
„Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg nem szerzi magának.” Kodály Zoltán
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A szabadság ünnepe
A pozsonyi Medikus-kertben emlékeznek 

évek óta a pozsonyi és környékbeli magyarok 
az 1848-49-es forradalomra és szabadság-
harcra. A megemlékezést a Csemadok Or-
szágos Tanácsa, a Csemadok Pozsonyi Városi 
Választmánya, a Liszt Intézet, Magyarország 
Pozsonyi Nagykövetsége és a Csemadok 
Ifjúsági Tagozata szervezte. A megemlé-
kezésre a Csemadok Szenci Alapszervezete 
buszt indított, így a Szenci járás magyarjai 
is itt ünnepeltek. A pozsonyi ünnepség a 
Csemadok központi megemlékezése. 

„A mi forradalmunk Pesten, március 15-én 
nem vérontás volt, hanem egy szép ünnep, a 
szabadság ünnepe: ezrek meg ezrek csopor-
toztak össze Isten ege alá, ezrek meg ezrek 
emelték égre kezeiket, s egy szívvel, szájjal 
mondták Petőfi  Sándor után az eskü szava-
it.“ Idézte Arany János szavait Jégh Izabella 
Pozsonyban a Csemadok országos rendezvé-
nyén, a március 15-ei megemlékezésen. 

Jégh Izabella, a Csemadok Pozsonyi 
Városi Választmányának köszöntője után 
Németh Imre énekelt, majd elhangzott az 
ünnepi beszéd. 

Szili Katalin miniszterelnöki megbízott 
sajnos megbetegedett, így beszédét Kalmár 
Ferenc miniszteri biztos olvasta fel.

„Itt vagyunk azon a helyen, amely a po-
zsonyi magyarok tradicionális március 15-i 
ünnepi helyszíne. Amelynek, mint tudjuk 
többször kellett helyet változtatnia, de Önök 
akkor is e szobor előtt gyülekeztek március 
15-én, amikor a Nemzeti Színház előtt, az 
egykori Kossuth téren állt, akkor is, amikor 
Pozsonyligetfalun a Janko Kráľ parkba kel-
lett érte menni és most itt a medikusok kert-
jében, az Óvárosban is szintén itt vannak. 

Erre mondja a modern történettudomány, 
hogy ez a szobor bizony az emlékezet he-
lye. Mert úgy hordozza a múltat a pozsonyi 
szobrászzseni, Radnai Béla alkotása, hogy 
az valamennyi korszakban meg tud újulni. 
Itt van benne, a 19. századi pozsonyi re-
formországgyűlések emléke, a március 15-i 
forradalom és a későbbi szabadságharc, de 
ugyanígy itt van benne a boldog békeidők 
magyar művészeti csúcsteljesítménye és a 20. 
század minden politikai, társadalmi, kultu-
rális időszakának esszenciája. Itt van benne 
az államszocializmus időszaka, amikor a 
Csemadok újraszervezte a kisebbségi ma-
gyarságot és annak művelődését és vitte át 
„fogában tartva” a magyar kultúrát a „túlsó 
partra”, a bársonyos forradalomtól kezdve 
egészen napjainkig. Itt van benne a szlová-
kiai magyar ifjúsági klubmozgalom minden 
évtizede, a pozsonyi magyar egyetemisták 
szerepvállalása, a rendszerváltó nemzedék 
magyar önazonosságának megélése. Kö-
szönet érte! Mind a Csemadoknak, mind 

az egykor volt klubtagoknak, mind pedig a 
pozsonyiaknak, hogy küzdöttek a szoborért, 
hogy küzdöttek önmagukért, küzdöttek a 
magyarságukért akkor is, amikor ehhez bá-
torság és kurázsi kellett. És teszik ezt ma is 
azzal, hogy anyanyelvüket használják, a ma-
gyar kultúrát és hagyományt ápolják. Tisz-
telet és köszönet illeti érte mindannyiukat“ 
– hangzott el a beszédben. 

Szili Katalin beszédének felolvasása után 
Kalmár Ferenc kifejtette: az elmúlt 12 év 
magyar nemzetpolitikája arra törekedett, 
hogy a magyarságot az otthon boldogulásban 
segítse. A magyar kormány a felvidéki ma-
gyarságot is támogatja, több intézmény újult 
meg, több szervezet rendezvényeihez és mű-
ködéséhez járul hozzá az anyaország. Április 
elején a választásokon ennek folytatásáról is 
döntenek a magyarok – fejtette ki Kalmár 
Ferenc március 15-én Pozsonyban.  

A beszéd után ismét Németh Imre énekelt, 
majd a megyei és helyi önkormányzatok 
képviselői és a civil szervezetek vezetői és 
a politikai pártok képviselői megkoszorúz-
ták Petőfi  Sándor szobrát. A koszorúzás 
után Metzner Dóra előadta Taksonyi József 
Márczius 15. című versét. 

Az ünnepség a Szózat eléneklésével indult 
és a nemzeti imánk eléneklésével ért véget. 
Az érdeklődők a koszorúzási ünnepség után 
megtekinthették a pozsonyi Liszt Intézetben 
a Feleségek felesége című monodrámát, 
a Dvorák & Patka Színház előadásában, 
Patka Heléna szereplésével. A monodrá-
ma Szendrey Júlia életét dolgozza fel Petőfi  
Sándorral való megismerkedésüktől egészen 
addig, amig kényszerűségből el nem ígéri 
kezét egy másik férfi nak. A közönség meg-
ismerhette egy nő boldogságát, amelyből 
sajnos nem sok adatott meg neki és kétsé-
geit, vívódásait is. A monodráma a márciusi 
eseményekre is kitér.  nt
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A Szent Miklós-plébániatemplomban tar-
tott szentmisével és Kutsera József lengyel 
honvéd sírjának megkoszorúzásával emlé-
kezett meg a Csemadok Pozsonypüspöki 
Alapszervezete március 6-án a magyar sza-
badságharc 174. évfordulójáról.

