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Kitüntette nagyjait a Csemadok
Egy év kihagyás után ismét sikerült meg-

szervezni a magyar kultúra napját Galántán. 
A január 23-i rendezvény előtt megtartotta 
Országos Tanácsát a Csemadok. 

A Csemadok országos rendezvényén át-
adták a Csemadok-díjakat is. 2021-ben csak 
online műsorral ünnepelte a Csemadok a 
magyar kultúra napját, a kitüntetéseket pe-
dig a nemzeti összetartozás napján adták át, 
ezért is nagy öröm, hogy az idén, bár kor-
látozásokkal, de ismét sikerült megtartani 
az ünnepséget.

A díjátadó előtt a közönség meghallgatta a 
Himnuszt Dráfi  Mátyás előadásában, majd 
Bárdos Gyula mondott ünnepi köszöntőt. El-
mondta: „Büszkék vagyunk arra, hogy olyan 
nemzetnek vagyunk a tagjai, amelynek több 
mint ezeréves múltja van, melynek a kultúrája 
mindig meghatározóan fontos szerepet ját-
szott s játszik napjainkban is. Emellett azon-
ban nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy 
ez a kötődés egyéni és kollektív feladatokat 
és tennivalókat is jelent számunkra. Nem elég 
hivatkozni nagyjainkra, büszkének lenni cso-
dálatos teljesítményeinkre, nekünk itt, a Kár-
pát-medence közepén mindennapjainkban 
vállalnunk kell nemzeti hovatartozásunkat, 
anyanyelvünket. Soha nem volt ez egyszerű 
a múltban sem, s a jelenlegi kihívásaink is 
erről tanúskodnak. Elég, ha csak a legutóbbi 
hazai népszámlálás adatait vesszük górcső 
alá, s azonnal látjuk, hogy szinte valamennyi 
régiónkban milyen nehéz feladatok várnak 
ránk, ha a jövőben továbbra is aktív részesei 
s nemcsak szenvedő alanyai akarunk lenni a 
történéseknek.“

Forró Krisztián, a Szövetség elnöke is 
üdvözölte a kultúra napját ünneplőket. Kö-

szönetet mondott a Csemadoknak, hogy 
minden évben ilyen tartalmas ünnepséget 
szervez. Berényi József, a Nagyszombat me-
gyei önkormányzat alelnöke beszédében 
kiemelte, a Csemadok díjazottai mind olyan 
aktív emberek, akik még ma sem tudnak 
tétlenek lenni.

A díjátadón az ünnepi műsorban Tóth 
Tünde szavalt, fellépett a gímesi Bencz 
Zsolt, aki tárogatón játszott. A vezekényi 
Benedek Máté az Almát szemétér’ című 
népmesét adta elő. A Peredi Férfi  Dalos-
kör Jónás Katalin vezényletével peredi 
népdalokat énekelt. A nagyfödémesi Tóth 
Friderika Gyurcsó István Európában 
című versét monda el. Az Éberhardon élő 
Reiter István hegedűművész Fritz Kreisler 
Londonerry Air ír dalát játszotta. Elhang-
zott még Liszt Ferenc Magyar ünnepi dala 
a Komáromi Concordia Vegyes Kar elő-
adásában Stubendek István vezényletével. 
Petőfi  Sándor A magyar nemzet című versét 
Józsa Mónika szavalta el, majd a komáromi 
énekkar el is énekelte. Csorba Győző Ko-
dály című művét Stubendek Katalin adta 
elő, amit videóról játszottak be. A díjazott 
Kertész Attila vezényletével felhangzott 
Kodály Zoltán 114. genfi  zsoltára. Az ün-
nepség végén Erkel Ferenc Himnusza is 
felcsendült, amelyet Tarnóczky István ját-
szott zongorán, és a két énekkar együtt 
énekelte a közönséggel.

A Csemadok Országos Tanácsa 2008 ja-
nuári ülésén határozott arról, hogy Életfa 
díjat alapít, amelyet 2009-től adnak át, a 
kitüntetést később átnevezték Csemadok 
Életmű Díjra. Az elmúlt években sok ki-
válóság kapta meg az elismerést. Az idei 

év díjazottjait is a területi választmányok 
javasolták, négyen kapták meg a díjat.

Jókai Mária pedagógus, néprajzos a 
Zoboralján végzett elévülhetetlen érdeme-
iért kapta meg az elismerést. Több telepü-
lésen alapított hagyományőrző csoportokat, 
Barslédecen és Ahán tájházat rendezett 
be. Számos publikáció szerzője. Jelenleg a 
gímesi Csemadok-tagokat segíti egy kiállítás 
összeállításával.

Lajos András 22 éves korától a Csema-
dok Dunamocsi Alapszervezetének elnöke, 
rendezett színdarabokat, több rendezvényt 
is elindított, többek között a nótaestet és a 
rétesnyújtó fesztivált is. Ma is aktív tagja az 
alapszervezetnek.

Losonszky Margit már gimnazistaként is 
bekapcsolódott a kulturális tevékenységbe 
az esztrádcsoport tagjaként, 1975-től titkár, 
majd 1981-től alapszervezeti elnök Fekete-
nyéken. Portálunk kiadójának, a Szövetség a 
Közös Célokért szervezetnek megalakulása 
óta megbízható munkatársa.

Tóth Miklós a Csemadok Kecsői Alap-
szervezetének elnöke, szülőfalujában hagyo-
mányőrző csoportot alapított, munkájának 
köszönhetően eljutottak Zselízre és Gom-
baszögre. A csoport tevékenysége felvéte-
leken a Magyar Tudományos Akadémián 
is megtalálható.

A Csemadok Közművelődési Díját 2013-
ban alapította a Csemadok Országos Taná-
csa. Az elismerést 2014 óta adják át.

