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Legyünk hűségesek az anyanyelvünkhöz!
 Az Anyanyelvápolók Szövet-

sége 56. alkalommal szervezte 
meg a magyar nyelv hetét, mely-
nek nyitórendezvényét április 
19-én tartották meg, s a ren-
dezvénysorozat társszervezője a 
Csemadok volt. A Magyar Nyelv 
Hete idei rendezvénysorozatá-
nak fővédnöke dr. Áder János 
köztársasági elnök, jelmondata: 
Anyanyelvünk határtalan. Ezért 
is tartották meg a rendezvény-
sorozat nyitórendezvényét éppen 
Somorján, majd folytatódott a 
rendezvénysorozat Ipolyságon, 
Léván, Buzitán és Kassán.

A megnyitón Neszméri Tünde, 
ifjúságért felelős elnökségi tag 
köszöntötte az egybegyűlteket, 
fellépett az Apró Csali rábakö-
zi gyermekjátékokkal, Katona 
Liliána, Nagy Hanna Napsu-
gár, Kiss Bence, a nyékvárkonyi 
Móra Ferenc Alapiskola tanu-
lói, valamint Fischer Emma, a 
Dunaszerdahelyi Egészségügyi 
Középiskola diákja szavalt.

Beszédében Bárdos Gyula 
köszönetet mondott az Anya-
nyelvápolók Sövetségének, hogy 
a Csemadokkal együttműköd-
ve szervezi meg a rendezvényt. 
A Csemadok elnöke Sir John 
Browing, angol nyelvész és iro-
dalmár mondását idézte anya-
nyelvünkről: „Olyan nyelv, 
amelyik önmagában, követke-
zetesen és szilárdan fejlődött, 
és amelyben mély logika rejlik, 
párosulva az erő és a hangzás 
alkalmazkodóképességével és 
rugalmasságával.“

Ezt követően Juhász Judit, 
az Anyanyelvápolók Szövetsé-
gének elnöke elmondta, hogy a 
szervezetnek tanárok is tagjai, 
olyan személyek, akiknek fon-
tos az anyanyelv, akik igényesen 
akarnak beszélni, s fontosnak 
tartják, hogy anyanyelvünket 
szépen, helyesen használjuk.

Pomozi Péter, a Magyar-
ságkutató Intézet Magyar 
Nyelvtörténeti Kutatóközpont 
igazgatója, az ELTE docense 
Az anyanyelv örök ereje a vál-
tozó világban címmel tartott 
előadást. Pomozi Péter kitért 
arra, hogy Trianon megbon-
totta a magyar nyelvterületet, 
a magyarságot feldarabolták, 
ennek komoly következményei 
voltak, ezt érezzük a mai napig. 
Fontos az anyanyelvhez való hű-
ség, csak így maradhat fenn a 
magyar nyelv.

Április 20-án Ipolysá-
gon megtartott előadásra az 
ipolysági középiskola és gim-
náziumok kaptak meghívást, 
ahol Pálinkás Tibor, a Cse-
madok Ipolysági Alapszerve-
zetének elnöke köszöntötte a 
jelenlévőket, kiemelte: büsz-
kék lehetünk anyanyelvünkre 
és magyarságunkra, elég, ha 
csak a magyar Nobel-díjasok-
ra gondolunk. Az ipolysági 
diákok érdeklődve hallgatták 
Nyíri Pétert, a Magyar Nyelv 
Múzeumának igazgatóját, aki 
a nyelvi játékok, a nyelvi humor 
rejtelmeibe vezette be a hallga-
tóságot. Ahhoz, hogy a nyelvi 
játékokat és humort megért-
sük, arra van szükségünk, hogy 
gazdag legyen a szókincsünk, 

hogy ki tudjuk magunkat fejez-
ni. Fontos, hogy otthon érezzük 
magunkat anyanyelvünkben. 
Pomozi Péter kiemelte, jó ér-
zés, hogy a magyar nyelvvel 
ilyen szépen lehet játszani. A 
trianoni békediktátum után 
megváltozott a magyar nyelv 
helyzete, de a magyar nyelv 
határtalansága azóta is meg-
maradt, az anyanyelv mellett 
nagyon fontos a anyanyelvjárás 
is, amelyek színesítik a magyar 
nyelvet. 

Április 20-án délután a Cse-
madok Lévai Alapszervezet-
ének székházában tartottak 
előadást, amelyet Kiss Beáta, 
a Csemadok szórványokért 
felelős elnökségi tagja nyitott 
meg, elmondta: A magyar nyelv 
ápolása létkérdés a szórvány-
közegben. Léván Pomozi Péter 
szintén kiemelte a nyelvjárások 
megtartásának fontosságát, Nyí-
ri Péter pedig arról szólt, hogy 
anyanyelvünknek magyarságot 
megtartó ereje van. A kialakult 
beszélgetésen elhangzott: Oda 
kell fi gyelni arra, hogy minden 
szinten használjuk anyanyel-
vünket, meg kell őriznünk a 
magyar nyelv tisztaságát.

Április 22-én a buzitai alapis-
kolában Hanesz Angelika peda-
gógus köszöntötte a vendégeket 

és a tanulókat. Az alapiskolában 
működő citerazenekar előadása 
után a Petőfi –Tompa Országos 
Seregszemle járási fordulójának 
aranysávosai szavaltak, majd 
Nyíri Péter adott elő a nyelvi 
játékokról. Pomozi Péter Ecc, 
pecc kimehetsz… kalandozás 
gyermekmondókáink világá-
ban címmel tartott előadást, 
amelyben arra is felhívta a fi -
gyelmet, hogy egy-egy magyar 
mondókának akár 800 változata 
is lehet.