A nemzeti emlékezet szerint történel-
münk legfényesebb napjai 1848-49-ben 
voltak. – mondta beszédében Görföl Jenő, 
a Csemadok országos titkára. Ezeket a pil-
lanatokat más nemzetek fi ai, köztük a len-
gyelek is velünk együtt élték meg. Bizonyság 
erre az a sír is, pontosabban annak a volt 

A Csemadok Kassa-környéki 
Területi Választmánya, a Bol-
dog Salkaházi Sára Egyházi 
Iskolaközpont igazgatósága és 
a szepsi római katolikus egy-
háztanács közös szervezésében 
került sor Czapáry-Martincsevics 
András, nemzetőr altábornagy, 
Mécs László, a kommunista 
államrendőrség áldozata című 
vetítéssel egybekötött előadására 
2022. március 31-én.

Az előadó a téma kutatója, 
vetítéssel egybekötött előadá-
sában az Államvédelmi Ható-
ság által kitartóan megfi gyelt 
Mécs László premontrei papköltővel, a Szabadegyetem név-
adójával kapcsolatos tevékenységéről, az ellene folytatott peres 

Szencen március 23-án tartották meg a Petőfi -
Tompa Országos Seregszemle Szenci járási for-
dulóját, amelyen majdnem harminc versenyző 
mutatta meg tehetségét. A vers- és prózamon-
dók versenyén a magyar irodalom kincseiből 
hallhatott előadásokat a zsűri. A verseny előtt 
Fekete Márta, titkár elmondta: Petőfi  emlékév 
van, ezzel a versennyel rá is emlékezünk. Az 
értékelésben Bárdos Ágnes, Gyurcsi Pomichal 
Mária és Neszméri Tünde zsűritagok a foly-
tatásra ösztönözték a versenyzőket, azokat is, 
akik most nem jutottak tovább. 

Rozsnyón március 23-án a Csemadok 
Rozsnyói Alapszervezetének szervezésében 
tartották meg a Petőfi -Tompa Országos Se-
regszemle járási fordulóját. A Történelmi 
Városháza épületében 49 versenyző mérte 
össze tudását, mutatta meg tehetségét. 

Pozsonyban március 25-én tartották meg 
a Petőfi -Tompa Országos Seregszemle já-
rási fordulóját, ahol 32 versenyzőt hallott a 
szakmai zsűri. Jégh Izabella, a városi választ-
mány elnöke üdvözölte a jelenlévőket, majd 
Neszméri Tünde, a Csemadok ifjúságért fe-

honvédnek Kutsera Józefnek a sírja is, aki 
valahol a Pozsony környéki csaták valame-
lyikében sebesült meg, s maradt velünk, új 
hazára lelve Püspökiben élete végéig. Hősi 
cselekedetéért, a magyar ügy felvállalásáért 
sok évvel halála után is az itt élők tisztelete 
övezi. Akárcsak a többi – Jókaival szólva – 
mi lengyelünket is: A Tarnowban lebegő 
koporsójában nyugvó Bem tábornokot szin-
túgy, mint a Wojniczban nyugvó Wladislaw 
Jordant, gromniki sírjában nyugvó Edward 
Dzwonkowskyt és a lengyel légió számtalan 
névtelen hősét.

lelős elnökségi tagja, a 
zsűri tagja ismertette 
a versenyszabályza-
tot. Csenger Ferenc 
és Nagy Ildikó voltak 
a zsűri további tagjai. 

A Csemadok Kassa-
környéki Területi Vá-
lasztmánya 2022. már-
cius 31-én Szepsiben, a 
közelmúltban átadott 
csodálatos Boldog Salkaházi Sára Egyházi 
Iskolaközpont könyvtárában szervezte meg 
a Petőfi -Tompa Országos Seregszemle járá-
si fordulóját. A verseny járási fordulójának 
ünnepélyes megnyitóján Zborai Imre, a Vá-
lasztmány titkára köszöntötte jelenlévőket. 
Különös tekintettel Köteles Lászlót, a Cse-
madok általános alelnökét, Nagy Istvánt, az 
iskolaközpont igazgatóját, Gábor Bertalant, 
esperes-plébánost, az iskolaközpont lelki 
vezetőjét, valamint Czapáry-Martincsevics 
Andrást, nemzetőr altábornagyot. A sereg-
szemle járási fordulóját Köteles László, a Cse-

madok általános alelnöke nyitotta meg. Az 
altábornagy is köszöntötte a szavalóverseny 
résztvevőit: „Nagyon szép nap lesz a mai. A 
versenyre jelentkezett gyerekek és fi atalok a 
felvidéki magyar megmaradás letéteményesei 
és a magyar nyelv és kultúra őrzői! Külön 
öröm számomra, hogy valamennyi verseny-
zőnek emlékkönyveket és csekély ajándékot 
adhatok át.” Összesen 61 tanuló jelentkezett 
az idei versenyre. 

A járási fordulókon minden versenyző meg-
kapja a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége 
által biztosított ajándékot is.  ek

eljárásról, ügynökökről, tartótisztekről szólt. Egyébként Mécs 
Lászlót a Szepsitől alig 10 km-re fekvő jászóvári Premontrei 
Apátság Keresztelő Szent-János templomában szentelték pappá 
1918-ban. Mécs Lászlót az 1945 utáni kommunista rendszer 
elszánt ellenfelei között tartotta számon, minden titkosszolgálati 
eszközt bevetett megfi gyelésére, kompromittálására és peres 
úton történő kiiktatására. 1953-ban ítélték el Mécs Lászlót 
egy koncepciós perben demokrácia elleni izgatás és közokirat 
hamisítás vádjával 10 év börtönre, amelyből közkegyelemmel 
1956-ban szabadult. Ezt követően a szovjet segítséggel konszo-
lidálódó Kádár-rendszer a pap-költőt 1978-ban bekövetkezett 
haláláig ügynökhálózata útján kitartóan megfi gyelte. Az elő-
adásban az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában 
fellelhető közel 40.000 lapnyi iratanyagból gyűjtött tényadatokra 
alapozottan az Államvédelmi Hatóság Mécs Lászlóval kapcso-
latos tevékenységéről, az ellene lefolytatott peres eljárásról, 
ügynökökről, tartótisztekről volt szó. Az előadás kitért Mécs 
László és Salkaházi Sára levelezésére is. ZI
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A Csemadok Szepsi Alapszervezet és a Jövőért Alapítvány közös 
szervezésében megemlékezésre, koszorúzásra és ünnepi műsorra 
került sor Szepsiben a ravatalozó előtt felállított emlékoszlopnál, 
2022. március 20-án. Az ünnepség a Szepsi Asszonykórus és a 
Szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont növendékei 
rövid kultúrműsorával vette kezdetét. Nagy István, az Iskolaközpont 
igazgatója ünnepi beszéde után a történelmi egyházak előjárói is 
szóltak az egybegyűltekhez. 

