
A kapcso-
lattartás, a 
tájékoztatás, 
az első kézből 
származó in-
formáció min-
dig fontos sze-
repet játszott 
Szövetségünk, 
a Csemadok 
életében. Nem 
véletlenül, hi-

szen egy szervezet életképességét, működését 
és hatékonyságát meghatározóan befolyásolja 
az a tény, hogy tagjai milyen naprakész infor-
mációkkal rendelkeznek, mennyire tájéko-
zottak a különböző szintű döntések, illetve 
programok megvalósítása tekintetében.

A legutóbbi, nagyfödémesi országos köz-
gyűlésünkön, illetve az azt megelőző területi 
konferenciákon is többen nosztalgiázva emlé-
keztek azokra az évekre, amikor a Csemadok-
nak a hazai költségvetésből származó anyagi 
támogatása lehetővé tette a saját kulturális 
hetilap, az egykori Fáklya nyomdokaiba lépett 
Hétnek a rendszeres megjelenését. 

A politikai és társadalmi változások követ-
keztében, a működési költségekre szánt állami 
támogatás drasztikus csökkentése, majd teljes 
megszűntetése oda vezetett, hogy huszonkét 
évvel ezelőtt, 1995 áprilisában jelent meg a 
Hét című, a Csemadok életében rendkívüli 

Első kézből – közösségünk érdekében
fontossággal bíró, s a Szövetség tagjai által 
jogosan igényelt hetilap utolsó száma. Néhány 
kísérlet még volt ugyan a lap újraindítására, 
de az újraélesztés, a rendszeres megjelenés 
csak óhaj maradt.

Az utóbbi években, a Bethlen Gábor Alap 
támogatásának köszönhetően, időszakos ki-
adványokkal igyekeztünk legalább részben 
pótolni a rendszeres tájékoztatást korábban 
biztosító hetilap hiányát. A korábban negyed-
évenként megjelent Tizenkét hét című kiad-
ványunk kedvező fogadtatása, illetve annak 
pozitív visszhangja a gyakoribb, rendszeres 
megjelenés igényét jelezte.

A Szövetségünk tevékenységét, az egyes 
területi választmányok és régiók munká-
ját bemutató írások mellett szeretnénk a 
véleménycserének, az új ötletek közzété-
telének, a tapasztalatok, illetve a szakmai 
ismeretek átadásának is megfelelő fórumot 
biztosítani. 

Tisztelt Olvasók, kedves Csemadok-tagok! 
Olyan kiadvány rendszeres megjelentetését 
indítjuk az Első kézből mostani számával, 
amely – reményeink szerint – hozzájárul azon 
elképzelésünk megvalósításához, hogy a tava-
lyi közgyűlésen jóváhagyott programunkat az 
eddiginél hatékonyabb módszerekkel tudjuk 
majd megvalósítani Szövetségünk tagjaival, 
közösségünk érdekében. 

Bárdos Gyula, 
a Csemadok országos elnöke

Augusztus 20-a al-
kalmából kerül felál-
lításra Rieger Tibor 
szobrászművész Ma-
gyarok Nagyasszonya 
szobra a csallóközi 
Királyfiakarcsán. 
A szobrot bronzból kiöntve sze-
retnék még az idén felállítani.  
A szoborbizottság védnöki testületének tag-
ja Bárdos Gyula a Csemadok elnöke is.

Magyarok 
Nagyasszonya

Ismerjük-e Pozsonyt?
Pozsony számos utazó úti célja. Több-

ségük ügyes-bajos dolgaik intézése végett 
jutnak el ide. A magunkfajta magyar em-
ber, ha közel lakik, a munka után jön nap 
mint nap. 

A világutazó, az osztrák vagy német 
nyugdíjas az idegenvezető városismerte-
tőjét meghallgatva elégedetten dörzsöli a 
tenyerét, lám: „Ez egy egészen helyes kis 
város, csillogó tornyú templomokkal, négy-
tornyú várral, pompás főúri palotákkal. 
Csak tudnám, hogy miért emlegetik folyton 
Magyarország fővárosaként, ha egyszer 
Szlovákiában járunk?“

Folytatás a 7. oldalon!

