
„Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg nem szerzi magának.” Kodály Zoltán
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Magyar kultúra napja Galántán
Az idei évben három nagy évfordulót is 

ünnepel a magyarság, Petőfi  Sándor és Ma-
dách Imre kétszáz éve látta meg a napvilá-
got, kétszáz évvel ezelőtt fejezte be Kölcsey 
Ferenc Hymnus, A magyar nép zivataros 
századaiból című művét, mely nemzetünk 
imája, lett. 

Január 21-én Galántán az Esterházy kas-
télyban erre a három évfordulóra emlékeztek 
a Csemadok szervezésében. A rendezvényen 
köszöntőt mondott Baranyay Alajos, a Cse-
madok Galántai Területi Választmányának 
elnöke. Ünnepi beszédet Kovács Lsázló tör-
ténész mondott. Elmondta „örökké idősze-
rű ama fejlemények számontartása, hogy a 
reformok korának Kölcsey megfogalmazta 
eszméi miként teljesedtek ki a század kö-
zepén Petőfi  műveiben, s aztán (időleges) 
bukásuk után, milyen meditációs témákat 
adtak annak a Madáchnak a művében, aki 
nem hajlandó a bukást vereségként elfo-

elején Bárdos Gyula, a Csemadok elnöke 
köszönötte a jelenlévőket. Beszédében ki-
emelte: a magyar iskolába való beíratás fon-
tosságát. Az elnök elmondta, a Csemadok 
a magyar kultúra szervezője. Dolgozzunk 
olyan odaadással, ahogy tették és teszik 
azt azok, akik ma átveszik a Csemadok ki-
tüntetését. 

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség 
nemzetpolitikáért felelős államtitkára is 
köszöntötte a Magyar kultúra napját ünnep-
lőket. Kölcsey Ferenc kétszáz évvel ezelelőtt 
ezen a napon tisztázta le a Himnusz kézira-
tát, aminek tiszteletére ünnepeljük a magyar 
kultúra napját. Ma is feladatunk a helyes 
út követése, fennmaradásunk allapillére 
a magyarság otthon maradása, ezért segít 
a magyar kormány a kulturális és oktatási 
intézményeknek is.

Az ünneplőket Forró Krisztián, a Szövet-
ség párt elnöke is köszöntötte. „A kultúra 
egy-egy nép vagy nemzet szellemi értékének 
összessége, s ebben az a legcsodálatosabb, 
hogy az idő próbáját az arra érdemes alko-
tások, gondolatok állják ki.”  

Az ünnepi műsorban Dráfi  Mátyás előadá-
sában meghallgatta a közönség a Himnuszt, 
fellépett Szőcs Eszter, aki Petőfi  Sándor: 
A szerelem országa című versét adta elő. 

gadni. Erre gondoljunk a magyar kultúra 
napján is – a Himnusz, Petőfi  és Madách 
születésének kétszázadik évforduján.“

Az ünnepi beszéd után a rimaszombati 
Szaniszló Kincső Judit Petőfi  Sándor Az 
apostol című művéből részleteket szavalt. 
Majd a Galántai Kodály Zoltán Gimnázium 
Tsízió Diákszínpada adott elő Madách Imre 
Az ember tragédiájából részleteket. Szintén 
részleteket hallhatott a közönség Petőfi  Sán-
dor A helység kalapácsa című művéből Naňo 
Nimród komáromi diák előadásában. Majd a 
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass Lajos 
Kórusa énekelt. Vezényelt Józsa Mónika és 
Szűcs Dániel. 

A megemlékezés után Takáč Zsolt ismer-
tette a galánati Esterházy kastély felújításá-
nak folyamatát.

A Csemadok január 22-i Magyar kultúra 
napi ünnepi rendezvényén adta át a Cse-
madok díjakat Galántán. A rendezvény 
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A galántai Tsízió Díákszínpad tagjai Madách Imre Az ember 
tragédiája című művéből adtak elő részleteket, majd Arany János 
Tetemrehívás című darabját mutatták be. A Besenyői Citerások 
magyarbődi dallamokat adtak elő, a Kodály Zoltán Daloskör Liszt 
Ferenc Magyar ünnepi dal, Kodály Zoltán – Ady Endre Fölszállott 
a páva és Bárdos Lajos Erkel szózata című műveit énekelte. 

A rendezvényen értékelték ki a Csemadok által kiírt esszéíró 
pályázatot is, amelynek győztese Bukovszky Barbara lett, aki saját 
írásnak egy részletét elő is adta, ezt mellékletünkben olvashatják.

 
Kulturális Szövetségünk ezen az ünnepségen adta át a Csemadok 

díjakat is. 
A Csemadok Életmű Díjat négyen vették át.
Baranyay Alajos a Galántai Területi Választmány elnökségé-

nek, valamint a Csemadok Országos Tanácsának tagja. 2016-tól a 
Galántai TV elnöke. 

Csobádi Magdaléna vezetésével 1972-ben létrejött a Búzakalász 
éneklőcsoport, Jabloncán múzeumot is alapított.

Dániel Erzsébet példamutató szervezője az önkéntes néprajzi 
gyűjtőmunkának, és lelkes népszerűsítője a kurtaszoknyás falvak 
népi kultúrájának.

Szalay Rozália 1991-től Kolozsnéma polgármestere. Szervezője 
a nagy multú kolozsnémai Csemadok Járási Dal- és Táncünne-
pélynek. 

A Csemadok Közművelődési Díjakat is átadták, 5 személyiség 
kapta meg az elismerést. 

A nyárasdi Balogh László, aki szakmailag segíti a Sarló 82 cite-
razenekar munkáját. 

Fáklyavivő, avagy aki a faluját szereti, azaz Kamocsai Gál László 
is megkapta a Csemadok Közművelődési Díját.

Botló Péter Nemeskosútról indult, de országos hírnévre tett szert. 
Bekapcsolódott az Országos Népművészeti Fesztivál szervezésébe is. 

Kelemen Mária a nagykürtösi járásbeli Ipolyszécsénykéről szár-
mazik. 2016-tól aktív tagja a Csemadok Nagykürtösi Területi Vá-
lasztmányának is. 

Demko Mária jelentősen hozzájárult Nagyida községben, sőt 
az egész régióban a népművészeti csoportok gyarapodásához és 
magyarságunk megmaradásához. 

A Gyurcsó István-díjat Galcsík Károly kapta, aki a Csemadok 
Losonci Területi Választmányának volt a titkára. 

Dupka Györgyöt, aki a Fábry Zoltán Díjat kapta, Köteles Lász-
ló, a Csemadok általános alelnöke méltatta. A kárpátaljai Dupka 
György történész, irodalmár, kiadói főszerkesztő, a Kárpátaljai 
Magyar Művelődési Intézet igazgatója, a Szolyvai Emlékpark fe-
lelős titkára.

A rendezvényen a díjazottak nevében Galcsik Károly mondott 
köszönetet. Minden kitüntetettnek szívből gratulálunk! 

n
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Január 27-28-án tartotta meg Szepsiben 
és Buzitán a Csemadok Kassa-környéki 
Területi Választmánya és társszervezői a 
Magyar kultúra napját. A kétnapos ren-
dezvény a magyar himnusz megírásának 
200. évfordulója alkalmából került meg-
rendezésre. 

A rendezvény fővédnöke Petneházy Atti-
la, volt országgyűlési képviselő, színművész 
volt. Ünnepi beszédet mondott Petneházy 
Attila és Szilágyi Adriana, a szepsi városi 
művelődési központ igazgatója, Krušinský 
Norbert, Szepsi város alpolgármestere pedig 
köszöntötte a jelenlevőket. 

Az emlékünnepség első napján, Szepsiben 
a városi művelődési központ nagytermében, 
2023. január 27-én került sor a Csemadok 
Magyar Helytállásért Torna-Abaújban Dí-
jak átadására. A díjat Csemadok Kassa-kör-
nyéki Területi Választmányának Elnöksége 
évente ítéli oda a magyar kultúra ápolásáért, 
közkinccsé tételéért, az egész régió magyar 
nemzeti közösségének kulturális, szellemi 
gyarapításáért és megmaradásáért. Az idén 
a díjat Horváth István Bódvavendégiből, 
Köböl Zoltán Péderből, Tömöry Márta Bu-
dapestről és Szász Zsolt Balmazújvárosból 
kapta. Kázsmér László, aki hosszú éveken 
volt a jászói alapszervezet elnöke, a múlt év 
őszén elhunyt, a díjat in memoriam felesége 
vette át. Tömöry Márta és Szász Zsolt a 
nemzetközi betlehemes találkozók elindítá-
sáért és szervezéséért, az anyaországon kí-
vüli magyar településeken működő magyar 
és nemzetiségi hagyományőrző csoportok 
felkarolásáért és a magyar szakrális téli 
ünnepköri hagyomány ápolásáért kapták a 
díjat. A Bódva-völgye régió betlehemes cso-
portjai évente rendszeresen részt vesznek 
a kitüntetettek által elindított nemzetközi 
betlehemes találkozókon Debrecenben és 
Budapesten. 

A Csemadok Országos Elnöksége Demko 
Máriának a Csemadok Közművelődési Díjat 
adományozta 2023-ban, a magyar kultúra 
ápolásáért, közkinccsé tételéért. Demko 
Mária a Csemadok Nagyidai Hagyomány-
őrző Csoport vezetője betegsége miatt nem 
tudott részt venni Galántán a Csemadok 
országos emlékünnepségen, ezért a díjat 
családja körében a területi emlékünnep-
ségen vette át.  

A műsorban közreműködtek a Bódva-
völgyében működő legjobb népdalénekesek, 
népmesemondók, versmondók, a magyar 

Magyar Helytállásért Díjak átadása 

iskolák tanulói, a Bódvavendégi Hagyo-
mányőrző Csoport, a Péderi Vegyeskar, 
a Nagyidai Csemadok Hagyományőrző 
Csoport, a Restei Éneklőcsoport, a jánoki 
Napsugár Éneklőcsoport és a betlehemes 
csoportok Tornagörgőről, Bódvavendégiből, 
Jánokról, Tornaújfaluról, Tornáról, Restéről 
és a magyarországi Füzérből. 

