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Farkas Jenő pap költőre emlékeztek
A Csemadok Szenci Alapszer-

vezete a közelmúltban egy irodal-
mi est keretén belül emlékezett 
meg a város szülöttéről, Farkas 
Jenő papköltőről. Elsősorban 
irodalmi munkásságán keresztül 
igyekeztek bemutatni a költőt, 
ám nem feledkezve meg papi hi-
vatásáról sem. A műsorban köz-
reműködtek: Šillo Klára (ének) és 
Šillo Ivett (gitár), a szenci Köz-
gazdasági és Pedagógiai Szak-
középiskola Dilemma együttese 
Pongrácz Flóra tanárnő veze-
tésével (megzenésített versek), 
Izsák Anna (szavalat), Korpás 
Lilla (szavalat), Szőcs Ákos (sza-
valat). A műsort szerkesztette és 
vezette Szabó Jolán. 

Farkas Jenő a versírással még 
gimnazista korában kezdett el 
foglalkozni. Nagy hatással volt 
rá Mécs László, a neves papköl-
tő, akit nemcsak példaképének 
tartott, hanem sokat tanult köl-
tészetéből is. Az 1950-es években 
kezdtek megjelenni műfordításai. 
Jeles szlovák költők verseit for-
dította magyar nyelvre, köztük 
Andrej Sládkovič, Ján Botto, 
Andrej Plávka műveit. 

1959-ben az Irodalmi Szem-
lében Nyári vers a tavaszhoz 
címmel saját verse is megje-
lent. Majd 1965-ben megjelent 

első verseskötete Csendország 
címmel. Ezt követi négy évvel 
később második kötete, Valaki 
jár a nyomomban címmel. Köl-
tészete többnyire megmarad az 
általános emberi értékek felmu-
tatása mellett. Dénes György 
a Hétben ezekkel a szavakkal 
üdvözli: „Farkas Jenő könyvét 

olvasva úgy érezzük, valami újat 
kaptunk, a megszokottól eltérőt, 
nem a csillagokba törés nagyravá-
gyó lendületét, nem is a minden-
áron való eredetieskedés kusza 
egyvelegét, de a csend világa 
felé forduló lélek áhítatát az élet 
szépségében, a természet nagy 
műhelyében szemlélődő ember 

hitét, bizakodását, aki felhozza 
a mélyből, ami szép és jó, és az 
őszinte emberek szeretetével 
osztja szét mindenkinek.”

     Farkas Jenő 1922. január 18-
án született Szencen, az alapisko-
lát helyben végezte, majd a pozso-
nyi gimnáziumban érettségizett. 
Tanulmányait Esztergomban a 
Hittudományi Főiskolán folytat-
ta, és 1946-ban szentelték pappá. 
1949 júliusa és 1952 augusztusa 
között Nádszegen szolgált káp-
lánként, majd lelkészkedett Po-
zsonyban, Csicsón, Kiskeszin, 
Bajtán, Nagymegyeren, élete 
utolsó éveiben Albáron. 

Farkas Jenő – akit önként vál-
lalt hivatása és egy súlyos beteg-
ség részben kirekesztett a teljes 
életből, és így passzív szemlélője 
a világnak – verseiben őszintén 
szembenéz önmagával, a hivatása 
és egyénisége által megszabott ke-
retek között. Nagyon bízott ben-
ne, hogy harmadik kötete még az 
életében megjelenhet, pár nappal 
a halála előtt Dénes Györgynek 
írt levelében még reménykedik, 
de ez a bizonyos harmadik kötet 
már csak húsz évvel később jelent 
meg Ballada és zsoltár címmel 
a Glória Társulat kiadásában a 
költő hátrahagyott verseiből.

Fotó: szenc.sk; -ón-

Boldog 
új évet 
kívánunk!
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Meghalt Gágyor József. Mit lehet ilyenkor 
tenni, írni. Amikor a gondolatok helyett az 
emlékek nagy összevisszaságban vonulnak 
fel előtted... Eszedbe jut az a nagyszerű 
csapat, amelyet a 68-as események ková-
csoltak össze, s amely háttérbe szorítottan 
is megtalálta az elvégzésre váró munkát. 
Megtalálta olyannyira, hogy a hetvenes 
évek elejére a Csemadok Galántai Járá-
si Bizottságának volt a legjobb Néprajzi 
Szakbizottsága. Tagjai egy csomó fi atalt 
szerveztek maguk mellé, fertőztek meg 
munkaszeretettel, elkötelezettséggel, elhi-
tetve mindegyikkel, hogy tenni kell, mert az 
a megmaradás záloga. Ennek a csapatnak 
az egyik meghatározó embere Te voltál, a 
másik Mórocz Károly. Mi sem volt tehát 
annál természetesebb, minthogy 2014-ben, 
amikor a Csemadok Országos Elnöksége 
úgy döntött, Életmű Díjjal ismeri el munká-
dat, méltatónak Mórocz Tanár Urat kértük 
fel. Akkori méltatód már itthagyott ben-
nünket. Megelőzött Téged. De az a mél-
tatás akkor, az nagyon emberi volt. Ugye 
nem haragszol, nem fogtok haragudni, ha 
most – ahol szükséges – múlt időbe rakva 
a mondatokat, megismételve a tizennégyes 
beszédet, azzal búcsúzik Tőled a Csemadok 
nagy családja. 

NÉPTANÍTÓ, TANÁR, TUDÓS, 
HELYTÖRTÉNÉSZ, KÖLTŐ ...
VAGY CSALÁDAPA?

Ki és mikor tudná ezt pontosan meg-
válaszolni? Ez is – az is: minden egy sze-
mélyben. Ember a javából, akit szerettünk, 
becsültünk, talán egy kicsit irigyeltünk is. 
Ki tudná mindazt, amit ő eddig véghezvitt, 
megszervezett, megteremtett–végigcsinál-
ni?