Első kézből
„Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg nem szerzi magának.” Kodály Zoltán
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Népdalköröknek és népdalénekeseknek szóló tanfolyamot szerve-
zett a Csemadok Kassa-környéki Területi Választmánya, a Csereháti 
Művészeti Egyesület a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézettel. A 
rendezvényre Ájban került sor, 2017. április 29-én. A tanfolyamon 
csaknem negyven érdeklődő vett részt a Bódva-völgyéből, Kanyapta 
mentéről és a Hernád partjáról. A képzést Bárdosi Ildikó, népdal-
énekes, népzeneoktató tartotta, akinek férje, Molnár Miklós, a 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanára is közreműködött a 
tanfolyamon: a közös népdalénekléseket kísérte hegedűn.

Bodnár László Sátoraljaújhelyen élő költő volt a vendége a borsi 
Csemadoknak április 23-án, a költészet napja alkalmából. A költőt 
Székelyné Kormos Mária mutatta be, majd fel is olvasta néhány 
versét. Ez után a könyvtár vezetője, Szegedy Mária Figura Katalint 
mutatta be, aki szintén verseket (is) ír szabadidejében. Alkotásait 
sokáig a  fi ókban tartogatta, de egy kis bíztatás után már az ő 
verseivel köszönthették a szépkorúakat a nyugdíjas találkozón, és 
karácsonyi verse is elhangzott a templomokban. Tagja a Csemadok 
éneklőcsoportjának és részt vesz a hagyományok megőrzésében. 

2017-re Szent László-évet hirdettek a lovagkirály trónra lépé-
sének 940. és szentté avatásának 825. évfordulója alkalmából. 
Ennek kapcsán a Csemadok Erdélyi János Területi Választmánya 
szervezésében a nagykaposi Magyar Közösségi Házban május 3-án 
megnyílt a Szent László Vándorkiállítás. A kiállítást a területi vá-
lasztmány elnöke, Gabri Rudolf nyitotta meg. A kiállítás két hétig 
volt megtekinthető Nagykaposon.

Herczegh Melindát és Mikolay Imrét 2017. március 31-én díszpol-
gári címben részesítette Nagykapos Önkormányzata a Nagykapos és 
Vidéke Társulás, valamint a Csemadok Nagykaposi Alapszervezete 
beterjesztése alapján. 

Herczegh Melinda férjével, Dr. Herczegh Gézával a férje édes-
apjának emlékére létrehozta a Herczegh Károly Alapítványt az 
Ung-vidék és Bodrogköz fi ataljai számára, az anyanyelvi kultúrájuk 
fejlesztésére. Herczegh Géza 2010-ben bekövetkezett halála után 
Melinda asszony viszi tovább az alapítvány munkáját.

Mikolay Imrét a történelem vihara korán elsodorta szülőváros-
ából, de nem feledte honnan indult. Szabadidejében lelkesen, szinte 
megszállottan gyűjtögetett Nagykapos történelmével foglalkozó 
írásos anyagokat. Gyűjteményét átadta a nagykaposi Magyar Kö-
zösségi Háznak. 

Április 30-án hetedik alka-
lommal rendezték meg a Csábi 
Orgona Estet. A szervezők célja, 
hogy a hallgatóság megértse az 
elhangzó zeneműveket. Érdekes 
adalékok előzték meg a darabok 
felcsendülését, valamint kive-
títették az orgonista játékát. 
A hangverseny meghívottja 
ezúttal a Szent István-bazilika 
friss Erkel-díjas orgonaművésze, 
Virágh András Gábor volt. 

A Csábi Orgona Est Farkas András tenor mutatkozott be, aki 
a kiváló helyi szoprán, Híves Mária duettpartnere volt. Első kon-
certfellépését láthattuk az új Szeder Kórusnak, akik az Ipolybalogi 
Művészeti Alapiskola csábi gyermekkarával énekeltek.