„Kultúránk valóban tündöklő sokszínűsé-
ge mutatkozik meg az évezredes egységben. 
A határon túli területek magyarsága az 
eltelt száz év során hittel végzett munkája 
eredményeként jelentős mértékben járult 
hozzá az egyetemes magyar művészet és 
kultúra gazdagításához.” – mondta ünnepi 
beszédében Petneházy Attila. 

„Összezsugorodott ugyan az ország, ám 
a lélek egy és oszthatatlan, a nemzet lelkét 
átható szellemiség nem feldarabolható. 
A szentjeink által is vállalt dacot és hitet 
igazolja az, hogy még most is, ma is, 1100 
esztendő múltán is ez a hittel és szeretettel 
megőrzött nyelv itt még mindig ennek a 
sorsüldözött, de mindig talpra álló népnek 
a közös titka, éltető forrása, megtartó ere-
je.  És miközben a környező népek már a 
behódolás és önfeladás útjára léptek, ránk 
a kultúrnépek újra Európa mentsváraként 
tekinthetnek. Örökségünk ez és birtokleve-
lünk! Miért tagadnánk meg azokat, akiktől 

kaptuk? Mert nem a hitvallásba, hanem 
a hitetlenségbe és jellemtelenségbe lehet 
belepusztulni.” – hangsúlyozta zárszavában 
Mihályi Molnár László műsorvezető.

     A területi emlékünnepség befejezése 
után sor került egy rövid szakmai tanács-
kozásra is Tömöry Márta, Szász Zsolt és 
Jókai Mária, felvidéki néprajzkutató ve-
zetésével.  

A területi emlékünnepség a Szózat közös 
eléneklésével kezdődött és a Magyar Him-
nusz, a nemzeti imánk közös eléneklésével 
zárult. 

Az emlékünnepség másnap Buzitán foly-
tatódott. A felújított kultúrház nagyter-
mében fellépett a több mint négy évtizede 
alakult, Kossuth-díjas Kormorán zenekar, 
Koltay Gergely vezetésével. A zenekar front-
embere a gútai Vadkerti Imre. A koncert 
előtt Bubenko György, a Csemadok Kas-
sa-környéki Területi Választmány elnöke, 
valamint Mohňanský József, Buzita község 
polgármestere köszöntötte a jelenlevőket. 
A vacsora után sor került egy borkóstoló-
ra is a Szepsiben működő Bonum Vínum 
borkereskedés jóvoltából Dobos Zoltán 
vezetésével.

A területi emlékünnepség Buzitán is a 
nemzeti imánk közös eléneklésével zá-
rult.

zi
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Kölcsey Ferenc 1823-ban január 22-én 
fejezte be a Himnusz megírását, amely Er-
kel Ferenc zenéjével nemzeti himnuszunk 
lett. Erre az eseményre emlékezve 1989 óta 
ünnepeljük a magyar kultúra napját. Szép 
gesztus, hogy ennek emlékére kifejezzük 
tiszteletünket és hálánkat azért, hogy vannak, 
akik éltetik, tovább adják, és új csodákkal 
gazdagítják magyar nemzeti kultúránkat itt, 
a Felvidéken is. 

2014-ben szerveztük meg először 
Dunaszerdahelyen ezt az ünnepélyt. Idén ti-
zedik alkalommal gyűltünk össze Hodosban. 
Ehhez a jeles eseményhez kötődik a Csallóköz 
Kultúrájáért Közművelődési Díj átadása is.

Az idei év a magyarság számára különleges, 
hiszen több jeles évfordulót is ünneplünk. A 
díjat abban az évben adtuk át, amikor Pető-
fi  Sándor születésének 200. évfordulóját, a 
Himnusz befejezésének 200. évfordulóját, 
a magyar irodalom és drámaköltészet ki-
emelkedő alakja, Madách Imre születésének 
szintén 200. évfordulóját ünnepeljük. Abban 
az időben senki sem gondolta, hogy az 1823-

A Csemadok Tornaljai Területi Választmánya és a Tompa Mihály 
Városi Művelődési Központ közös szervezésében ünnepelték meg 
2023. január 24-én a Magyar kultúra napját Tornalján. A rendezvé-
nyen felléptek a tornaljai Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű 
Alapiskola diákjai, az Andante Vegyeskar valamint a rimaszombati 
versmondó, Molnár Tibor. Az est ünnepi szónoka Bárdos Gyula, a 
Csemadok országos elnöke volt. A zsúfolásig megtelt kultúrházban 
kicsik és nagyok, fi atalok és idősek együtt emlékeztek a Himnusz 
kétszázadik születésnapjára. Az estet a Zsapka Attila – Emmer Péter 
duó koncertje zárta, amely az est fényét egy különleges megzenésített 
verses összeállítással színesítette. TÁ

Pozsonyban, a korábbi magyar koronázó 
városban nagyvárosi szórványban él a ma-
gyarság, arányuk 2,3 százalékra csökkent, 
ennek ellenére több városrészben működik 
még a Csemadoknak alapszervezete. Január 
28-án a Csemadok Rákosi Ernőről elnevezett 
nagytermében kiállítás-megnyitóval egybe-
kötve tartotta meg taggyűlését a Csemadok 
Ligetfalusi Alapszervezete. 2022-ben egy 
tucat rendezvényt tartott az alapszervezet 
hasonlóan gazdag programmal készülnek a 
2023-as évre is a vezetőség tagjai. 

Megnyílt Sárközi Anikó Tájabsztrakciók 
című kiállítása is, melyet március 17-éig lehet 
megtekinteni előzetes bejelentkezés alapján. 
A művészetet nem lehet határok közé zárni, 

as év milyen jelentős személyek életének és 
események kezdete.

Rendezvényünket megtisztelték jelenlét-
ükkel Jankovics Gyula a Pozsonyi Magyar 
Nagykövetség képviseletében, Bárdos Gyula 
a Csemadok országos elnöke, Balódi László, 
Gányovics Júlia, Bóna Zsuzsanna és Bögi 
Ferenc polgármesterek, Csemadok országos 
és területi tisztségviselők, alapszervezetek 

vezetői és képviselői. A kultúrműsorban 
fellépett a Hodosi Citerazenekar, a Meg-
maradásunkért Népdalkör, a Nagyabonyi 
Citeraegyüttes, a Nagyabonyi Csillagfürt 
Népdalkör és Nagy Edit Hodosból.

A Csallóköz kultúrájáért díját a 
Csallóköznádasi alapszervezet, a Nagyabonyi 
Citeraegyüttes, Fóthy János Somorjáról, 
Patócs Károly Nagyabonyból és Patócs Jó-
zsef Nemeshodosból kapták.

Máig igaz, hogy a nyelv lelkünk lelke, 
egyéniségünk legfőbb formálója. A magyar 
kultúra napján ünnepeljünk abban a szel-
lemben, hogy hinni tudunk önmagunkban, 
nemzetünkben, és a magyar emberekből ki 
nem alvó tűzben. Ne csak e jeles napon te-
gyünk anyanyelvünk továbbadásáért, szülő-
földünk fel nem adásáért, népünk, nyelvünk 
és a világ harmóniájáért! Ha ezen intelmek 
szerint igyekszünk cselekedni, mindannyian 
tettünk valamit azért, hogy gyarapodó ma-
gyar közösségeinkben – legyenek azok a világ 
bármely pontján – a jövőben is összetartó, 
igaz szeretettel ünnepelhessünk. la

tokat váltson ki alkotásaival az emberekből. 
„Ezért is adtam ezt a címet a kiállításnak, 
mert maga a táj le van egyszerűsítve. De 
bízom benne, hogy így is érthető a látogatók 
számára, és nem csak én látom meg egy-egy 
képben a búzamezőt, vagy az út közben 
mellettünk elsuhanó erdőt.” – mondja az 
alkotó.

Pozsonypüspökin január 29-én megtelt a 
Vetvár Művelődési Ház, a taggyűlésen fel-
léptek a helyi magyar óvodások és iskolások, 
megmutatva ezzel tehetségüket, bizonyítva, 
hogy a magyar iskolák színvonalas oktatást 
biztosítanak. Az évzárón értékelték a 2022-
es év eseményeit, amelyből Püspökin is több 
mint egy tucat volt, hasonlóan gazdag év vár 
a helyi magyarokra és érdeklődőkre a 2023-
as évben is. A városrésznek új polgármestere 
van, aki felszólalásában ígéretet tett, hogy 
továbbra is együttműködik az önkormányzat 
és az alapszervezet. ek

mert a célja éppen az, hogy összekösse az 
embereket. Sárközi Anikó célja is az, hogy 
lakóhelytől függetlenül, érzéseket, gondola-
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A Csemadok Szórványprogramja keretében az Országos Elnökség 
esszéíró pályázatot hirdetett a magyar nyelv, illetve a magyar szórvány 
napjai alkalmából. Az esszék tárgya a nemzeti identitás, a magyar 
nyelv óvása, a kisebbségi sors vállalása volt, ehhez 10 konkrét téma 
került meghirdetésre három kategóriában. 
A pályázatra mintegy 60 alkotás érkezett, 
mindegyik alapján elmondhatjuk, hogy az 
íróik elkötelezettek nemzeti közösségünk 
és anyanyelvünk sorsa iránt.