Jó nyolcvan (1941) esztendeje az „Ipó” 
közelében, Ipolynyéken – március 15-én 
születtél – mihelyt megnyílt a magyar iskola 
– a „kerekecske, gombocska” tenyeresdik 
után Hová megy a nyulacska? … – Hát a 
magyar suliba! – lehetett a természetes 
válasz!

Nyék után az ipolysági gimnáziumban 
csipegetted mindenféle tudományok alap-
jait,

„Jó volt biz’ a kisfi úcska
Ne csípd meg őt,
Vakvarjúcska, ”
– Hess, hess, hess! – s felröppentél Po-

zsonyba a Felsőfokú Pedagógiai Iskolába, 

Búcsú Gágyor Józseftől
Hinta-palinta,
Régi dunna, kis katona,
ugorj a Dunába.
Anyu énekelte a dalokat, apu lejegyezte a 

dallamukat, mert a kottaírást is megtanulta, 
mikor fi atal korában focizás közben lábtö-
rést szenvedett – „begipszelt lábbal tanultam 
meg a kottaolvasást, mely rengeteget segített 
gyűjtőmunkám során” – vallotta Gágyor Jó-
zsef.

KI IS VOLT VOLTAKÉPPEN 
GÁGYOR JÓZSEF?

Olyan ember, aki még a bajból is erényt tu-
dott kovácsolni, aki nem sajnálta a fáradságot 
újabb és újabb ismeretek gyűjtésére – legyen 
volt az játék, mondóka, mese vagy tájszó. 
Összegyűjtötte, hogy továbbadja, megőrizze 
saját maga, családja, tanítványai, a vidék 
népe – nemzete s a világ számára.

Mindezt – a néprajzi- és nyelvjárásgyűj-
tő tevékenységét, melyre méltán felfi gyelt a 
hazai, a magyarországi s külhoni szakmai 
közönség is – különböző díjak, elismerő ki-
tüntetések bizonyítják.

Azt a sokrétű munkát, melyet Gágyor Jó-
zsef végzett, mintegy betetőzik, szinte minden 
lehetséges témát felölelő helytörténeti dolgo-
zatai: a tallósi iskola története, a földműves 
szövetkezet, a tűzoltóság, a Csemadok, az 
önkormányzat, a kastély stb. története.

Figyelemre méltó – „Még a lélek is resz-
ket az emberben” – a kitelepítésekről írt 
műve… Saját bevallása szerint legbüszkébb 
a Tallósi szótár című gyűjteményére, mely 
7 000 szócikket tartalmaz – pedig „csak” a 
Tallóson és környékén, a Galántai járáshoz 
tartozó magyar községek szóhasználatát mu-
tatta be… Persze a vele készített interjúban 
Gágyorosan hozzáfűzte: még nagyon sok 
felgyűjtendő szólásunk van. Igaza volt: gyűj-
tögette őket sokáig, hosszú-hosszú évekig. 
Mi, ittmaradottak segítsünk azzal , hogy  
örökségét őrizzük és becsüljük meg sok-sok 
generáción keresztül.

Örülünk, hogy itt, a Mátyusföldön vetette 
meg a lábát, küldetése a tallósi Esterházy-
kastély lakójává tette, úgy járt, mint Mikes 
Kelemen Rodostóval: „Úgy megszerettem 
Rodostót, hogy nem felejthetem Zágont” 
vagyis Gágyor József úgy megszerette Tallóst, 
hogy nem felejthette el Ipolynyéket. Így hát 
a mienk lett: tallósiaké, mátyusföldieké és 
mindazoké, akik olvasták, olvasni fogják és 
követik példáját. Görföl Jenő

ahol 1960-ban magyar – szlovák szakon ál-
talános iskolai tanári oklevelet szereztél.

Ezután következett mindmáig tartó 
mátyusföldi tevékenységed: 9 évi taní-
tás a Tallósi Általános Iskolában, 3 év a 
Diószegi Alapiskolában, igazgatóhelyet-
tesként, majd visszakerültél Tallósra az 
Esterházy-kastélyba, ahol 1972-1992 között 
a Kisegítő Iskola igazgatója, majd 1992-től 
2003-ig a Hidaskürti Alapiskola igazga-
tója és nyugdíjba vonulásod után egy évig 
tanítója voltál. A következő évben még 
egy évig tanítottál a Diószegi Gépészeti 
Magánszakközépiskolában, majd 3 évig a 
Tallósi Alapiskolában.

SZÉP, HOSSZÚ PÁLYA! 
HÁT MÉG A TARTALMA!

Gágyor József a palócföldi Ipolynyékről 
indult, Ipolyságon érett felnőtté, Pozsony-
ban, a koronázó városban, Ág Tibor szülő-
városában szerezte meg tanári diplomáját, 
ahonnan a Mátyusnyék szomszédságában, 
a Feketevíz és a Kis-Duna közt leledző 
Tallóson találta meg a „törzsökös” műkö-
dési helyét, lakója, továbbfejlesztője lett 
annak az Esterházy-kastélynak, melyben 
Mária Terézia két évszázaddal korábban 
megalapította az első árvaházat a honvé-
dő harcokban elhunyt hősök gyermekei 
számára.

Tallóson talált rá élete párjára, akivel 
türelmesen, nagy odaadással felneveltek 
három leány- és egy fi úgyereket, mondogat-
ták nekik: Csicsíja babuska…, Tapsi baba, 
tapsi; lovagoltatták, hintáztatták őket:
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Keresem a szavakat, amelyeket a megdöb-
bentő hír hallatán mondatokba próbálok 
foglalni. Egy nappal azelőtt még ott ültem 
kórházi ágya mellett, ahol még élete utolsó 
óráiban is az iránt érdeklődött, hogy mi van, 
de főleg mi lesz az egységes magyar képvi-
selettel a közeljövőben várható előrehozott 
parlamenti választások kapcsán.