Örvendetes tény, hogy a Bódva-völgyében, a Kanyapta és a Her-
nád mentén levő 32 magyarok által lakott településből az idén már 
huszonkét helyen emlékeztek meg az 1848/49-es magyar szabad-
ságharc és forradalom évfordulójáról. 

A Csemadok Kassa-környéki Területi Választmány által kezde-
ményezett, a helyi községi hivatalokkal és önkormányzatokkal, 
a történelmi egyházak vezetőivel és híveivel közösen szervezett 
megemlékezéseken, koszorúzásokon és ünnepi műsorokon az idén 
is gyakran elhangzott: „Százhetvennégy évvel az 1848-as esemé-
nyek után számtalan új félelemmel, veszéllyel és kihívással találjuk 

magunkat szembe. Ilyen: az élethez, az emberi méltósághoz, a 
munkához, a tisztességes megélhetéshez, a közösségi kultúrához, az 
anyanyelv műveléséhez, ápolásához és továbbadásához való jogok 
tiszteletben tartásának a hiánya. Az igazságosabb és testvériesebb 
világ még mindig várat magára.” zi

Gútoron 2022. március 19-én emlékez-
tek meg Bittera Béla sírjánál, aki 1848 
júniusában Pozsonyban a 4. honvédzász-
lóaljnál lett önkéntes, majd őrmesterré, 
később hadnaggyá léptették elő. A már-
cius 19-én megtartott megemlékezésen 
Matus Gergely, a Csemadok Gútori 
Alapszervezetének elnöke köszöntötte 
az emlékezőket. Matus Gergely szerint 
azonban nem szabad elfeljetenünk ezt 
a történelmi eseményt, amely a magyar 
történelem legkiemelkedőbb eseményei 
közé tartozik.  nt

Március 13-án koszorúzással egybekö-
tött ünnepi műsorral emlékeztünk meg az 
1848-1849-es magyar forradalom és sza-
badságharcról Bősön. Az ünnepségre a 
tavaly új helyen felállított Turul-szobornál 
került sor.

A himnusz elhangzása után Nagy Anikó 
köszöntötte a megjelenteket és röviden szólt 
a történelmi esemény fontosságáról. Rövid 
ünnepi beszéddel emlékezett Fenes Iván 
polgármester, majd megkérte vendégünket, 
testvértelepülésünk Csíkszentmihály pol-
gármesterét ünnepi beszédének megtartá-
sára. Izsák Székely Lóránt azt boncolgatta, 
mit is jelent szabadnak lenni és mit jelent 
a szabadság. Félelemmel teli szív sohasem 
lehet szabad és szabadság jövőbe vetett hit 
nélkül – mondta. Az ünnepi műsorban fel-
léptek a Zöld Csillag Színtársultból Nagy 
Gábor és Nagy Tamás, Kék Duna Vegyeskar, 
Dóka Zsuzsa és Bősi Szabó László valamint 
az Amade László AI tanulói és a 16. sz. 
Széchényi István Cserkészcsapat. Az ünnepi 
műsor a koszorúzás után a Szózat hangjaival 
zárult. 

Utána sor került a Csemadok alapszer-
vezet tisztújító évzáró tagsági gyűlésére a 
kultúrházban. Az évzárón az ünnepi mű-
sort Stifter Luca, a Pántlika zenekar és az 
Aranykert néptánccsoport biztosította. Az 
évzáró gyűlésen az elnök, Nagy Anikó be-
számolt a 2019-2021-es időszak eseménye-
iről. Elmondta, hogy az elmúlt két évben a 
Kék Duna Vegyeskar valamint Nagy Anikó, 
idén az Aranykert néptáncegyüttes vehette 
át a Csallóköz Kultúrájáért díjat, melyet a 
Csemadok Dunaszerdahelyi Területi Vá-
lasztmány ítél oda. A 2022-es évben először 
ítélte oda a Csallóköz Kultúrájáért Díját 

COOP Jednota elnöke veheti át április 9-én. 
Az évzáró tagsági gyűlés másik fontos pontja 
a választások voltak. A tagság elnöknek újra 
Nagy Anikót választotta meg. A vezetőség 
eddigi tagjaiból Miklós Ferenc már nem 
vállalta a jelölést. Az eddigi vezetőségi ta-
gok mellett (Nagy Péter, Miklós György, 
Bodó Anna, Jakus Judit, Fodor Denisza, 
Csörgő Árpád, Csörgő Borbála, Csörgő Má-
ria, Vida Géza, Bernáth Zoltán, Nagy Iván, 
Eke József) két új tagnak Nagy Mónikának 
és Kántor Tímeának szavazott bizalmat a 
tagság. Az ellenőrző bizottság elnökének 
Bernáth Mónikát, tagjainak Szabó Lillát és 
Nagy Tamást választották meg. 