Az idei évben kitüntették Balta Arankát, a 
Szőttes Kamara Néptáncegyüttes táncosát, 
volt szólótáncosát, oktatóját, aki jelenleg a 
viseletekre is gondot fordít. Neki köszönhe-
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tően a Szőttes mindig autentikus viseletben 
lép fel.

Cerovský Gyula 1978-tól tagja volt a ri-
maszombati alapszervezetnek és a Gömör 
Néptáncegyüttesnek is. 2007-től az alapszer-
vezet elnöke, a Blaha Lujza Vegyes Kórus 
alapító tagja és egyben kóruselnöke. Ma is 
aktív Csemadok-tag.

Mitro Csaba is Csemadok Közművelő-
dési Díjban részesült, 15 éves korától tagja 
a Csemadoknak, a Rozmaring tánccsoport 
tagja, irodalmi estek és esztrádműsorok 
fellépője, az abaújszinai éneklőcsoportot is 
segíti munkájával.

Nagy Teréz a Hont Néptánccsoport tagja, 
a Csemadok Ipolynyéki Alapszervezete ve-
zetőségének tagja, a Mics Károly Színjátszó 
Csoportnak előbb szereplője, majd szer-
vezője, a Palóc Népdalcsoport vezetője, a 
Palócföldi csalogány verseny szervezője.

A pozsonyeperjesi Rigó Sándor 1993 óta 
vezeti a Csemadok helyi alapszervezetet, 
aktív tagja a Kis-Duna Vegyes Karnak. 
Irányítása alatt szervezik meg az Énekkar-
ok Nemzetközi Dalostalálkozóját, de évek 
óta szervezője a Katica Bábfesztiválnak is 
Eperjesen.

Varga Lia és Varga Norbert házaspárként 
kapta meg a Csemadok Közművelődési Díjat. 
Lia nyitrai egyetemi évei alatt megalapította 
és vezette a Rekettyés Néptáncegyüttest 
és a zsérei Zsibrice hagyományőrző cso-
portot. A Losoncon megalakult  Galáris 
Énekegyüttes és a füleki Foncsik Énekegyüt-
tes is a házaspár által gyűjtött népdalokat 
adja elő. Norbert az 1990-es évek közepétől 
aktív részese a felvidéki folklórhagyomány 

ápolásának. Tevékenysége sokrétű, többek 
között az Ipolyi Arnold Országos Népme-
semondó Verseny ötletgazdája és szakmai 
rendezője.

Varga Éva a Lédeci Hajnalkert Hagyo-
mányőrző Csoportnak több mint 50 éve aktív 
tagja, tagja volt a lédeci színjátszók csoport-
jának is. Célja a zoboralji, de elsősorban az 
ősi lédeci szokások megismertetése a széles 
közönséggel.

A Gyurcsó István-díjat a Csemadok 2014 
óta ítéli oda. Gyurcsó István a hazai és az 
egyetemes magyar kultúra elkötelezettje-
ként, fáradhatatlan Csemadok-munkatárs-
ként vált érdemessé arra, hogy a Szövetség 
róla nevezze el azt a díjat, amellyel munka-
társainak kiemelkedő teljesítményét vagy 
a Csemadokban végzett sokéves munkáját 
ismeri el – olvasható a díj statútumában.

2022-ben két személyiség kapta meg az el-
ismerést. Dunajszky Géza jelenleg Pozsony-
ban él, korábban szülőfalujában, Debrődön, 
egyetemista évei alatt, majd kezdő pedagó-
gusként Nyitrán és a Zoboralján volt aktív 
tagja a Csemadoknak. Néhány éve közíró-
ként és helytörténészként végez pótolhatatlan 
feladatot, a hontalanság éveinek borzalmait 
kutatja, és adja közre a kutatási eredménye-
ket könyveiben. A díjazottat Bárdos Gábor 
méltatta, amit Molnár László tolmácsolásá-
ban hallott a közönség.

Jégh Izabella 15 éves korától aktív tagja a 
Csemadoknak. Pozsonypüspökin a tánccso-
portban kezdte, majd irodalmi összeállítá-
sokban, színdarabokban szerepelt. 1983-tól 
20 éven keresztül alapszervezeti elnökként 
dolgozott, jelenleg a Pozsonyi Városi Vá-

lasztmány elnöke. Jégh Izabellát Görföl Jenő 
méltatta.

A Fábry Zoltán-díjat 2018-tól ítéli oda a 
Csemadok olyan Kárpát-medencei, de nem 
szlovákiai személyiségeknek, akik munkás-
ságukkal a magyarság összefogásáért dol-
goznak.

A 2022-es évben Kertész Attila egyetemi 
docens, a Pécsi Tudományegyetem tanára, 
Liszt-díjas karnagy, a Magyar Kodály Tár-
saság elnöke, a KÓTA Művészeti Bizottsá-
gának tagja kapta a díjat.

A díjazottak nevében Jégh Izabella mon-
dott köszöntet. Beszédében szólt arról: 
öröm, hogy a Galántán megtartott ün-
nepségen a felvidéki magyar tehetségek 
kapnak szerepet, ezzel is ápolva ezeréves 
kultúránkat. Fontos, hogy tárgyi és szellemi 
értékeinket továbbadjuk. Jégh Izabella kö-
szönetet mondott a Teremtőnek és a család-
nak. Az anyaországi hathatós támogatást 
is megköszönte, valamint azoknak a Cse-
madok-tagoknak, akik a díjazottak mun-
káját segítik, hiszen ezek az elismerések a 
közösségnek is szólnak. Nagy feladat vár a 
szervezőkre, hiszen a fi atalokat a virtuális 
világból vissza kell hódítani a gyökerekhez, 
hagyományokhoz. Meg kell értetni velük, 
hogy csak a gyökerekbe kapaszkodva, anya-
nyelvüket megőrizve tudnak megfelelően 
érvényesülni, meg kell velük értetni, hogy 
nekik kell átvenniük utánunk a stafétát – 
fejtette ki Jégh Izabella.