Nagyon örült a Szövetség megyei és helyi 
választási sikereinek. Már szinte suttogva, 
de annál egyértelműbben mondta, hangsú-
lyozta, hogy erre alapozva kell az országos, 
illetve a nemzetközi megmérettetéseken is 
sikeresen szerepelni.

Igen, Miklós még az utolsó óráiban is a 
közösség jövőjével foglalkozott. Ezt tette 
egész élete folyamán. Fiatal kora óta ízig-
vérig közösségi ember volt, aki rendszerektől 
és kormányoktól függetlenül a szülőföldön 
magyarként való boldogulást és érvényesülést 
tartotta fontosnak.

December 17-én, szombaton 
11 órai kezdettel került sor Bu-
dapesten, a Magyar Tudományos 
Akadémia Dísztermében a Ma-
gyar Örökség díjak 103. díjáta-
dó ünnepségére. Huszár Lász-
ló munkásságát Bárdos Gyula 
Csemadok elnök méltatta, ebből 
idézünk. 

„Élni csak úgy érdemes, ha 
szolgálni tudunk, hangsúlyozta 
a kiváló közművelődési szak-
ember, Huszár László 2018-ban 
Dunaszerdahelyen, amikor át-
vette a Magyar Arany Érdemke-
reszt állami kitüntetést. Hasonló 
gondolatokat fogalmazott meg 
Galántán is, amikor a Csemadok 
országos ünnepségén a magyar 
kultúra napja alkalmából meg-

A Csemadok Ekeli Alapszervezete és az Ekelért Jótékonysági 
Alap közös szervezésében december 3-án koszorúzással egybekötött 
megemlékezést tartottak a községből deportált és kitelepített csalá-
dok emlékére. A Beneš dekrétumok következményeként Ekelről 59 
családot deportáltak Csehországba és 13 családot Magyarországra. 
A koszorúzást követően Dunajszky Géza felvidéki közíró, tanár 
Felszántott tömegsírok című, dedikálással egybekötött könyvbe-

Duray Miklós halálára

Posztumusz Magyar Örökség díjban részesült Huszár László 

A magyar ifjúsági mozgalomban betöltött 
szerepe, tudományos, társadalmi, politikai, 
közéleti és írói munkássága meghatározó 
fontosságú. Azon kevesek közé tartozott, 
akik aláírták a Charta 77-et, irányította a Ki-
sebbségi Jogvédő Szervezet munkáját, bátran 

vállalta az üldöztetést, a bebörtönzést.
Az Együttélés Politikai Mozgalom alapítója. 

Nélküle nem jöhetett volna létre  a Mečiar-
korszak idején a Magyar Koalíció, majd pedig 
a pártegyesítés során az MKP. Az 1960-os 
években a Csemadok elnökségi tagja volt, majd 
az 1968-as prágai tavasz után távoznia kellett, 
1989. december 6-án a többi korábban kizárt 
taggal együtt rehabilitálták. Megalapította 
a Szövetség a Közös Célokért szervezetét, a 
Magyar Állandó Értekezlet létrejöttében is 
oroszlánrészt vállalt a külhoni magyarok kép-
viselőjeként. Könyvei, tanulmányai szerte a 
világon elismerést arattak, gondoljunk csak 
például a Kutyaszorító című munkájára.

Még szinte  fel sem tudjuk fogni, hogy halá-
lával mit veszítettünk. Azt viszont már most 
tudjuk, hogy hiányozni fog. Nagyon. Köszön-
jük a Teremtőnek, hogy itt volt, ismerhettük, 
dolgozhattunk Vele, tanulhattunk Tőle.  Nyu-
godjon békében! Bárdos Gyula

a Szlovákiai Magyar Művelődé-
si Intézet létrehozója, alapítója 
és igazgatója, az értéktár-moz-
galom felvidéki vezetője, az or-
szágos kulturális rendezvények 
és fesztiválok megálmodója és 
szervezője, számos, a felvidéki és 
Kárpát-medencei magyarok szá-
mára is fontos, hasznos kiadvány 
és könyv társszerzője, szerkesztő-
je, hanghordozók kiadója.

Köszönjük az életművét, több 
évtizedes közösségépítő és kö-
zösségmegtartó tevékenységét. 
Köszönjük a Teremtőnek, hogy 
itt volt közöttünk, ismerhettük és 
együttműködhettünk Vele. Meg-
adta az irányt, feladta nekünk a 
leckét, példát mutatott közösségi 
helytállásból és hűségből.“ e

kapta az egykori munkatársáról, 
a kiváló felvidéki költőről elneve-
zett Gyurcsó István Díjat.

Mindazok, akik ismerték, 
tisztelték és szerették (...) egyet-
értenek abban, hogy ő valóban 
komolyan gondolta és krédójának 
tartotta a közösség szolgálatát, 
amelyhez tartozott. Nem akár-
milyen módon, hanem teljes erő-

bedobással, nem is akármilyen 
szinten, hanem felsőfokon.