22-én délután a Csemadok 
kassai székházában folytató-
dott a rendezvénysorozat, ahol 
Hanesz Angelika, a Csemadok 
Kassai Városi Választmányának 
elnöke üdvözölte a jelenlévő-
ket, majd Képes Lóránt előadta 
Gál Sándor egyik művét. Az 
előadás előtt Duncsák Mária 
alelnök szólt a közönséghez, 
aki többek között Kodály Zol-
tán alábbi gondolatát is idézte: 
„Kultúrát nem lehet örökölni. 
Az elődök kultúrája egykettőre 
elpárolog, ha minden nemzedék 
újra meg újra meg nem szerzi 
magának.”

Kassán Pusztay János nyel-
vész, egyetemi tanár tartott 
előadást, aki többek között azt 
is elmondta, véleménye szerint 
az elmúlt időszakban romlott a 
nyelvi színvonal, fi gyelmen kívül 
hagyjuk a stílusokat, elszegé-
nyedett a szókincsünk. Pusztay 
János úgy véli: az anyanyelvünk 
jövője elsősorban rajtunk múlik, 
fontos, hogy a magyar nyelvet 
minél több színtéren használ-
juk.

Pusztay János előadása után 
Nyíri Péterrel és Pomozi Péter-
rel beszélgettek a jelenlévők az 
Anyanyelvápolók Szövetségé-
nek programjairól, és az anya-
nyelv megtartásának fontossá-
gáról. ek
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Összefoglaló a Petőfi –Tompa Országos 
Seregszemle járási fordulóiról

Ahogy már arról múlt számunk-
ban beszámoltunk, márciusban 
kezdetét vette a Petőfi –Tompa 
Országos Seregszemle járási 
fordulóinak sora: Szencen, Po-
zsonyban, Szepsiben, Rosznyón 
és Kassa-környéken még március-
ban megtartották a versenyeket. 
Márciusban és április elején a na-
gyobb járások körzeti fordulóit 
is megtartották, majd áprilisban 
lezajlott az összes járási verseny. 
Köszönettel tartozunk a területi 
választmányoknak a színvonalas 
szervezésért. 

Hasonló szellemben, de más 
címmel valósult meg az idén az 
országos szavalóverseny, mint 
a járványt megelőző években. 
Losoncon a járási forduló április 
5-én és 6-án került megrende-
zésre, melyen a járás 13 alapis-
kolájából és a járásban működő 
magyar tanítási nyelvű közép-
iskolából 72 tanuló vett részt, 
új helyszínen, a losonci Nógrádi 
Művelődési Központ felújított 
termeiben. A résztvevőket Mgr. 
Stanislav Spišiak, a művelődési 
központ igazgatója, Fekete Gá-
bor a Csemadok Nógrádi Terüle-
ti Választmány titkára és Galcsík 
Károly a művelődési központ 
szakelőadója köszöntötte. A 
háromtagú zsűri mindkét nap 
Patakiné Kerner Edit, Farkas 
Katalin és Csák István összeté-
telben értékelte az előadásokat. 
A versenyzők felkészülését ne-
héz időszak előzte meg, ennek 

ellenére színvonalas produkció-
kat láthattunk, melyeket a zsűri 
aranysávos, illetve ezüstsávos 
besorolással jutalmazta. Az ok-
levelek mellé minden résztvevő 
könyv, illetve ajándéktárgyakat 
és édességet kapott, beleértve a 
felkészítő pedagógusokat is. Ne-
kik külön köszönet és elismerés 
jár a versenyzők felkészítéséért. 
A Szlovákiai Magyar Szülők Szö-
vetségének ajándékát Demecs 
Andrea és Hajdók Haljnalka ad-
ták át. Az aranysávos besorolást 
kapott versenyzők továbbjuttak 
az regionális döntőbe. Nekik 
további sikeres szereplést kí-
vánunk! A résztvevőknek és a 
felkészítőknek is köszönjük a 
munkájukat!

A Lévai járásban alapszerve-
zeteink, iskoláink, Zselíz Város 
és Ipolyság Város, valamint 
zsűritagjaink támogatásával 
sikerült lebonyolítani a Petőfi –
Tompa Országos Seregszemle 
körzeti (három helyszínen) és 
járási fordulóját. A versenybe 
idén tizenhat iskolából százhu-
szonnégy diák kapcsolódott be. 
A Lévai járási fordulón, amely  
Zselízen került megrendezésre 
április 8-án, négy korosztály 
vers- ill. prózamondás kategóriá-
jában ötvenkilenc versenyző vett 
részt. A szakmai zsűri tizenöt 
aranysávos besorolást osztott ki, 
ennyien képviselték a járásunkat 
az Érsekújvárban megrendezett 
országos elődöntőn.  

Április 8-án a Dunaszerdahelyi 
járás azon iskoláinak tartottak 
vsersenyt, amelyek bejelentkez-
tek a versenybe. A Gellén meg-
tartott megmérettetésen sajnos 
csak négy iskola vett részt, de 
a zsűri tagjai színvonalas elő-
adásokat hallhattak. A szervező 
a Csemadok Ifjúsági Tagozata 
volt. 

