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90 éves Őszi Irma, a Csemadok „élő legendája”

53. Kazinczy Napok Kassán

„A sors mindig visszaadja nekem azt, amit a 
közért teszek. S ez valami csodálatos” – vallja 
Őszi Irma.

November 15-én ünnepelte kerek születés-
napját Ősziné Győrös Irma, aki a Csemadok 
Kamocsai Alapszervezetének megalakulá-
sától napjainkig hűséges tagja. Kamocsán a 
Csemadok alapszervezete 1950. december 
6-án alakult 36 taggal és az alapító tagok 
között ott olvashatjuk többek között Győrös 
Irma nevét is, aki 19 évesen eljegyezte magát 
egy életre a Csemadokkal.
Ősziné Győrös Irma 1931. november 25-

én született Kamocsán Győrös Sándor és 
Bak Eszter másodszülött lányaként. Elemi 
iskoláit szülőfalujában, a polgárit pedig 
Gútán végezte. Ezt követően a helyi trak-
torállomáson lett bérelszámoló, majd az 
óvodában dadaként tevékenykedett. 1956-
ban ment férjhez a gútai születésű Őszi 
Lászlóhoz. Házasságukból egy fi úgyermek 
született. 1953-tól a Csemadok Érsekújvá-
ri Járási Bizottságának mindenese, majd 

 A kassai Kazinczy Napok célja 
több mint fél évszázada változat-
lan: a nagy nyelvújító szellemi 
nyomdokain haladva ápolni, vé-
deni, őrizni anyanyelvünket.

Az elmúlt években sokat vál-
tozott a szlovákiai magyarság 
helyzete, ami rányomta bélyegét 
legősibb nemzeti kincsünk, anya-
nyelvünk és beszédkultúránk fej-
lődésére is. Több mint ezeréves 
történelmünk során rengeteg ve-
szély fenyegette nyelvünket, most 
viszont szembe kell néznünk egy 
új kihívással: a globalizáció, a di-
gitális forradalom kedvezőtlenül 
hat ránk is. 

Az idei, 53. Kazinczy Napok 
programjában különösen nagy 
hangsúlyt kapott a magyar 
nyelv – és ezzel a magyar iden-
titás – megőrzésének feladata. 
November 11-én, az ünnepélyes 
megnyitó után hagyományosan 

szakelőadója, később első női titkára, egé-
szen 1990-ben történt nyugdíjba vonulásá-
ig. Amíg egészsége és ereje engedte az őt 

ért tragédiák ellenére is fáradhatatlanul 
tevékenykedett: anyagot gyűjtött, írt, sze-
repelt, szervezett, koordinált és rendezett. 
Minden erejével, mint a szlovákiai magyar 
kultúra napszámosa, a közösség fennmara-
dásán fáradozott, melyet hosszú életútján 
számos belföldi és magyarországi díjjal 
és kitüntetéssel is elismertek. Többek kö-
zött a Csemadok 2009-ben az elsők között 
„Életmű Díjjal” jutalmazta sokrétű mun-
kásságát. Legutóbb a Csemadok Országos 
Elnöksége a szövetség megalakulásának 
70. évfordulója alkalmából a „Hűségért” 
emlékplakettel tüntette ki. Nem elhanya-
golhatóak a napi- és hetilapokban publikált 
írásai és nyomtatásban megjelent könyvei 
sem: Itt születtek, Fáklyalobogás, Ötven év 
szolgálat (melyet Sidó Zoltánnal közösen 
jelentettek meg), Itt születtek ők is…

IRMUSKA NÉNI, SOK SZERETETTEL 
KÖSZÖNTJÜK! ISTEN ÉLTESSE!

kgl

anyanyelvi kérdések kerültek 
napirendre. Veszélyeztetett-e a 
magyar nyelv? – erre kerestük 
a választ egy pódiumbeszélge-
tésben hivatásos nyelvészekkel 
és civil „nyelvőrökkel”. Másnap 
ehhez a témához kapcsolódott 
a szlovákiai nyelvjáráskutatás 
eredményeit ismertető előadás, 
valamint a tájszólás társadalmi 
megítéléséről tartott beszélgetés 
vendég pedagógusok és a közön-
ség aktív részvételével. 

Ami az irodalmi témákat illeti: 
megemlékeztünk Katona József 
születésének 230. évfordulójáról 
egy új kezdeményezés – ifjúsá-
gi program keretében, a Márai 
Sándor Gimnázium és a kassai 
ipariskola diákjainak részvéte-
lével. És mivel mindennapjain-
kat már jó ideje beárnyékolja 
a drámai járványhelyzet, ezt a 
témát is érintettük programunk-

ban történelmi kitekintéssel az 
egykori kassai járványokra, és a 
járványirodalommal foglalkozó 
előadásokban. Az idén először 
fi lmbemutatóra is sor került a 
Márai Stúdióban. Igen pozitív 
visszhangja volt a nézők köré-
ben a Márai és a Madách csa-
lád rokoni kapcsolatait feltáró 
dokumentumfi lmnek, majd az 
ezt követő kellemes hangulatú 
beszélgetésnek az alkotókkal.

November 13-án, a magyar 
nyelv napján a Csemadok-tagok 
és a kassai polgárok megkoszo-

rúzták Ka-
zinczy Ferenc 
emléktábláját 
a Fő utcán, 
fejet hajtva a 
r e n d e z vé n y 
névadójának 
emléke előtt. 

Megh ívot t 
előadóink közül néhányan le-
mondták személyes részvételüket 
a járvány miatt, de voltak olyanok 
is, akik digitálisan tudtak csatla-
kozni az eseményekhez. 

Köszönettel tartozunk dr. 
Hetey Ágotának, Magyarország 
kassai főkonzuljának és Köteles 
Lászlónak, a Csemadok általános 
alelnökének, hogy jelenlétükkel 
megtisztelték rendezvényünket, 
valamint azoknak kassaiaknak, 
akik évek óta hűséges résztvevői 
a Kazinczy Napoknak. 