A rendezvény végén a peredi és a komá-
romi énekkar a közönséggel együtt énekelte 
el nemzeti imánkat, Isten áldását kérve a 
magyarságra. Nt
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Január 26-án ünnepelte 80. születésnapját 
Stirber Lajos, komáromi zenepedagógus, 
karnagy, a Magyar Kultúra Lovagja, aki 
jelenleg a Gaudium Vegyeskar és Hang-
szeres Kamaraegyüttes karnagya, valamint 
fáradhatatlanul publikál és nívós műsorokat 
szervez.

A Ma7.sk-nak egy korábbi interjúban így 
nyilatkozott: „Számunkra az 50-es években 
drága kincsnek számított a hontalanság évei 
után visszakapott magyar szó. Már gyer-
mekként a Csemadok-programok rendszeres 
látogatója voltam, azokon nevelődtem. Majd 

A Falvak Kultúrájáért Alapítvány 2022. január 22-én, a XXVI. 
Magyar Kultúra Napja Gála keretén belül Budapesten a Stefánia 
Palota színháztermében Örökség-serleg elismerést adományozott 
az Ipolybalgi Bukréta Hagyományőrző Csoportnak „A magyar 
kultúra határon túli népszerűsítéséért“. A csoport vezetője Lőrincz 
Sarolta Aranka.

A gálaműsor alatt a palóc kultúát mutatták be, melyen többek 
között közreműködött a Csemadok Nagykürtösi Területi Választ-
mánya is mint a szervezők egyike, melynek munkáját Oklevéllel 
köszönték meg, ugyanúgy Ipolybalog küldöttségének. Nick Ferenc, 
a kuratórium elnöke nagyra értékelte a palócság bemutatkozását és 
köszönetét fejezte ki minden szervezőnek és résztvevőnek. bg

Január 15-én Szklabonyán 
találkoztak Mikszáth Kálmán 
tisztelői, hogy köszöntsék a nagy 
palócot születésének 175. évfor-
dulója alkalmából. A megemlé-
kezés az író lebontott szülőháza 
helyén, a felújított emlékkőnél 
kezdődött, ahol Jarábik Gabriel-
la, a Magyar Kultúra Múzeuma 
igazgatója mondott beszédet, 
majd Marta Kálovcová polgár-
mester üdvözölte a vendégeket. 
Itt emlékezett meg Mikszáth 
Kálmánról Szászi Zoltán író, 
költő is, majd az említettek Ba-
logh Gáborral közösen helyezték 
el az emlékezés koszorúját. A 
rövid megemlékezést Híves Ist-
ván, az Ipolybalogi Művészeti 
Alapiskola igazgatója és Híves 
Boglárka zenei összeállítása 
tette ünnepélyesebbé. Ezután 
séta következett a szülőháztól az 
emlékházig. Az úton az újonnan 
elhelyezett emléktáblák mentén 
a résztvevők megtekintették az 
egyes emlékhelyeket a múzeum 
külső munkatársa, Bőhm András 
vezetésével. A megemlékezés az 
emlékház udvarán folytatódott, 

a koncertjeinket is mindig szeretem valami 
többlettel színesíteni. Ötletgazdája és mind-
máig fő szervezője vagyok a komáromi és 
magyarországi énekkaroknak koncertlehe-
tőséget biztosító VOX HUMANA tavaszi 
kórustalálkozónak, a „jókais” énekkarok 
adventi hangversenyeinek, valamint a Nem-
zetközi Baráti Kórustalálkozóknak”. 

Sokrétű munkásságáért több díjban is ré-
szesült, többek között a Csemadok Életmű 
Díjban is.. 

Isten éltesse őt erőben, egészségben, al-
kotókedvben!  ek

ahol Jarábik Gabriella beszéde 
után a jelenlévő intézmények 
képviselői a határ mindkét ol-
daláról megkoszorúzták az író 
mellszobrát. A rendezvényt meg-
tisztelte jelenlétével Bárdos Gyu-

la, a Csemadok országos elnöke 
és Fülöp Andrea, Magyarország 
Nagykövetségének besztercebá-
nyai konzulja is. A hagyományos 
Mikszáth koccintással folytató-
dott a program, ahol újévi po-

hárköszöntőt mondott Balogh 
Gábor, a CSNTV elnöke. Az 
emlékházban a megújult, „Szent 
Péter esernyője alatt“ c. kiállítást 
Praznovszky Mihály kurátor mu-
tatta be, aki ezt követően Pásztor 
Évával, A hallhatatlan Mikszáth 
Kálmán című könyv szerzőjével 
beszélgetett.

Másnap az ünnepség Ba-
lassagyarmaton folytatódott a 
Vármegyeháza előtt álló Mik-
száth-szobornál, majd emlékülés 
kezdődött a Balassagyarmati Pol-
gármesteri Hivatal dísztermében 
Csach Gábor, Balassagyarmat 
polgármestere köszöntőjével. Az 
előadások, melyeket neves, hoz-
záértő előadók tartottak Mik-
száth Kálmánról és a műveiben 
található jellemrajzokról szóltak. 
Az egésznapos műsor Mauks 
Kornélia: Sógorom Mikszáth 
Kálmán c. könyvbemutatóval 
ért véget, amelyet Praznovszky 
Mihály állított össze és amelyet 
Pásztor Éva, a Magyar Iroda-
lomtörténeti Társaság Nógrád 
Megyei Tagozatának elnöke mu-
tatott be. BG
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A Csemadok Naszvadi Alapszervezete 
klubbhelységében január 24-én a Mécsvi-
rág Irodalmi Kör tagjai ünnepi irodalmi 
összeállítással emlékeztek meg a jeles nap-
ról, amit 1989 óta január 22-én ünnepel a 
magyarság.