Fenes Iván polgármester informálta a tag-
ságot és a jelenlévőket, hogy az önkormány-
zat decemberi döntése alapján a Csemadok 
Bősi Alapszervezete megvásárolhatja szim-
bolikus áron, 100 euróért a Csemadok-házat 
és a hozzátartozó területet. Ezután sor került 
az adásvételi szerződés ünnepélyes aláírá-
sára, Fenes Iván és Nagy Anikó által. na

a területi választmány olyan egyéneknek, 
akik önzetlenül, hosszú ideje támogatják 
a Csemadok munkáját, nem csak helyi, de 
járási szinten is. Ezt a díjat idén Fenes Iván, 
Bős város polgármestere és Kulcsár Lajos a 

SZÍNES
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Rétén március 20-án emlékeztek meg a 
Csemadok tagjai és vendégeik, Cséfalvay 
Alajos honvéd őrnagy sírjánál gyülekeztek 
az ünneplők. Gyurcsi Pomichal Mária, a 
Csemadok Rétei Alapszervezetének elnöke 
köszöntötte az emlékezőket a sírnál. 174 év 
telt el azóta, hogy a magyar törtnelem talán 
legfelemelőbb óráit, napjait élte át a pesti 
ifjúság idealizmusa, mely győzedelmeske-
dett a mindig lehúzó kishitűséggel szemben. 

A Csemadok Szepsi Alapszervezete és a Jövőért Alapítvány kö-
zös szervezésében került sor Korpás Éva koncertjére Szepsiben a 
Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpontban, 2022. március 
19-én. A Fújnak a fellegek című koncertet az 1848/1849-es magyar 
szabadságharc alkalmából tartották. 

A megemlékezés az Iskolaközpont növendékei kultúrműsorával 
vette kezdetét. Bartók Csaba, a Jövőért Alapítvány elnöke méltatta 
Magyarország újkori történetének egyik meghatározó eseményét: 
„Március 15-e a modern parlamentáris Magyarország megszü-
letésének napja, az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc 
kezdete, a függetlenség és az alkotmányos berendezkedés kivívása 
volt. 1848. március 15-én az európai városok sorában Pest-Budán 
is kitört és győzött a forradalom a nemzeti és egyetemes emberi 
szabadság, a polgári átalakulás jelszavaival: Egyenlőség, szabadság, 

A Csemadok Nemesradnóti Alapszervezete hagyományosan 
megszervezte március 20-án a Kossuth-emléknapot. A Csemadok-
tagokat a nemesradnóti református gyülekezeti teremben Pósa 
Dénes, a Szövetség párt helyi elnöke, az egyházközség gondnoka 
köszöntötte. Megemlékeztek Kossuth Lajos születésének idei kerek 
évfordulójáról, hiszen szeptemberben lesz 220 éve, hogy meglátta 
a napvilágot. A Kossuth-emléknapot halálának az évfordulójához 
kötik itt, Nemesradnóton, amikor a márciusi hősökre is emlékeznek. 
A délután folyamán a résztvevők a Gömöri Kézműves Társaság két 
tagjának, Rigó Béla alelnöknek és Máté Gyöngyikének köszönhe-
tően a kézügyességüket próbálhatták ki. Alkalomhoz illően gyöngy-
kokárdák és a kosárfonás alapjaival napkorongok készültek. 

A kézműves foglalkozásokon a Pillangó tánccsoport tagjai is 
részt vettek, mint ahogy a magyar kultúra napja alkalmából tartott 
összejövetelen is ott voltak. Akkor a községháza tanácstermében 
találkoztak a helyi Csemadok-tagok, s szintén a Gömöri Kézműves 
Társaság tagjaival készítettek kosarakat peddignádból. Délután a 
rimaszombati Hajnovics Márta festőművész tanította a festészet 
alapjait. Ez utóbbi nagyon jó hangulatú összejöveteleket a Beth-
len Gábor Alapkezelő Zrt. támogatta a 2021-es NUP pályázatok 
keretében. PHE

A magyar hazafi ak kokárdát tűztek ki, mely-
ben a piros ez erőt, a fehér a hűséget, a zöld a 
reménységet jelképezte. Boldogok voltak ők 
és erősek, mert közös tűz lobogott bennük, 
a hazaszeretet. Megtették, amit megköve-
telt a haza – mondta beszédében Gyurcsi 
Pomichal Mária. A koszorúzási ünnepségen 
Metzner Dóra elszavalta Taksonyi József 
Márczius 15. című versét. Az ünnepség a 
nemzeti ima eléneklésével ért véget.  nt

testvériség! Az ünnepi 
beszéd után Nagy Ist-
ván, a Boldog Salkaházi 
Sára Egyházi Iskolaköz-
pont igazgatója köszön-
tötte a megjelenteket. 
Korpás Éva koncertje iz-
galmas zenei barangolás 
volt. A szépszámú közön-
ség a művésznővel közösen énekelte a negyvennyolcas katonada-
lokat, Kossuth-dalokat, bujdosóénekeket. Az előadott dalokkal a 
szepsiek méltóképpen emlékeztek az 1848-as forradalom hőseire. 
A koncerten közreműködött Csernók Klára (hegedű), Papp Endre 
(brácsa), Hanusz Zoltán (bőgő) és Kuti Sándor (cimbalom).  zi

Aladár személyében. A kultúr-
műsorban beszédet mondott a 
polgármester, Tóth Henrik, aki 
a márciusi ifjak számunkra is 
példaértékű magatartása mel-
lett megjegyezte, hogy ezzel az 
eseménnyel megnyitja a falu első 
írásos említése kapcsán szerve-
zett programsorozatot. A beszéd 
után Novák József, helyi plébá-
nos megszentelte a két évforduló 
apropóján felállított kopjafát, 
melyet szintén egy csábi lakos, 
Balga László faragott.

A kopjafa megkoszorúzása 
után a helyi alapiskola magyar 
tagozatának tanulói, a zeneisko-
la növendékei, valamint a csábi 
Szeder Kórus énekesei adtak 
műsort.  Csábi ASz

Két évnyi kényszerszünet 
után, március 20-án ismét 
egybegyűlhettek a helybéliek 
a Nagykürtösi járásbéli Csáb 
községben. A község és a helyi 
Csemadok alapszervezet közös 
szervezésének emlékeztek meg 
a forradalom és szabadságharc, 
másrészt a falu első írásos emlí-
tésének 750. évfordulójára.