Több ember munkáját is ma-
gára vállalta, egész alkotó élete 
során folyamatosan túlterhelte 
magát. Nem tudott, nem is akart 
lassítani, félgőzzel dolgozni, csak-
is teljes erőbedobással, szinte egy-
személyes intézményként, mert ő 
volt a Huszár Laci, a csemadokos, 

A kitelepítésre emlékeztek

mutatójára került sor, majd levetítésre került a szerző, Népirtás 
Pozsonyligetfalun című dokumnetumfi lmje. vl
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Gímesen tartották meg a 7. Ág Tibor Napokat 2022. december 
3-án, majd 4-én délután a hegymegi falvakba, Menyhére és Bédre 
látogattak az érdeklődők, ahol Fehér Sándor helytörténész volt az 
idegenvezető. A rendezvény elején Katona István néprajzos, beszél-
getett Ág Zsókával és Ág Zoltánnal arról, ők, hogy emlékeznek 
édesapjuk munkásságára. A Csemadok elnökségi tagja, Neszméri 
Tünde a rendezvényen bejelentette, hogy a Csemadok Országos El-
nöksége 2023-tól országos rendezvénnyé nyilvánította az Ág Tibor 
Napokat. Ág Tibor a Csemadok és a Szlovákiai Magyar Művelődési 
Intézet munkatársa is volt.

A programban felléptek a régió gyermekcsoportjai, a Koloni 
Papatyka Folklórcsoport, a Berencsi Pimpimpápa és az Alsóbodoki 
Nefelejcs Népdalcsoport. Szerepelt a komáromi Bagla Banda, a 
Tiszta Forrás Zenekar, Csámpai Boglárka, a Ghymesi Igricek,  az 
Ág Tibor Zenetanoda, a Nyitragesztei Téliződ Hagyományőrző Női 
Éneklőcsoport, a Gímesi Villő Hagyományőrző Csoport, a Gaudium 

régizenei együttes. Kísérőprogramként az érdeklődők megtekintették 
a Tárgyalkotó népi iparművész címmel rendelkező Zoboralji Örökség 
Őrzői Hímző- és Viseletkészítő Műhely kiállítását. 

A rendezvény a Magyar Kormány Nemzetpolitikai Államtitkár-
ságának támogatásából, amit a Bethlen Gábor Alapon keresztül 
biztosítottak. n

Sikerrel zárult a Nemzetközi Betlehemes Találkozó kétnapos 
rendezvénye Tornaújfalun és Jánokon. Kassa Megye Kulturális 
Központja és a Csemadok huszadik alkalommal szervezték meg a 
betlehemesek találkozóját. 

A műsor a Garagulya Gólyalábas Komédiás Kompánia előadásá-
val kezdődött, melyet a betlehemes csoportok fellépése követett a 
kultúrházban. Kupec Zsófi a, Kassa Megye Kulturális Központjának 
referense a tornaújfalui helyszínről elmondta: „Annak ellenére, hogy 
egy nagyon kicsi magyarok által lakott Bódva-völgyi településről 
beszélünk, a helyiek továbbra is fontosnak tartják a néphagyo-
mányok ápolását és azok átadását. Ezek azért is fontosak, hogy a 
magyarság a Felvidék ezen részén is megmaradjon. A faluban van 
egy élő betlehemes hagyomány, a falu csoportja évről évre részt vesz 
a találkozókon. A tornaújfalui és jánoki csoportok mellett Magyar-
országról, illetve Szlovákiából is érkeztek betlehemes csoportok.” 

A jánoki betlehemesek bemutatkozása éveken át Bankó Ibolya, a 
jánoki kulturális élet egyik fő mozgatójának kezében volt. A jánoki 
betlehemezés évtizedekkel ezelőtt történt újjáélesztése és tovább 
éltetése az ő nevéhez fűződik. Jánokon emberemlékezet óta ápolják 
a betlehemezés hagyományát. 

„A betlehemezés a karácsonyhoz kötődő legismertebb magyar nép-
szokás. Egy olyan többszereplős dramatikus játékról van szó, melynek 
szereplői a kis Jézuson kívül Jézus születésének tanúi. A népszokásban 
két hagyománykör ötvöződik: a kereszténység előtti pogány és antik 
gyökerű képzetek, valamint az ünnep keresztény jellegéből fakadó 
szokások. Neve a bibliai Betlehem városának nevéből ered. A nép-
szokás célja a gonosz ártó szellemek elűzése zajkeltéssel, jelmezek és 
álarcok viselésével.” – mesélte Bankó Ibolya, aki 2016-ban átvette 
a Csemadok Közművelődési Díjat.   ZI

Nyitragesztén december 18-án tartották meg a Hagyományőrzők 
adventje elnevezésű rendezvényt, amelynek a helyi templom adott 
otthont. Fellépett az Alsóbodoki Asszonykórus, a Pogrányi Nagyha-
rang Hagyományőrző Csoport, a Nyitracsehi Férfi  Éneklőcsoport, a 
Gímesi Villő Hagyományőrző Csoport, a Csitári Menyecskekórus, 
a Nyitragesztei Téliződ Hagyományőrző Csoport, a helyi fi atalok és 
az Uniqum együttes. A koncert után a gesztei önkormányzat által 
szervezett karácsonyi vásáron is részt vettek a csemadokosok, a 
Zoboralji Örökség Őrzői Hímző- és Viseletkészítő Műhely a helyi 
óvoda részére ajándékokat ajánlott fel. A Csemadok Nyitragesztei 
Alapszervezete rendezvényét a Magyar Kormány Nemzetpolitikai 
Államtitkársága és a Bethlen Gábor Alap támogatta. Ge

2010-ben indult a magya-
rok kenyere kezdeményezés, 
amelynek hatására 2011-ben 
már 10 tonna gabonát gyűj-
töttek össze, és az ebből őrölt 
lisztből sütötték az országos 
augusztus 20-i ünnepi kenye-
ret és cipókat. A megmaradt 
lisztet a Böjte Csaba vezette Dévai Szent Ferenc Alapítvány kapta. 
A magyarországi Nemzeti Agrárgazdasági Kamara az idén a szepsi 
római katolikus esperesi körzetnek 2500 kilogramm búzalisztet 
adományozott, amit szimbolikusan átadtak a kedvezményezet-
teknek, akik között ott van a Csemadok Kassa-környéki Területi 
Választmánya is. 