Két év kényszerszünet után is-
mét megmutathatták tehetségü-
ket a Nagykürtösi járás vers- és 
prózamondói. Mint ismeretes, 
2020-ban a pandémia miatt a 
Tompa Mihály Országos Ver-
seny járási fordulóját két nappal 
a verseny előtt le kellett mon-
danunk, tavaly szintén hiába 
készültek a fi atalok, akkor sem 
állt módunkban megrendez-
ni a versenyt. Ebben az évben 
viszont a Csemadok elnöksége 
úgy döntött, hogy mintegy hiány-
pótlásként meghirdeti a Petőfi -
Tompa Országos Seregszemlét, 
mely lényegében egyenértékű az 
előző évfolyamokkal a vers- és 
prózamondás szempontjából. 
A verseny Nagykürtösi járási 
fordulójára április 8-án került 
sor Ipolynyéken, a Balassi Bálint 
Magyar Tanítási Nyelvű Alapis-
kolában. Járásunk öt iskolájából 
csupán három iskola (Ipolybalog, 
Ipolynyék, Lukanénye) diákjai 
vettek részt a versenyen. A zsű-
ri tagjai hagyományosan Balas-
sagyarmatról voltak (Bacskó 
Józsefné Marika – a zsűri elnö-

ke, Bárány Ildikó és Engelberth 
Katalin). Minden tanulónak és 
felkészítő pedagógusnak kö-
szönjük, hogy bekapcsolódtak 
a versenybe.

Április 11-én a magyar köl-
tészet napján rendezte meg a 
Csemadok Rimaszombati Te-
rületi Választmánya és a Gömör-
Kishonti Művelődési Központ 
a Petőfi –Tompa Országos Se-
regszemle járási fordulóját a 
rimaszombati Művelődési Ház-
ban. A versenyzők az almágyi 
és nagybalogi alapiskolából, a 
feledi Szombathy Viktor Alapis-
kolából, a rimaszombati Tompa 
Mihály Alapiskolából és a Re-
formátus Oktatási Központból 
illetve két középiskolából, a 
Kereskedelmi Akadémiáról és 
az Ivan Krasko Gimnázium-
ból érkeztek; 47-en méretették 
meg magukat. A seregszemle 
következő, kerületi fordulójára 
április 28-án a Nagykürtösi já-
rásban, Ipolyszécsénykén került 
sor, ahol a Rimaszombati járást 
a négy kategória arany sávval 
minősített vers- és prózamondói 
képviselték: Páll Fanny Blanka, 
Kovács Botond és Bálint Dániel 
az Almágyi Alapiskola tanulói, 
Pósa Izabella, Tóth Zoé Bibiána 
és Mikos Fruzsina Blanka a ri-
maszombati Református Okta-
tási Központ tanulói, Madarász 
Lili, Mács Zille Anna, Szőke 
Bence, Mács Arina Sára, Bohuš 
Edina Alexandra, Csank Máté, 
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Danyi Lajos a Tompa Mihály 
Alapiskolából, Pecsők Zsom-
bor a Nagybalogi Alapiskola 
kisdiákja, Brindzák Rebeka és 
Molnár Tibor a Keresdelmi Aka-
démia színeiben, valamint Ruszó 
Chiara és Marton Emese az Ivan 
Krasko Gimnáziumból. Ezúton 
is köszönjük minden verseny-
zőnek és pedagógusnak, hogy 
bekapcsolódtak a versenybe, a 
továbbjutóknak gratulálunk és 
további sikeres szereplést kívá-
nunk! 

A költészet napján, április 11-
én tartották meg Kassán is a 
Petőfi –Tompa Országos Sereg-
szemle járási fordulóját, ezen a 
napon tartotta meg a Nagykaposi 
Területi Választmány is a ver-
senyt. 

Galántán a költészet napján 
vette kezdetét a Petőfi –Tompa 
Országos Seregszemle, ahol két 
év kényszerszünet után végre újra 
megvalósulhatott a szavalóver-
seny járási fordulója. A Galánta 
környéki tanulók április 11-én és 
12-én versenyezhettek a galántai 
kultúrházban, a Vágsellyei já-
rásbeliek pedig április 13-án a 
deáki kultúrházban álltak kö-
zönség elé. Mindenki lelkesen, 
becsületesen készült, és nagy 
izgalommal várta a rendezvény 
kezdetét. Nagy öröm volt, hogy 
hosszú idő után ismét gyerek-
zsivajtól lett hangos a kultúrház 
folyosója, s a gyerekek ismét ta-
lálkozhattak régi ismerőseikkel. 
A seregszemlét Mézes Rudolf, a 
Csemadok Galántai TV titkára, 

országos alelnök nyitot-
ta meg, aki köszöntötte 
a versenyzőket, pedagó-
gusokat és a zsűri tagja-
it. Megnyugtató szavai 
lelket öntöttek a szerep-
lőkbe, vidám, magabiz-
tos gyerekek produkcióit 
láthattuk, hallhattuk. A 
bíráló bizottság most sem 
volt könnyű helyzetben, 
s örömmel állapították 

meg, hogy a két év kiesés nem 
nyomta rá a bélyegét a verseny 
színvonalára, alaposan felké-
szült, tehetséges gyerekek álltak 
színpadra idén is. Többségük sze-
mélyiségükhöz illő verset, prózát 
választott, igyekezett a lehető 
legjobban előadni, s a produk-
ciókon látszott a több hónapos 
becsületes felkészülés. Köszönet 
érte a felkészítő pedagógusok-
nak és szülőknek. A versenynek 
csak egyetlen szépséghibája volt: 
nem juthatott tovább mindenki. 
Éppen ezért volt, aki picit csaló-
dottan tért haza a rendezvényről, 
de őket is bíztatjuk, ne hagyják 
abba a szavalást. Minden ver-
senyző teljesítményéhez szívből 
gratulálunk, az aranysávosoknak 
pedig sok sikert kívánunk a re-
gionális döntőhöz!

Az Érsekújvári járásban ápri-
lis 11-én tartották meg a Petőfi –
Tompa Országos Seregszemle 
járási fordulóját, amelyen két 
szakmai zsűri értékelte a két 
körzeti fordulóból a versenyre 
továbbjutott szavalókat. Az érté-
kelés alapján a magyar irodalom 
színes skálájából hallottak verse-
ket és prózákat az érdeklődők és 
az értékelő bizottság. 

