a hímezni tanultak. Jártak Baracskán, Nyitrán és a 
kistapolcsányi bölényrezervátumban, megismerkedtek a méhészke-
dés alapjaival is. Mivel a tábor az Esterházy János Zarándokközpont 
szomszédságában van, a táborlakók megkoszorúzták Esterházy 
János végső nyughelyét és méltón emlékeztek a zarándokközpont 
alapítójára, a tábornak otthont adó rancs felépítőjére, a 2018-ban 
elhunyt Paulisz Boldizsárra is. ek