DM
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2021-ben XV. évfolyamához ér-
kezett a lévai születésű Kadosa 
Pál zongoraművészről, zeneszer-
zőről elnevezett zongoraverseny. 
Ez 30 évet foglal magában, hisz 
a kezdetek után gyorsan váltott 
a kétévenkénti megrendezésre. 
1993-ban Csehi Ágota, akkor 
nyitrai, ma Komáromban oktató 
egyetemi tanár, zongoraművész 
álmodta meg a versenyt, több 
mint egy évtizede azonban Szalay 
Szilvia, a Szlovákiai Magyar Ze-
nebarátok Szövetségének elnöke a 
verseny szíve-lelke. Az elmúlt há-
rom évtizedben sokan hozzájárul-
tak a nemes versengés sikeréhez. 
Hálás szívvel és szeretettel gondo-
lunk Duka Zólyomi Emesére, aki 
lelkes segítője, támogatója volt 
magánemberként, szakemberként 
és csemadokosként is.

A 2021-es járványhelyzet az 
idén szokatlan megoldást in-

dukált. A november 18-19-re 
meghirdetett megmérettetés 
időpontjában a Lévai járás a 
Covid-automata alapján fekete 
besorolásúvá vált, ezért lehetet-
len lett a verseny megszervezése 
Léván. A rendkívüli helyzetet 
azonban megmentette a komá-
romi zeneiskola, mely hajlandó 
volt átvállalni a helyszínt, ahol 
november 17-én tartottuk meg 
a versenyt. 

Meghitt, családias légkörű al-
kalomra került sor a helyi zeneis-
kola koncerttermében. A 4 kate-
góriában versenyző zongoristák 
egy-egy barokk, klasszikus, ro-
mantikus, illetve kortárs magyar, 
lehetőleg Kadosa-művet adtak 
elő. A versenyt követő díjkiosztás 
során nemcsak az adott kategó-
ria legkiemelkedőbb versenyzőit, 
hanem a résztvevő zeneiskolákat 
is értékelték a szervezők – jutal-

mazták azokat az intézménye-
ket, amelyek a legtöbbször vettek 
részt a Kadosa Zongoraverseny 
egyes évfolyamaiban. E tekintet-
ben a legnagyobb köszönet a po-
zsonyi M. Ruppert Zeneiskolát 
illeti. A verseny után a zsűriben 
helyet foglaló neves zongora-

művészek – Baranyai László, 
Ghillány Tibor, Kassai István 
– értékelték az elhangzottakat, 
illetve saját zongorajátékukkal is 
elbűvölték a hallgatóságot. Gra-
tulálunk a versenyzőknek és a 
díjazottaknak. 

 KB

Bár szinte az utolsó pillanatig 
nem volt biztos, november 11-13-
án mégis sikerült megvalósítani 
Galántán a két évtizede oly nép-
szerű hegedűversenyt. Hangula-
tos rendezvénynek lehetett tanúja, 
aki részt vett a seregszemlén. 

A siklósi versenyzők közel 
400 km-es utat tettek meg, hogy 
a múlt évben elmaradt verseny 
után most végre megmérettet-
hessenek, megcsillantsák tudásuk 
legjavát. De érkeztek gyerekek 
Esztergomból, és a hazai zeneis-
kolák is képviseltették magukat. 
A részint külföldi tagokból álló 
szakmai zsűri először a kis vir-
tuózok kötelező műveit hallgatta 
meg, a pontozás után pedig sor 
került a szabadon választott mű-
vek bemutatására, ahol mindenki 

November 8-án a XVIII. Győry Dezső 
Kulturális Napok keretében a Csemadok 
Rimaszombati Területi Választmánya szer-
vezésében került sor „A bőgős fi a meg az 
ördögök“ című – műfaját tekintve – mesé-
lőszínházi előadásra a rimaszombati Városi 
Művelődési Házban. Az Illyés Gyula által 
gyűjtött népmesét Soóky László írta át 
egy remek, élettel, játékkal, huncutsággal, 
pajzánsággal telítetett felnőtt nézőknek 
ajánlott történetté.  

kiai regionális alelnöke, Žiaček 
Adrianna, a Csemadok Országos 
Tanácsának a tagja és Peter Paška 
polgármester átadta a versenyzők-
nek az okleveleket és a serlegeket. 
A résztvevők abban a reményben 
vettek búcsút egymástól, hogy jövő 
év novemberében újra találkoz-
nak. A gálaműsort követő napon 
az érdeklődők megtekinthették 
Galánta és a környék nevezetes-
ségeit és a Kodály-emlékhelyeket.
 FM

igyekezett a legjobb teljesítményt 
nyújtani. Ígéretes kis tehetségek 
versenyeztek, de régi ismerősök-
kel is találkozhattunk. 

A rendezvény csúcspontja az 
esti Gálaműsor volt, melyen jelen 
voltak a Csemadok országos és 
járási képviselői, valamint a vá-
ros polgármestere is. Itt minden 
versenyző teret kapott a bemutat-
kozásra, díszvendégként szerepelt 

Keczeli Mészáros Anna Borbála 
is, akinek első szárnybontogatásai 
épp ehhez a versenyhez fűződ-
nek. Már konzervatóriumba jár és 
külföldi ösztöndíj várományosa, 
de szívesen tért vissza Galántára, 
hogy hegedűjátékával elbűvölje a 
jelenlévőket. A csodálatos zenei 
élményt követően sor került az 
eredményhirdetésre. Mézes Ru-
dolf, a Csemadok nyugat-szlová-

Az előadás mesélője Lajos András, a Miskolci Nemzeti Színház 
felvidéki származású tehetséges fi atal színművésze, rendezője Fandl 
Ferenc. A látvány Hircsu Mariann munkája, az előadás dramaturgja 
pedig Varga Emese volt.