A megjelent csábi lakosok 
mellett az eseményt jelenlétük-
kel megtisztelték Régi Anikó, 
a Szövetség – MKP Platform 
járási elnöke; Balogh Gábor, 
a Csemadok Nagykürtösi TV 
elnöke; Jaskó Deák Gyöngyi, a 
csábi alapiskola igazgatója; Hí-
ves István, az ipolybalogi Mű-
vészeti Alapiskola igazgatója; a 
Palóc Társaság, ami Z. Urbán 

Fotó: Göbölös Lajos
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Pogrányban március 13-án emlékeztek meg a Csemadok Pogrányi 
Alapszervezete és a Pogrányi Nagyharang Hagyományőrző Csoport 
szervezésében. A megemlékezők a temetőben lévő hősi halottak 
emlékművét és Esterházy János emléktábláját is megkoszorúzták. 
A megemlékezésen Presinszky Laura polgármester, a Szövetség 
Összefogás platformjának Nyitrai járási elnöke mondott beszédet. 
Kiemelte: Magyarországon az 1848-as események indították meg 
a polgári átalakulást. A magyarság sokszoros túlerővel szemben 
folytatott önvédelmi harca nemzeti mitológiánk egyik legfontosabb 
részévé vált. A forradalmi nap eseményeit gyermekkorunk óta 
ismerjük, azok mindannyiunk identitásának részévé váltak. 

„Arany János akinek a napokban ünnepeltük születésének 205. 
évfordulóját azt vetette papírra 1848 novemberében: „A mi forra-
dalmunk Pesten március 15.-én nem vérontás volt, hanem egy szép 
ünnep a szabadság ünnepe. Ezrek meg ezrek csoportoztak össze isten 
ege alá. Ezrek meg ezrek emelték égre kezeiket, és egy szívvel, szájjal 
mondták Petőfi  Sándor után az eskü szavait: A magyarok istenére 
esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk.“ – mond-
ta Presinszky Laura. A megemlékezésen a Pogrányi Nagyharang 
Hagyoményőrző Csoport tagjai énelektek.  BM

Az 1848-as forradalom és sza-
badságharc 174. évfordulójáról 
Tornalján március 15-én mél-
tóképpen emlékeztek meg. Az 
ünnepség a református temp-
lomban vette kezdetét, amelyen 
igeolvasás és ima Lóczy Tibor, a 
kultúrműsor a gyermekek szol-
gálatában valósult meg. Az igét 
Nt. Nagy Ákos Róbert, református esperes hirdette, ugyanis Nt. 
Fazekas Ágnes, a helyi gyülekezet lelkipásztora betegség miatt nem 
tudott részt venni a megemlékezésen. Az esperes Sámuel próféta 
szavain keresztül hívta fel az emberek fi gyelmét arra, hogy fontos 
a mai ember számára az, hogy Istenhez forduljon nap mint nap. A 
templomi záróéneket a tornaljai  Andante vegyes kar előadásában 
hallhatta a publikum. Ezután a Zoltán-kúria udvarán Iván Ádám 
ötödikes tanuló szavalta el a Nemzeti dalt. A megemlékezést Balajti 
Lajos, a Csemadok Területi Választmányának alelnöke vezette, 

aki visszaemlékezett az elmúlt évek 
ünnepségeire. Az ünnepség meghí-
vott vendége dr. Hetey Ágota, Ma-
gyarország kassai főkonzulja volt, 
aki Orbán Viktor, Magyarország 
miniszterelnökének üzenetét olvasta 
fel. A megemlékezés végeztével a 
jelenlévők elhelyezték koszorúikat 
a Kossuth-emlékoszlopnál.   TÁ

Boldogfán már-
cius 20-án koszo-
rúztak a templom 
előtti hősi halottak 
emlékművénél, 
ahol az ünneplők 
meghallgatták 
a Nemzeti dalt, 
majd Litkei And-
rás, a Csemadok 
Boldogfai Alapszervezetének elnöke mondott beszédet. Történelmi 
kitérőjében említést tett a forradalom kitörésének előzményeiről, a 
párizsi és bécsi forradalomról, a március 15-i pesti eseményekről is. 
A rendezvény végén a közönség együtt énekelte el nemzeti imánkat. 
 ne

Végre egy év kihagyás után március elsején újra megrendezhettük 
a hagyományos farsang utoljai bőgőtemetést Bősön a Csemadok-
háznál, az idén, már tizedik alkalommal. Régen a  Csallóköz minden 
falujában megtartották a farsangot. Bősön a farsang utolsó három 
napján az egész falu ünnepelt. A leányok, legények díszes magyaros 
ruhákban járták a falut. Már vasárnap délután elkezdődött a mu-
latozás és egészen kedd éjfélig tartott. Szólt a muzsika, állt a bál. 
Kedd éjfélkor megjelent a község bírója, vagy a helyettese, botjával 
megütötte az ajtófélfát s hangos szóval fi gyelmeztette a mulatozókat: 
„Vége a mulatságnak, hamarosan kezdődik a böjt“ – írta könyvében 
Marczell Béla bácsi. Aztán a cigányok abbahagyták a zenét és tréfás 
szertartással eltemették a nagybőgőt. Mi is így tettünk. Már délután 
készült a fi nom gulyás, zsíros kenyér, forralt bor, tea és az elmaradha-
tatlan fánk (siska). A Csemadok-ház nagytermében felravataloztuk 
a nagybőgőt, így várva az esti temetési szertartást. Addig is, szólt a 
jó zene Vida György jóvoltából, és a szép számmal megjelent far-
sangolók ettek, ittak, szórakoztak. A farsangutolját a Márokházi kis 
óvodások is köszöntötték tréfás versekkel dalokkal. Este hét órára 
megtelt a Csemadok-ház melletti tér. Mindenki türelmetlenül várta 
a nagybőgő temetését. Végre megérkezett a várva várt plébános úr, 
Zalka Lóránt személyében a ministránsok kíséretében. Szólítottuk 
a bőgőhordozókat és hangos nótázás, jajgatás közepette elindult a 
temetési menet. A nagybőgőt dereglyén körbevitték a halottvivők 
a téren és közben több alkalommal tréfásan szólt a plébános úr a 
gyászoló – mulatozó kísérethez és búcsúztatta a nagybőgőt, egyben 
az elmúlt két év hányattatásait is. Végül a Csemadok-házban leta-
kartuk a nagybőgőt, hogy negyven napig meg ne szólaljon és hangos 
dalolással, jajgatással, csujjogatással még egyszer búcsút vettünk a 
fenséges zeneszerszámtól. A szórakozás mellett gyűjtést szerveztünk 
Kárpátalja megsegítésére.  NA