Három év után 2017. március 
20-án újra Buzitára látogatott 
Böjte Csaba testvér, ferences rendi 
szerzetes, a Dévai Szent Ferenc 
Alapítvány alapítója. Gondolatai 
az Istennel való mély és bensőséges 
kapcsolatokról, Isten ajándékairól 
és isteni parancsolatokról szóltak. 
Az Erdélyből érkezett vendége-
ket és a közönséget Mohňanský 
József, Buzita polgármestere köszöntötte. Először Hornyák Marek 
és zenekara, Mohňanský Veronikával és Mohňanský Dominikával 
kiegészülve mutatkozott be. Fellépésük után következett Böjte Csaba 
előadása, mely után a Role zenekar fellépését tekinthették meg az 
érdeklődők. 
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A Pozsonyi Területi Választ-
mány a legkisebb az ország-
ban, a városrészekben működő 
alapszervezeteket fogja össze. 
Specifi kus körülmények között 
dolgoznak, hiszen a nagyvárosi 
szórvány közösséget kell össze-
fogniuk. A városi választmány 
és szervezetei mégis több tucat 
rendezvényt szerveznek meg 
évente. 

A pozsonyi csemadokosok több, 
a fővárosban és környékén műkö-
dő magyar szervezettel is együtt-
működnek, valamint a Pozsonyi 
Magyar Intézettel és Magyaror-
szág Nagykövetségével is. De a 
Cseh és Morvaországi Magyarok 
Szövetségével, valamint a Bécsi 
Európa Clubbal is szerveznek 
közös rendezvényeket. 

A tavalyi évben már a jubile-
umi, harmincadik pozsonyi Vá-
rosi Kulturális Napok (VKN) 
rendezvénysorozatot szervezte 
meg a Csemadok Pozsonyi Vá-
rosi Választmánya, ez mellett a 
március 15-ei, központi ünnepsé-
get is a pozsonyiak szervezik meg. 
Ez utóbbit a Medikus-kertben, 
Petőfi  Sándor szobránál, melyről 
sokan azt mondják, hogy a ma-
gyarság sorsfordulóit a felvidéki 
magyarsággal együtt éli meg. 
Volt, mikor körbekerítették, be-
dobozolták, megrongálták, meg-
csonkították. De végül mindig 
a fejünk felé magasodva várja a 
tavaszi megemlékezést, amikor a 
szabadságot ünnepeljük.

Csemadok Pozsonyban, avagy szórványban is lehet

A városi választmánynak 
négy alapszervezete van: 
Pozsonypüspökin, Ligetfalun 
és az Óvárosban, a negyedik 
szervezete a Szőttes Kama-
ra Néptáncegyüttes. A mikro 
választmánynak is nevezhető 
Pozsonyi Városi Választmány 
a fővárosi szórványban teremt 
értékeket, hagyományokat, él-
teti a magyar szót, a magyar 
kultúrát, és ezzel olyan munkát 
végez, mely felbecsülhetetlen – 
véli Jégh Izabella. 

A VKN Hornyák István ötlete 
volt, még a rendszerváltás előtt; 
aki annak idején a Csemadok 
városi bizottságának volt a tit-
kára „Ő találta ki, hogy ősszel jó 
lenne, ha minden alapszervezet 
egy-egy programmal hozzájá-
rulna ehhez a rendezvényso-
rozathoz és Városi Kulturális 
Napok elnevezéssel lenne több 
magyar program egy bizonyos 
időszak alatt. El is indult a Na-

pok sorozata, majd 1988-ban ő 
elment a Csemadokból a rádióba 
dolgozni, és én lettem a titkár. 
Természetesen vállaltam a ren-
dezvény további megszervezését 
is. Próbáltam évről-évre csiszol-
ni a programon, az adott körül-
ményekhez mérten. Hornyák 
István úgy határozott, hogy eb-
ben az időszakban megpróbálja 
szerepeltetni Pozsonyban a mű-

kedvelő színjátszókat és gyerek 
csoportokat, akik máskor nem 
jutnak el Pozsonyba. Fontos volt 
ilyen fellépési lehetőséget bizto-
sítani a magyar csoportoknak, 
ezt az ötletét a további években 
is alkalmaztuk – tudtuk meg 
Jégh Izabellától a Pozsonyi Vá-
rosi Választmány elnökétől. 

Kérdésünkre, hogy állt össze 
a program, Jégh Izabella el-
mondta: „az alapszervezeteknek 
megvan a maga specifi kuma. A 
ligetfaluiak történelmi, egész-
ségügyi előadásokat szerveznek. 
Az óvárosi alapszervezet, amíg 

bekapcsolódott rendezvénnyel is, 
elsősorban kiállításokat szerve-
zett. Az utolsó két-három évben 
csak ellátogatnak a rendezvé-
nyekre. A pozsonypüspöki alap-
szervezetnek van a legtöbb ren-
dezvénye, gyakorta rendezünk 
előadásokat, megemlékezéseket, 
és ezért több mindennel be tud 
kapcsolódni az alapszervezet. 
Az újvárosi alapszervezetünk a 
Szőttes tagjaiból áll, nekik is volt 
fellépésük 2016-ban. Ezekből 
állt aztán össze a 14-15 program-
ból álló rendezvénysorozat.” 