Sajnos a koronavírus okozta járvány miatt életben lévő előírások 
most is közbeszóltak, az előadáson csak a teljesen átoltott nézők 
vehettek részt és bizony csak nagyon korlátozott számban, de a 
hangulat így is kiváló volt. A jelenlevők önfeledten szórakoztak a 
Soóky László sajátságos humorával megírt mai modern mesén és 
vastapssal jutalmazták Lajos András kiváló színészi teljesítményét. 
Járvány ide,  járvány oda, az élmény megmarad! PE
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Búcsú Sándor Páltól

Elhunyt Vitálos Gizella

November 17-én a Csemadok 
tájházában, Pogrányban gyü-
lekeztek a nyitrai területi vá-
lasztmány tagjai, mikor lesújtó 
hírként, szinte letaglózta a je-
lenlévőket, hogy a Csemadok 
Pogrányi Alapszervezetének 
oszlopos tagja, Sándor Pál 65 
éves korában visszaadta lelkét 
a teremtőjének. Temetésén Gál 
Erzsébet, a választmány tagja az 
alábbi szavakkal búcsúztatta. 

Bánatukban osztozó Hozzátar-
tozók, Rokonok, barátok

Nekem jutott az a szomorú, de 
egyben megtisztelő feladat, hogy 
a Csemadok Nyitrai Területi Vá-
lasztmánya és a járás Csemadok 
alapszervezetei nevében elbúcsúz-
zam kedves elhunytunktól. 

A család iránti együttérző rész-
véttel álljuk körül a virágokkal 
és koszorúkkal övezett sírhalmot, 
osztozva a család mély gyászában 
barátunk, Sándor Pál végtisztes-
ségének perceiben. Eljöttünk, 
hogy átadjuk magunkat az emlé-
kezésnek, és lerójuk kegyeletün-
ket és elkísérjük utolsó útjára.
Ismét szegényebbek lettünk, mi 

Emlékszem, amikor gyerekek voltunk, a 
tanító néni, mivel Gizi néni az óvodában volt 
pedagógus, tanított a versekre, novellákra. 
Magyar iskola Dunaújfalun évtizedek óta 
nincsen, néhányan jöttünk csak össze, az 
a pár gyerek, akiket a szüleik a féli vagy a 
szenci magyar iskolába írattak, illetve az a 
néhány gyerek, akiknek szülei annak ellené-
re, hogy a helyi iskolát választották gyerekük-
nek, még szerettek volna a magyar kultúrából 
megimsertetni valamit a gyermekükkel. 

Nem voltunk sokan, de Gizi néni olyan mű-
sorokat állított össze, amilyeneket bárhol elő 
adhattunk volna, sikert arattunk volna vele. 
Nem így saját falunkban. Az egyik anyák 
napi műsort a szlovák iskola udvarán adtuk 
elő, a szlovákok nem voltak ránk kíváncsiak, 
mi mégis előadtuk a tanultakat, mert úgy 
éreztük, fontos, a mi szüleink és a tanító néni 
miatt. Mindegyikünk anyukája csalódott 

zoboralji magyarok, hisz Pali ba-
rátunk nem csak a családjának, 
kedves feleségenek, gyermekei-
nek, unokáinak, dédunokájának, 
testvéreinek és rokonainak, de a 
zoboralji magyaroknak, barátai-
nak, kultúrtársainak is hiányozni 
fog. Pótolhatatlan űrt hagy maga 
után, hisz kezdetek óta tevékeny 
tagja volt a Csemadok Pogrányi 
Alapszervezetének, és a folklór-
csoportnak, de résztvevője volt 
szinte minden zoboralji kulturális 
megmozdulásnak, akár mint sze-
replő, vagy szervező. Emlékezetes 
fellépései a pogrányi folklórcso-
porttal, a zoboralji lakodalmas-
ban, vidám, mindig mosolygós 
életkedve, huncut mosolya a pörge 
kalapja alatt, vicces beszólásai, 
anekdotái, jellegzetes, szülőfaluja, 
Kolon tájszólása, amelyet soha 
nem hagyott el, bár élete javát már 
Pogrányban élte le, a népdal és a 
magyar nóta szeretete, a pince-
pörkölt és a gulyásleves íze, ame-
lyeknek főzésébe a hozzávalókon 
kívül a szeretetét, a szívét-lelkét 
is beletette, mind-mind okot ad 
arra, hogy emlékezetünkbe örökre 

megmaradjon. Az értékek, ame-
lyeket magáénak vallott, a hit, a 
család szeretete a barátok tisztelete 
és nem utolsósorban a magyar 
nemzeti öntudata, bátor kiállása, 
mindnyájunknak példaértékűek 
lehetnek, akik szintén ezeket az 
értékeket valljuk és szeretnénk 
követni. 

Kedves barátunk, kultúrtársunk, 
szellemiséged nem távozik mai 

búcsúnkkal, áldozatos és aláza-
tos munkád nem vész kárba, nem 
dolgoztál hiába. Köszönjük Pali 
a munkádat a Csemadokban, 
köszönjük, hogy együtt dolgoz-
hattunk a magyar kultúra terén, 
és hogy tanulhattunk tőled. 

Búcsúzunk!
Emlékedet szívünkbe zárjuk, 

nyugodj békében!
ek

volt, hogy ilyen csúfosra sikerült az előadás, 
mivel tudták, hogy mindent beleadtunk. Gi-
zike néni megdícsért bennünket, mivel a 
tanultakat jól előadtuk, bíztatott minket, 
érezte, szükségünk van erre. Mi a többi év-
ben is készültünk előadásokkal, de már nem 
adtuk azt elő többet közös műsoron. 

