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MEGHÍVÓ 
 
 

Tisztelettel meghívjuk  
a Csemadok Vámbéry 
Ármin Alapszervezet 
és a Szlovákiai Magyar 
Művelődési Intézet 
Kulturális Napjaira, 
amelyet 2015. novem-
ber 24-e és december 
1-je között rendezünk 
a Dunaszerdahelyi  
Csemadok Házban. 

 
 
Belépőjegyek vásárlásával  
a Csemadok szervezet mű-
ködését támogatja. 
 
Eseményeinkre  
egységes belépő: 2 € 
amelyeket az előadások  
után sorsolunk, és értékes 
könyveket nyerhetnek. 
 
 
 
SZERETETTEL VÁRJUK TAG-
JAINKAT ÉS AZ ÉRDEKLŐDŐ-
KET. 
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HAGYD ÖRÖKÜL...  
 

Szendrei Judit és Dabóczy Krisztina tűzzománc alkotóművészek kiállítása  
 

A kiállítást Iván Péter, a Kortárs Magyar Galéria vezetője méltatja. 
 

2015. november 24-én, kedden, 18.00 órakor a Csemadok Házban 
 

A magyar koronázási palást 
 

A magyar történelem kitüntetett szimbolikus tárgyát, a X. században hímzett magyar koro-
názási palástot most, a XXI.-ben a tűzzománc művészetében keltettük életre. Több évtizede 
foglalkoztat a feladat, hogy a mintázat elemeit - az apostolokat, a szenteket, a templomokat 
és a díszítő indamotívumokat - rekeszzománcban teremtsük újjá és jól láthatóvá tegyük. 
Örökségünket most - a vele összhangban levő szakrális témájú alkotásainkkal együtt - szere-
tettel adjuk át a kiállítás látogatóinak. 
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CSEREPEK 
 

Ág Tibor könyvének bemutatója  
 

2015. november 25-én, szerdán, 18.00 órakor a Csemadok Házban.  
A kiadványt bemutatja Kovács László, közreműködik a Béke-Sárosfai  

Cimborák Népdalkör  
 

A könyv, melyet az olvasó kezében tart, Ág Tibornak, a szlovákiai magyar zenei élet minde-
nesének „emlékcserepeit” tartalmazza. Keletkezési körülményei is olyanok volt, mint maguk 
a rövid írásokban megörökített emlékek. Ezeknek az emlékcserepeknek a stílusát utánozva 

próbálom leírni ezt az önmagában 
is érdekes történeteket. 
Egy alkalommal, amikor a békei 
éneklő csoport számára összeállí-
tandó népdalcsokor ügyében jár-
tam Ág Tibornál, megemlítette, 
hogy egy különös dologba vágott 
bele. Szeretné életpályájának 
folyamán szerzett élményeit rövid 
visszaemlékező írásokban rögzíte-
ni, mert „…félek, hogy egyre in-
kább kiesnek emlékezetemből. 
Pedig - folytatta - egynémelyik 
nem csak szórakoztató, hanem 

tanulságos is lehet az utánam jöttek számára.” S elkezdte leírni ezeket a rövid, kezdetben 
adomázó, később komolyabb történeteket. Először szinte minden összefüggés nélkül, ami 
éppen valamiről eszébe jutott, később már rendszeresebben. Egy másik alkalommal, nála 
járva, megmutatta az addig leírt történeteket, s arra kért, hogy próbáljam megszerkeszteni 
ezeket az írásokat, mert talán valamilyen formában meg is jelentetné őket. 
Ekkor, az ebben a kötetben olvasható írásoknak körülbelül a háromnegyed részét adta át 
nekem. Elolvasva őket, szinte készen kínálkozott az az osztályozási szempont, mely végül is 
megvalósult, vagyis: a karvezetőnek, a népdalgyűjtőnek, a népzenekutatónak, az együttesek 
alapítójának és mozgalmak elindítójának a visszaemlékezései. Azokat a szövegeket, melyek 
nem munkásságának egyes tevékenységi köreivel függtek össze, hanem személyes életének 
eseményeire emlékezve íródtak, egy külön fejezetbe gyűjtöttem, melynek Történetek az 
életéből címet adtam. 
Az írásoknak ezt a csoportosítását még megbeszéltem vele, áldását adta rá. Sajnos a végső 
formába öntést már nem érte meg. A kiadó tehát tulajdonképpen az ő beleegyezésével 
jelenteti meg ebben a formában ezt a könyvet. 
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ZENÉS EST  
KOSÁRY JUDITTAL 

 
2015. november 27-én, pénteken, 18.00 órakor a Csemadok Házban 

 
Kosáry Judit a Szlovákiai Magyarnóta-kedvelők Klubjának egyik alapítója, nóta-
énekes. Számtalan fellépéssel maga mögött elismerést vívott ki nemcsak Felvidé-
ken, de Magyarországon is. 
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VIADALHELYEKEN, VÉRESSEN, SEBESSEN…  
 

Katonaköltők, katonadalok a XVI. századtól az I. világháborúig 
 

KÁTAI ZOLTÁN ÉNEKMONDÓ ESTJE 
Vendégként fellép a Vásárúti Dalárda 

 

2015. december 1-jén, kedden, 18.00 órakor a Csemadok Házban 
 

Élete: 
 

„Gyermekkoromban kezdett, különböző zenei stúdiumok után 1983 óta hivatásszerűen zené-
lek, énekelek, 11 évet töltöttem a Mákvirág népzenei együttesben. Velük a nagyvilágot, 
Dinnyés Józseffel Magyarországot jártam; muzsikáltam Kecskés Andrással, Kobzos Kiss Ta-
mással. A zenén keresztül jó barátságba kerültem Sebő Ferenccel, Cseh Tamással, a Kaláka 
együttessel, verséneklőkkel, utcaszínházi csepűrágókkal, népzenészekkel és néhány fiatal 
énekmondóval.”  
Gyermekkorában zongorázni tanult, majd ének szakra járt a szombathelyi tanárképzőbe, 
1977-ben, az első táncházzenész-képző tanfolyam végére, az utolsó félévre beiratkozott a 

nagybőgőn tanulók 
közé, ahol egy félévig 
Hamar Dánielhez (a 
Muzsikás együttes 
nagybőgőséhez) járt 
tanulni. 1983 és 1994 
között a Mákvirág 
együttes tagja volt. 
„Az énekmondó titulust 
én találtam ki, bár 
sokan tulajdonítják 
magukénak. 1983-ban 
úgy érkeztem Pestre, 
hogy az akkor már ked-
ves barátom, Dinnyés 
József azt mondta, ne 

törődjek a lakással, lakhatok nála. Még abban az évben Szegedre, talán ifjúsági napokra 
kapott meghívást Dinnyés, és – mi sem egyszerűbb, természetesen – vitt magával. A plakát-
ra kellett egy megnevezés. Jóska volt a daltulajdonos, amit egyébként meg ő talált ki, ez 
rendben is volt. A Dinnyésnél töltött napok alatt Tinódi Krónikáját olvasgattam, és éppen a 
Dávid király és Góliát küzdelmét megörökítő éneknél jártam. Ebben van egy strófa, ami úgy 
végződik, hogy énekmondással dicsérjétek az urat. No, ez ugrott be, s a plakátra azt írattam 
a nevem alá, énekmondó. Hát, így lettem énekmondó.” 