A Csemadok Kassa-környéki TV Elnöksége döntése értelmében 
a lisztadományt a Kassa-környéki járásban működő Csemadok 
alapszervezetek kapják. Főleg azok az alapszervezetek, akik évente 
rendszeresen megemlékeznek az új kenyér ünnepéről és megsütik, 
megáldják az új kenyeret. A Területi Választmány megbízottjai a 
lisztadományt a Csemadok alapszervezetek közelgő évzáró taggyű-
léséin adják át.  zi
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Huszonharmadik alkalom-
mal rendezte meg a Csemadok 
Lévai Területi Választmánya 
téli teremlabdarúgó tornáját, 
mely hat alapszervezet csapa-
tának részvételével zajlott a lé-
vai városi sportcsarnokban. A jó 
hangulatú, küzdelmes tornán a 
győzelmet Vámosladány csapata 
szerezte meg Zselíz, Zsemlér, 
Léva, Nagysalló és Ipolypásztó 
előtt. A legjobb kapus a zselízi 

Decemberben az adventi várakozás jegyében Kassán a Csema-
dokban kézműves foglalkozásokra hívták a gyerekeket december 
10-én. A Cimbora tehetségfejlesztő műhely rendhagyó foglalko-
zásán kicsik és nagyok alkottak. Varga Anikó színművésznő me-

sefoglalkozása után 
igazi mázaskalácsot 
sütöttek és díszí-
tettek, Péter Krisz-
tinával csodálatos 
karácsonyi díszeket 
készítettek.

Ilyenkor nem ma-
radhat el a közös éneklés és tánc, Velkey Máriával hangszereket is 
megszólaltattak és vicces játékokat is játszottak a cimborák. Hosszú 
idő után igazi karácsonyfát is díszítettünk a Csemadok nagytermé-
ben, amely mellett a következő héten a nyugdíjasok, énekcsoportok 
és fi atalok is találkoztak karácsonyváró alkalmaikon. HA

December 3-4-én a községi hiva-
tal karácsonyi vásárt, a Csemadok 
alapszervezete könyvvásárt szer-
vezett Éberhardon. Minden évben 
sikerül sok könyvet, naptárt, tár-
sasjátékot értékesíteni. A könyvek 
a dunaszerdahelyi Családi Könyv-
klubból és a somorjai Panta Rhei 
könyvesboltból voltak. 

Alapszervezetünk karácsony kö-
zeledtével ellátogatott Szentendrére, 
ahol a résztvevők megcsodálták a ka-
rácsonyi vásárt, megkóstolták a fi nom 
karácsonyi forralt bort és a kürtös kalácsot, többen megtekintették 
a Szamos Marcipán Múzeumot, ahol megismerkedtek a marcipán-
készítés és a cukrászat remekeivel. A Hubay Házban a Karácsonyi 
Kiállítás régi karácsonyi díszei és képeslapjai között gyönyörködtek, 
ezekből vásárolni is lehetett. Délután a főtéren felállított karácsonyfa és 
Betlehem mellett tartalmas műsornak lehettünk résztvevői. A műsort 
az óvodások kezdték, a jászolba tették a Kis Jézuskát és karácsonyi 
énekeket énekeltek, valamint Németh Kristóf színész karácsonyi 
verseket szavalt, illetve Gregor Bernadett énekelt. 

A Csemadok alapszervezete évente december 24-én az Apponyi 
kápolnába hívja mendikálni az érdeklődőket, akik részt vesznek az 
éjféli szentmisén is. Az éjféli szentmisét volt plébánosunk, Krusác 
József celebrálta. A szentmise végén a résztvevők elénekelték nem-
zeti imánkat, a Himnuszt is. Az idén is szép számban vettek részt 
tagjaink, illetve a hívek a szentestei rendezvényen. FM

A Csemadok Tornaljai Terü-
leti Választmányának rendezé-
sében került sor a Fazekasság 
Gömörben – gömöri kerámia 
című előadásra december 13-
án a tornaljai Rákóczi Magyar 
Házban. A tornaljai Kazinczy 
Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű 
Aapiskola két tanulója Dusza 
Hanna Zsófi a (VII.A) és Miklós Mária Noémi (VII.A) mutatta 
be azt az előadást, amellyel aranysávos minősítést értek el a galántai 
Kincskeresők – helyi értékeket kutató diákok konferenciáján. 
A gömöri kerámiáról Majoros Jácint, a lévárti néprajzi gyűjtemény 
tulajdonosa tartott beszámolót.  tá

Újabb sikeres, 
magas színvonalú 
rendezvényt tud-
hat maga mögött a 
Csemadok Lévai 
Alapszervezete. 
A lévai Zsinagó-
gában harmadik 
alkalommal megrendezett „Fiatal tehetségek koncertje” elnevezésű 
rendezvényen Éder Mária és Sándor Ágnes konferálásával fellépett: 
Alt Gergő, Kosorin Dalma, Sobocky Jázmin, Slovák Alexandra, 
Srna Anna, Varga Tamás, Tóth Fanni, Ammer Dávid, Szegény 
Dorottya, Dóka Dávid, Antal Tímea, Farkas Szilárd János, Éder 
Kristóf és Bohák Emese.  DE