A program keretein belül meg-
emlékeznek a kitelepítettekről, 
valamint az aradi és pozsonyi 
vértanúkról, a világháború ál-
dozatairól is. 

Az év folyamán további ren-
dezvényeik vannak a szerve-
zeteknek. Az óvárosiak ebben 
az évben már két teltházas író-
olvasó találkozót szerveztek, 

de minden évben 
megemlékeznek 
zeneszerzőinkről 
is. A ligetfalusiak 
minden hónapban 
tartanak előadást, 
tavalyelőtt pedig 
nagy fába vágták 
fejszéjüket, köz-
vetlenül a második 
világháború után 
elkövetett tömeges 
gyilkosságok áldo-
zatainak emlék-

művet állított Pozsonyligetfalun. 
Pozsonypüspökin is több mint 
egy tucat rendezvényt szervez-
nek meg évről-évre. A VKN-en 
belül az alapszervezet minden 
évben kitüntet egy olyan sze-
mélyiséget, aki tevékenységével 
nagyban hozzájárult a Csema-
dok munkásságához. A Szőt-
tes Kamara Néptáncegyüttes 
tagjai táncanyanyelvünket 
autentikusan mutatják be a 
nagyközönségnek, és nem csak 
a magyaroknak, műsorukat az 
államalkotó nemzet fi ai is szí-
vesen megnézik. 

Jégh Izabella

A  VKN megnyitója
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Tavaly volt 25 éves a Bibliotheca 
Hungarica gyűjtemény. Az igazgatót, Végh 
Lászlót kérdeztük.

– Igazgató úr, mivé fejlődött, terebélye-
sedett a könyvtár az elmúlt negyedszázad 
alatt? 

– A somorjai Fórum Kisebbségkutató 
Intézet keretében működő Szlovákiai Ma-
gyar Levéltár őrzi a szlovákiai magyarság 
életével kapcsolatos levéltári dokumen-
tumokat, a Csemadok irattárát, a szlová-
kiai magyar politikai pártok, társadalmi, 
kulturális és egyéb szervezetek, intézmé-
nyek iratanyagait, közéleti személyek, írók, 
művészek levelezését, hagyatékát. Fontos 
része a gyűjteménynek a szlovákiai magyar 
településekkel kapcsolatos képeslapok, 
kisnyomtatványok, plakátok, egyéb írásos 
anyagok és a fényképtár.

Ahol a Csemadok irattárát őrzik

Tompa Mihály Országos Verseny

– 2019-ben megalakulásának 70. évfordu-
lóját ünnepli majd a Csemadok. Ebből az al-
kalomból bizonyára sok alapszervezet szeretne 
minél többet megtudni saját kezdeteiről. A 
Bibliotheca Hungarica a Csemadok levéltá-
rának őrzője is. Milyen a csemadokos anyag, 
és hogyan kutatható a gyűjteményben?

Levéltárunk 1996 óta gondozza a Csemadok 
központi irattárát, végzi a mintegy 70 folyómé-
ternyi levéltári anyag folyamatos feldolgozását. 
A levéltári rendszerező munka eredményeként 
az iratgyűjtemény egyre jobban kutathatóvá 
vált és feltárja előttünk a Csemadok sokré-
tű tevékenységének minden szeletét. Ezzel 
kívánjuk segíteni a Csemadok történetének 
megírására vállalkozók munkáját, forrásgyűj-
temények kiadását, kronológiák, valamint 
egyéb kiadványok elkészítését. A levéltárban 
megtalálható minden Csemadokról szóló, 
vagy tevékenységével kapcsolatos központi, 

helyi, vagy regionális kiadvány, továbbá gazdag 
fotóarchívum áll a kutatók rendelkezésére. 
Interneten hozzáférhető digitalizált formában 
a Csemadok tagság központi nyilvántartása 
az 1949-52 közötti évekből, olvasható a Hét 
c. hetilap összes száma.