A Petőfi –Tompa Országos Se-
regszemle Komáromi járási for-

dulóját három körzeti forduló 
előzte meg. Március 28-án Gútán 
97 versenyző szerepelt a Városi 
Művelődési Központban, ahol 
szakmai zsűri értékelte a hallotta-
kat. Március 30-án Marcellházán 
74 versenyző vett részt a körzeti 
versenyen, március 31-én 65-en 
versenyeztek Komáromban. A 
járási fordulót 2022. április 12-
én Komáromban tartotta meg a 
területi választmány, az Egressy 
Béni Városi Művelődési Köz-
pontban összesen 97 versenyzőt 
hallgatott meg a zsűri. 

A Csemadok Tornaljai Terü-
leti Választmánya április 12-én 
tartotta meg a Petőfi –Tompa 
Országos Seregszemle járási 
fordulóját a tornaljai Kazinczy 
Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű 
Alapiskolában, amelyen 17 tanu-
ló vett részt. A kerületi fordulóra 
továbbjutott versenyzők: 

Galko Hanna Andrea, Kovács 
Réka Andrea, Czetner Zita, Mol-
nár Bálint, Klement Kinga Kitty, 
Szívós Lilla, Miko Lara, Póšová 
Réka Sára, Csutor Csenge, Miko 
Lilianna, Hacsi Dániel. 

Április 13-án a Konstantín Fi-
lozófus Egyetem Közép-európai 
Tanulmányok Karával együttmű-
ködésben tartották meg a sereg-
szemle Nyitrai járási fordulóját. 

A járási versenyek sorát a 
Királyhelmeci Területi Választ-
mány által szervezett forduló zár-
ta április 22-én, ahol szintén sok 
érdeklődő, tehetséges versenyzőt 
hallgatott meg a zsűri, hogy a 
legjobbakat juttassák tovább a 
rozsnyói regionális fordulóra.

A regionális fordulókról és az 
országos versenyről következő 
számunkban számolunk be. 

GK, DE, NT, FM, PE, VL, TÁ, KÉ
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Fotó: Göbölös Lajos

A Felvidék Ház Petőfi  200 címmel színvonalas versmondó talál-
kozót szervezett Miskolcon a Földes Ferenc Gimnázium könyvtá-
rában 2022. április 6-án. A miskolci Földes Ferenc Gimnázium, a 
Lévay Gimnázium és a Berzeviczy Technikum diákjai a felvidéki 
Petőfi –Tompa Országos Seregszemle járási fordulója legjobbjaival 
mérték össze tudásukat. A versmondó találkozó társszervezője a 
Szepsiben működő Csemadok Kassa-környéki Területi Választmány 
titkársága volt. 

A Bódva-völgye régióját a versmondó találkozón tizenhárman 
képviselték, mégpedig a buzitai alapiskolából és a szepsi Boldog 
Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpontból. A szakmai zsűri 
elnöke a kassai származású Reiter Zoltán színművész volt 
Egerből. 

A két felvidéki felkészítő tanár, Fedor Erika és Pelegrin Krisztina 
komoly munkát végzett. Kiváló tudással, szép előadásmódban, sok 
magyar költő, köztük több felvidéki költő és természetesen Petőfi  
Sándor verseit is meghallgathattuk. A versmondó találkozóról el 
lehet mondani, hogy minden diák győztesen került ki belőle, a ver-
senyzők mindegyike könyvjutalmat kapott, és a Trianon-kártyát is 
átvehették, valamint a Nagy-Magyarország Parkba szóló, egy hetes 
ingyenes nyári alkotó és szabadidős táborozásra jogosító részvételi 
tiszteletjegyet kaptak. 

A Petőfi  200  Versmondó Találkozón 1. helyen Ürmösi László 
Gyula, a miskolci Berzeviczy Technikum diákja végzett, 2. helyen 
végzett Mártha Mátyás, a Buzitai Alapiskola tanulója, aki Pilinszky 
János: Fabula című versét adta elő és a 3. helyen végzett Dobos 
Orsolya, a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont diákja, 
Zelk Zoltán: Én téged hívlak című versét mondta el. A zsűri külön-
díját vehette át Parti Zsófi a (Tóth Elemér: Ének nagyapámról) és 
Horňák Marek Maximilián (Gál Sándor: Észrevétlenül) a buzitai 
alapiskola tanulói. 

A Petőfi  200 Versmondó Találkozó célja volt, hogy a külhoni 
magyar tanulók és a miskolci diákok jobban megismerjék egymást. 
A nyári szünidőben a jutalomként kapott közös nyári egyhetes 
táborozáson akár komoly, életre szóló barátságok is születhetnek 
közöttük.  ZI

Taggyűléseket tartottak a Szenci járás több településén. Április 
2-án Éberhardon Janik Júlia énekes operettdallamokat adott elő, 
majd kezdetét vette a taggyűlés, amelyen Valacsai Edit elnök és 
Fekete Márta titkár beszámoltak az elmúlt időszak eseményeiről, 
ismertették a 2022-es programtervet. Neszméri Tünde, elnökségi 
tag gratulált az alapszervezetnek az elvégzett munkához, amely a 
járvány ellenére színes és értékes volt.

Április 3-án Félben is megtartották az évzárót, az alapiskolások mű-
sora után Kállay Ottó, elnök értékelte az elmúlt 2 év tevékenységét. A 
résztvevők megtekinthettek egy kiállítást is, amelyen az alapszervezet 
megalakulásától összegyűjtött képeknek köszönhetően kirajzolódott 
az elmúlt 70 év története, és a korábban az alapszervezet mellett 
működött Kis-Duna Néptánccsoport fellépő ruháit. A jelenlévők 
megkapták a Csemadok hét évtizedét összefoglaló kiadványt is. A 
gyűlésen Görföl Jenő, országos titkár és Neszméri Tünde, elnökségi 
tag is szólt az egybegyűltekhez, Fekete Márta a területi választmány 
titkára a járási eseményekre hívta meg a jelenlévőket. 