Változatos, színes műsort láthatott a zselízi kultúrházat az utolsó 
ülőhelyig megtöltő közönség a kétévente megrendezésre kerülő 
Novemberi Találkozó elnevezésű járási rendezvényen. A Lévai járás 
Csemadok alapszervezetei mellett működő csoportok seregszem-
léjén váltotta egymást a népművészet, a komoly- és könnyűzenei 
előadás, volt vers, próza, humoros jelenet, ének, tánc. Sajnos nem 
tudott minden csoport eljönni, de így is 15 műsorszámban több mint 
160 fellépő háromórás műsorát láthatták a fesztiválra ellátogatók. 
Támogatóinknak – KKA, BGA, Zselíz Városa, a Tiszta Forrás p.t., 
a Csemadok Zselízi Alapszervezete tagjai – köszönhetően zökke-
nőmentesen, jó hangulatban lezajlott találkozó közös vacsorával és 
nótázással fejeződött be. Fellépett többek között a helyi Cimbora 
óvoda, Goga Vivien, a palásti Búzavirág hagyományőrző csoport, 
az Érsekkétyi Pacsirta Éneklőcsoport, Cserba Bianka, a farnadi 
Rozmaring Asszonykórus, a zselízi nyugdíjas klub, a lévai Garam 
Menti Néptánc Együttes, Oszoli Valéria, a garamszentgyörgyi 
Rozmaring menyecskekórus, a Zselízi Őszirózsák, a nagyölvedi 
Rozmaring Népdalkör, a lekéri Nosztalgia éneklőcsoport, és a 
zselízi Franz Schubert Vegyeskar.   de

Hlavacsek Szabolcs, a legjobb 
góllövő a lévai Tóth Marek lett.
 De
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Január elsején a 
Szlovák Köztársa-
ság fennállásának 
30. évfordulója 
alkalmából állami 
kitüntetéseket adott 
át Zuzana Čaputová 
szlovák államfő. 
Az ünnepségre a 
Szlovák Filharmónia épületében került sor. Állami kitüntetésben 
részesült Takács András néprajzkutató, koreográfus és Korpás 
András felvidéki borász is. Takács Andrásnak, a Pribina kereszt 
első fokozatát nyújtotta át az államfő Szlovákia kulturális fejlődése, 
elsősorban a folklór terén kifejtett rendkívüli érdemei elismerésé-
ül - írta a ma7.sk.  Az államfő közösségi odalán kiemelik Takács 
András Csemadokban végzett munkáját, a néprajzi gyűjtéseket, 
koraográfi ai munkáját, publikációinak fontosságát! 

Szívből gratulálunk és a további munkához erőt, egészséget 
kívánunk! k

Irodalmi Kávéházzal zárult a XXXVI. Városi Kulturális Napok 
Pozsonyban, a Csemadok Pozsonyi Városi Választmányának szer-
vezésében. Ezúttal a Pozsonyi Kifl i Polgári Társulás vezetői hozták 
közelebb civil szervezetüket és kiadványaikat a közönséghez. 

A mintegy kétszáz tagot összefogó szervezet az elmúlt tizenkét 
évben komoly hírnévre tett szert. A polgári társulás alapító-elnökét, 
Bolemant Évát és Korpás Árpád alelnököt Csanaky Eleonóra kér-
dezte, aki személyes élményeivel és szeretetet árasztó gondolataival 
színezte a beszélgetést. 

„Az embereket szeretem.” Ez a mondat sokat elárul arról, hogy 
miként gondolkodik Bolemant Éva, és milyen célok mozgatták ak-
kor, amikor Ifj. Papp Sándorral elindították a Pozsonyi Kifl i Polgári 
Társulást 2010-ben. „Egy kétnyelvű weboldallal indultunk, és az 
volt a célunk, hogy minden pozsonyi magáénak érezze. Szerettük 
volna, hogy az emberek minél jobban tudjanak kapcsolódni a vá-
roshoz” – hangsúlyozta Bolemant Éva. Korpás Árpád a Pozsonyi 
Kifl i kiadványairól szólt, gyermekek és felnőttek számára is adnak 
ki könyveket. Az egyik legnépszerűbb kiadványuk a kalendárium, 
amelyet kilencedik éve, négy nyelven jelentetnek meg, de a diós és 
mákos fi nomságról szóló, a pozsonyi kifl i történetét bemutató könyvük 
is nagy népszerűségnek örvend. 

Bő egy évtized alatt, a társulás odáig jutott, hogy abban a tanácsadó 
testületben is helyet kaptak, amely Pozsony köztereinek névadásával 
foglalkozik. A rendezvény végén Jégh Izabella, a Csemadok Pozsonyi 
Városi Választmányának elnöke áldott ünnepet kívánva, lezárta az 
idei Városi Kulturális Napokat Pozsonyban.  kk

A bősi Csemadok és a 
Kék Duna Vegyes Kar az 
önkormányzattal és a plé-
bániával karöltve 1993 óta 
szervezi az Adventi hang-
versenyt a bősi Antióchiai 
Szent Margit-plébániatemp-
lomban advent második szombatján. A résztvevő kórusok a Vásárúti 
Dalárda a Fürge Ujjak Citerazenekar kíséretében, a Gyarmati Vegyes 
Kar, a Lébényi Liszt Ferenc Vegyeskar, a Nagymegyeri Bárdos Lajos 
Vegyes Kar, a Pozsonyeperjesi Kis Duna Vegyes Kar és a házigazda 
Bősi Kék Duna Vegyes Kar. 