A Csemadok levéltárról részletesebb 
információkat talál az adatbank.sk web-
oldalon. 

Idén huszonhatodik alkalommal szervezték meg a versenyt, 
melyen minden gördülékenyen zajlott, és az eső ellenére érezhető 
volt a fesztiválhangulat. A rendező Csemadok Rimaszombati Te-
rületi Választmányának titkárát, Povinsky Elvirát kérdeztük. 

– Idén hányan vettek részt a versenyen? Mi jelent minden évben nagy 
kihívást a szervezésben?

– A versenybe évente kb. 3000 érdeklődő nevez be. Az iskolai, 
körzeti, járási versenyek és országos elődöntők után idén az orszá-
gos döntőbe 248 versenyző jutott be, akik öt életkori kategóriában 
vers- és prózamondásban, valamint verséneklésben mérettették meg 
magukat. A versenyzőkkel természetesen minden évben érkeznek kí-
sérők (pedagógusok, illetve szülők), de jönnek vendégek, szereplők, 
a zsűri tagjai, akiknek elszállásolásáról, ellátásáról gondoskodunk 
kell, s talán ez számunkra a legnehezebb feladat, amivel próbálunk 
megbírkózni legjobb tudásunk és lehetőségeink szerint. Igyekszünk 
jó vendéglátók, szívélyes házigazdák lenni. 

– A verseny ideje alatt látható színházi produkciók mi alapján ke-
rülnek be a programba?

– A kísérő programokat úgy állítjuk össze, hogy minden kor-
osztály találjon bennük kedvére valót. Mivel a három nap főleg a 
versekről és prózákról szól, a műsorba inkább zenés-  illetve táncos 
produkciókat választunk, de van városnézés és különféle játékos 
foglalkozások is. Az idei műsorszámok kiválasztásánál természe-
tesen fi gyelembe vettük azt is, hogy 200 éve született a verseny 
névadója, Tompa Mihály és a magyar irodalom másik nagy alakja, 
Arany János. Kiállítással, illetve a Csavar Színház magával ragadó 
előadásával tisztelegtünk nagyságuk előtt. 

– A csalódottak könnyeit látva gondoltak már arra, hogy nem kel-
lene tényleges versenyként felfogni ezt az eseményt, és lehetne „csak“ 
minőségi irodalomszerető, versmondó és verséneklő együttlétként is 
megszervezni, hiszen tulajdonképpen ez a lényege?  

– Ez a rendezvény versenyként indult útjára 26 évvel ezelőtt, 
amelynek vannak bizonyos szabályai. A résztvevőket évről évre a 
megmérettetés lehetősége, a győzni akarás motiválja. Azért neveznek 
be, mert össze akarják mérni tehetségüket, felkészültségüket, el 
szeretnének jutni a rimaszombati döntőbe, ahol még a csalódott-
ságukban könnyeket ejtők is jól érzik magukat. Lehetne persze 
szervezni versmondó fesztivált, vagy irodalom kedvelők találkozóját, 
de az már  nem a Tompa Mihály Országos Verseny lenne.

– Mi lehet annak a záloga, hogy még 26 év múlva is hasonlóan 
nagyszabásúan lehessen megrendezni ezt a versenyt?

– Amíg igény lesz rá és lesznek irodalmat kedvelő, versenyszel-
lemmel megáldott fi atalok, velük foglalkozó pedagógusok és szülők, 
addig ez a verseny élni fog. Amíg lesznek zsűritagok, akik megtisz-
teltetésnek veszik, hogy értékelhetik és tanácsokkal láthatják el a 
sok tehetséges fi atalt, addig nincs gond. S amíg lesznek elkötelezett 
Csemadok-tagok, kollégák, akik szabadidejük árán, szívvel-lélek-
kel részt vesznek a szervezésben a verseny minden szintjén, addig 
érdemes folytatni, remélhetőleg még nagyon sokáig!Fo
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A Csemadok alakuló közgyűlése, 1949
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KAPOCS

„Mi mindig azt kerestük, ami összehoz”
A nagyfödémesi Száraz 

Erzsébettel és Száraz Pállal 
beszélgettünk, akik mindket-
ten 15 éves koruktól tagjai a 
szövetségnek. 