6 2022. április

SZÍNESELSÔ KÉZBÔL

Félben Csenkey Vendel sírjánál emlékeztek március 13-án. 
Csenkey a szabadságharc honvédje, a császári királyi seregek nyu-
galmazott kapitánya. Az idei megemlékezésen ünnepi beszédet 
mondott Mózes Szabolcs, a Szövetség párt alelnöke, beszédében 
kiemelte a féliek is bekapcsolódtak a szabadságharcokba, ennek ékes 
bizonyítéka Csenkey Vendel is, akire büszkék lehetnek a helyiek. 
A megemlékezésen a féli magyar alapiskola tanulói adtak ünnepi 
műsort.  ek

A Csemadok Szenci Területi Választmánya megtartotta a hagyo-
mányos tavaszi olvasótáborát Alsóbodokon a Paulisz-rancson. A 
táborban résztvevő gyerekek értékes előadásokat hallgattak meg: 
Fehér Sándor történész a zoboralji húsvéti szokásokról adott elő, 
Kovács László történész, tanár Petőfi  Sándor születésének 200. év-
fordulója alkalmából Petőfi  Sándor és a Felvidék kapcsolata címmel 
tartott vetítéssel egybekötött előadást. Pogrányban megtekintették a 
tájházat, Alsóbodokon a múzeumot, Gímesen a Forgách-kastélyban 
a „Feltettík a rozmaringos koszorút” – a Nyitravidéki menyasszonyi 
fejviselet és lakodalmas jelképek kiállítását, amely Jókai Mária gyűj-
téséből készült, valamint az ott felgyűjtött népművészeti tárgyakat 
is. Kirándultak Nyitrára, ahol a várat, a Vazul tornyot és a Szent 
Emmerán Székesegyházat nézték meg. Farsang vége lévén elláto-
gattak a táborba Korpás Éva és zenésztársai, akik a Libidaridom 
című zenés műsorral szórakoztatták a tábor lakóit, így búcsúztak 
el a farsangtól. Az utolsó napon a gyerekek tiszteletüket tették a 
Szent Kereszt Felmagasztalása kápolnában, az altemplomban mé-
csest gyújtottak Gróf Esterházy János és Paulisz Boldizsár sírjánál, 
valamint megtekintették a tábor területén lévő emlékhelyeket. Azon 
kívül sokat daloltak, főleg megzenésített Petőfi  verseket, játszottak, 
vetélkedtek, szavaltak stb. A négy nap nagyon gyorsan elröppent. 
A gyerkőcök sok értékes, új élménnyel tértek haza. Jól érezték 
magukat és már várják a nyári táborokat.  /FM/

A Csemadok Nagy-
balogi Alapszerve-
zetének vezetősége 
évzárót tartott 2022. 
3. 14-én. Kivételesen 
azért került sor ilyen 
szűk szabású rendez-
vényre, mert a kultúrház felújítás alatt áll. Pál Csaba elnök köszön-
tötte a jelenlévőket. Beszédében többek között elmondta, hogy 2020 
februárjában az alapszervezet még meg tudta tartani a nagyszabású, 
ünnepélyes, tisztújító évzárót az alapszervezet megalakulásának 70. 
évfordulója alkalmából. 2021-ben a világjárvány miatt viszont már csu-
pán a közösségi hálón fotók formájában összegezte a szervezet a 2020-
as évet. Az elnök megköszönte a fi atal csemadokosok, a Szivárvány 
Énekkar, a Gyöngyösi István Irodalmi Kör és a vezetőség munkáját. 
Továbbá megköszönte a községnek, hogy az elmúlt években is segítette 
az alapszervezet működését. Az évzáró további részében Pecsők Éva 
összefoglalta a Szivárvány Énekkar 2021-es évi működését, Miko Éva 
pénztáros megtartotta a gazdasági beszámolót, Pál Gabriella pedig 
a szervezet tavalyi rendezvényeiről tartott beszámolót.

Pál Csaba elnök ismertette a terveket a 2022-es évre, amit a vezetőség 
egyhangúlag elfogadott. A hagyományos rendezvények mellett április 
11-én a magyar költészet napján szeretnének szavalóversenyt tartani 
a helyi alapiskolában, ill. szeretnék ismét a balogi vár romjainál meg-
rendezni a Gyöngyösi István nyomában az ifjúsággal családi napot. 

A vitában a Csemadok részéről felvetésre került, hogy 20 éve alakult 
az énekkar. Ennek méltó megünnepléséről a jelenlévő polgármester 
ígéretében még további egyeztetések lesznek.  PG

A hegysúriak március 13-án emlékeztek. A Csemadok alapszer-
vezetének elnöke, Gaučik István köszöntötte az egybegyűlteket a 
világháborús emlékműnél, ahova a cserkészek zászlóval vonultak 
fel. Az emlékmű megkoszorúzása után a megemlékezés az alap-
iskola udvarán folytatódott, ahol Katona Szilárd és Matus Marcel 
mondtak beszédet. Kiss Szilvia szavalata után a hegysúri alapiskola 
tanulói adtak színvonalas műsort. Majd Gaučík István, a Csema-
dok Hegysúri Alapszervezetének elnöke ismertette a 2022-es évre 
betervezett programokat. Utána Fekete Márta, a Csemadok Szenci 
Területi Választmányának titkára ismertette a választmány ez évi 
terveit, kiemelve a gyermektáborokat, amelyre a helyi gyermekeket 
is várják. A megemlékezés a himnusz eléneklésével ért véget.  t