A pályázat díjazottjai:
Fődíj:  Bukovszky Borbála, Szentpéter 
            – 1. kategória

Kiemelt díjazottak: 
1. kategória (tanulók): Mács Zille Anna, Rimaszombat
2. kategória (diákok): Puha Kitti, Nagymegyer
3. kategória (felnőttek): Tóth Anikó, Nagyölved
Különdíjak:
1. kategória: Szighardt Anna, Naszvad
        Fazekas Anna, Rimaszombat
        Zsidó Leila, Nagymegyer
        Šipoš Mária, Deáki
2.kategória: Klaudia Sárközyová, Dunaszerdahely
 Hamran Bianka, Nagymegyer
3. kategória: Antal Réka, Palást
 Mézes Vivien, Szap
A fődíjas pályázat elhangzott a Csemadok országos rendezvényén a 

Magyar kultúra napja alkalmából, Galántán. Nincs is erre szebb alka-
lom. Szeretnék még kiemelni néhány iskolát, ahonnan kiemelkedően 
sok pályázat érkezett, bizonyítva az intézmények nemes ügyeink iránti 
elkötelezettségét. A Tardoskeddi Alapiskola, Nagycétényi Alapiskola, 
Rozsnyói Református Alapiskola, Zsigárdi Alapiskola, Szentpéteri 
Alapiskola, Ipolyszakállosi Alapiskola, Rimaszombati Alapiskola, Deáki 
Alapiskola, Összevont Szakközépiskola, Dunaszerdahely, Egészségügyi 
Középiskola, Dunaszerdahely, Ipari Szakközépiskola, Komárom. Ter-
mészetesen köszönet illet mindenkit, aki a pályázatba bekapcsolódott, 
a felkészítő tanárok segítségét, a gyermek-, ifjú- és felnőtt alkotókat 
egyaránt. Anyanyelvünk összeköt! – írta Kiss Beáta, a Csemadok OE 
tagja, a szórványprogram vezetője a pályázat értékelésében. 

Bukovszky Borbála, Szentpéter – 1. kategória
Mi lesz majd a mese vége?

Hol volt, hol nem volt, a Tiszán innen, a Dunán túl, ott ahol a man-
galica malac túr, volt egyszer egy magyar falu. Ebbe a faluba születtem 
meg én, a családom legkisebb hercegnőjeként. Éppen csak elkezdődött 
mesés életem, amikor komor felhők zavarták meg nyugalmam. 

Minden az óvodában kezdődött. Korán, két évesen indult óvodás 
életem. Igaz, még aprócska ember voltam, mégsem volt túlságosan 
ijesztő a helyzet, mivel az óvodával kertszomszédok voltunk, így vá-
gyakozva néztem mindig a vidáman játszó csapatot. Boldogan álltam 
be közéjük. Szerettem oviba járni. De ki nem szeret? Szerencsémre, 
addigra már tökéletesen uraltam a beszédem, a magyar nyelv csodás 
szavait tényleg az anyatejjel szívtam magamba. Kis ember, nagy 
szavakkal! Bevallom, jó volt a nagyobbaknak parancsolgatni, pláne, 
hogy hallgattak is rám. Olyan voltam, mint egy kis tanító néni.  

Az esszéíró pályázat értékelése
Volt egy barátom. Utcabeli. Tündének hívták. Minden nap együtt 

játszottunk. Egy napot sem mulasztottunk el soha. Nagyon hasonlí-
tottunk egymásra. Ő is ugyanolyan nagyszájú volt, mint én. Mindent 
együtt csináltunk. Az oviban is. Emlékszem, hogy mindig a kisházba 
bújtunk el a fi úk elől, ahol titkokat mondtunk el egymásnak, miközben 
egymás haját próbáltuk befonni. Amikor Tünde szomorú volt, mindig 
vicces arcokat vágtam, hogy felvidítsam, vagy csak egyszerűen átöleltem. 
Sírig tartó barátságot fogadtunk.

De történt valami. Az utolsó óvodás évünk tavaszán Tünde eltűnt az 
osztályból. Pár nap múlva megláttam. A ‘gyetyicski’ csoportban. Egy 
láthatatlan kerítés választott el tőle. (A magyar és szlovák ovisok udvara 
közös kertben van, a mai napig is.) Akkor, ott, másodpercek alatt egy 
gyermeki világ dőlt össze bennem. Miért? Hogyan? Ki tette ezt velünk? 
Láttam őt. Egyedül, szomorúan ücsörgött. Égszínkék szemei könny-
ben úsztak, amikor összepillantottunk. Ordítva, sikoltozva rohantam 
hozzá. Azaz, csak rohantam volna! A panyi ucsitelkája nem engedte. 
Nem is értettük. Máig emlékszem a tehetetlenség és az értetlenség 
érzésére! Minden nap próbálkoztam, mindent megpróbáltam. A mi 
Adri nénink megengedte volna, de a láthatatlan kerítés túloldalán nem 
engedték! Nem értettem, miért nem mehetek oda hozzá? Hiszen ott 
volt! Láttam! Sírt! Miért nem játszhattam vele? Anyának minden nap 
zokogva könyörögtem, hogy szóljon a panyi ucsityelkáknak, engedjenek 
már végre együtt játszani. Mint régen. Nem tehetett semmit! Ahogy 
teltek a hetek, Tünde egyre többször nézett rám duzzogva, éreztem, 
engem hibáztat. Bevallom, ekkor még én is azt hittem, én tettem 
valami rosszat, úgy tűnt, rám haragszik. Az én kis barátnőm hirtelen 
megváltozott. A cserfes kislányból zárkózott, magában motyogó lett. 
Anyától egyik nap megkérdeztem, hogy mi történt Tündével. Miért 
hagyott el a legjobb barátom? Anya elmondta, szlovák oviba került. 
Eddig főleg magamat sajnáltam, de most már őt is. Nem az ő hibája, 
az enyém sem – nyugtattam magam. De akkor kié?  

Mindig egyedül volt. Barátok nélkül, kedvtelenül ült a homokozóban. 
Egyik nap, a márciusi nemzeti ünnepünk után, az oviból hazafelé menet 
megkérdeztem anyától:

– Anya, Tündét már nem szereti az anyukája? Anya, ha látnád, milyen 
szomorú! Nincs egy barátja sem. Miért bünteti? Rossz kislány volt? Neki 
miért nem engedi az anyukája, hogy azt a gyönyörű kis zászlót magára 
tűzze? Pedig tudtam, ő is szerette volna – akkor még.

Mondanom sem kell, hát persze, hogy a szlovák iskolába íratták! 
Eltelt jó pár hónap. Hétvégenként még gyakran kerestem a társasá-
gát. Az anyukája szinte eltiltotta tőlem. Néha azért láttam az utcán. 
Magányosan, szomorúan. Ha tehettem, titokban, odamentem hozzá 
játszani, hogy ne legyen mindig egyedül. Amikor az iskoláról kérdeztem, 
zavartan nézett rám. Ilyenkor megváltozott az arca. 

Akkor még nem értettem, de most már tudom mit láttam az arcán. 
Beletörődést és fájdalmat. Akkor még! Sajnos, azóta a tekintete már 
mást üzen.  Már rég nem keresem a társaságát. Nincs már közös témánk. 
Az iskolában látom a szlovák emeleten, az úgynevezett barátaival, akik 
valahogy mindig másként néznek rá. Úgy, mint ő énrám, lenézően, 
lekezelően. Mintha én kevesebb lennék, mint ő! De miért is? Mert én 
magyar vagyok? Pedig még ő is anyucinak szólítja az anyukáját! Sok-
szor mérges vagyok rá. De aztán elgondolkodom, mekkora fájdalmat 
érezhet még mindig. Vagy már nem is érdekli, hogy az osztálytársai 
máshogy viselkednek vele? Hisz az ő szemükben Tünde örökre magyar 
marad! Az enyémben meg egy elveszett magyar, aki elárulta nemzetét. 
Szegény Tünde! Ő most hova tartozik? Ki valójában?  
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Még mindig eszembe jut, amikor ránézek, hogy milyen jó volt, ami-
kor együtt játszottunk. Haragszom! Az anyukájára, nem Tündére. 
Milyen anya az ilyen? Milyen anya az, aki a saját gyermekétől veszi 
el a legnagyobb kincset, az anyanyelvet? Mikor Tünde világra jött, az 
anyukája biztosan a magyarok Istenének adott hálát. Hisz, ha nem így 
lett volna, akkor biztosan nem lenne Tünde a neve. Tünde. Tünde, egy 
szép magyar név. Nem Hanička, meg Romanka, vagy Ninka. Hanem 
Tünde. Úgy hallottam, azóta a második nevét használják, az Annát, 
Anička lett. Hány Andor, Tímea, Matyi, Kinga, Gergely, Réka, Orsi 
kerül még ilyen sorsra? A barátaimra, osztálytársaimra is félve nézek. 
Melyikük lesz majd, aki könnyedén eldobja anyanyelvét? Ha előre 
tudnám, tehetnék valamit? Ha okosabb leszek, rájövök majd! Jó lenne 
tudni, hogyan alakult volna a barátságunk, ha Tünde szülei nem így 
döntenek. 

Én boldog vagyok, hogy magyarnak születtem. Büszke vagyok a 
magyarságomra, az ünnepekkor hordott kokárdára, a himnuszunkra, 
csodás szavainkra. Ezt a büszkeséget nem kellett belém nevelni. Nem 
kellett kicsi koromban megtanítani, mint a szobatisztaságot, vagy a 
járást. Ez természetes dolog számomra, mint minden magyar gyerek 
számára, akiktől nem veszik el a legnagyobb kincset.    

Szeretem a kultúránkat, hagyományainkat és persze irodalmunkat. 
Rengeteg verset olvasok, tudok, sőt szavalok. Ha majd egyszer nagy 
leszek, talán én is író leszek. Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, és 
magyarul beszélek, gondolkodom, írok, életem legnagyobb eseménye, 
melyhez nincs fogható. ( Kosztolányi Dezső)

Más nemzet gyermeke gúnyos nyelvet ölthet, nem cserélnék sorsot 
soha senkivel! Ha átlesek néha az óvoda kertjébe, egyre több sarokban 
ácsorgó kisgyereket látok! Ilyenkor elgondolkodva, szomorúsággal, s 
bevallom, haraggal a szívemben elnézem őket. A haragom nem nekik 
szól. Szüleiknek. Meggondolatlan, ostoba döntéseik miatt nekem is 
félnem kell a jövőtől! Lesz még magyar iskola? Lesz magyar színház, 
magyar újság? Egyszer majd én is egy kis Emberke édesanyja leszek. 
Milyen jövő vár rá itt, a Felvidéken? Sikítani és sírni tudnék! Mi lesz 
veled, Emberke? Mi lesz veled felvidéki magyarság? Aki elesik, az álljon 
fel! Megesküszöm, ha már elég nagy leszek, az én kezembe biztosan 
kapaszkodhatsz majd!

Itt a vége, fuss el véle!? Mi lesz majd a mese vége?  Tényleg elfutunk? 
Az csak rajtunk múlik!