Április 10-én Erdélyi Júlia és Galambos Erzsébet tartottak be-
számolót Szencen az évzáró, értékelő gyűlésen. Utána Dunajszky 
Géza bemutatta Felszántott tömegsírok című könyvét, amit egy 
fi lmbemutató követett. Ebből a jelenlévők megismerhették azokat 
a borzalmakat, amiket a csehszlovák hatalom elkövetett a magyar 
és a német  nemzetiségű emberek ellen a második világháború és a 
Beneš-dektértumok elfogadása után. 

Dunasápújfalun április 10-én tartottak évzárót, ahol a beszámo-
lót Neszméri Tünde elnök tartotta meg, aki köszönetet mondott a 
Betheln Gábor Alapnak a támogatásért. A taggyűlés vendége Fekete 
Márta járási titkár volt. A beszámolók és értékelések, tervezés után 
a gyerekek és érdeklődő felnőttek kézműveskedtek, beszélgettek. 

Boldogfán április 24-én tartották meg az évzárót és értékelték az 
elmúlt két év eseményeit Litkei András elnök beszámolója után, majd 
megtervezték a 2022-es programokat. A taggyűlésen megjutalmaz-
ták azokat a boldogfai gyerekeket, akik magyar iskolába járnak és 
jó tanulményi eredményeik vannak, vagy jó eredméyneket értek el 
valamilyen tanulmányi versenyen. A Talentum-díjat átvevő tanulók 
oklevelet és utalványt kaptak ajándékba.  Ek

Pozsonyban a Csemadok Rá-
kosi Ernő-nagytermében Veszp-
rémi Nyolcak Plusz címmel nyílt 
kiállítás április 26-án, amely má-
jus végéig látogatható. A kiállítá-
son Bárdos Gyula, a Csemadok 
elnöke mondott köszöntőt, majd 
Kilián László kritikus, a veszpré-
mi Művészetek Háza munkatársa 
nyitotta meg a tárlatot. 

„Ilyet még nem láttatok! Erről 
szól minden kiállítás. A megnyi-
tója, illetve az az időszak, amíg 
látogatható, ekként a befogadás 
misztériuma közvetlenül meg-
adatik. Na, ilyen ez a kiállítás is! 
Érdemes látni, nézni. Érdemes 
meglátni, amit a megteremtett 
képek megmutatnak, elénk- és 
feltárnak egyesével, sorozatuk-

ban; valamint az itt adott tér 
konstellációjában hívogatóan 
kínálnak. Ilyenkor mindig azzal 
szembesülünk: a vizualitással 
elementárisan elkötelezett kép-
mutogató aktor – ha tetszik ar-
tista – elénk tárja, amit ő lát, az 
ő belső – kiváltott vagy elméjével-
lelkével-szívével kimunkált láto-
másait. Azokat felfedi. Ezek a 

képek merőben szubjektívek. Lé-
nyegük szerint is, a kiválasztott 
megjelenítési mód szerint is, és 
aszerint, hogy a totalításból mit 
vesz el, mit ad hozzá egy másik 
totalitás igézetében. Így adatik 
meg az alkalom a befogadónak 
olyat kapni, amit csak itt és így 
kaphat“ – mondta Kulián László. 
 nt
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A Csemadok pogrányi tájházát 2021. szeptemberében adták 
át, a magyar kormány nemzetpolitikai államtitkársága támo-
gatásának köszönhetően, amelyet a Bethlen Gábor Alapon ke-
resztül biztosítottak. Az idei évben a Csemadok Nyitrai Terü-
leti Választmánya csatlakozott a Tájházak Napjához, amelyet 
április 23-án tartottak meg. A pogrányi tájház két részből áll, 
az első házban rendeztük be az autentikus tájházat, a máso-
dik házban pedig kiállítóterem van, ahol Simek Viktor, Kal-
lós Zoltán Külhoni Magyarságért Díjas művész zoboralji vi-
seleteket ábrázóló festményeit tekintették meg a résztvevők. 
A jelenlévők beszélgethettek is Simek Viktorral, aki a nyitott nap 
alkalmából szintén ellátogatott a tájházba. Böszörményi István az 
1980-as években fényképezett Pogrányban, az ő felvételeit is meg 
lehetett tekinteni, amelyeken az épített örökség ma már nem létező 
gyöngyszemei láthatók. E mellett a Tárgyalkotó Népi Iparművész 
Szervezet, a Zoboralji Örökség Őrzői Hímző- és Viseletkészítő 
Műhely tagaival beszélgettek és tekintették meg alkotásaikat. 
A jelenlévők népdalokat énekeltek, ezzel a zoboralji örökséget 
felelevenítve.  BM

Az operettek világa címmel fergeteges operettműsort tartottak 
Losoncon április 23-án, a Csemadok Losonci Alapszervezete és a 
Lehár Ferenc Polgári Társulás szervezésében. A Lehár Ferenc szül. 
150. és Kálmán Imre szül. 140. évfordulója alkalmából rendezett 
műsorban, teltház előtt fellépett Nagy Ibolya, Csengeri Attila, 
Pánczél Klaudia, Wurczer Péter, Ress Hajnalka, Sárossy Gabriel 
és Ocsko Aladár. Kísért a Dunakeszi Szimfonikus Zenekar Farkas 
Pál vezényletével. A hosszú idő után korlátozások nélkül, önfeledten 
szórakozó közönség folymatos vastapssal jutalmazta a művészek 
szebbnél szebb produkcióit, Fotók Galcsik Károly GK