Tudom, nem túl szívet melengető a fenti 
történet, de Vitálos Gizella ebben a közegben 
vezette a Csemadok Dunaújfalusi Alapszer-
vezetét, sajnos egy idő után az emberek el-
maradoztak, egyre több volt a kudarcélmény. 
Ma újra működik a Csemadok a faluban, és 
bízunk benne, hogy Gizi néni majd fentről 
vigyázza utunkat. Évtizedeken keresztül 
szolgálta a magyarságot, tagja volt a Csema-
dok Szenci Területi Választmányának. 

Vitálos Gizella 1945-ben látta meg a napvi-
lágot, 2021. november 29-én adta vissza lelkét 
a teremtőjének. Nyugodjon békében!  nt
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A hagyományok bűvkörében a bősi Csemadokban

Itt és most!

A Csemadok helyi szervezete szeptember-
től november elejéig Népi hagyományaink-
ról és ünnepeinkről szóló előadássorozatot 
rendezett a Csemadok házban, melyet Nagy 
Iván etnológus a Csallóközi Múzeum igaz-
gatója tartott. 

Örömmel töltött el bennünket, hogy szép 
számmal érdeklődtek az előadások iránt. 
Négy témakörre osztottuk az előadássoro-
zatot, tél vége és a tavaszi ünnepkör, a nyári 
ünnepkör, majd az őszi hagyományok és 
végül a téli ünnepkör. Az előadások után 
az elhangzott témában szombaton a gyere-
kek és szüleik vették birtokba a Csemadok-
házat, ahol Kántor Tímea, Nagy Mónika, 
Csörgő Mária, Csincsura Mária, Szabó 
Lilla, Derzsi Katalin, Nagy Mária, Bodó 
Teodor, Fodor Denisza, Nagy Mátyás, Fe-
kete Szilvia és Hodossy Zsanett segítségével 
kézműveskedtek. 

Tél vége és tavasz témában farsangi álarc 
készítése, farsangi fánk és siska készíté-
se, majd sütése, húsvéti tojásfestés több 
módon (hagymahéj, íróka, piros tojás) és 
különböző rajzok, díszek készítése volt 
programon. A nyár témájában gyurma ka-
lácsok és sütik, papírvirágok, búzakévék 
készültek. Több fajta búzával ismerkedtek 

a gyerekek és az aratás fortélyaival Bodó 
Teodor jóvoltából. 

Szent István-i koronát is készítettek a 
gyerekek, valamint megismerkedtek a 
koronával, jogarral és országalmával. A 
fő attrakció ismét a sütés és a kenyérda-
gasztás volt. A kiscipókat a Csemadok-
ház előtt felállított kemencében Matyi 
bácsi segítségével meg is sütötték. Az ősz 
témájában készültek csutka babák, kuko-
ricahaj-bajusz, csuhé babák, virágok, sző-
lőfürtök, gyurma-sünök. A legkedvesebb 
foglalkozás a kukoricafosztás és morzsolás 
volt. A téli ünnepkör és hagyományok 
közül a számukra ismeretlen tollfosztás 
volt a legérdekesebb a gyerekeknek. A 
megfosztott tollal megtöltötték az elő-
készített kispárnákat. Kipróbálták a toll-

seprűt, a libatollkenőt és lúdtoll pennával 
kipróbálták az írást. Készültek gyönyörű 
papír angyalkák, mézeskalácsok, kará-
csonyfadíszek, hóemberek, manók és még 
sok-sok más.

Örömmel láttuk, hogy a gyerekek és a kísé-
rő szülök, nagyszülők jól érezték magukat a 
foglalkozásokon és a gyerekek sok élménnyel 
és elkészített alkotásokkal tértek haza.

2021. november 6-án került 
sor az 52. Szenczi Molnár Albert 
Napok záróműsorára. Már ha-
gyomány, hogy a záróműsornak 
a Szenczi Molnár Albert Alapis-
kola ad helyet. Tóth Katalin ta-
nárnő ebben az évben is ötletes 
műsort készített a felsőtagozatos 
diákok közreműködésével  Itt 
és most! címmel, érezni lehe-
tett, hogy nemcsak a szereplők, 
hanem a közönség is élvezte az 
előadást. 

Elmondható ugyan, hogy a 
több mint egy hónapig tartó 
műsorfolyam bizonytalanság-
ban telt, mert a járványügyi in-
tézkedések vátozása ott lógott 
a levegőben, de a szervezők, 
a Csemadok Szenci Területi 
Választmánya, a Csemadok 
Országos Tanácsa, valamint a 
társszervezők és támogatók örö-
mére a rendezvények, műsorok 
sikeresen megvalósultak.  

2022-ben már az 53-as szá-
mot írjuk a Szenczi Molnár 

Fellépett a rétei Immanuel 
– Velünk az Isten ökumenikus 
énekkar Bodnár Beáta vezeté-
sével. Szenczi Monár Albert 42. 
zsoltára Metzner Dóra előadá-
sában hangzott el. A Szenczi 
Molnár Albert dombormű 
megkoszorúzása előtt Matus 
Mónika az iskola igazgatója 
mondott beszédet, a koszorú-
zás után pedig Bárdos Gyula, a 
Csemadok országos elnöke zárta 
a rendezvénysorozatot. 