Mács Zille Anna – Rimaszombat - I. kategória
„Az a tény, hogy az anyanyelvem magyar, és magyarul beszélek,

 gondolkodom, írok, életem legnagyobb eseménye, 
melyhez nincs fogható.” (Kosztolányi Dezső)

Nem is olyan rég felnőttek kérdezték tőlem, hogy hány nyelven beszélek. 
Én erre szerényen azt válaszoltam: „Három nyelven tudom megértetni 
magam, és önszántamból még kettőt tanulok.” Ezután feltették azt a 
kérdést, hogy ezek közül melyiket kedvelem igazán. Pár pillanatra el-
gondolkodtam, majd egyértelműen rávágtam a választ: „A magyart!” 
Ezen az első, ránézésre egyértelműnek tűnő kérdésen csak idő múltával 
gondolkodtam el igazán, mondhatjuk úgy is, hogy miután megértem rá, 
és felfogtam anyanyelvem iránti kötődésem és büszkeségem. 

„Csak anyanyelvemen lehetek igazán én” – írja Kosztolányi Dezső 
az Ábécé a nyelvről és lélekről című írásában. Egészen addig, míg 
nem szorultam idegen nyelvek szókincsének használatára, nem igazán 
értettem, mit is ért ez alatt pontosan Kosztolányi, mint tudjuk, több 
nyelven is beszélt. Idegen helyeken, külföldön, ahol már csak magam-
ra számíthattam, ráeszméltem arra, hogy mennyire fontos és kedves 

számomra az anyanyelvem. Hiába, hogy jól éreztem magam bárhol is 
voltam, akkor is hiányzott a nyelvem, az otthonom, ahol bármit, bármi-
féleképpen szabadon tudok elmondani. Mert ez az enyém, és semmilyen 
más nyelv nem helyettesítheti. Hazaérkezésem után elképesztő érzés 
járt körül. Mintha visszakaptam volna a szabadságom: az anyanyelvem. 
Amit azelőtt még sosem becsültem ennyire. Akkor tudatosult bennem 
az anyanyelv értéke, amit Kosztolányi Dezső számtalan módon meg-
fogalmazott: „Ebben az egyedülvaló életben csak így nyilatkozhatom 
meg igazán.”(Kosztolányi D.: Ábécé a nyelvről és lélekről) 

     Mint gyermek, akinek szókincse még ehhez az íráshoz is kevés, 
úgy gondolom, hogy ezt a nyelvet, mint egyetlen kifejező eszközöm úgy 
szeressem, mint egyetlen portékám, kincsem, minek ára nincsen, csupán 
értéke. Hisz mennyit kellett nekünk fi zetni azért, hogy beszélhessük 
ezt a nyelvet? Semennyit. S az a szomorú, hogy az emberek egy része 
így sem becsüli. Egyre inkább engedünk be a nyelvbe olyan szavakat, 
melyeknek nemhogy jelentését nem ismerjük, de még ezen szavak be-
épülésének természetességét néhányan olyan magabiztossággal, szen-
vedéllyel támogatják, hogy szinte már olyan, mintha az angol nyelvbe 
kerülnének be a mi szavaink. Észre sem vesszük, hogy néha egy-egy 
magyarnak hitt mondatunk mennyire nem is az. Persze mondhatnám, 
hogy ez mind a technológia és a modern világ szüleménye, vagy éppen 
átka, de ez mindig is így volt. A magyar nyelvet mindig is piszkították 
ezek a szavak. De hát valahol ez már természetes! Ez lényegében nem 
is bűn. Inkább az a cselekedet, vagy éppenséggel a cselekedet hiánya 
lenne az. Az ember nem is akar tenni azért, hogy nyelvünk bája és 
páratlansága fennmaradjon. Elhanyagolja saját nyelvét. „Nem is az a 
fontos, hogy ne vétkezzünk, hanem hogy ébredezzék régóta szunnyadó 
nyelvi lelkiismeretünk, s tudjuk, hogy vétkezhetünk. Az ilyen bűnös máris 
bocsánatot kap. Csak az kárhozik el, aki tunya, közönyös, konok, s nem 
törődik azzal, hogy vétkezik vagy vétkezhetik”- írja Kosztolányi Dezső 
(Nyelvtisztítók és nyelvpiszkítók című esszé). Mielőtt ezt a mondatot 
elolvastam, énmagam sem vettem észre, mennyire idegen számunkra 
az anyanyelvünk, még úgy is, hogy mindennap használjuk. 

Minden embernek a legkedveltebb, legkülönlegesebb nyelve az anya-
nyelve. Legyen az a német, vagy az angol. Viszont a magyar embernek, 
én úgy gondolom, nemcsak az ember és anyanyelve közötti kötelék adja 
meg azt a különlegességet, hanem a nyelv zamata, ékessége is. Magyar-
ként büszke vagyok arra, hogy ilyen nyelven fejezhetem ki érzéseim, 
gondolataim. Hisz melyik más nyelven tudnám még kifejezni lelkem 
összes árnyalatát, ha nem a magyar nyelven. Melyik más nyelven hang-
zik jól egy Petőfi  Sándor vagy egy József Attila vers. Természetes, hogy 
vannak fordítások, és jó fordítások. De egy magyar vers, amiben egy 
magyar ember lelke darabjának gyémánt fénye tündököl, semmilyen más 
nyelven nem érthető. József Attila: Érted haragszom, nem ellened című 
verse számomra az egyik ilyen példa. Bármilyen nyelvre le lehet magát 
a címet fordítani. De ennek a gondolatnak a fájdalmát, szeretetét csak 
mi értjük. Minden magyar sejtekkel, atomokkal rendelkező embernek, 
ki beszéli nyelvét, ugyanaz a szókészlet áll rendelkezésére. Viszont egy 
ilyen érzést csak egy magyar gondolkodású, magyar lelkű, magyar szívű 
ember tud kifejezésre juttatni. Ki csak idegenként tanulja nyelvünket, 
sosem tudna egy ilyen gondolatot magyarul közvetíteni, mert az az ember 
saját nyelvén tanulta meg szíve bánatát, vagy örömét kifejezni. 

Már tizennégy éves vagyok. Előttem áll az élet, ahogy szokták mon-
dani. Itt élek egy szlovák kisvárosban, hol ugyan élnek magyarok, de 
az utcákon mégis többségében nem magyar szavakat hall az ember. 
Felvidéki magyarként nem könnyű a helyzetem, nem egyszerű itt élni. 
Ezáltal nyelvem sokszínűségét még egy nyelv fakítja, ami most kezdett 
el igazán tudatosulni bennem. Viszont jó érzéssel tölt el, hogy itt szü-
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lettem, és nem pedig máshol. Sokan mondják, hogy a felvidéki magyar 
ember lényegében nem is magyar. Szlovák földön született, azon él, 
akkor szlováknak kell lennie. Ez egyáltalán nem igaz. Hisz születhet egy 
pillangó fészekben, attól még nem lesz belőle galamb. Attól, hogy egy 
magyar ember nem az anyaországban született, lehet ízig-vérig magyar, 
és ostobaság megkérdőjelezni ezt. Magyarul beszélek, magyarul írok, 
magyarul álmodok, magyar a lelkem, a szívem. Magyar vagyok. 

Egy vagyok a sok közül. Egy kis részecske vagyok a gépezetben. Csak 
egy ugyanolyan vízcsepp a magyar tengerben. Eddigi tudásom az élettel 
kapcsolatosan itt szereztem, mit a vánszorgó idővel, akarva-akaratlanul 
hordozok magammal, és megpróbálom ezt lelkem azon részével sze-
retni, amivel használni tudom. Hogy tudásom az élettel, vagy éppen a 
magyarságommal kapcsolatosan annyi embert tegyen szebbé, amennyi 
szükséges ahhoz, hogy a nép elfogadja hovatartozását, és büszke legyen 
arra. De hogyan viszem majd a családom, az iskolám által megteremtett 
értékeket tovább? Mert hogy kötelességemnek érzem azt, hogy írjak, 
beszéljek, vagy olyat alkossak, mitől az emberek felfi gyelnek szavaimra. 
Még úgy is, hogy ezek egy gyermek szájából elhangzott gondolatok. Mint 
a múltban, úgy a jövőben is szeretném továbbvinni a magyar irodalom-
hoz kötődő szeretetem. És mint egyetlen kincsem, mi nélkül jelenleg 
csak egy kifakadni váró üresség lennék. Szeretek írni, szavalni, festeni, 
rajzolni. Minden olyan cselekvés fontos, amivel elmém, gondolataim 
legfakóbb részeit is vászonra, vagy papírra tudom vetni, történjen az 
tintával, vagy éppen festékkel. Nem vagyok sem költő, sem író, sem festő. 
Olyan vagyok, mint a többi ember. Ugyanolyan számomra a tavasz illata, 
mint sok más embernek. Én ilyen módon szeretném továbbvinni azt, 
amit itt kaptam. Véleményem szerint a mód, tulajdonképpen teljesen 
mindegy. A lényeg az, hogy tegyünk valamit. 

„Jaj, de csábít, hosszú utcák, régi álmok, 
Mennék innen messzire, s vágyok. 
Vágyok én taposni rózsaszín selyem szőnyegen, 
Idő röpül: Várjatok meg engem.” 
(Mács Zille Anna – Messze járok, részlet) 

Puha Kitti – Nagymegyer - II. kategória
„Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, és magyarul beszélek, gondolko-

dom, írok, életem legnagyobb eseménye, melyhez nincs fogható“

Sokat gondolkodtam ezen. Furcsa, de már nagyon kicsi gyermekként is 
eszembe jutott. Akkor még csak sejtettem, de ma már biztos vagyok abban, 
nem véletlen, hogy magyarnak születtem, és az sem, hogy éppen Szlovákiá-
ban. De mégis miért és ki döntötte el ezt az én megkérdezésem nélkül? Na, 
erre még nem tudom a választ. Nyilván járhattam volna sokkal jobban is. 
Ha mondjuk, Londonban látom meg a napvilágot, most nem lenne gondom 
az angol nyelvvel, és világszerte megértenének. Ha meg Rómában, akkor 
tömhetném magamba a sok fi nom pizzát és spagettit. Ha Franciaország 
lenne a szülőhazám, tökéletesen beszélném ezt a különleges, fülemnek 
zenélő szép nyelvet. Gyakran felkeresném az Eiffel-tornyot, és naphosszat 
csodálnám azt. Spanyolországban a szieszta alatt a gyönyörű tengerparton 
sütkérezhetnék. De születhettem volna Luxemburgban, a világ egyik leg-
gazdagabb országában is. Biztosan nem lennének fi lléres gondjaim. 