Április 10-én megvalósult a húsvétváró rendezvényünk. Sajnos 
az időjárás közbeszólt így a kézműves-foglalkozások a Csemadok-
házban valósultak meg, de a tojásfadíszítés és tojáskeresés már a 
tájháznál zajlott. A márokházi óvoda kis és nagycsoportosai kedves 
húsvéti műsorral örvendeztették meg a résztvevőket és a szülőket, 
nagyszülőket. A Csemadok-ház majdnem kicsinek bizonyult a fog-
lalkozásokhoz. A  gyerekeknek köszönhetően készültek írókával 
készített viaszos díszítésű tojások, valamint  hagymahéjjal festettek 
és természetesen készültek a gyönyörű piros és zöld tojások is a 
régi jól bevált krepp-papír segítségével.  A gyerekek megtanulták, 
hogy a festékporos, krepp-papíros oldathoz minden esetben ecetet 
kell adni. Az elkészült hímestojásokat szalonnabőrrel fényesítették. 
A tojásfestés mellett készítettek tojástartókat, tyúkanyót, húsvéti 
rajzokat és készültek csodálatosan díszített mézeskalács-tojások is. 
A merész fi úk és lányok locsolóverseket szavaltak, ajándékuk egy 
meglepetés ajándékot tartalmazó csokitojás volt. A sok-sok tojás 
és alkotás elkészítése után a tájház udvarán feldíszítettük a szép 
nagyra nőtt, pár éve ültetett fácskát tojásokkal, szalagokkal. Az 
udvaron sor került a  csokitojás-keresésre. A gyerekek szüleikkel 
együtt felfedezhették a bősi tájház kincseit is. Az egész  délután 
csúcspontja a nyuszisimogató volt. Három nyuszit simogathattak, 
etethettek a gyerekek. Köszönet illeti az összes segítőt és mind-
azokat, akik velünk együtt készültek a húsvétra. Rendezvényünket 
Nagyszombat Megye Önkormányzata támogatta.  NA

Két éves szünet után Ahán ismét megszervezték a Bakanóta Fesz-
tivált. Az április 30-i rendezvényen felléptek az ahai, az alsóbodoki, 
a gímesi, a lédeci, a menyhei, a nagycétényi, a nyitracsehi és a 
pogrányi hagyományőrzők. 

A Verebélyhez csatolt Ahán sajnos nincsen magyar tanítási nyelvű 
intézmény, mégis két hagyományőrző csoport működik a településen, 
akik szívvel-lélekkel őrzik hagyományaikat, a tájház is a magyar 
kultúra előtt tiszteleg, amelynek szakmai vezetője Jókai Mária. A 
résztvevők a fellépések után megtekinthették a tájházat is, majd 
közösen daloltak tovább a helyi kultúrházban.  BM
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Szép és méltó megemlékezést 
tartottak április 12-én a lévai 
járásbeli Csatán a deportált és 
kitelepített családok emlékére. 
Az emlékező mise után a meg-
emlékezés a kitelepítési emlék-
műnél a szónoklatokkal és a helyi 
alapiskolások kultúrműsorával 
folytatódott. A rendezvényt meg-
tisztelte jelenlétével a magyaror-
szági Csabacsűd nagyközség és 
Tokod nagyközség küldöttsége, 
akik a helyi intézmények képvi-
selőivel elhelyezték az emlékezés 
koszorúit az emlékműnél.  DE

Idén a járvány miatt a Magyar Kultúra Napját nem tudtuk széles 
körben megünnepelni és azon átadni a Csallóköz Kultúrájáért Köz-
művelődési Díjakat. Ezért a Csemadok Dunaszerdahelyi Területi 
Választmánya határozata értelmében a díjátadásra 2022. április 
9-én a költészet napja alkalmából került sor Padányban. Ünnep-
ségünket többek között megtisztelte Jankovics Gyula tanácsos úr, 
Magyarország Pozsonyi Nagykövetsége képviseletében, Bárdos 
Gyula országos elnökünk és Berényi József, a Nagyszombat megyei 
önkormányzat alelnöke.  

A Csemadok Dunaszerdahelyi Területi Választmánya minden 
évben odaítéli a Csallóköz Kultúrájáért Közművelődési Díjat három 
olyan egyénnek, akik a Csemadokban végeztek, illetve végeznek ki-
emelkedő munkát, továbbá egy alapszervezetnek és egy a Csemadok 
mellett működő kulturális csoportnak. Idén első ízben ítélte oda a 
Csallóköz Kultúrájáért Közművelődési Díjat olyan egyéneknek – 
támogatóknak, akik az elmúlt években, sőt évtizedekben nagy mér-
tékben mind anyagilag, mind erkölcsileg  támogatták a Csemadok 
munkáját nemcsak helyi, de járási szinten is.  Idén a három díjazott 
egyén Bárdos Gábor, aki a somorjai alapszervezetben tevékenykedett 
hosszú évtizedekig,  Haizok Erzsébet Dunaszerdahelyről a városi 
alapszervezet meghatározó tagja  és Polák László, aki az ekecsi 
alapszervezet aktív, pótolhatatlan tagja.  

2022-ben a díjazott alapszervezet a Nemeshodosi Csemadok Alap-
szervezet, melynek elnöke Győri Béla.  A hodosi alapszervezet 
a Csemadok megalakulása óta aktívan tevékenykedik nemcsak a 
községben, de járási szinten is. Az alapszervezet mellett működik a 
Megmaradásunkért Éneklőcsoport és az országos hírű citerazenekar 
is. Méltó alapszervezethez került tehát a díj idén is.  