Albart Napok elé, nagyon jó, 
hogy Szencen és környékén van 
rá igény, műsoraival, rendezvé-
nyeivel vonzza mind a fi atal, 
mind az idősebb közönséget. 
A hagyományos műsoroknak 
megvan a közönsége, de szíve-
sen fogadják az új formákat is. 
Ami lényeges és fontos, hogy 
mindenkit megszólítanak a 
programok, akik nyitottak a 
magyar kultúra, irodalom és, 
művészet befogadására és tá-
mogatására. pm

Nagyon termékeny napok voltak az elmúlt 
szombatok. Úgy látjuk, van az ilyen foglal-
kozásoknak létjogosultságuk a Csemadok 
munkában. A jövőben is szeretnénk ezeket 
a foglalkozásokat folytatni és így közelebb 
vinni a Csemadokot és az ott folyó hagyo-
mány őrzést a fi atal családokhoz.  

na



52021. december

SZÍNESELSÔ KÉZBÔL

Évfordulók jegyében Bősön 
Október 9-én ünnepelte megalakulásá-

nak 15-ik évfordulóját a bősi Aranykert 
Néptánccsoport. A Csemadokban végzett 
munka elkötelezettséget és felelősséget je-
lent. Elkötelezettséget olyan értelemben, 
hogy feladatunk megőrizni magyar értéke-
inket, hagyományainkat, anyanyelvünket. 
Felelősséget pedig abban az értelemben, 
hogy képesek legyünk átadni az üzenetet 
– mindenek felett magyarnak maradni itt a 
Felvidéken. A bősi Csemadokban az egyes 
csoportoknak, színjátszóknak, táncosoknak, 
énekkarnak a kezdetektől nagy érdeme volt 
és van abban, hogy Bősön élnek a hagyo-
mányok. Néptánccsoport működött már az 
ötvenes években, majd a hetvenes években 
is alakult egy, amely sajnos feloszlott. De 
végre 15 évvel ezelőtt újra alakult a 80-as 
években megszűnt néptáncegyüttesünk az 
Aranykert Bernáth Zoltán vezetésével. 

Az Aranykert Néptánc-együttessel egy 
időben gondoltak az utánpótlás biztosítá-
sára is, Brandl Ferenc, aki sajnos már nincs 
közöttünk, majd Boráros Katalin karolta 
fel a fi atalokat. Bernáth Mónika vezetésé-
vel megalakult a „Tőzike Néptánccsoport” 
alapiskolások részére, valamint a „Süssfelnap 
Néptánccsoport” Zalka Judit, majd Kántor 
Tímea vezetésével a kisiskolások és óvodások 
részére. Ők nagyon fontos szerepet töltenek 
be a néptánc hagyományok, népi játékok, 
népszokások felkutatása és megőrzése terén. 
Az ünnepség a járványügyi intézkedések mi-
att nem valósulhatott meg a kultúrházban, így 
a Csemadok-ház melletti kis parkban került 
megrendezésre a 15 éves évforduló. Rendez-
vénysátrat állíttattunk, hogy a közönség a hű-
vösebb idő ellenére is kellemesen követhesse 
az ünnepi műsort. Az est főszereplői a tánco-
sok, akik felejthetetlen műsorral emlékeztek 
az elmúlt 15 évre, ők azok, akik Bősön a 
Csemadok berkein belül 15 esztendeje éltetik 
a felvidéki és kárpát-medencei tánckultúrát 
és hagyományokat. A népi kultúrát, táncot 
és zenét megőrizve, tovább adva szolgálják 
a felvidéki magyarságot. Köszönet jár első-
sorban a jelenlegi vezetőknek a Bernáth há-
zaspárnak, Mónikának és Zolinak, valamint 
Kántor Tímeának azért az elhivatottságért, 
amellyel végzik ezt a szép, de bizony sokszor 
nem könnyű munkát. Köszönet jár a tánco-
soknak és családjuknak is.

A Csemadok mellett működő Kék Duna 
Vegyeskar idén októberben töltötte be fenn-
állásának 50. évfordulóját. 

Kicsit emlékezzünk: 1971. októberében 
Szatmári Zoltán pedagógusnak köszönhe-
tően megalakul a bősi énekkar Horváthné 
Szénássy Piroska tanító néni – karnagy 
vezetésével, mely akkor még a Búzavirág 
nevet viselte, a mai napig működik és fontos 
szerepet tölt be a Csemadok és városunk 
életében is. 

A 80-as évekig az énekkaron belül mű-
ködött férfi  és női éneklőcsoport, amelyek 
több alkalommal szerepeltek a Tavaszi szél 
országos népzenei vetélkedőn. Több jelentős 
sikert tudhatnak maguk mögött. A legutóbbi 
a 2017-es  Galántai Kodály Napokon  ezüst-
sávos minősítést kaptak. 2017 májusában 
Tibor Mikuš, Nagyaszombat-megye elnöke 

emlékplakettet adományozott a kórusnak a 
kultúra terén kifejtett tevékenységéért, de-
cemberben, Bős város polgármestere, Fenes 
Iván, Pro Urbe Bős díjjal tüntette ki a  kórust 
sokéves, eredményekben gazdag társadalmi 
és közérdekű tevékenységéért. Idén, a jubile-
umi évükben a Csemadok Dunaszerdahelyi 
Területi Választmánya döntése értelmében 
„Csallóköz Kultúrájáért“ Közművelődési 
Díjban részesült a kórus. 

Az elmúlt 50 év alatt a kórust a következő 
karnagyok vezényelték: Horváthné Szénássy 
Piroska, Ág Tibor, Szabó Csaba, Simon 
Orsolya, majd 2005-től Hozák Margaréta, 
ő a mai napig a kórus karnagya. A kórus 
tiszteletbeli vezetője Miklós Ferenc, aki az 
alapítástól kezdve a motorja volt az ének-
karnak. Buzdítása, fáradhatatlan szervezői 
képessége nélkül a kórus ma már talán nem 
létezne. Sajnos betegsége miatt már nem tud 
részt venni a kórus munkájában. Szorgalma, 
tenni akarása példaértékű minden kórustag 
számára. A kórus jelenlegi szervező-vezetője 
Fodor Denisza.