Nagybalogon a Csemadok szervezésében 2022. március 14-én 
tartották a megemlékezést és koszorúzást a magyar forradalom és 
szabadságharc tiszteletére a kopjafánál.  Közreműködött a Szivár-
vány Énekkar, szavalt Németh Ajna és Pecsők Zsombor, díszőrséget 
állt Ibos Szilárd, ünnepi beszédet Pál Csaba, a Csemadok Nagyba-
logi Alapszervezetének elnöke mondott. Koszorúkat helyezett el 
a Szövetség, a Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezete, a 
református egyházközség, Nagybalog község és a Csemadok alap-
szervezete.  pg
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Komáromban ha-
gyományosan két 
helyszínen emlékez-
tek a magyar forra-
dalom és szabadság-
harc évfordulójára. 
Az első helyszínen a 
dunamocsi Vadvirág 
Hagyományőrző Cso-
port teremtette meg 
az ünnepi hangulatot és Petheő Attila, a Csemadok TV elnöke 
köszöntötte a jelenlevőket, majd Petneházy Attila, az Emberi Erő-
források Minisztériuma miniszteri biztosának ünnepi beszéde 
következett. A Himnusz közös eléneklése és a Jókai-szobor meg-
koszorúzása után a tömeg átvonult a Klapka-szoborhoz, ahol a 
Concordia Vegyeskar nemzeti ünnephez méltó dallamokkal örven-
deztette meg a rég nem látott sokaságot. Az ünnepi szónok Bárdos 
Gyula, a Csemadok országos elnöke volt, aki beszédében kiemelte: 
az ünnep felemelő érzésére talán éppen akkor van a legnagyobb 
szükség, amikor a hétköznapjaink kevés örömöt hordoznak, amikor 
félelem vesz rajtunk erőt, amikor mindannyiunk megdöbbenésére 
a szomszédos országban háború dúl, s a menekültek áradata indult 
szinte világgá, vált néhány óra alatt otthontalanná, nincstelenné, 
földönfutóvá. Végül a 174 évvel ezelőtt megfogalmazott, ám ma is 
időszerű jelszóval búcsúzott: „Legyen béke, szabadság és egyetértés! 
Isten áldd meg a magyart!“. VL

Március 12-én 
este a Csemadok 
Dunasápújfalusi 
Alapszervezete a 
dunaújfalusi temp-
lomkertben lévő hősi 
halottak emlékmű-
vénél gyújtott mé-
csest az 1848-49-es 
forradalom és sza-
badságharc hőseire 
emlékezve. Az 1848-

49-es szabadságharc községünket is érintette. A községi krónika 
leírása szerint a régi és az új harangot is elvitték 1849 májusában 
ágyúöntés céljából. A mécsesek meggyújtása után a megemlékezők 
elimádkozták Assisi Szent Ferenc imáját a békéért.  N

Éberhardon a szent-
mise után koszorúztak 
a Csemadok Éberhardi 
A lapszer vezetének 
szervezésében megtar-
tott megemlékezésen 
március 20-án. A misét 
Petőcz György vértanú 
emlékének ajánlották 
fel. A megemlékezésen Hornyák István köszöntötte az egybegyűl-
teket, majd Író Erzsébet elszavalt a Petőfi  Sándor A XIX. század 
költői című versét. Az ünnepi beszédet Korpás Árpád idegenvezető 
tartotta. Elmondta: március 15-e Pozsony forradalma is volt, még-
hozzá az ún. törvényes forradalomé. Tudjuk, a vívmányok egyike, 
a pozsonyi születésű Batthyány Lajos felelős minisztériuma, azaz 
kormánya is Pozsonyban jött létre. Ugyanebben a városban szen-
tesítették azokat a forradalmi változásokat is, amelyeket áprilisi 
törvényekként ismerünk. Az éberhardi rendezvényen jelen voltak 
Petőcz György leszármazottai és Bárdos Gyula, a Csemadok elnöke 
is. A Pozsonyi Magyar Nagykövetség nevében Kénerné Bodroghalmi 
Fruzsina koszorúzott.   ie

Leleplezték Thököly 
Imre fejedelem lovas 
szobrát szülővárosában, 
Késmárkon. Az ünne-
pélyen Magyar Levente 
miniszterhelyettes ki-
emelte, Thököly Imre 

személyes példája világít rá a magyarok és szlovákok múltjának 
oszthatatlanságára. Az ünnepségen a Csemadok Kassai Városi 
Választmányának és Kassa-környéki Területi Választmányának 
tagjai szervezetten vettek részt. Bárdos Gyula, a Csemadok el-
nöke szintén megtisztelte jelenlétével a szoboravató ünnepséget. 
A szobrot a főkonzulátus készíttette, a város a talapzat elkészítését 
és a műalkotás környezetének rendbetételét vállalta. ek
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2022. március 2-án a hamvazószerdával véget ért egy mozgó 
ünnep: a farsang és a karneválok időszaka. Ez után jön a húsvétot 
megelőző 40 napos böjt. A Csemadok Nagybalogi Alapszervezete 
az iskolával és óvodával karöltve hagyományosan hamvazószerda 
után tartja a télűző bábégetést.

A télűzés olyan hagyomány, tavasztváró ünnep, melynek része a 
kiszebáb-égetés, ami lezárja a farsangot. A bábégetés a tél elűzésének 
szimbóluma. A néphagyomány szerint február végén, március elején 
a húsvétot megelőző nagyböjti időszak előtt kerül erre sor.

Nagybalogon is már több éve éltetik ezt a szokást. Az ötletadó és 
évekig a báb készítője is Pál Dénes nyugdíjas tanító bácsi volt. Pár 
éve azonban már az iskolás gyerekek maguk készítik el a kiszebá-
bot, bár a fejét és arcát még mindig Dénes bácsi maszkírozza nagy 
gonddal, hogy a hideg és a betegség hamarabb távozzon. 