Talán mindegyik esetben minden egyszerűbb és könnyebb lenne. De 
nem is biztos. Én mindezek ellenére mégis ide születtem, az új évezred 
elején, látszólag nehezebb körülmények közé. És mégis otthon érzem 
magam itt, ráadásul végtelenül szabadnak, és nem érdekel, ha mások 
mást mondanak. Nekem aztán mondhatják egyesek, hogy „na Slovensku 
po slovensky”, csak nevetek rajtuk. Mert ilyet csak a szűk látókörűek 
és az ostobák mondanak. 

Mondják, hogy fogyunk. És igen! Utánanéztem, 2011-ben Szlová-
kiában még 458 ezer ember vallotta magát magyar nemzetiségűnek. 
A tavalyi népszámláláson ez a szám 422 ezerre csökkent. Számomra 
értehetetlen az ilyen mértékű csökkenés. Miért vállalják egyre keveseb-
ben a kisebbségi sorsot? Miért „szlovákosodunk” el? Miért választanak 
egyre többen gyermekeiknek szlovák tanintézményeket? Miért nevelik 
őket szlováknak? Bevallom, már maguk a kérdések is elszomorítanak. 
Hogy ezekre kell válaszokat keresnünk, s nem azzal foglalkozunk, 
hogyan tudnánk magyarként megmaradni a szülőföldön, magyarként 
érvényesülni.

Nagyon meglepett, amikor egyik, tökéletesen kizárólag magyarul 
beszélő ismerősöm bejelentette, hogy kislányát szlovák tanítási nyelvű 
alapiskolába adja. Elmondása szerint azért, mert az jobban megalapozza 
a jövőjét, s ezáltal felnőttként könnyebben érvényesül majd az életben. 
Mindig valami hasonló a válasz, ha előjön ez a téma. Pedig számtalanszor 
bebizonyosodott már, hogy ez nem feltétlenül igaz. Hiába hangoztatja 
sok népszerű és a maga területén sikeres magyar ember, hogy nem a 
szlovák iskola a jó választás, az sok esetben süket fülekre talál. Riasztó, 
ha belegondolok, hogy én, magyarként, úgy kezdtem volna az iskolát, 
hogy nem értem, mint mond a tanító néni. Vagy csak nagyjából értettem 
volna. Hogy nem egy rövidke magyar verset kellett volna megtanulnom 
az első napokban, hanem szlovák nyelvűt, amit nem is értek. Hogy 
nem magyar dalocskát énekeltünk volna a zeneórán, hanem szlovákot. 
Hogyan énekeltem volna el tiszta szívből, hiszen nem is értettem volna, 
miről szól!? Belegondolni is szörnyű, hogy micsoda lelki traumák értek 
volna. Akik mégis ezt az utat választják gyermekeiknek, megállhatnának 
egy pillanatra, s megkérdezhetnék maguktól: megéri? A válasz bizonyára 
a nem lenne. Persze ezt ők valamiért csak nagyritkán vallják be. Én 
viszont mindenki elé bátran odaállok a válasszal. Nem, egyáltalán nem 
éri meg! Ezeket a gyerekeket megfosztjuk a magyar nyelv szépségeitől, 
költőink, íróink, dalszerzőink magyar nyelven írt remekeitől. Hálával 
tartozom szüleimnek, hogy magyar nyelven tanulhatok, tanáraimnak, 
hogy megtanítottak magyarul írni, olvasni, bevezettek ennek a cso-
dálatos nyelvnek minden rejtelmébe, rámutattak a szépségeire meg a 
nehézségeire is. Hogy megszidtak, amikor harmadikosként pontos j-vel 
írtam a folyosót. Imádom a nyelvjárásainkat, a magyarországiaknak 
sokszor furcsa szóhasználatokat, hogy a gömöriek máshogy beszélnek, 
mint mi, és nekem még az is belefér, hogy a mátyusföldi nem érti meg 
a csallóközi ember jó néhány szavát.

Az asszimiláció, a szlovák közegbe való beolvadás helyett sokkal szebb 
és csábítóbb a mi utunk. És nem is biztos, hogy nehezebb. Frederico 
Fellini híres olasz fi lmrendező szerint minden új nyelv új világlátással 
ajándékoz meg. Ezzel teljes mértékben egyetértek. Nekünk már nagyon 
kis korunkban megadatik, hogy anyanyelvünk, a magyar nyelv elsajá-
títása mellett egy másik nyelven, az ország fő nyelvén is megértessük 
magunkat. A szlovák nyelvet nem tudjuk megkerülni, hiszen aki ezt 
megpróbálja, elveszett lesz. Az angolt, németet, franciát „megúszhatjuk”, 
de a szlovákot nem. Így aztán mi, a magyar iskolát választók, beszél-
hetünk szépen magyarul és szlovákul is képesek vagyunk megértetni 
magunkat. Míg a szlovák iskolát választók a legtöbb esetben egyik 
nyelvet sem beszélik tökéletesen.

Gyakran kapunk egy sértő kijelentést. Hogy mi sem magyarok, 
sem szlovákok nem vagyunk, és nem tartozunk sehova sem. Ilyenkor 
mindig egyik magyar énekes, Horváth Charlie slágere jut az eszembe. 
Azt énekli, hogy az légy, aki vagy, érezd jól magad. Én pontosan az 
vagyok, aki vagyok. Egy szlovákiai magyar lány, aki tudja, hogy nem 
véletlenül születtet ide, tizennyolc évvel ezelőtt. Tudom, hogy ott fönt 
tudják, elég erős vagyok ahhoz, hogy részt vegyek egy kisebbségben 
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élő csoport megmaradásában, sőt talán a felemelkedésében is. Velem 
céljai vannak valakiknek. S a fő cél az, hogy magyarként boldoguljak, 
tudásommal gyarapítsam ezt a nemzetet. Itt Szlovákiában, kisebbség-
ben. S jól érzem magam így…

Tóth Anikó – Nagyölved - III. kategória
A nyelv összeköti a jelent, múltat és jövendőt

Kivágódott a fürdőszoba ajtaja. “Nesze! Itt van!” - mondta “A” Nagyi, 
miközben bedobta azt a fekete selyemkendőt, amelyért hónapok óta 
könyörögtem. Hozzáfűzött még egy sornyi “áldást”, mely semmi esetre 
se tehető nyilvánossá, de én egy életre megjegyeztem. Nem a szavakat, 
hanem a hangsúlyt, a gesztust, a szeretetet árasztó, látszólagos letolást. 

A Nagyi hat elemit végzett. Nem bukott, nem is tanácsolták el. Az ő 
idejében ez volt a természetes. Nem tanult idegen nyelvet, csak és kizáró-
lag az anyanyelvét beszélte, de azt mesteri szinten. Legalábbis én ezt így 
éreztem. Hosszú estéket töltöttünk együtt, amikor a szülők báloztak vagy 
a tesók szülői értekezletére utaztak a környező nagyvárosok valamelyi-
kébe. Olyankor mindig beszélgettünk. Számoltattam vagy szavaltattam, 
de kizárólag csak az aktuális tévésorozat után, mert az volt ám az igazi 
magyaróra! Még a reklámok sora alatt a kötényzsebébe készített öt szem 
“üvegcukrot”. Se többet, se kevesebbet, mert “azistállójokot, má’ ez is 
megin’ drágább lett!” A fi lm első kockái alatt csomagolta ki az első szemet, 
aztán sorban a többit. A szoci alatt készített protézis komolyan állta a 
sarat: könnyen pattantak alatta a cukorszilánkok, de még a kommentelést 
is bírták. “No, fordujjá má’ meg, mit állsz ott, mint a...” És én még azt is 
megtudtam – mégpedig abból a bizonyos tiltott szókincsből –, hogy milyen 
az, aki szipogva ábrándozik az elutazottnak hitt kedveséről. 

A Nagyi sokat dolgozott. Szövetkezeti munkás lett, ahol a falubeli – és 
a szomszéd falubeli – asszonyokkal végiggürizte az évet. Hóban, szélben, 
fagyban, télben, mindig volt mit tenni a határban, vagy éppen a szövet-
kezeti pincében a télre elrakott zöldség körül. Azt csak sejtem, hogy a 
hírek akkor is terjedtek a nők között, de tudni nem tudhatom, mert a 
Nagyi haza nem hozta őket. Megmaradtak a pincefalak vagy a szőlősorok 
között. Haza csak a “Komasszony-féle krémes” receptje vagy az “ánygyi 
savanyú uborkája” került. És persze a “szomszíd Pista” időbeosztása a 
szüret miatt. “Ilonka, oszt odadod a skopkákot?” - hallottam egyik reggel 
a résnyire nyitott ablakon keresztül, amikor én még csak húztam volna 
magamra a takarót. “Há’ hunne, de minygyá’ hozzátok oszt vissza, mer’ a 
Józsinak is kőnek!” - hangzott a válasz, és én tudtam, hogy visszahozzák 
őket. A Nagyi elköszönt, becsukta az utcára nyíló kisajtót, és az “ez is 
megvolt, még sincs este” gondolatával hozzáfogott a fém szobakilincs 
fényezéséhez. Ekkor már végleg elbúcsúztam a szombati lazsálástól. A 
fürdőszobába menet a „Jó reggelt, mucinkóm!” fogadott. Nem lettem 
tőle vidámabb, de a Nagyi apró, gömbölyű arca nem tűrt ellentmondást: 
ma bizony kapálás vár a „záhumjenkán”. Fogalmam se volt arról, hogy 
az mi, csak azt tudtam, hogy a “jéerdé” adja és kapálni meg ültetni kell 
benne. Na, meg azt, hogy ott terem az a fi nom borsó, amelyet tavaly is 
alig cipeltünk haza Nagyival a bicaj csomagtartóján. Úgy kötözte oda a 
batyuzót, hogy végül egy szemet se veszítettünk el, de volt mit csinálnom 
az egyensúllyal hazafelé. Nekem új bringám volt akkor, a Nagyim pedig 
éppen visszavásárolta a nagyapa sírjától ellopott járgányt. Igen, így. Akkor 
ugyanis az „otellóba” mentünk „hegyeeni meg kötöznyi” a nyári szünet 
egyik szép napján, és „innen úgyse viszi ee senki” mottóval a nagyapa 
sírjához támasztottuk a bicajokat. Én az utolsó percben meggondoltam 
magam, de a Nagyi kitartott... Hazafelé gyalog bandukoltunk mindketten, 
de egész úton azt hallgattam, hogy „ki má’ az a marha, aki a temetőbő’ 
eevisz valamit? Hát mit gondót, dísznek hattam ott asztat a biciglit?” És 
így tovább. Egyetlen dolgot nem mondott: nem átkozódott, nem fenyege-