Az alapszervezetek mellett működő kulturális csoportok közül 
pedig a tavaly megalakulásának 15-ik évfordulóját ünneplő Bősi 
Aranykert Néptánccsoportnak ítélték oda a közművelődési díjat. 
A néptánccsoport fontos szerepet tölt be a néptánc-hagyományok, 
népi játékok, népszokások felkutatása és megőrzése terén. Ők azok, 
akik Bősön a Csemadok berkein belül már 15 esztendeje éltetik a 
felvidéki és kárpát-medencei tánckultúrát és hagyományokat. A 
népi kultúrát, táncot és zenét megőrizve, tovább adva szolgálják a 
felvidéki magyarságot. 

A támogatói Csallóköz Kultúrájáért Közművelődési Díjat Fenes 
Iván, Bős város polgármestere és Kulcsár Lajos, a Coop Jednota 
Dunaszerdahely elnöke kapta meg.  Ők az elmúlt évtizedekben 
nagymértékben támogatták a Csemadok munkáját. Fenes Iván pol-
gármester a Csemadok járási ünnepélyének és szövetkezteti napnak 
egyik fő támogatója. Minden évben ő és barátja, Kulcsár Lajos, 
valamint a Jednota és az önkormányzat  támogatásával valósul meg 
ez a rendezvény a bősi Amade-parkban. 1994 óta nem volt olyan 
járási  ünnepély amelyen személyesen ne vettek volna részt.

A díjazottoknak gratulálunk és erőt, egészséget kívánunk további 
értékteremtő-munkájukhoz a Csemadokban.  NA
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A Csemadok Nemeshodosi Alapszervezetének évzáróját 2022. 
áprílis 3-án a helyi kultúrházban tartották meg. Az alapszervezet 
elnöke, Győri Béla a vendégek között köszöntötte a Csemadok 
Területi Választmányának elnökét, Sátor Zoltánt, titkárát, Lázok 
Attilát és falunk polgármesterét, Balódi Lászlót.

A megnyitó után elsőként a helyi citeracsoport, majd a Megmara-
dásunkért Polgári Társulás énekkara szórakoztatták műsorukkal a 
résztvevőket. A kultúrműsor után az alapszervezet elnöke értékelte 
a 2021-es évet. Sajnos az év eleji rendezvények elmaradtak. Május 
végén megemlékeztünk Patócs Lajos halálának évfordulójáról. 
Augusztusban a Nagy Lakomán a szervezet tagjai kivették részüket 
a szervezésben. A műsort gazdagították fellépésükkel a Megmara-
dásunkért kultúrcsoport és a helyi citeracsoport. Augusztus 20-án 
a hagyományoknak megfelelően az államalapító magyar királyra, 
Szent Istvánra emlékeztünk. Szeptemberben megtartottuk  a „Hajlik 
a rózsafa“ nótaestet. Októberben Patócs Lajos citeraoktató tiszte-
letére „Vígan zengjetek citerák“ népdalesten népdal- és citeracso-
portok zengték be a helyi kultúrház nagytermét. A vértanúkra való 
megemlékezés hangosbemondón keresztül történt meg. Minden év 
novemberében fejet hajtunk az első világháborúban elesett, Európa 
szerte jeltelen sírban nyugvó katonákért és megkoszorúzzuk azok 
emlékhelyét a temetőben. Sajnos a decemberi programok a járvány 
miatt elmaradtak. 

Két évnyi kihagyás után ismét közösen emlékezhettünk meg 
a 173 éve  megvívott győztes nagysallói csatáról. A nagysallói 
megemlékezésen a helyi alapiskola diákjainak műsora és Dora 
Mónika szavalata után Tóth Gábor iskolaigazgató tartott ün-
nepi beszédet. A megemlékezést az emlékműnél, illetve a re-
formátus temetőben lezajlott ünnepélyes koszorúzás zárta.

Léva magyarsága a 173 évvel ezelőtti eseményekre emlékezve 
ugyanezen a napon, 2022. április 24-én tartott ünnepséget a 
városi köztemetőben lévő hősi emlékműnél. Vincze László 
ünnepi beszéde és a rövid irodalmi összeállítás után a lévai 
magyar intézmények és szervezetek, valamint a felvidéki és 
magyarországi vendégek elhelyezték a tisztelet és emlékezés 
koszorúit a néhány évvel ezelőtt felújított obeliszk elé.  DE

Az elhangzottakból kiderült, hogy községünkben a Csemadok a 
mozgatója és szervezője a kulturális életnek. Példás az együttmű-
ködés a szervezet, az önkormányzat és a falu pedagógusai között. 
Ennek az eredménye volt az idei, március 15-i megemlékezés a 
kultúrházban. Ebben az évben  a  már hagyománnyá vált dőrejárást 
a nagyabonyiakkal közösen  szerveztük meg. 

Nagy Noémi a Hodus túraklub vezetője elmondta, hogy minden 
év elején túrát szerveznek. Az elmúlt évben a Kis-Duna mentén 
gyalogoltak, áprílisban elbicikliztek egészen Tallósra. Nagy Noémi 
elmondta, községünkben első alkalommal kerül megrendezésre egy 
nótaverseny. Közel harminc jelentkező van, külföldről is vannak 
édeklődők. A zsűritagok megválasztása is megtörtént és a verseny-
zőket a Cseh Tamás Band zenekara fogja kísérni. 

Rácz Pál a helyi citeracsoport vezetője elmondta, sajnos a járvány 
miatt a citeracsoport tagjai 2020 novemberétől egészen 2021 áprílis 
végéig nem tudtak próbálni. Júliusban keleten, Szőlőskén indult 
egy citeratábor, ahol a csoport  két tagja vett részt. Tarsolyukban új 
népdalcsokorral tértek haza. Augusztusban felléptek a Lakomán, 
majd Lakikatlan Fesztiválra kaptak meghívást. Szeptemberben a 
gellei falunapon szerepeltek. Októberben a Népdalesten játszottak 
a külföldről meghívott baráti citeratársaikkal, ebben a hónapban 
még Patason a kultúrházban adtak műsort, novemberben pedig 
Naszvadon vettek részt az Országos Citeratalálkozón. R.SZ.
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Az eleink által a 19. században állított, most felújított megszentelt 
és megáldott út menti kereszt a régi szépségében már ott áll pár mé-
terrel közelebb, mint egykor, Pozsonypüspöki végén. A megkínzott 
és keresztre szegezett, majd halottaiból feltámadt Üdvözítő mégis 
ölelésre tárta karjait, mintegy jelezve megbocsátását.