A kórus repertoárja rendkívül színes. 
Szívesen énekelnek a zeneirodalom min-
den korszakából és műfajából, magyar és 
külföldi zeneszerzők kórusműveit egyaránt. 
A kórus rendszeresen részt vesz a város és 
a Csemadok által rendezett ünnepségeken, 
rendezvényeken, fellépnek a baráti kórusok 
rendezvényein, adventi hangversenyein. 
A baráti kórusok részvételével 1993 óta 
minden évben megszervezik a Csemadok 
alapszervezete és a város önkormányzata 
támogatásával öt baráti kórus részvételével 
az adventi kórushangversenyt. Remény-
kedtünk, hogy idén a sikeres újrakezdés 
után megvalósul a 29. adventi hangver-
seny és a jubileumi ünnepség, de sajnos a 
járványügyi helyzet újra közbe szólt. Csak 
lélekben lehettünk együtt, visszagondolva 
az eddigi 27 megvalósult hangversenyre és 
az elmúlt 50 évre. 

Örömmel tölt el bennünket a tudat, hogy 
e túlhajszolt 21. század Európájában még 
mindig akadnak olyan emberek, akik min-
dennapi munkájuk mellett, hajlandók né-
hány órára megállni, hogy adózzanak a kó-
ruséneklésnek, a magyar kultúrának. Nekik 
erőt ad az a tudat, hogy fáradozásuk nem 
hiábavaló, mert Széchényi Istvánt idézve: 
„Minden, ami szebbíti földtekénket, bármi 
kicsi legyen is, a mindenséget tökéletesíti.“  

na
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Ősz a kassai csemadokosok életében
A kassai magyarok a helyi Csemadok 

szervezésében már évek óta megemlékez-
nek Dessewffy Arisztid honvédtábornokról 
és az aradi vértanúkról az Eperjes megyei 
Margonyán a Dessewffy-kriptánál. Így volt 
ez az idén is, október 9-én, szombaton reggel 
autóbusszal indultunk Margonyára.

A koszorúzást követően a résztvevők átvo-
nultak a Dessewffy család nemrég felújított 
kastélyába, ahol megnyitották az aradi vér-
tanúk portréinak állandó kiállítását, ame-
lyet a Kassai Főkonzulátus festőpályázatán 
kiválasztott festők festettek. A kiállítást a 
helyi önkormányzati képviselők vették át, 
és mostantól megtekinthető a helyi kas-
télyban az idelátogató vendégek és turisták 
számára is.

A rendezvényen a Csemadok szervezésé-
ben színvonalas kultúrműsort adott a kassai 
Csermely kórus és a szepsi Vox Columbellae 
közös énekkara, a kassai Laudate Dominum 
református énekkar, Gablyasz Edina Lil-
la és Veres Annamária diákok hangszeres 
előadással, Gaboda László a kassai Kikelet 
Egyetemi diákszervezet elnöke szavalattal 
vettek részt.

Az ünnepség után a kassai főkonzulátus 
fogadást adott a Kassáról érkező vendégek 

és a helyi megemlékezők számára. Hazafelé 
egy kisebb csoporttal virágot helyeztünk el 
Rákosi Ernő festő síremlékénél Eperjesen, 
aki a kassai Csemadoknak székházat ado-
mányozott hagyatékából.

A szepsi és kassai Csemadok közösen 
szervezett honismereti kirándulást Rákóczi 
nyomában Borsiba, a Rákóczi kastélyhoz, II. 
Rákóczi Ferenc szülőhelyéhez, ahol a feje-
delem életét és a kor történelmét bemutató 
kiállítást is megtekintették. Az idén átadott 
múzeumi kiállítás betekintést nyújt a borsi 
kastély 1600-as évekbeli életébe, az interaktív 
eszközök segítségével beleélhetjük magunkat 
a korabeli udvartartás mindennapjaiba. Ha a 
termeken fi gyelmesen szeretnénk áthaladni, 
legalább 2-3 órát szánjunk a látogatásra. 

Majd Bodrogszögbe indultunk, ahol meg-
álltunk egy földrajzi érdekesség, az ország 
legalacsonyabban fekvő pontját jelző tábla 
mellett. (94,3 m tengerszint felett).

Bodrogszerdahelyen egy további különle-
ges emlékhelyet nézhettünk meg, amelyet a 
helyiek 1938-ban állítottak, a 20 éves meg-
szállás utáni felszabadulásért hálából. Nem 
sok ilyen lehet az országban.

Nem messze Magyarbődtől, Ósvacsá-
kányon (Čakanovce) gróf Dessewffy Arisztid 

aradi vértanú szülőfalujának evangélikus 
templomában mondtunk egy imát, ahol em-
léktáblával emlékeznek meg a forradalom 
mártírjáról. A templomot a helyi egyház 
gondnoka készséggel és barátsággal nyitotta 
ki csoportunknak.

Végül Felsőkemencén Kossuth Lajosra 
emlékeztünk, ahol emléktábla hirdeti, hogy 
a kormányzó egykor ott konfi rmált. Mind-
két emléktáblát közadakozásból állították 
1904-ben, és a mára már teljesen szlovák 
lakosú falvakban tisztelettel őrzik a magyar 
történelem nagyjainak emlékét. Amikor 
ellátogatunk ezekre a helyekre, nemcsak 
történelmünk jeles eseményeire és szemé-
lyeire emlékezünk, de a helyiek számára is 
üzenet ez, hogy amit őriznek, az fontos és 
értékes.

Hálás köszönet a tartalmas programért és 
a kiváló idegenvezetésért Köteles Lászlónak, 
aki hosszú évtizedek alatt kerékpártúrái és 
más útjai során sok emlékhelyet, történelmi 
vonatkozású értéket fedezett fel, személyesen 
járt közbe helyreállításuk és megőrzésük 
érdekében. Gazdag élményt és történelmi 
áttekintést nyújtott a 45 fős csapatnak ezen 
a csodás őszi napon!

HA
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2021. november 7-én Nagybalo-
gon, a Csemadok Alapszervezete 
az első világháború befejezésének 
tiszteletére megemlékezést szer-
vezett a református temetőben a 
22 évesen hősi halált halt Koós 
Győző hadnagy frissen felújított 
síremlékénél.