tőzött, „csak” mérges volt. Mégpedig látványosan. „Mi baj van, Ilonka?” 
– kérdezte Laci bácsi, a Szabó. Övé volt minden éven a legszebb krumpli, 
a legszebb szőlő, a legtisztább bor, a legtöbb tök, amivel „a sírba kergette” 
az asszonyokat. „Hát a Bélának a sírjáho támasztottam a biciglimet, oszt 
valaki eevitte!” – mondta a Nagyi, vagy inkább kiáltotta, mert közben 
bizony nem álltunk meg. Fáradtan értünk haza, de nem telt el pár perc, 
valaki – csöngő nem lévén – igencsak rugdosta a kaput. Láss csudát, 
előkerült az öreg bringa. „No, vjetye, tyetuska, ja szom ho len tak nasjel, 
no vjetye...” „Vjem, vjem” – mondta a Nagyi, és a „becsületes megtaláló” 
kezébe nyomott ötven koronát. Én akkor fogadtam meg, hogy csakis a 
Nagyitól fogok lopni. 

A Nagyi mindig gesztikulált. Amikor jobb lábát kicsit előretolta és a bal 
kezét csípőre tette, már pontosan tudtam, hogy valami nagyon fontos infó 
következik. „Tudod, Komasszony, bizony ottan van a helyünk! Nekünk 
csináják ezeket a kirándulásokot, úgyhogy én bizony, hogy eemegyek” 
– mondta egyik vasárnap délután, amikor a Szövetkezet törökországi 
útja volt a téma. És el is ment. Apám éjjel autózott még két néni mellett 
a Nagyiért valamelyik leszállópontra, amikor az érkezésük volt várható. 
„Nagyika, és fürödtetek is?” „Má’ hugyan gondósz? Csak főhúsztuk 
a szoknyánkot, hogy a bugyogó ne láccóggyon ki, és megásztattuk a 
lábunkot a Boszporuszba’” – hangzott a válasz, de a végét már nem is 
nagyon értettem a család kitörő röhögésétől. Egyforma gesztusok kísérték 
a mondatait, ez volt Ő. Volt, hogy nevettem, volt, hogy fájt, amit mondott, 
de mindenből sokat tanultam. „Látod, az a nagy cvango lánka meg ott van 
kösztök...” – ekkor majdnem elsírtam magam. Bár akkor hallottam először 
a „cvango” kifejezést, eldöntöttem, hogy én soha nem fogom használni. 
A “fuszeklit, pompost” viszont annál inkább! És a „folyosót”, mégpedig 
igazi, félig l-es, lágy j-vel! Ezt csak a Nagyi tudta. A beszédének súlya 
volt. Ott voltam, amikor imádkozott, de akkor is, amikor szidta Noét, 
amiért magával vitte azt az ilyen meg olyan szőlőt a bárkába... Pedig 
szerette a szőlőt, minden munkájával együtt. A kapálások és hegyelések 
miatt kapott egy kicsi, fehér, elemekre működő rádiót, hogy nyaranta 
hallgathassa a közszolgálati magyar rádió műsorait. Vendég a háznál, 
Ki nyer ma, Szabó család – és még sorolhatnám. „Bugyellárist” hordott 
magával, megkóstolta a „zsuvacskát” is, a modern világban pedig már ő 
is megvetette a “szmeszkát” a kacsáknak. „Josko, mátye chren?” – mert 
Józsi bácsiról a Nagyi is tudta, hogy szlovák nemzetiségű, de régen él a 
faluban, és kölcsönösen tisztelték egymást. „Csoooo, Ilonka?” “No, vegy 
chren, no, torma!” „Jaaaaaj, tormu mám, áno!” 

Hát így ment ez. Szőlőből dohányba, dohányból Prágába vagy Török-
országba, onnan pedig a templomba. „Bujgyicskák, szakajtó, főkötő, 
pampuska, hátyikas”, mind a Nagyi szájából hallottam. A „horcsicát meg a 
párkit” megpróbáltam kijavítani, de az „Ídes fi am, te csak javítgazsd maj’ 
a gyerekedet!” mondat után nagyon elszégyelltem magam. Javítgasd a gye-
rekedet... Melyik szavakat? Az amerikanizmusokat? Vagy a toldalékként 
használt trágárságokat? Utóbbiból Nagyi is adta a leckét bőven, de nem 
toldalékként. Azoknak mindig helyük volt: pontos, átgondolt, de indulatot 
kifejező helyük, mert a Nagyi nem beszélt a levegőbe. Véleményt mondott 
Mária Terézia életéről, de az aktuális szövetkezeti elnöki tanácsról is, 
miszerint „magok lennínek a’ elsők, akiket Lenin kivagdosna innen” – és 
ez már egy jócskán enyhített változat. Ennek ellenére a Nagyi megérte a 
nyugdíjkort, nem rúgták ki. Keményen dolgozott, volt véleménye, és ha 
kérdezték, bizony meg is mondta. Velősen, érthetően. Elnöki tagoknak 
is, de a dédunokáknak is – nekik sokkal lágyabban. “Dídi, más nejakú 
szladkoszty?” “Mám, mám, zlatyícsko”, és elővette az eldugott üvegcukor 
mellől a szintén eldugott zselés csokit. 

A Nagyi hat elemit végzett. Őmaga nem járt nyelvórákra, de az élet 
magyar nyelvéből sokunkat tanított. Komasszony, Anyuka, Nagyi és Dédi 
volt, akinek a gondolatait nagy tisztelettel őrzi a családi legendárium. 
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2023. januiár 29-én egy 
nagyon pici határmenti 
faluban is megalakult egy 
Csemadok alapszervezet. 
Mi, a Leléden élő ifjúság 
összefogtunk, hogy felélén-
kítsük a falu kulturális-, il-
letve sportéletét, valamint 
izgalmas programokkal hozzuk közelebb egymáshoz az itt élőket. 
Elhivatottak, szorgalmasak és kreatívak vagyunk, tele ötletekkel, 
amiket szeretnénk minőségi módon megvalósítani. Örülünk, hogy 
mindezt egy nagy magyar család szárnyai alatt tehetjük Csemadok 
Lelédi Alapszervezete néven.  IG

Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya által kiadott Kür-
tös havilap 2022. decemberében ünnepelte megjelenésének 20. 
évfordulóját. Ebből az alkalomból 2023. január 21-én 14 órai kez-
dettel Ipolynyéken a Nimród vendéglőben ünnepi ülést tartottunk, 
melyre meghívtuk mindazokat, akik előfi zetésükkel és személyes 
terjesztői munkával hosszabb időn keresztül támogatták a lap 
megmaradását, továbbá azon szerkesztői gárdát, akik cikkeikkel, 
az újság szerkesztésével, nyomtatásával hónapról hónapra, évről 
évre létrehozták a lapot és juttatták el az olvasókhoz. Az ünnepi 
ülés kezdetén Hrubík Béla megemlékezett a januárban aktuális 200 
éves évfordulókról, így Petőfi  Sándor, Madách Imre és a Himnusz 
születésének 200. évfordulójáról. A résztvevők megtekinthették 
az ez alkalomból kiállított Madách, Az ember tragédiája színeiből 
összeállított grafi kákat, melyet Réti Zoltán, balassagyarmati grafi kus 
ajándékozott területi választmányunknak.

Oklevelekkel köszöntük meg az önkormányzatok és magán lapter-
jesztők segítségét, akik nagyban hozzájárultak az újság népszerűsí-
téséhez és terjesztéséhez, valamint köszönőlevélben részesült az a 
hat szerkesztő, állandó tudósító és korrektor, akik a lap indításától 

Tavaly év végén több kiadvány is 
megjelent a Csemadok alapszer-
vezetek kiadásában. A Csemadok 
Pogrányi Alapszervezete mellett 
ötven évvel ezelőtt alakult meg a 
hagyományőrző csoport, ennek 
emlékére 50 év krónikája címmel 
adtak ki könyvet. A csoport tag-
jai számos pogrányi és zoboralji 
szokást feldolgoztak. Az elmúlt 
50 év krónikája mellett a Csema-
dok első éveiről, megalakulásá-
ról is írnak. Szó esik a Csemadok 
alapszervezet mellett működő 
esztrádcsoportról, mely sajnos 
megszűnt, amikor elkezdték épí-
teni az új kultúrházat. Szerencsére 
a hagyományőrző csoport 50 éve 
töretlenül működik, szerzi az el-
ismeréseket, sorra járja a fellépé-
seket, valamint szervez Csemadok 
napokat, hagyományőrző rendez-
vényeket Pogrányban is, annak 
érdekében, hogy az ősi zoboralji 
kultúra minél tovább fennmarad-
jon. A kiadványt számos képpel 
illusztrálták, ami betekintést nyújt 
a szereplésekbe, fellépésekbe. 