A hangverseny után a program folytatódott a városi művelődési 
központ épülete előtt, ahol idén először kapott helyet a betlehem, 
amelyet megáldottak. Vida Gergely Darvas Ferenc, Advent című 
versét tolmácsolta a jelenlévőknek majd Nagy Mónika a Csendes éj és 
a Fehér karácsony eléneklésével köszöntötte az adventi ünnepet. Az 
egybegyűlteket Fenes Iván polgármester köszöntötte, majd felkérte 
Oros Csaba református lelkészt és Parák László esperest a betlehem 
megáldására és megszentelésére.   na

Az adventi időszakban a hitet, a reményt, az örömöt és a szeretetet 
erősítjük magukban. A harmadik adventi hétvégén került sor Bősön 
Szamaránszky Bartal Emőke és társai szervezésében, a város és a 
Csemadok támogatásával a XI. Kézműves vásárra a helyi művelődési 
központban. A gyermekek kézműveskedtek sógyurmával, papír adven-
ti koszorú is készült. Délután a gyerekeket a LA-LA-LAND zenekar 
koncertje várta, a felnőtteket Csiba Júlia koncertje. A vásár második 
napja a bősi Csemadok rendezvénye volt, délelőtt kézművesfoglalkozás 
várt a kicsikre és nagyokra, szebbnél szebb mézeskalácsok készültek 
Szabó Lilla jóvoltából. Délután az Aranykert és a Tőzike táncosai 
a Pántlika zenekar kíséretében fergeteges táncházat varázsoltak a 

kultúrház nagytermébe. Őket kö-
vették a Zöld Csillag tagjai Nagy 
Mónika vezetésével. 

December 17-én a negyedik 
gyertya lángja is felgyúlt, ahol a 
polgármester és az esperes szavait 
követően rövid műsor keretében, 
melyben felléptek Dóka Zsuzsa, 

Szabó László, Vida Gergely, az Aranykert és Tőzike néptánccsoportok. 
A decemberi ünnepkör lezárásaként december 20-án ellátogattunk a 
helyi nyugdíjasotthonba, ahol örömmel adtuk át szerény ajándékunkat 
a 73 lakónak. A Kék Duna Vegyes Kar gyönyörű műsora melegséget 
csalt a lakók szívébe.  na

Adventi kézműves foglalkozást 
tartott a Csemadok Nagybalogi 
Alapszervezete 2022. 12. 2- án 
az alapiskolában. A kellemes han-
gulatú rendezvényt Pál Csaba el-
nök nyitotta meg. Jelen volt Kluka 
Norbert polgármester és felesége. 
A résztvevők ajtódíszt, gyertyát készítettek ill. kipróbálhatták a szal-
véta-technikát is. A legkisebbek karácsonyi témájú kifestőt festettek 
és csillagszórót gyújtottak. A foglalkozás ideje alatt tea és puszedli 
mellett karácsonyi dalokat hallgattak, énekeltek kicsik és nagyok. A 
rendezvény támogatója Nagybalog község volt. pg
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A Csemadok Tornaljai 
Területi Választmánya szer-
vezésében december 2-án 
került sor Veres János: Vá-
logatott versek című köteté-
nek bemutatójára a tornaljai 
Rákóczi Magyar Házban. 
A néhai jeles csehszlováki-
ai magyar költő Tornalján 
született. A kötetet, amely családi kiadásban jelent meg Kovács 
Magda író mutatta be, beszélgetőtársa pedig a költő fi a, Vörös 
Attila volt. A költő 23 éve húnyt el, az utolsó kötete pedig 24 évvel 
ezelőtt jelent meg. A Válogatott versek kötet 114 verset tartalmaz, 
amit a család válogatott össze. TÁ

Lampl Zsuzsanna szocioló-
gus, A szlovákiai magyarok po-
litikai identitása 1989-1990-ben 
című kötetéről, a Csemadok 
Pozsonyligetfalui Alapszerve-
zetének rendezvényén mesélt. 
A könyv a bő harminc évvel 
ezelőtti eseményekhez repíti 
vissza az olvasót, és bemutatja, hogy melyek voltak a hangsúlyos 
politikai irányvonalak a rendszerváltás időszakában. A szerző 
ezúttal nem kérdőíves kutatást választott, hanem a digitalizált in-
formációk tengeréből merítette a legfontosabbakat az olvasó elé. 
A szerző a beszélgetésen úgy fogalmazott: „a politikai megosztottság 
1989 novemberében kezdődött.” A szociológus arra is kitért, hogy 
a magyaroknak milyen jelentős szerep jutott a rendszerváltásban, 
és hogy miként álltak az élére. Kiemelte az FMK szerepét, amely 
meghatározó volt ebben az időszakban, és kitért arra is, hogy az 
FMK tagjai már a rendszerváltás előtt is részt vettek magyarországi 
szabadegyetemeken. Ezek persze csak villanások a 240 oldalas 
könyvből, amely hét fejezetben elemzi a több mint három évtizeddel 
ezelőtti eseménysorozatot.  kk

A Szepsiben működő Csemadok Kassa-környéki Területi Vá-
lasztmány megtartotta 4. ülését a Magyar Ház épületében 2022. 
december 8-án. Az ülést Bubenko György, a TV elnöke nyitotta 
meg és vezette. A legutóbbi ülésen elfogadott határozati javaslatok 
értékelése után Zborai Imre titkár beszámolót tartott a Területi 
Választmány legutóbbi ülése óta eltelt időszak tevékenységéről és 
főbb feladatairól az elkövetkező időszakra. A Csemadok Országos 
Elnöksége eddigi munkájáról és az elkövetkező időszak feladatairól 
Köteles László, a Csemadok általános alelnöke számolt be. 

A tanácskozás értékelte a Választmány nyári és őszi kulturális 
rendezvényeit. Az ülésen megtárgyalták és elfogadták a TV és az 
alapszervezetek akciótervét a 2023-as esztendőre. A tanácskozáson 
többek között értékelték az aradi vértanúkra és az 1956-os magyar 
forradalomra való megemlékezéseket a régió magyarok által lakott 
településein, a 23. Egressy Béni Országos Színjátszó Fesztivált 
Szepsiben és Buzitán, valamint a 20. Nemzetközi betlehemes Ta-
lálkozót Tornaújfalun és Jánokon. 