A jelenlévőket Pál Csaba, a 
Csemadok Alapszervezetének 
elnöke köszöntötte és röviden 
megemlékezett az első világhá-
ború eseményeiről ill. idézett 
Koós István Nagybalogi tragédi-
ák című könyvéből. Elmondta: az 
emlék 2019-ben lett elektronikusan feltöltve a Csemadok országos 
adatbázisába, ahol az több más balogi és balogvölgyi emlékkel meg-
tekinthető. A feltöltés után az alapszervezet szívügyének tartotta az 
emlék visszaállítását, az ugyanis le volt dőlve. Ez 2020-ban sikerült 
is, de a járvány miatt az ünnepélyes koszorúzásra csak most került 
sor. Az emlék eredetileg Koós István református tanító miatt volt 
fontos, aki megalapította a kórust Balogon. Csak később derült ki, 

hogy a tanító fi a, Koós Győző mi-
lyen magas rangú tiszt, hadnagy 
volt, és milyen fi atalon halt meg 
az első világháborúban.

Az ünnepi beszédet Pósa Dé-
nes, a Rákóczi Szövetség Ba-
logvölgyi Helyi Szervezetének 
alelnöke mondta. Pósa Homoly 
Erzsébet, a Balogvölgyi Tájegy-
ségi Értéktár Bizottság elnöke 
Csabay Pál református lelkész 

beszédéből idézett. Katonadalokat énekelt a Szivárvány Énekkar, 
szavaltak ifj. Vitárius Gyula és Pál Gabriella. Díszőrséget Vitko 
Egon, a Gömör-Kishont Vármegye Ózdi Vitárius István Huszár-
bandérium huszárkapitánya állt. A koszorúzás után Varga Zoltán 
trombitán játszott, és a jelenlévők megkoszorúzták Csabay Pál 
református lelkész sírját is. A rendezvény támogatója Nagybalog 
község volt.  PG

Kézműves foglalkozást tartottak Dunasápújfalun november 14-én. 
A rendezvény már a karácsonyi felkészülés jegyében telt, lehetett 
karácsonyi díszeket készíteni, gyöngyözni. A Csemadok néhény tagja 
fi nomabbnál-fi nomabb kóstolót készített, ezzel is meghitebbé tették 
a hangolódást. A rendezvényt a Bethlen Gábor Alapon keresztül 
a Magyar Kormány Nemzetpolitikai Állaptitkársága támogatta. A 
kézműves foglalkozás vendége volt Duray Rezső, akivel nemrégiben 
megjelent könyvéről is beszélgettek a résztvevők.  Nt 

Mocsáry Lajos 
Emléknapot tartot-
tak Fülekkovácsi-
Kurtányban no-
vember 12-én. A 
Csemadok Fülek-
kovácsi Alapszer-
vezete a korláto-
zások ellenére az 
idén se hagyta ki a 
hagyományos koszorúzási megemlékezést a Mocsáry emlékműnél 
Kurtányban. Az elnök, Agócs Erika üdözölte a megjelenteket. Ün-
nepi beszédet mondott Fekete Gábor a Csemadok Nógrádi Területi 
Választány titkára. Közreműködött a fülekkovácsi Mezeicsokor 
éneklőcsoport. A koszorúzási ünnepség után a Fülekkovácsi 
Alapiskola tanulói Márton napi lámpás felvonulást tartottak 
Kovácsiban.  GK

Közeledve mindenszentek ünnepéhez mi is felkerekedtünk, hogy 
a Nagykürtösi járásban virágot helyezzünk el és gyertyát gyújtsunk 
azon nagyjaink sírjánál, akik itt vannak eltemetve. Szép őszi szom-
bati napon, október 30-án sorra látogattuk ezeket a sírhelyeket. 
Első állomásunk Kóvár régi temetője volt, ahol Kubínyi Ferenc 
síremlékénél álltunk meg. Következő állomásunk Zsély volt, ahol 
Zsélyi Nagy Lajos sírjánál tisztelegtünk, majd folytattuk utunkat 
Kékkőbe és megálltunk a Balassiak családi temetkezési helyénél. 
Örömmel nyugtáztuk, hogy a sírhelyek és környéke szépen rendbe 
volt rakva. Utunkat Alsóesztergályra folytattuk, ahol Kubányi Lajos 
festő sírjánál és a Kubányi család többi síremléke előtt is tiszteleg-
tünk. Itt csatlakozott hozzánk Liptay Péter ükunoka Salgótarjánból, 
aki rendszeresen részt vesz a Kubányiakról való megemlékezése-
ken és sok forrásanyaggal is rendelkezik, melyeket számunkra is 
hozzáférhetővé tesz. Továbbá társult még hozzánk Farkas Sándor 
Csalárból, aki helytörténész és a Csemadok alapszervezet elnöke, 
és természetesen mint mindig Ján Labát, helytörténész a Kubányi 
hagyaték helyi gondozója, mindenese. Egy kis eszmecsere után 
Alsósztregovára mentünk, ahol Madách Imre síremlékénél helyez-
tük el virágainkat és mécseseinket. Következő állomásunk Csalár 
község volt, ahol Zsélyi Aladárra, a repülőgép tervezőre, pilótára 
emlékeztünk. A sírhely itt is rendben volt, sőt az egész temető 
megújult. Méltó helye lett az elhunytaknak. Itt már két kísérőnktől 
elbúcsúztunk és folytattuk utunkat Ipolyvarbóra. Mivel itt a kriptába 
nem tudtunk bemenni, megkértük Dánóci Jaroslavot, a Csemadok 
alapszervezetének elnökét, hogy a nevünkben is emlékezzen meg 
a falu híres szülöttéről, országbíróról, templomépítőről. bg
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A Csemadok Pozsonypüspöki Alapszervezetének rendezvényei 
idén a Szent Miklós-plébániatemplom és a település első írásos 
említésének 800. évfordulója jegyében zajlanak. Így volt ez a no-
vember 11-én, 11 óra 11 perckor kezdődő megemlékezésen is, amely 
a harangok erőteljes megkondulásával és az I. világháborúban 
elesett püspökiek nevének felolvasásával kezdődött. A Csemadok 
Pozsonypüspöki Alapszervezete, a Temetkezési Vállalatok Szlová-
kiai Asszociációja, Pozsonypüspöki Önkormányzata és a helybéli 
római katolikus plébánia már hatodik alkalommal emlékezett meg 
gyertyagyújtással, imával és a kegyelet koszorúi elhelyezésével az I. 
világháború befejezésének idei, 103. évfordulójáról Pozsonypüspökin 
a Szentháromság téren álló Hősök szobra előtt. 