Dunasápújfalu értékei–album 
címmel adott ki kiadványt a Csema-
dok Dunasápújfalusi Alapszerveze-
te is, amelyben a községi krónikából 
idéznek régi történeteket, ismertetik 
a község néhány jeles épületét, a 
krónika szerint leírt hagyományo-
kat, többek között a karácsonyi szo-
kásokat, a születés és a halál körül 
kialakult tradíciókat. De szó esik a 
magyar iskoláról is. Az iskolát még 

fogva napjainkig jelen voltak a lap megalkotásánál, mindezt tár-
sadalmi munkában, fi zetség nélkül. Ezek: Bodzsár Eszter állandó 
tudósító, Balogh Gábor felelős kiadó, szerkesztő, Bodzsár Gyula 
főszerkesztő, Hrubík Bála szerkesztő, Kliment Éva műszaki szer-
kesztő és Németh Ágota korrektor. Köszönjük mindenki munkáját.
 bg

a 19. században alapították, az idők 
során több épületben működött. A 
kiadványba bekerültek azok a szö-
vegek, kép formátumban és leírva, 
amelyek a huszas-harmincas évek 
iskolai eseményeit írják le, ekkor 
épült az új iskola is. Értékes kor-
dokumentum került így be a kiad-
ványba. Az albumban több mint 
száz kép jelent meg.

2022 év végén jelent meg a Cse-
madok Jókai Alapszervezetének 
olvasókönyve is, amely a beszé-
des Mélységesen mély a múltnak 
kútja címet kapta. Az olvasókönyv 
egy sorozat első része, a jókai 
csemadokosok már dolgoznak a 
folytatáson. Az olvasók a kiadvány-
ból megismerik az írásos említése-
ket a községről, leírást találnak a 
falu elhelyezkedéséről, a nevezetes 
családokról, az egyházakról és a 
Jókán lévő templomokról, a Rá-
kóczi szabadságharc idejéről, az 

1848-49-es forradalomról és sza-
badságharcról is szólnak a szerzők. 
Jóka a szenci nyelvjárásszigethez 
tartozik, ennek leírása is megjelent 
a kiadványban, de a német eredetű 
tájszavak leírása is érdekes olvas-
mány. Részben a tájszavak miatt 
is fontos az oklevélben szereplő 
földrajzi nevek ismertetése, a kuta-
tók szerint azonban ezek a község 

múltjába is betekintést engednek, 
ez is megismerhető a 2022 év végén 
megjelent könyvből. 

Mind a három kiadvány a 
Magyar Kormány Nemzetpoli-
tikai Államtitkárságának támo-
gatásából jelent meg, amelyet a 
Bethlen Gábor Alapon keresztül 
biztosítottak az alapszervezetek-
nek.  n
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Január 27-én Zentán (Szerbia, Vajdasági tartomány) a Művelődési Ház színháztermé-
ben tartották meg a Magyar Kultúra Napja hagyományos délvidéki központi ünnepségét 
a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet szervezésében.

Az ünnepi beszédet Sutus Áron, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnöke mond-
ta. A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség, a központi ünnepség keretében adta át az 
eddigi életpályák elismeréséül odaítélt díjait.  A legmagasabb rangú kitüntetésben, a sok 
évtizedes nemzet- és közösségszolgálatáért Arany plakettben Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti 
Tanács volt elnöke részesült. Átadásra kerültek a Magyar Életfa és a vajdasági szép magyar 
könyv díjai és elismerései is. Az ünnepséget megtisztelték jelenlétükkel a vajdasági közjogi, 
egyházi és társadalmi élet vezetői mellett a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetséggel 

szorosan együttműködő határon 
túli magyar ernyőszervezetek kép-
viselői is. A Csemadokot Köteles 
László alelnök képviselte.

Az ünnepség másnapján a Kár-
pát-medencei magyar szervezetek 
egyeztetést folytattak a további 
együttműködés formáiról és a 
közös programok,  rendezvények 
megszervezésének lehetőségeiről.
 SZL

A Csemadok Szepsi Alapszervezete 2023. 
január 15-én tartotta meg taggyűlését. 
A tanácskozást Köteles László, az alapszer-
vezet elnöke, a Csemadok általános alel-
nöke nyitotta meg. Az alapszervezet tevé-
kenységéről szóló beszámolójában kiemelte 
2024-ben emlékezünk meg Szövetségünk 
megalakulásának 75. évfordulójáról, ezért 
már most, időben előkészíthetik az ünnepi 
megemlékezéseket. Továbbá mozgósíthat-
ják tagságukat a küszöbön álló előrehozott 
parlamenti választások előtt, felhívhatják 
a tagok fi gyelmét a 2021. évi népszámlálás 
eredményeire, valamint az októberi közös 
önkormányzati választások és a megyei vá-
lasztások sikereire. Ismertethetik a tagokkal 
a Csemadok Kassa-környéki Területi Vá-
lasztmánya az alapszervezetei akciótervét 
a 2023-as évre. 

A Csemadok Alapszabály V. cikkelyé-
nek 11. pontja értelmében új elnököt és új 
vezetőséget választottak. Köteles László, 
a szervezet elnöke, aki 27 éven keresztül 

Új évi koncertet rendezett a Csemadok 
Nagytárkányi Alapszervezete és a község 
önkormányzata 2023. január 8-án délután a 
nagytárkányi romai katolikus templomban. 
A rendezvényt idén 26.-ik alkalommal ren-
dezték meg, amelyet ezúttal jótékonysággal 
kötötték össze, a templom külső javításának 
támogatásának céljából.

Kopasz József a Csemadok Királyhelmeci 
Területi Választmány elnöke elmondta, „az, 
hogy egy kulturális eseményből hagyományt 
teremtettünk és az már negyed évszázadon 
át működni tud, az maga a siker.”

A koncerten fellépett a helyi Tisza népdal-
kör, a Bodrogközi és Ung-vidéki pedagógu-
sok énekkara, Strausz Boglárka, valamint az 
Ezüsthárs népdalkör – Fűzérradványról.

Ge

A Gímesi Villő Hagyományőrző Csoport 
célja a hagyományok bemutatása, visszaho-
zása, ezért január 14-én egy régi téli szokást 
élesztettek fel, tollfosztást tartottak. Nem 
színpadon mutatták be a régi szokást, hanem 
a Forgách-kastély termeiben fosztották a 
tollat, mint régen, pletykáltak és régi törté-
neteket meséltek egymásnak az asszonyok. 
A tollfosztáson, vagy ahogy a Zoboralján mondjuk, tollúfosztón részt vett Jókai Mária 
néprajzos, tanító is, aki mákos kukoricát is hozott, mert ezt ették őseink is a tollfosztó-
ban, táncra is perdültek a résztvevők, mint ahogy az régen is szokás volt. Ismét értékes, 
érdekes rendezvényt tartottak Gímesen, amelyre szerencsére más falvak hagyományőrzői 
is eljöttek.  Bm

irányította az alapszervezet tevékenységét, 
lemondott. A taggyűlés egyhangúlag Ger-
gely Adriánát választotta meg a szervezet 
új elnökévé. Gergely Adriána, aki egyben a 
szepsi városi önkormányzat képviselője, zár-
szavában megköszönte Köteles Lászlónak 
több évtizedes munkáját a szervezet élén. 
Kiemelte, hogy Köteles László méltóképpen 
szervezte az ünnepi megemlékezéseket és 
koszorúzásokat a városban, különöskép-
pen Fábry Zoltán, a Csemadok tisztelet-
beli elnöke tiszteletére, valamint sikeresen 
szervezte a Szepsi Csombor Márton Napok 

rendezvénysorozatait. Folyamatosan végez-
te és elősegítette a szervezet bővítését és 
tagtoborzását, az elmúlt években lehetőség 
szerint a szervezet rendszeresen megem-
lékezett a jeles nemzeti ünnepeinkről és 
évfordulóinkról, a helyi civil szervezetekkel, 
a városi hivatallal és önkormányzattal, a 
városi művelődési központ képviselőivel 
együttműködve rendszerint pályázott a 
városi kulturális műsorok és helyi illetve 
regionális rendezvények megvalósítására 
és sikeresen szervezte a városi kulturális 
rendezvényeket.  ZI



112023. február

ELSÔ KÉZBÔL SZÍNES

Január 8-án a Csemadok Boldogfai Alapszervezete tartotta meg 
évzáró taggyűlését. A szervezet 2014-ben megalapította a Talen-
tum díjat, a magyar tannyelvű iskolát látogató boldogfai tanulók 
díjazása érdekében. Az előző tanévben kitüntetett tanulók, illetve a 
versenyeken jól szereplő tanulók kaphatják meg a díjat. Oklevelet és 
könyvvásárlási utalványt vehettek át a díjazottak, az idén 13 tanuló. 
Boldogfa kisközség, 128 Csemadok taggal, mégis évről évre érnek 
el sikereket az itteni tanulók. Gratulálunk nekik. Reméljük, hogy 
továbbra is számíthatunk rájuk. Az évzárón elhangzott az elnök be-
számolója a 2022-es évről, elfogadták a 2023-as év munkatervét.

A Csemadok Gútori Alapszervezete az év elején hagyományosan 
újévi koncertre várja az érdeklődőket. Az idén január 8-án valósult 
meg a rendezvény a műsorban Horváth Elemér hegedűművész, 
Horváth Péter zongoraművész és Buch Tibor színművész szerepel-
tek nagy sikerrel. Néhány héttel később, január 28-án tartotta meg 
az évzárót a Csemadok Gútori Alapszervezete. Ezen a vezetőség 
beszámolt a 2022-ben elvégzett munkáról és ismertette a 2023-as 
évre betervezett gazdag műsort. Az évzárón a kultúrműsorban 
több Petőfi -vers hangzott el, így emlékeztek meg Petőfi  Sándor 
születésének 200. évfordulójáról. 

Január 15-én tartotta meg a Csemadok Zonctoronyi Alapszer-
vezete évzáró taggyűlését. A tavalyi év értékelése és az idei év 
munkatervének ismertetése után Szlezák Erika és Popálená Izabella 
szórakoztatta gyönyörű énekekkel a közönséget, a tagok megtekint-
hették a szenci Jaščeg Erzsébet kiállítását is.

A Csemadok Rétei Alapszervezete mellett működő RÉVISZ 
színjátszó csoport két alkalommal mutatta be a Mindig kell egy barát 
című zenés műsorá, január 7-én a féli, január 22-én a magyarbéli 
kultúrházban. Mindkét helyen a Csemadok szervezésében teltházas 
közönség előtt játszottak a szereplők.