Ez az útmenti kereszt Pozsonypüspöki nevezetességeinek és 
történelmi emlékeinek jegyzékében található. Rövid története 
szájról szájra hagyományozódik a dédszülőktől a nagyszülőkre 
és tőlük ránk. Valamikor 1800 körül emelték a régi püspökiek 
egy a villámcsapás áldozatának emlékére a falu végén a harmadik 
dűlő felé vezető úton. A földeken végzett munka után álltak meg 
a keresztnél egy rövid fohászra. Az időjárás viszontagságainak 
kitett kereszt fája idővel rothadásnak indult és már nem bírta az 

Holub Mihály pajtájában. Majd 1989. szeptember elején, az ere-
deti helyén, a Harmadik-dűlőre vezető út mentén lett felállítva és 
szeptember 17-én szentelte fel Püspöki akkori káplánja, Tassári 
Gabriel. A keresztet és környékét rendszeresen a Varga és a 
Csóka család gondozta, de mások is lekaszálták a füvet és mezei 
virágokkal díszítették.

30 év után 2019-ben az út menti keresztet eredeti helyéről el 
kellett távolítani, mivel útban volt az R7-es út építésénél. Ekkor 
került be a plébánia udvarára. 2021 nyarának végén hoztam el 
édesapám műhelyébe, hogy megpróbáljuk felújítani. Az elgondo-
lást tett követte és egy lelkes kis önkéntes csapat, a Csemadokban 
összeszokott közösség, állt mellém s így együttesen megvalósítottuk 
az elgondolást. Még az év végén szerettük volna felállítani. Ám a 
világjárvány miatti tiltások ezt nem tették lehetővé, így a felújított 
kereszt újra csendben várta az alkalmas pillanatot.  Mi eközben 
kerestük a kereszt új helyét, amelyet a Harmadik-dűlőre vezető 
Vinohradnícka utca végén meg is találtunk. Lényegében ugyanazon 
az úton, csak néhány méterrel közelebb a falu végéhez. A plébánia 
kérvényére a fővárosi önkormányzat képviselői, Ožvald Erzsébet 
megyei alelnök és fővárosi képviselő előterjesztésére 100 évre jel-
képes 1 euróért jóváhagyta a 4 négyzetméternyi terület bérlését. 
Elkezdődhetett az alapozás. A lelkes kis csapat, a Varga család 
tagjai, László, Zsolt és Zoltán, dédapjuk, Varga Ferenc munkáját 
folytatta. A többiek: Nagy Sándor, Benovics Sándor, Lamos Ernő, 
Jozef Nemec, Mészáros Teréz és Tibor, Mészáros Róbert, az AZ-stav 
vezetői Csontos Attila és Csontos János, valamint Benkovis Lajos, 
és Virág Ildikó szabadidejük mellett kétkezi munkával, anyagiakkal 
és más eszközökkel támogatták a mű létrehozását. Bízom abban, 
hogy az arra járók tiszteletben fogják tartani e keresztet, ami nem 
csak múltunk egy része, eleink ránk hagyott emléke, hanem egy 
rövid fohászra meg is állnak majd előtte és viszonzásul a kereszten 
függő s most már győzedelmes Megváltó, megvédi övéit és az úton 
lévőket.  JI

A naszvadi Mécsvirág Irodalmi Kör és 
a Viza Citerazenekar április 22-én zenés 
irodalmi esttel örvendeztette meg a helyi 
közönséget. Ezzel az összeállítással tiszte-
legtek  a magyar költészet napjának,  ame-
lyet  1964 óta ünnepel a világ magyarsága. 
Megemlékeztek  Petőfi  Sándor közelgő 200. 
születésnapjáról, a költő szebbnél szebb, 
ismert és kevésbé ismert költeményeivel és 
a megzenésített verseivel kápráztatták el 
a  közönséget. Petőfi  Sándor  az egyik leg-
ismertebb megzenésített versét a Távolból 
címűt az előadás végén a szereplőkkel együtt 
énekelték a nézők.

Bemutatták Oriskó Norbert, a Természet 
vadvirága című könyvét, amely a közelgő év-
forduló alkalmából íródott. A Galántán élő 
informatikus, író, újságíró, aki megszállott 
Petőfi -rajongó bebizonyította, hogy lehet 
még újat mondani, írni Petőfi  Sándorról.

A sok korlátozás után a kultúrára éhes 
közönség nagy örömmel fogadta a műsort, 
a könyv iránt is nagy volt az érdeklődés. 
Oriskó Norbert nagyra értékelte a Csemadok 

Naszvadi Alapszervezete mellett működő 
Mécsvirág Irodalmi Kör tevékenységét és 
az ötletet, hogy egy színvonalas műsorral 
kötötték egybe a könyvbemutatóját. vl

öntöttvas testet (corpus) így eltávolították a helyéről. Az új ke-
reszt fáját Holub Mihály akácfából szabta le és id. Fukári Vilmos 
asztalos gyalulta simára. A keresztet fedő kis bádogtetőt Varga 
Ferenc készítette. Az így elkészült feszületre tették rá az eredeti, 
öntöttvas Krisztus-testet. Ám a szocializmus idejében szakrális 
jellegű emléket nem lehetett állítani, ezért tovább pihent még 


