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A Szlovákiai Civil Becsületrend Polgári Társulás május 7-én nyolcadik 

alkalommal adta át a Szlovákiai Civil Becsületrend-díjat a komáromi 

Kultúrpalota dísztermében. A kuratórium ez alkalommal Simek Viktor, 

zoboralji pedagógus-festőművész-karnagyot, a Magyar Kultúra Lovagját 

tartotta méltónak az elismerésre. 

A helyi Gaudium Vegyes Kar és Hangszeres Együttes, az egyik tavalyi díjazott, Stirber 

Lajos karnagy vezényletével, valamint Naňo Nimród gimnazista az L. Burda Zsuzsanna 

által Simek Viktornak írt vers tolmácsolásával az eseményhez méltó hangulatot teremtett. 

Majd Klemen Terézia, a polgári társulás alapító elnöke üdvözölte a résztvevőket, köztük a 

kuratóriumuk jelen levő tagjait, és szólt a társulás Erénnyel és példával jelmondat 

jegyében végzett tevékenységéről. Elárulta, hogy idén több jelölést kaptak, akik 

valamennyien megérdemelték volna a Szlovákiai Civil Becsületrend-díjat. Közülük 

hosszas véleménycsere után választották ki a sokrétű zoboralji értékteremtőt, Simek 

Viktort.   

Majd Keszegh Béla, Komárom polgármestere kiemelte e díj jelentőségét, amely e 

zűrzavaros világban a valós értékeket teremtőkre fókuszál. A díjazottról elmondta, hogy 

olyan életút áll mögötte, amellyel megmutatta, hogyan lehet hatékonyan szolgálni a 

magyar közösséget. 

Azután a díjazott volt zoboralji karnagy- és tanártársa, Dunajszky Géza laudációját az 

egyik kuratóriumi tag, Hulkó Gábor, a Szlovák Műszaki Egyetem professzora olvasta fel, s 

a méltatást diafilm-vetítés és egy Simek Viktor által vezényelt kórusmű elhangzása 

színesítette. 

Amikor világra jöttem, kaptam Istentől két ajándékot. A szívem mélyén helyet kapott a 

zene csodálatos világa és a festészet varázsa. A színekbe költözött dallamot el kell 

játszanom. Ez naponta foglalkoztat és éltet” – vallja dr. Simek Viktor, rajztanár és karnagy, 

Zoboralja szülöttje. Bár már nyolc X-szel a vállán, de rendületlenül dolgozik, s próbálja 

meg átmenteni a jövő számára mindazt a népművészeti kincset, amelyet a Zoboralján 

sokan a mai napig féltve őriznek. Íme, egy részlet a mottójából: Hazánkat és népünket 

csak akkor szerethetjük igazán, ha jól ismerjük múltját és ennek fontos részét, a 

néphagyományt. Szülőföldem, Zoboralja megragadó tája, színpompás népviselete nem 

merülhet feledésbe“. 

A méltatás elhangzása után a kuratóriumi tagok 

átadták a díjat és a virágcsokrot, és gratuláltak 

Simek Viktornak, aki a társulás emlékkönyvébe 

tett sajátkezű bejegyzést. Záróakkordként a 

„Gaudium“ Koltay Gergely Ki szívét osztja szét 

című dalát adta elő, Naňo Nimród pedig a Száraz 

Pál által a zoboralji értékteremtőnek írt Pasztell 

című verset mondta el.  

 



 

 