Farsang lévén a jókedv és a bálozás sem maradhatott el, a Cse-
madok Éberhardi Alapszervezete 2023. január 21-én farsangi 
bált szervezett. A bál témája a HOLLYWOOD volt. A Csemadok 
vezetőségi tagok, a támogatók és egyének sok értékes tombolát 
biztosítottak a bálba. A jó hangulatról a komáromi TEQUILLA 
SHOWBAND gondoskodott.    fm

A Csemadok Galántai 
Területi Választmányának 
elnöksége októberi ülésén 
jóváhagyta az alapszerveze-
tek évzáróinak ütemtervét, 
amely alapján az alapsza-
bálynak megfelelően janu-
árban elkezdődtek az évzáró 
tagsági ülések. Az alapszervezetek vezetőivel egyeztetett időrend 
alapján, januárban szervezeteink egyharmadában került sor az 
évértékelő összejövetelekre, melyeken az alapszervezetek vezetői 
számot adtak arról, hogyan sikerült teljesíteni az elmúlt év célkitű-
zéseit, milyen gondolatokkal, problémákkal kellett szembenézniük 
az egyes rendezvények megvalósításakor, valamint jóváhagyták a 
2023-as év eseményeinek tervét, fő feladatait, szükség esetén sor 
került kisebb – nagyobb személycserékre a szervezetek élén. 

Örömteli eseménnyel kezdődött az évzárók sora, ugyanis január 
13-án több évnyi hallgatás után újraalakult Nagymácsédon Szö-
vetségünk alapszervezete és az ünnepélyes alakuló taggyűlésen 
az érdeklődők színültig megtöltötték a helyi művelődési központ 
nagytermét; az alapszervezetnek már az alakuló ülésen több mint 
száz tagja lett. A Putera Krisztina vezetésével működő alapszer-
vezetnek nagyon sikeres tevékenységet kívánunk és bízunk abban, 
hogy az elődök munkáját eredményesen tudják folytatni, nem 
hagyják kialudni a Csemadok-fáklya lángját. MR

Jókai-e Jókai? Ez a kérdés 
többször felmerült 2023. január 
23-án Jókán. Fehér Sándor elő-
adásában bemutatta a barsi Jóka 
történetét, elmondta, a település 
megszűnt, de a közeli falvakban 
megjelent a Jókai/Jókay vezeték-
név, ami arra utal, hogy arról a 
településről származtak. Fehér 

Sándor arra is kitért, vannak források, amelyek szerint erről a 
barsi Jókáról, de vannak források, amelyek a Pozsony vármegyei, 
csallóközi Jókáról eredeztetik Jókai Mór írónk családját. Sajnos 
írott dokumentumok sem az egyiket, sem a másikat nem támasztják 
alá. Görföl Jenő ezzel kapcsolatban elmondta, ha ezekkel a felve-
tésekkel arra ösztönözzük a helyieket, fi atalokat, hogy kutassanak 
a témában, már volt értelme a kérdés felvetéseknek. A Csemadok 
Jókai Alapszervezetének rendezvényén nagy volt az érdeklődés 
a téma iránt, ami azt is mutatja, hogy van igény a helytörténeti 
előadásokra is.  nt

Két éves kihagyás után idén is telt házas rendezvénnyel ünnepelte 
meg a Csemadok Lévai Alapszervezete rendezésében a lévai és a 
Léva környéki magyarság a Magyar kultúra napját. Hajtman Béla 
ünnepi gondolatai és a szereplők színvonalas előadása nagyban 
hozzájárultak ahhoz, hogy méltóképpen tudtunk megemlékezni 
erről a jeles napról. A műsorban fellépett: Sándor Ágnes, Éder 
Kristóf, Vadkerti Imre, a Barátok zenekar, Hajtman Lívia, Bohák 
Emese és a Húros banda, Török Tamás, a Juhász Gyula Alapiskola 
diákjai és a Juhász Gyula Irodalmi Színpad tagjai. A rendezvény, 
melynek műsorvezetője Éder Mária volt, a Himnusz eléneklése után 
Török Alfrédnek, a Csemadok Lévai Alapszervezete elnökének 
zárszavával ért véget. de
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Szomorú történelmi eseményre, a Málenkij 
robotra emlékeztek Nagybalogon 2023. ja-
nuár 21-én. A Szolyván 1944-ben ismeretlen 
szerző által írt Lágerballada című versét Nt. 
Gebe László, a község református lelkésze 
szavalta. Ezt követően Pál Csaba, a Csema-
dok alapszervezetének elnöke köszöntötte 
a jelenlévőket és beszélt a  Málenkij robot 
előzményeiről, borzalmairól: ,,A második 
világháború végéhez közeledve a várva várt 
béke helyett, a szovjet hatalom kegyetlen 
megtorlása következett. A Vörös Hadsereg 
bevonulásával már 1944 őszén megindult a 
civilek tömeges elhurcolása. Ennek legfőbb 
oka az óriási munkaerőhiány volt, ugyanis a 
Szovjetunió a háborúban 30 millió embert 
veszített. A munkaerő beszerzéshez indo-
kul használták a kollektív bűnösség elvét, 
amelynek alapján Kelet-Közép- és Délkelet-
Európából deportálták szovjetunióbeli kény-
szermunkára elsősorban a németeket, aztán 

A nagy Palóc az utóbbi három évben a Palóc Világtalálkozó 2020-
tól való szervezése által a tavalyi évben való megvalósításáig szinte 
uralta a Kürtös havilapot, hiszen az egyik állandó szimbólumunk 
volt, amely ott tündökölt havonta az újság első oldalán. A palócok 
általa kerültek föl a magyarság színpadára, általa lettek ismertek 
és kaptak öntudatra, ismerték meg jobban önmagukat. Mikszáth 
a mai modern korban is nélkülözhetetlen és megkerülhetetlen. 
Benne megtestesül mindaz, ami az embereket össze tudja tartani 
pártállástól függetlenül. Erre a mai politika képtelen, mert épp 
az ellenkezőjét teszi. Egy öntudatra ébredt emberi réteg a legna-
gyobb veszély a politikára nézve, ezért az embereket a józan ész 
használatára kell buzdítani. Ez megvolt Mikszáthban és műveiben. 
Emberközpontú volt.

Mint minden évben, az idén is a kulturális évet Mikszátthal 
kezdtük január 16-án, a nagy író születése napján. Jó érzés volt 
tudomásul venni, hogy az idén is nagyon sokan összejöttünk, Mik-
száthot és a kultúrát szerető emberek, hogy egymást erősítve és 
buzdítva nekivágjunk egy újabb évnek. Azon igyekezetünknek, 
hogy ünnepnapokat vigyünk az emberek életébe, hogy másként is 

térhettek vissza szeretteik közé.“ Pál Csaba 
beszéde végén hangsúlyozta: ,,A múltat nem 
lehet és nem szabad elfelejteni vagy kitörölni! 
Nekünk és a jövő nemzedékének feladatunk 
az áldozatok emlékét, akik ártatlanságuk 
ellenére kegyetlenül megszenvedtek magyar-
ságukért, megőrizni, s nem feledni!“

A megemlékezés folytatásaként a Szivár-
vány énekkar a Fogolykarácsony Szolyván 
című verséből énekelt részeket. (Holozsi 
Károly, Bene, 1926. Lejegyezte: Horváth 
László, Bene, 1926.) Koszorúztak: a Szövet-
ség Rimaszombati Járási Titkársága, a Rákó-
czi Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezete, 
a Nagybalogi Református Egyházközség, 
Nagybalog Község, a Csemadok Nagybalogi 
Alapszervezete.  A megemlékezés végén a 
jelenlévők közösen elénekelték a Himnuszt, 
így emlékeztek a közelgő Magyar Kultúra 
Napjára. A rendezvény szervezője a Cse-
madok helyi alapszervezete volt.  PG

a német hangzású neveket viselő embereket, 
később a magyarokat és tulajdonképpen 
bárkit, csak hogy pótolják a veszteséget és 
elkezdhessék a lerombolt területek újjáépí-
tését, a gazdaság újraindítását.

Nagybalogról 1945. január 18-án 136 fi -
atalt hurcoltak el málenkij robotra, azaz 
kényszermunkára a Szovjetunió területére, 
pontosabban ukrán szénbányákba. 1949 de-
cemberében, 5 kegyetlen év után  értek haza 
az utolsó túlélők. A hazatérők közül már sen-
ki sem él, az utolsó túlélő Gesko Ilonka néni 
2020-ban halt meg. Sajnos 19-en már nem 

fotó: Czégény Vera

lehet tekinteni a világra mint, amit a politika diktál, kitéve minket a 
tanácstalanságnak és veszi el reményünket egy élhető jövőképtől.

A Mikszáth emlékház udvarán a vendégeket Jarábik Gabriella, a 
Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma igazgatója és Marta Kálovcová, 
Szklabonya polgármestere köszöntötték. Mikszáth Kálmánról em-
lékezett Fülöp Andrea, Magyarország besztercebányai konzula. Az 
ünnepségen részt vettek magyarországi barátaink Balassagyarmat 
és környékéről, Salgótarjánból, Budapestről és természetesen régi-
ónkból. A beszédek után sor került a koszorúzási ünnepségre, majd 
a további program az emlékházban folytatódott. Emlékbeszédet 
tartott Szászi Zoltán költő. A maga humoros és palócos stílusában 
jellemezte Mikszáth Kálmán a palócokat, a vidéket, emberközelbe 
hozta Mikszáthot és korát. A szokásos pohárköszöntőt Balogh 
Gábor, a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmányának elnö-
ke tartotta. Megköszönte a megjelenteknek a tartós támogatást, a 
Mikszáth kultusz ápolását, jó egészséget és sikeres együttműködést 
kívánt az ez évi közös programjainkhoz. A kultúrműsorban felléptek 
Balázs Attila mesemondó és az ipolybalogi Művészeti Alapiskola 
tanulói és tanárai. Az ünnepség közös beszélgetéssel zárult. bg