A bevezetőben Csontos Erzsébet köszön-
tötte a jelenlévőket, beszédében elmond-
ta: A versekötetek tanúsága szerint Köl-
csey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be 
Csekén a magyar nép zivataros századairól 
írt költeményét a Himnuszt. Ez a nap nem 
csupán egy dátum, egy évforduló, amiről 
megemlékezünk. A magyar kultúrát ünne-
peljük, és azokat az embereket, akik sokat 
tettek egykor és tesznek ma is azért, hogy 
világhírűvé vált szokásaink, értékeink, ha-
gyományaink, kultúránk ne veszítsen régi 
fényéből. A hivatalosan bejegyzett emlék-
napon, január 22-én 1989 óta  a magyarság 
szerte a világban megemlékezik a magyar 
kultúrális értékekről. Kiállításokat, koncer-
teket, könyvbemutatókat, irodalmi esteket 
szerveznek. A  Himnusz megzenésítésére  
csak 1844-ben került sor. Erkel Ferenc a 
Nemzeti Színház karmestere nyerte el az 
akkor meghirdetett pályázat díját. A szoci-
alizmus idején Rákosi Mátyás meg akarta 

Ez év első heteiben foghatta kezébe a kedves 
olvasó Ekel község 800. évfordulójára ki-
adott könyvet, a községet ugyanis 1220-ban 
említik először a Váradi Regestrumban. A 
kiadvány hiánypóló céllal került megírásra, 
mivel Ekelről csak egy rövid, pár oldalas 
könyvecske létezett a kilencvenes évek elejé-
ről. A könyv bemutatja a község történelmét, 
egyházait, oktatási intézményeit, társadal-
mi életét, a helyi Csemadokot, nevezetes 
személyeit, de a könyv régi históriákat és 
hagyományos népi ételek receptjeit is tar-
talmazza.   vl

bízni Illyés Gyulát és Kodály Zoltánt egy 
másik, szocialista Himnusz megírásával, 
mondván az mégsem lehet, hogy a dolgozó 
nép himnusza, vagy bármely ünnepség Isten 
nevével kezdődjön. Kodály Zoltán megjegy-
zése erre ennyi volt: „Minek új?  Jó nekünk a 
régi Himnusz.“  Ezzel az új himnusz témája 
lekerült a napirendről.

A magyar kultúra napjáról való megemlé-
kezés gondolatát ifj. Fasang Árpád zongo-

raművész vetette fel 1985-ben. 
Felhívta a fi gyelmet egy ilyen 
ünnep megtartásának fontos-
ságára.“ Ez a nap annak tuda-
tosítására is alkalmas, hogy az 
ezeréves örökségből meríthe-
tünk, és van mire  büszkének 
lennünk, hiszen ez a nemzet 
sokat adott Európa és a világ 
kultúrájának. Ez az örökség 
tartást ad, ezzel gazdálkod-
ni lehet, valamint segíthet a 
mai gondok megoldásában is. 
E naphoz kapcsolódva adják 
át Magyarországon a magyar 
kultúrával kapcsolatos díjakat, 

továbbá 1993 óta a az oktatással kapcsolatos 
díjakat is. Idehaza a Csemadok díjazza az 
arra érdemeseket.  

Az irodalmi összeállítás B. Szabó Péter 
Svájcban élő naszvadi származású író, költő 
egyik versével indult Szlávik Gyöngyi elő-
adásában. Továbbá elhangzottak versek, 
prózák: Gyurcsó István, Horváth István, 
Mécs László, Reményik Sándor, Móra Fe-
renc és Petőfi  Sándor tollából. Dézsi Re-
beka, Mátyus Mária, Bódis Irén, Csontos 
Erzsébet, Hengerics Márta, Asztalos Mária 
és Vecsey Lajos  előadásában. Felvételről el-
hangzott: Várj reám és Járom az utam című 
zeneszámok Dráfi  Mátyás előadásában.

Zárásképpen Simonics Tibor a  Csemadok 
Naszvadi Alapszervezetének elnöke szólt a 
jelenlévőkhöz értékelve az elhangzottakat 
és reményét fejezte ki, hogy egyre több ren-
dezvény valósulhat meg majd a közeljövő-
ben. Molnár Zoltán polgármester is szólt az 
ünneplőkhöz, értékelte a Csemadok mun-
káját és szintén reményét fejezte ki, hogy a 
járvány enyhülését követően újra fellendül 
a kulturális élet Naszvadon. Ezt követően  
elénekeltük nemzeti Himnuszunkat. CSE
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Díjátadó a magyar kultúra napján Szepsiben

Könyvbemutató Kassán – Akiket Kassa megérintett

A Csemadok Kassa-környéki Területi Vá-
lasztmánya, a Csemadok Szepsi Alapszer-
vezete és társszervezői 2022. január 28-án 
megszervezte a magyar kultúra napja te-
rületi emlékünnepségét Szepsiben a VMK 
nagytermében. Ünnepi beszédet mondott 
Dr. Hetey Ágota, Magyarország Kassai Fő-
konzulátusának főkonzulja és Mgr. Szilágyi 
Adriana, a Szepsi Városi Művelődési Köz-
pont és Könyvtár igazgatója. 

Az ünnepi műsorban közreműködött: 
Varga Zsanett Komarócról, Drága Wanda 
Szepsiből, Demko András Nagyidáról, a 
Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskola-
központ óvodásai és tanulói, Rezeš Gyula 
Szepsiből, a Rozmaring Néptáncegyüttes 
Abaújszináról, a Búzavirág Vegyes Népdal-
kör Tornáról és a Péderi Vegyeskar. 

Az emlékünnepségen került sor a Cse-
madok Magyar Helytállásért Torna-
Abaújban Díjak átadására. 2021-ben a 
díjat az abaujszínai Mura Ferencnek és a 
tornai Komjáti Attillának adományozta. 
A járványügyi helyzet 2021-ben nem tette 
lehetővé a Magyar Kultúra Napja területi 
ünnepsége megszervezését. Az ünnepség 
elmaradt. Mura Ferenc és Komjáti Attila 
az idei emlékünnepségen vette át a díjat. 