Hangos zeneszó mellett, zajkeltő eszközökkel, csörgő dobokkal 
vonultak a falun át a gyerekek március 4-én a Balog patak hídjához, 
hogy ott énekszóval, muzsikával és táncolással elűzzék a telet. A 
mulatság végén  a kiszét meggyújtották, vízbe dobták, bízva abban, 
hogy a patak vize magával viszi a rosszat, a betegséget, a hideget és 
hamarosan megérkezik a várvavárt tavasz.  PG
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Szencen március 13-án szentmisével kezdődött a megemlékezés, 
amelyet Bošňák András celebrált. Prédikációjában kitért arra: Ester-
házy János imájának erejével élte túl a borzalmakat, imádkozzunk 
mi is, hogy Isten szolgája Esterházy János a szentek sorát gyarapítsa, 
és kérjük közbenjárását. A megemlékezés a Lourdes-i barlangnál 
folytatódott, ahol Esterházy János imádkozni szokott, ahol néhány 
évvel ezelőtt sikerült elhelyezni egy emléktáblát is. Duray Rezső, 
a Szenc és Vidéke Társulás elnöke mondott ünnepi beszédében 
Esterházy János levelét idézte, amelyben így ír testvérének, Lujzá-
nak: „És csodálatos összedobbanása a szíveinknek, hogy mikor te 
Lourdes-ben értem imádkoztál éjfélkor, én meg az egész idő alatt 
folyton a lourdesi szobrot láttam ima közben. És mikor négy év 
után először megláthattam a jóságos Szűz Mária képmását, akkor 
azt a szenci szobrot láttam meg, mely képmása a lourdesi-nak, és 
azt is éjjel, villanyfénnyel kivilágítva.“

Két év elteltével az idei már-
cius végre szabadságot hozott, 
legalábbis ami a járványt illeti. 
Két éven keresztül az 1848-49-es 
forradalomra és szabadságharcra 
csak korlátok között, szűk létszá-
mú közönség emlékezhetett, de 
idén végre visszatért a régi ün-
nepi hangulat és csakúgy,  mint 
az anyaországban, a Felvidéken 
is méltóképpen emlékezhettünk 
a magyar nemzet eme jelentős 
eseményére. A gömöri régióban, 
a Rimaszombati járás magyar-
lakta községeiben, csakúgy mint 
Rimaszombatban a Csemadok 
alapszervezetek és az önkor-
mányzatok szervezésében tar-
tottak ünnepi megemlékezéseket 
ki-ki a maga módján és lehető-
ségéhez mérten: emlékhelyeken, 
kopjafáknál, templomokban, 
köztéri szobornál, temetőben. 
Voltak, akik ünnepi műsort szer-

Köztudott, hogy Kodály Zoltán, a világ-
hírű zeneszerző, gyermekkorának meghatá-
rozó éveit Galántán töltötte. Nevét viseli a 
város magyar alapiskolája és gimnáziuma, 
emléktábla és szobor hirdeti a világ egyik 
legnagyobb magyarjának, karnagyának, ze-
nepedagógusának, városunk díszpolgárának 
Galántához fűződő kapcsolatát. Március 
8-án délután a városi parkban lévő emlékmű-
nél Kodály Zoltán halálának 55. évfordulójá-
ról emlékeztek meg a Csemadok-tagok és a 
széles nyilvánosság. Az ünnepélyen részt vett 
Bukovszky László, a Szlovák Kormány nem-

Az egyházi énekkar tagjai és a megemlékezők elénekelték az Is-
ten, hazánkért térdelünk elődbe, majd meggyújtották a mécseseket 
Esterházy János emléktáblájánál. 

veztek, voltak, akik istentisztele-
tet, szentmisét, de a cél ugyanaz 
volt: ÜNNEP legyen az ünnep, 
méltóság és kegyelet legyen az 
emlékezésben, összetartás az 
emlékezőkben.

Ünnepségek zajlot tak 
Ajnácskőben, Almágyban, 
Csízben, Gesztetében, Jánosi-
ban, Jesztében,  Nagybalogon, 

Nemesradnóton, Péterfalán, 
Óbástban, Vecseklőn és ter-
mészetesen Rimaszombatban a 
Petőfi -háznál, illetve Petőfi  Sán-
dor köztéri szobránál, ahol az 
ünnepi szónok Csáky Csongor, 
a Rákóczi Szövetség elnöke volt. 
A kultúrműsorban a Csemadok 
Rimaszombati Alapszervezete 
mellett működő Blaha Lujza 

Vegyeskórus szerepelt, valamint 
a vezetőség tagja, Csank Király 
Katalin szavalta el saját versét, 
amit erre az alkalomra írt. A 
koszorúzók között a Csemadok 
Alapszervezete és Területi Vá-
lasztmánya mellett ott voltak 
a város,  az iskolák, a történel-
mi egyházak, civil szervezetek, 
pártok, a Rákóczi Szövetség, a 
IV. sz. Hatvani István Cserkész-
csapat, a Kerecsen Motorosok 
képviselői. A megemlékezés a 
művelődési házban folytatódott 
egy jótékonysági esttel, két hazai 
fi atalember Révülés c. közös mű-
sorával: a nagybalogi Tóth Zoltán 
saját verseit szavalta, melyekből 
néhányat saját megzenésítésben 
az almágyi Foglár Gábor adott 
elő. Az előadás teljes bevételét 
az Ukrajnából menekülni kény-
szerült családok megsegítésére 
ajánlották fel a szereplők. PE

zeti kisebbségekért felelős kormánybiztosa, 
Peter Paška, Galánta polgármestere és Peter 
Kolek, a Városi Művelődési Központ igaz-
gatója is. Józsa Mónika karnagy szavalata 

után Mézes Rudolf, a Csemadok regionális 
alelnöke, a Galántai Területi Választmány 
titkára ünnepi beszédében méltatta a zene-
szerző életútját, érdemeit a kórusmozgalom 
létrehozását illetően. Ezután a Kodály Zol-
tán Daloskör előadásában a zeneszerző által 
Zobor-vidéken gyűjtött népdalok hangzottak 
el. Ezalatt a vendégek és a Csemadok helyi 
alapszervezetének képviselői, valamint az 
énekkar tagjai koszorúkat helyeztek el Ko-
dály Zoltán szobránál. A megemlékezést a 
Mester egyik legszebb kórusműve, az Esti 
dal zárta.  FuMá