Szó esett a magyar kultúra napja kétnapos területi emlékünnep-
ségéről Szepsiben és Buzitán. Szepsiben a Himnusz születésének 
200. évfordulója alkalmából szervezendő területi emlékünnepsé-
gen, átadják a Csemadok Magyar Helytállásért emlékplaketteket 
a kitüntetetteknek, Buzitán fellép a Kormorán zenekar. Szó esett a 
7. Népművészeti tanfolyam és továbbképzés megszervezéséről. Az 
ülésen megtárgyalták a megemlékezések és koszorúzások előké-
születeit, valamint a 30. Tompa Mihály Verseny járási fordulójának 
előkészületeit Szepsiben.  

A tanácskozáson többek között foglalkozott még a Csemadok 
tagsági bélyegek kiváltásáról, az alapszervezetek által szervezett 
kulturális rendezvényekről és találkozókról az új évben, a kiírt 
pályázati lehetőségekről, a Petőfi  Vetélkedő országos döntőjéről. 
A kassai Thália Színház új évadának bemutatóiról, a Választmány 
honlapjának kidolgozásáról, valamint a nagyidai Hagyományőrző 
Csoport megalakulásának 30. évfordulóján bemutatott gálamű-
sorról és a Buzitai Citerazenekar és a buzitai Kelepelők Gyermek 
Néptáncegyüttes megalakulásának 20. évfordulóján előadott em-
lékműsorról.  ZI

Nagykövesd község, a Csemadok Alapszervezet és a történelmi 
egyházak szervezésében 2022. december 18-án került sor a 4. adventi 
gyertyagyújtásra és az I. Karácsonyi Sütiverseny kiértékelésére a helyi 
kultúrházban. A három tagú zsűri 26 féle fi nomságot kóstolt meg, 
minden benevezett sütemény, sós fi nomság igazi remekmű volt. Bár 
nehéz volt a döntés, megszületett az eredmény. Az 1. helyen Balogh 
Ildikó, a másodikon Kanda Andrea, a 3. helyen Tóth Anita végzett. 
Különdíjban Bányácski Zsolt (legkreatívabb sütemény), Nagy Imre 
(legfi nomabb sós sütemény) és Jakus Mária (a legtöbb süteményfaj-
tával való benevezésért) részesült. 

A verseny célja felkutatni, megismertetni és megőrizni a régi hagyo-
mányos nagykövesdi süteményeket, a kedvenc családi recepteket és 
akár a saját alkotású remekműveket. A versenyre egyaránt neveztek 
tapasztalt és kezdő háziasszonyok és háziurak, édesszájúak és a sós 
sütik rajongói, fi atal és idősebb nagykövesdiek. Ge
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A Csemadok Kassa-környéki Terüle-
ti Választmánya szervezésében lépett fel 
Szepsiben a Kaláka együttes a Boldog 
Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpontban 
2022. december 21-én. 

Mikor a betlehemesek karácsonykor ház-
ról-házra járnak, üdvözlő versük végén ezt 
kérdezik: Szabad-e bejönni ide betlehem-
mel? A Kaláka együttes karácsonyi hang-
versenyének kerete ez a betlehemes játék 
volt. A műsorban elhangzottak karácsonyi 
népdalok, régi egyházi énekek, karácsonyi 
versekre írott Kaláka dalok. A népszerű Ka-
láka együttes 1969-ben alakult Budapesten. 
„A karácsonyi ünnepek előtt öltöztessük új 
ruhába a lelkeinket is, fogadjuk a kis Jézus 
megszületését örömmel és szeretetben.” – 

A Csemadok Tornaljai Területi Választmányának központi ün-
nepségét december 17-én Gömörfalván tartották, ahol a Harkácsi 
Asszonykórus VII. jótékonysági koncertjét rendezte, amelyen fellépet 
a Harkácsi Asszonykórus és a gömörfalvai gyerekek, az Andante 
Vegyeskar Tornaljáról, a nagybalogi Szivárvány Népdalkör és a 
református gyülekezet zenekara, a jászszentandrási Kamarakórus 
Egyesület és a sajógömöri evengélikus énekkar. 18-án adventi gyer-
tyagyújtással egybekötött ünnepi műsorra és kézműves foglalkozásra 
került sor a tornaljai Rákóczi Magyar Házban. Az adventi műsorban 
felléptek a Kazinczysok, a Major utcai Óvoda és a Református 
Óvoda csemetéi. A műsor után Iskolahívogatóra került sor, melynek 
keretében kézműves foglalkozáson vettek részt a gyerekek, amit az 
alapiskola pedagógusai szerveztek. Tá

a Gutenberg óta könyvekbe száműzött, szív-
némaságra született s ítélt versekből a maguk 
olvasata szerinti eredeti dallamot.” – vallotta 
a koncert után, Gryllus Dániel, a Kaláka 
együttes vezetője. 

Szepsiben is vastapssal jutalmazta a kö-
zönség az együttes fellépését, mert aki 
szépen énekel, az kétszer imádkozik. A 
karácsonyi hangverseny végén Gábor Ber-
talan szepsi római katolikus esperes-plébá-
nos köszönte meg a fellépésüket: „Sokan 
Szent Ágostonnak tulajdonítják az idézett 
mondatot, ami azt akarja kifejezni, hogy 
éneklés közben a szívünk teljesen kitárul 
Isten felé. A szép énekszó ugyanis felemel. 
Nem enged elkalandozni. A lényegre fi gyel-
meztet.” zi

hirdette a Csemadok Kassa-környéki Te-
rületi Választmány közleményében. A két-
szeres Kossuth-díjas Kaláka együttes tagjai 
is adventi és karácsonyi hangulatban várták 
az érdeklődőket.

„A Kaláka együttes nem ráerőszakolja a 
maguk szerzeményeit, hanem kimuzsikálják 