Szaszák György a pozsonyi 
Madách Kiadó gondozásban 
megjelent: Akiket Kassa meg-
érintett című vaskos kötetével az 
utóbbi évtizedek kassai magyar 
valóságáról ad közzé nagyon fon-
tos vallomásokat. 

A Csemadok Kassai Városi 
Választmánya a magyar kultúra 
napja alkalmából szervezte meg 
a könyv bemutatóját a Löffl er 
Béla Múzeumban január 22-én. 
A szerző 50 éve él Kassán, dolgo-
zott az Új Szó, a Pátria Rádió, a 
Magyar Távirati Iroda, a Szlovák 
Televízió magyar szerkesztősé-
gének és a Duna Televíziónak 
külső munkatársaként, jelenleg 
az amikassa.sk hírportál szer-
kesztőjeként.

A könyv zárszavában így ír: „eb-
ben a könyvben térként a nekem 

2022-ben a díjat a szesztai Tóth Ivettnek 
és a péderi Soltész Istvánnak ítélték oda. 
A kitüntetettek a díjat az idei emlékünnep-
ségen vették át. 

fi lmrendezőkről, színészekről, 
képzőművészekről, zenészekről, 
emberi sorsokról.

A könyvbemutatón az írót 
Szászi Zoltán és Köteles Sza-
bolcs kérdezték, miközben Varga 
Anikó színművész olvasott fel 
részleteket. A beszélgetést Ja-
kab Zoltán zongorajátéka tette 
hangulatosabbá.

A közönség számára talán a 
legérdekesebbek Szaszák György 
személyes vallomásai voltak a ta-
lálkozásokról, ahogyan a könyv-
ben szereplő riportalanyait felke-
reste és a beszélgetések olykor 
váratlan fordulatairól mesélt. 
Kiváló érzékenységgel, őszinte-
séggel és tapintattal ír úgy, hogy 
az emberi történeteknek üzene-
tük van a jelen számára. A kassai 
és a szlovákiai magyarság a múlt 
eseményeinek megismeréséből 
jobban értheti a jelent és vállal-
hatja a jövőt. 

A kötet borítója Duncsák Attila 
festőművész Az én Kassám című 
festményének a felhasználásával 
készült. Meggyőződésem, hogy a 
könyv nagy élmény és nem csak a 
kassaiak számára. Fotók: Fábián 
Gergely HA

legtöbbet jelentő város Kassát 
jelenti, és azokat a pillanatokat, 
őszinte emberi kitárulkozásokat 
örökítem meg, amelyeket a be-
szélgetőtársaimból is meghatáro-
zó módon ez a város váltott ki.“ A 
könyvben 100 érdekes témát ajánl 
az olvasók fi gyelmébe riportok és 
mélyinterjúk formájában érde-
kes kassai polgárokról, írókról, 

A díjat Csemadok Kassa-környéki Terü-
leti Választmány Elnöksége évente két-két 
csemadokosnak ítéli oda a Kassa-környéki 
járásban a magyar kultúra ápolásáért, köz-
kinccsé tételéért, az egész régió magyar 
nemzeti közösségének kulturális, szellemi 
gyarapításáért és megmaradásáért. 

Az emlékünnepség résztvevői a kultúr-
házban megtekinthették a Vagyok Úristen 
Követe című vándorkiállás képeit az elmúlt 
évek nemzetközi betlehemes találkozóiról. 
A képkiállítás Bankó Ibolya Jánokról, a 
Csemadok Közművelődési Díj tulajdonosa 
közreműködésével valósult meg.  ZI
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Adjuk tovább fáklayvivőként az igazságot
Nagybalogon évente emlékeznek a 

málenkij robot borzalmaira, 2022. január 
16-án Tóth Lajos mérnök, akinek szülei 
átélték a málenkij robot borzalmait, mon-
dott beszédet, ezt az alábbiakban teljes 
terjedelemben olvashatják. 

Azért gyűltünk most ismét egybe, hogy 
emlékezzünk. Emlékezzünk azokra az 
emberekre, elődeinkre, akiket fi atalon, 
saját akaratuk ellenére kényszermunká-
ra hurcoltak. Kérdés: hogy ez a sors keze 
volt-e, vagy inkább a 20. század nagyha-
talmi vezetői sorozatos értelmetlen dön-
téseinek következménye? Az viszont tény, 
hogy hivatalosan az akkori helyi elöljárók 
jóváhagyásával történt.

Nagyon sok tisztázatlan kérdés vető-
dik fel ezzel kapcsolatban, hogy miért 
éppen szűkebb közösségünk jutott erre 
a sorsra. És ez alatt a Balogvölgy két fal-
vát, Uzapanyitot és Nagybalogot értem. 
Engedjenek meg nekem nagyvonalakban 
néhány gondolatot az előzményekről:

Az 1939-ben kitörő 2. világháború igen-
csak összekuszálta az eseményeket világszer-
te, de főleg Európa szinterein. Még az ezt 
megelőző évben a balogvölgyi lakosok egyik 
napról a másikra csehszlovák állampolgár-
ból magyar állampolgárok lettek sok-más 
felvidéki közösséggel egyetemben.

Az évek múlásával Magyarország hibát 
hibára halmozva a németek oldalán belépett 
a háborúba, amiből később részben nem 
akart és részben már nem tudott kilépni. 
Mint tudjuk, ez lett később a veszte.

A háború vége felé járva a nagyhatalmak 
már osztották a koncot, Magyarországot a 
vesztesek közé sorolták és kényük-kedvükre 
feldarabolták. 

Közben megérkezett az úgynevezett fel-
szabadító Vörös Hadsereg, amely bizony 
úgy mutatkozott be, hogy pusztítottak, vit-
tek mindent, amerre mentek. Lányokat és 
asszonyokat gyaláztak meg és nem egy eset-
ben emberáldozatot is követelt a portyájuk. 
Hamar kiderült az is, hogy felszabadítóból 
megszállókká váltak. Egyben jogot formáltak 
maguknak arra, hogy ártatlan embereket, 
mint vesztes ország állampolgárait, háborús 
bűnösök címén elhurcoljanak kényszermun-
kára. Mégpedig a Szovjetunió területére, 
pontosabban ukrán szénbányákba.