A megemlékezés résztvevőit magyar és szlovák nyelven köszöntötte 
az alapszervezet ügyvezető alelnöke, Jégh Izabella. A szervezők és 
a helybéli lakosok mellett jelen volt Magyarország Véderő Attasé-
ja, Leskó László Tamás alezredes, a helybéli lelki atya, Dominik 
Poláček, valamint az iskolaigazgató Nagy Mónika vezetésével az 
Alapiskola és Óvoda tanulói is, akik közül Urban Sára, Španko 
Eszter Hanna és Bomba Jázmin magyar és szlovák nyelven mond-
tak verset. Az emlékbeszédét Pozsonypüspöki polgármestere, Pék 
Zoltán tartotta. Felidézte: „A nagy háborúra, mely vérzivatarossá 
tette a 20. századot, mely az emberiség történelmében először egy 
globális konfl iktus áldozatává tett több millió embert. A világ újra 
felosztására indított fegyveres háború genocídiumokat generált, 
járványokat indított el, fi atal életeket, családokat pusztított el. 

November elején  került sor a Csemadok Komáromi Területi Vá-
lasztmánya és a Coexistencia Polgári Társulás által közösen rendezett 
Esterházy János – Isten szolgája című kiállítás megnyitójára és az azt 
követő műhelykonferenciára a Csemadok komáromi székházában. 
A kiállítás anyaga a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség jóvoltá-
ból került a Komáromi járásba, ahol egy hónapon keresztül három 
helyszínen: Perbetén, Búcson és Bátorkeszin tekinthették meg az 
érdeklődők különböző oktatási és kulturális intézményekben. Petheő 
Attila, a Csemadok Komáromi TV elnöke elmondta, az Esterházy 
János életművét bemutató többnyelvű roll-up kiállítás mellett a komá-
romi református egyház huszadik század eleji történetét mutatták be 
Tömösközi Ferenccel. „Célunk, hogy megmutassuk, nemcsak egy-két 
ember volt itt a Felvidéken, akikre büszkék lehetünk és példaként 
állíthatunk az utókor elé” – fogalmazott. A kiállítást és konferenciát 
a támogató nevében Gyarmati Tihamér, Nyitra Megye Önkormány-
zatának képviselője és Csémi Szilárd, az SZMCSSZ ügyvezető elnöke 
nyitotta meg. A vándorkiállítás a november 25-ig volt megtekinthető 
a Csemadok Kossuth téri székházában. Vl

November 21-én Nagycé-
tényben a tavaly szeptemberben 
megnyílt Manócska Óvoda be-
járatával szemben emléktáblát 
avattak Tóth Klára tiszteletére. 
A felavatott táblán az alábbi 
szöveg olvasható: Tóth Klára 
(1970–2020) emlékére, akinek 
nagy része volt abban, hogy a 
Manócska Óvoda 2020. szep-
tember 1-én megkezdhette mű-
ködését. 

Az emléktáblát a Csemadok 
Tiszta Forrás Nagycétényi Alap-
szervezete kezdeményezte és csi-
náltatta meg, ezzel tisztelegve a 
régióban szeretett Tóth Klára 
emléke előtt, aki önkormányzati 

Kötelességünk és felelősségünk az emlékezés azzal a szándékkal, 
hogy a történelem ne ismételhesse meg önmagát!” A szobor talap-
zatához valamennyi jelenlévő szervezet elhelyezte a kegyelet virágait 
és mécseseit, majd a helybéli lelki atya imát és áldást mondott az 
elesettekért.

„A hősökre emlékezés soha nem a múltnak, hanem mindig a 
jelennek és még inkább a jövőnek szól. Nem vehetjük magunkra 
a feledés gyalázatát, mint ahogy ez némely korokban történt. 
A nemzetek katonáinak, köztük a magyaroknak bátorsága, becsü-
lete, tisztessége, a mérhetetlen véráldozat emlékének tisztelete, 
őrzése mindannyiunk kötelessége. A béke-harang nem csak a 
püspöki hősökért szólt, hanem az Európa-szerte jeltelen sírokban 
nyugvó hősökért is.” – fejezte be a kegyeleti megemlékezést Jégh 
Izabella.  JI

képviselőként több éve kezdemé-
nyezte a magyar nyelvű óvodai 
nevelést. Tóth Klára november 
19-én megkapta a Pogány Erzsé-
bet-díjat, posztumusz, amelyet 
olyan személyiségeknek ítélnek 
oda, akik háttéremberként dol-
goztak a magyarságért. 

Az emléktáblát Tóth Miklós, 
Klári fi a leplezte le. Tóth Klára 
többek között a Csemadok Nyitrai 
Területi Választmányának alelnö-
keként dolgozott, ebben a minősé-
gében szervezte meg az értékfeltá-
ró kollégiumot, majd szerkesztette 
meg a kutatás tanulmányait tartal-
mazó kötetet, a Zoboralja Kollé-
gium című könyvet.  nt