Ennek a szégyenteljes akciójuknak azt a 
nevet adták, hogy Málenkij robot, vagyis 
Kis munka. Megtévesztés volt ez a javából, 

mert mint később kiderült, nem egy pár 
hetes romeltakarításról volt szó.

1945. január 18-át írtak, mikor szovjet kato-
nai parancsra összeállítottak egy névsort fő-
ként fi atalokból Uzapanyiton és Nagybalogon. 
Másnap aztán az összegyűjtött 139 személy 
mit sem sejtve, orosz katonai kíséret mellett, 
gyalogszerrel indult el Miskolc irányába. Ke-
serves felismerés volt ez mindenki számára, 
pedig ekkor még el sem tudták képzelni, hogy 
mi vár rájuk. Miskolcon majd 2 hét elteltével 
marhavagonokba terelték őket, melyekben 
emberhez nem méltó módon szenvedték át 
a mintegy 2 és fél hetes utazást. 

Talán mondanom sem kell, hogy megérke-
zésük után a lágerekben siralmas állapotok 
fogadták őket. Rozoga, elhanyagolt épületek, 
melyeket menet közben nekik kellett úgy-
ahogy rendbe hozni. De talán még nagyobb 
gondot okozott a napi betevő megszerzé-
se. Ha kaptak is némi kosztot, az jóformán 
ehetetlen volt. Öltözékük hiányos volt, ami 
a hideg telek közepette igencsak megkeserí-
tette mindennapjaikat. Tisztálkodásra vajmi 
lehetőség adódott, vagy néha már erejük 
sem volt hozzá. Ha nem a bányában, akkor a 
lágerben találtak nekik elfoglaltságot. És jaj 
volt annak, aki ellenszegült, mert azt bizony 
szigorúan megbüntették. A bányákban a biz-
tonsági előírások hiányában sokan vesztették 
életüket. Önmagában a bánásmód, amiben 
nap, mint nap részesültek, nem emberhez 
méltó volt. Nem is részletezem tovább, mert 
ezt elképzelni úgy sem lehet.

Sok reménykedés és még több szenvedés 
után 1947 októberében elengedték a magyar 
nőket. Velük együtt térhetett haza egynéhány 
férfi  is, akiket alkalmatlannak nyilvánítottak 
a további munkavégzésre. Ekkor térhettek 
haza szüleim is, akiktől sok mindent hallot-
tam már gyerekkoromban ezekről a meg-
alázó eseményekről. 1949 decemberében 
végre hazatérhettek az utolsó földijeink is. 
Azonban 22-en már sohasem láthatták csör-

gedezni a Balog patak vizét. Ők sajnos ott 
lelték halálukat.

Itthon a visszatértek megpróbáltak erejük-
höz mértem bekapcsolódni a hétköznapok 
eseményeibe. A történésekről nem beszél-
hettek, és talán így volt ez jó, hogy gondo-
lataikat lefoglalta a hétköznapi megélhetés 
gondja-baja. 

Mi, akik gyermekként érintettek voltunk 
ebben a sorsban, sajnos megtapasztalhat-
tuk, hogy a túlélőket évtizedek múltával 
is rémálmok gyötörték. Ezek az egyszerű 
emberek életük végéig adóztak lelki és fi zikai 
fájdalmaikkal az el nem követett bűnökért. 
Mindezek ellenére, hála a jó Istennek, so-
kuknak megadatott a szép öregkor.

Következőképpen annyit szeretnék monda-
ni, hogy a 20. század eme siralmas történéseit 
így kell elfogadnunk - történelmi tényként. 
Még ha ez nagyon nehéz is. A sors fi ntora, 
hogy a Felvidékről szinte kizárólag magyar 
ajkú embereket gyűjtöttek össze, akik később 
hazatérve falvaikba már csehszlovák területen 
találták magukat. Ezek egy olyan kegyetlen 
korszakban történhettek meg, melyben az 
egyszerű embereket megnyomorították, és 
ezen változtatni nem tudunk. De mi magunk 
tudunk változni és nekünk arra kell töreked-
nünk, hogy mindig a megbékélés vezéreljen 
bennünket. Keresztyén hitbéli kötelességünk 
nem lehet más, mint a megbocsátás. Végezetül 
arra kérek mindenkit, tisztelegjünk emlékük 
előtt méltóan, ne csupán az évfordulókon, 
merítsünk hitet sorsukból és tanulságul szol-
gáljon mindannyiunk számára eme sötét kor 
tapasztalata, hogy ez soha, de soha ne történ-
jen meg többet. És a legnagyobb feladatunk 
talán abban rejlik, hogy fáklyavivőként to-
vábbadjuk az igazságot a felnövekvő nemze-
déknek, hogy ők is megismerhessék elődeik 
viszontagságos életútját.  

Mementóként idézném nagy költőnk sza-
vait: Ez a mi munkánk, és nem is kevés. 

ek
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70 éve a magyarságért Diószegen is
Évzáró taggyűlésen jártam 

január végén Diószegen. Erre 
több okom is volt. A mátyusföldi 
városka Csemadok szervezete 
mindig a jobbak közé tartozott a 
Galántai járásban. Az 1951-ben 
alakult szervezet első elnökével, 
Bauer Béla bácsival anno beszél-
gettem a hőskorról. Az írás meg 
is jelent hetilapunk, az A Hét 
hasábjain. 

A hetvenes évek közepétől 
már testközelből fi gyelhettem 
a diószegi csemadokos törté-
néseket. Kezdetben járási inst-
ruktorként, majd diószegi la-
kosként. Ismertem az ötvenes 
évek Csemadok-munkáját meg-
alapozó embereket, még inkább 
a stafétát átvevőket: Pintér Feri 
bácsit, Csanaky Edét, Somogyi 
Vincét, Karsay Tibort, Talamon 
Alfonzot (az író Talamon Al-
fonz édesapja), Kenyeres Vincét, 
Szenk Sándort, Hollik Gyulát, 
a Csemadok-csoportok lelkes 
létrehozóit és éltetőit (itt akár 
több oldalon át sorolhatnám a 
neveket). Néhányukat azonban 
kénytelen vagyok megemlíteni: 
Pintér Ferenc, Drdos Tibor, 
Karsay Tibor, Kenyeres Dóra, 
Dömény Annika, Magyarics Já-
nos, Jánosík Zoltán, Krommer 
Rudolf, Botló Péter, Varga Er-
vin, Szamák Pista bácsi és Lívia 
néni, akik Galántáról jártak az 
énekkar próbáira, hogy azután 
gyalogosan térjenek haza éj-
szaka, a sok csinos és jó hangú 
táncos- és énekes lány. Volt idő, 
még a katonaságom befejezése 
után közvetlenül, hogy a dió-
szegi énekkar egyik tagjával, 
Mego Nandi bácsival egy helyen 
dolgoztunk. A  szinte teljesen 
szlovák társaság a hétvége felé 
már a diószegi kórus esedékes 
fellépéséről beszélt. Tréfálkozva, 
ugratva „Nándit“, vajon sikerül-e 
majd a fellépés. 

Ne feledjem megjegyezni, hogy 
Diószegnek, a Csemadoknak 
több országosan, sőt a határo-
kon túl is elismert csoportja volt 

– van. A Vox Humana vegyeskar, 
a Hajtás majd Új Hajtás Tánc-
csoport, a Hahota Színjátszó 
Csoport, a Dió Héj Citerazene-
kar. Azután jöttek a fi atalok, Ka-
tona Péter, Zsille Béla, Srejner 
Tibor, Vígh Sándor, Karsay 
Margit (aki így ismeri: Baba), 
Takács Attila, Varjú Mária és 
a többiek, akik úgy gondolták, 
a mostani évzárón már átadják 
helyüket a még fi atalabbaknak. 
Szerencsére vannak ilyenek. 
Akik most majd, a jelen diktálta 
helyzetben, bíznak benne, hogy 
továbbra is, az önkormányzat és 
a vállalkozók hathatós támoga-
tásával folytatják a Diószegen 
már hagyományosnak mondha-
tó munkát, de új utakat keresve 
és találva frissítik is a tagságot és 
a tevékenységet. Számítanak az 
iskolákra. Diószegen a pedagó-
gusi gárda mindig a kultúra, így 
a Csemadok támasza volt. 

A másik dolog, amiért ott 
akartam lenni, hogy a jelen 
pandémiás helyzetben is, amint 
kis levegőhöz jutott a szervezet, 
azonnal dologhoz látott. Önerő-
ből, vagy az önkormányzattal, 

egyházzal, iskolákklal közös ren-
dezvényeket tartott, megmutatta 
magát. 

A következő pedig az, hogy 
a most  lemondott elnök, Vígh 
Sándor nem csak Diószegen, de 
járási és országos viszonylatban 
is ismert és elismert kultúrmun-
kás. A Csemadok Galántai Terü-
leti Választmánya Elnökségének 
tagja, a diószegi citerások veze-
tője, de több citeregyüttes osz-
lopos tagja, több helyi, járási és 
országos rendezvényünk vezető 
műszaki munkatársa. Csema-
dok elnökként a „fogjuk meg és 
vigyük“ kategóriába tartozott. 
E szokását reméljük továbbra is 
megőrzi. Nem mellékesen pedig 
a Csemadok Közművelődési Dí-
ját is átvehette a közelmúltban. 
Vígh Sándor most Srejner Attilá-
nak adta át a szervezet kormány-
rúdját. (Ő meg a Hahota lelkes 
tagja.) Az átadónak a Csemadok 
Országos Elnöksége nevében is 
köszönjük munkáját, az átvevő-
nek legalább hasonó sikereket 
kívánunk.

Van még egy ok, amiért ellá-
togattam Diószegre. A január 

huszonkilencedikén tartott év-
zárón mutatták be a a szervezet 
hetvenedik évfordulójára terve-
zett könyvet. Az ünnepi ülést 
már korábban megtartották, 
ezen ki is tüntették a még élő 
alapító tagokat. A szép kiállítá-
sú könyv háromszáz példányban 
jelent meg. Gazdag képanyaggal 
mutatja be a szervezet tevékeny-
ségét. Dícsérjük meg az összeál-
lítókat, Blahó Esztert, Csanaky 
Máriát, Katona Pétert, Krommer 
Rudolfot, Szabó Máriát, Pisi Má-
riát és Varjú Máriát, akik nem 
kis munkára vállalkoztak. A Cse-
madok és a diószegi szervezet 
kezdeti, első lépéseit Csanaky 
Eleonóra (maga is egykori dió-
szegi csemadokos – újhajtásos) 
és Szabó Antal polgármester 
bevezetője hozza közelebb az 
olvasónak. A végére engedjenek 
meg egy mondatot, rövid idézetet 
Csanaky Eleonórától: „Ma már 
láthatjuk, hogy hét évtizedes Cse-
madok-munka gyöngyszemeket 
izzadt ki gyermekeink számára, 
csak meg kell látnunk ezeket a 
gyöngyszemeket, és fel kell ismer-
nünk az értéküket.“ gj
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Két nehéz év Csemadok oldalról nézve
Mindenki ismeri a koronaví-

rus okozta gondokat, amelyek 
nagyban befolyásolják a Cse-
madok Pozsonypüspöki Alap-
szervezetének tevékenységét is. 
2020 márciusától a mai napig, 
majdnem két éven át a megszo-
rítások mentén, az előírásokat 
szigorúan betartva, rendezvénye-
inket csak megtizedelve tudtuk 
megvalósítani. A teljes elzárt-
ság után alkalmanként enyhített 
korlátozásoknak köszönhetően 
így is szép számú rendezvényről 
beszélhetünk.

A 2020-as évet négy hagyo-
mányos (évzáró, Napsugár 
gyermekjátszóházi találkozó, 59. 
Reprezentációs bál, márciusi em-
lékezés a magyar szabadságharc-
ra) és két újkeletű rendezvénnyel 
indítottuk (a jubiláló „Szőttes“ 
korábbi és mostani táncosai báli 
találkozója, Irodalmi Kávéház, 
amelyen bemutattuk a Magyar7 
hetilapot).

A leállás egyikünknek sem 
használt, mindenkit megviselt 
a bezártság, a munkához szo-
kott ember szenvedett a kötelező 
tétlenségtől. Közben a háttérben 
készültünk alapszervezetünk ke-
rek, 70. évfordulójának megün-
neplésére. Végül annak is örül-
tünk, hogy szeptemberben kis 
létszámmal, de tevékenységünket 
méltatva köszönthettük a jelen-
lévő két aktív alapítótagunkat, 
az öt, munkánk iránt érdeklődő 
fi atalnak pedig átadtuk a Csema-
dok ifi  kártyát.

További szigorítások miatt 
a kitelepítettek és deportáltak 
emléknapján még lejjebb kellett 
mennünk a létszámmal. A dél-
előtti mise és koszorúzás után a 
délutáni program keretében Jégh 
Izabella (20 éven át alapszerve-
zetünk elnöke, 15 éves kora óta 
Csemadok-tag, ezenkívül sok 
éven keresztül felsőbb szerveink-
nél különböző funkcókat betöltő, 
jelenleg ügyvezető alelnökünk) 
vette át a Pozsonypüspöki Ma-
gyarságának megmaradásáért 
Csemadok-díjat. Ezen a napon 
adományoztunk oklevél kísé-
retében Tiszteletbeli tag címet 
Dr. Szili Katalin, miniszterel-
nöki megbízottnak, a Magyar 
Országgyűlés volt elnökének, 
amit tisztelettel elfogadott.

A tavalyi, 2021-es esztendő első 
hónapjait a szorításából semmit 
sem engedő koronavírus miatt 
kellett kihagynunk. Májusban 
az első lehetséges alkalomkor 
Gorbacsov titkai című könyv-
bemutatóval az író Zolcer Já-
nosnak és beszélgetőtársa Csáky 
Pálnak köszönhetően tartalmas 
műsorral indíthattuk újra ren-
dezvényeinket. Majd Mons. 
Koller Gyula pápai prelátus meg 
nem élt 100. születésnapjára és 
Nagy József képzőművész, fe-
ledhetetlen vezetőségi tagunk, 
krónikásunk 95. évfordulójára 
emlékeztünk Herdics György 
professzor, címzetes apát, vala-
mint Csanaky Eleonóra segéd-
letével. Következő alkalommal 

Dobos László, életének túlnyo-
mó részét Pozsonypüspökin leélt 
író, közéleti személyiség, volt or-
szágos Csemadok elnök írásaiból 
dr. Csanda Gábor által összeál-
lított, 2019-ben 
kiadott Breviá-
rium könyvéről 
beszélgettünk. A 
második részben 
Bárdos Ágnes 
TV és rádió ri-
porter kérdéseit 
megválaszoló 
Böröndi Lajos 
költő, lapkiadó-
tól és Görföl Jenő főszerkesz-
tőtől sok mindent megtudtunk 
a Szél-járás, a magyar-szlovák-
osztrák hármashatár menti te-
rület magyarok lakta régiójának 
folyóiratáról. Augusztusban vég-
re kimozdulhattunk otthonról. 
Három napig vendégek voltunk 
az 55. Országos Népművészeti 
Fesztiválon, közben ellátogat-
tunk az alsóbodoki Esterházy-
kápolnába és múzeumba, meg-
tekintettük a pogrányi tájházat, 
Alsósztregován a Madách-kúri-
át és Szklabonyán a Mikszáth-
házat. Októberben sikerült 
megtartanunk a kitelepítettek 
emléknapját. Görföl Jenő, or-
szágos titkár kopjafánál mon-
dott szívet marcangoló beszéde 
emlékezetes marad számunkra. 

A Pozsonypüspöki Magyarsá-
gának megmaradásáért díjat 
ezúttal a helyi Magyar Tanítási 
Nyelvű Iskola és Óvoda kapta. 
A díjat Nagy Mónika igazgató a 
tantestület tagjainak jelenlétében 
vette át, velük együtt élveztük 
ifj. Derzsi György Lehár élete 
és szerzeményei című műsorát. 
Mégegyszer gratulálunk nekik.

Társszervezőként jelen voltunk 
november 11-én, 11 óra 11 perc-
kor a Hősök szobránál tartott 
megemlékezésen, ahol falunk 
hősi halottaira gyertyagyújtás-
sal gondoltunk az I. világháború 
évfordulója kapcsán. 

Szabadtéri rendezvényeink, 
a temetőben tartott 1848-as 

magyar szabadságharca való 
emlékezés és Kuczera József 
lengyel katona sírjának meg-
koszorúzása program nélkül 
néhány személy jelenlétében 
történt, ugyanezt mondhatjuk 
el a májusi gyertyagyújtásról 
nagyjaink sírján.

További elképzeléseinknek, 
amelyeket Pozsonypüspöki első 
írásos említésének 800. évfordu-
lója jegyében terveztünk, búcsút 
kellett, hogy intsünk. Január 22-
én megtartott évzárónkon még 
mindig csak reménykedtünk, 
bizakodtunk a jóváhagyott 
munkatervünk akadálymentes 
megvalósításában. A fényképek 
ezen a rendezvényen készültek, 
ahol fellépett Kossáry Judit nó-
taénekes.  NE 