– Erzsébet nagyfödémesi, Pál 
nagykéri. Ezek aránylag távol van-
nak egymástól. Hogyan kerültek 
mégis kapcsolatba egymással?

– SZE: Még 1975 májusában 
egy peredi rádióstalálkozón, ahol 
a magyar adás külső tudósítói 
és a szerkesztők gyűltek össze 
a sajtó napja alkalmából tartott 
vidéki felvételen. Itt ismertük fel 
először, hogy nagyon sok dolog-
ban közös az érdeklődésünk… 

– SZP: Aztán 1977-ben végül 
is házasság lett belőle.

– SZE: Amikor Pali átkerült 
a mi járásunkba, csemadokos 
maradt, és egy időre a helyi 
népművelő szerepét is elvállal-
ta. Én akkor babát vártam, Pali 
pedig népművelőként elindítot-
ta a színjátszó csoportot, amely 
10 évig fennállt! Aztán 1980-tól 
én lettem a népművelő, ő rende-
zőként folytatta, mindeközben 
építészként dolgozott. A gyere-
kek szinte a művelődési házban 
nőttek fel. 

– A Csemadok-tagság és a kul-
túraszervezői munka ezek szerint 
magától értetődő mindkettejük 
esetében?

– SZP: A Csemadokban tényleg 
nagyon régóta tevékenykedünk. 
A bársonyos forradalom ideje 
alatt érdekes változások zajlottak 
az egész társadalomban, a fal-
vakban élőket is megmozgatta, 
és sokaknak a Csemadokkal kap-
csolatban is változtak a nézeteik. 
Ekkoriban mi magunk kértük a 
vezetőségi tagság alóli felmenté-
sünket, mert azt gondoltuk, hogy 
„közkatonaként” is tudunk dol-
gozni, magyar kultúrát ápolni. 

– SZE: Ma is azt gondolom, 
hogy az embernek tudni kell fél-
reállni, és aztán meg újra „be-
leállni” a munkába, ha erre van 
szükség. Amikor nem voltunk 
vezetőségi tagok, akkor is részt 
vettünk a rendezvényeken, csak 
nem a miénk volt a felelősség. 
Aminek pedig szükségét éreztük 
a magyar közösség szempontjá-
ból, azt népművelőként a mű-
velődési házban is meg tudtam 
szervezni. Ilyen volt az 1997-ben 
megalakult Mákvirágok Színját-
szó- és Esztrádcsoport is, amely-
ben a Pali által vezetett egykori 
csoport tagjainak gyermekei 
szerepeltek. 

– Tudom, hogy Pali ír is. Az 
ilyen rendezvények megszervezé-
se a saját érdeklődési körtől sem 
független, ugye?

– SZE: Sok csodálatos irodal-
mi beszélgetésre került sor annak 
köszönhetően, hogy Palinak sok 
személyes ismerőse van irodal-
mi berkekben, s meg van az a 
képessége, hogy könnyen alakít 
ki új kapcsolatokat. Ugyanígy 
szerveztünk képzőművészeti 
kiállításokat is. Rengeteg festő 
szerepelt nálunk, nagy nevek 
is például: Barta Gyula, Janiga 

József, Szkukálek Lajos, Dolán 
György stb. 

– A gyerekeik is folytatják a szü-
lők munkáját?

– SZP: Mindketten Csemadok-
tagok és ha munkájuk mellett 
tudnak, segítenek. Ezt 
látták, ezt tanulták, ez 
volt az ivóvizük. 

– Miben látják a kö-
zösségszervezői munka 
lényegét?

– SZE: 2002-ben, 
amikor megszűnés fe-
nyegette a helyi szerve-
zetet, a község polgár-
mestere, Gőgh Ferenc, 
aki maga is Csemadok-tag – kért 
meg, hogy kezdjem el újraszer-
vezni a Csemadokot, hiszen az 
nem lehet, hogy egy 70 %-ban 
magyarlakta faluban ne legyen 
magyar kulturális szervezet. Pár 
segítővel házról házra elkezdtem 
járni a falut. Amikor elkezdtük 
tavasszal a kopogtatást, ak-
kor kb. 100 tag volt, év végére 
326-an lettünk. Jelenleg 720-an 
vagyunk. Igyekszünk csalogató 
programokat szervezni. Mindig 
igyekeztünk együttműködni a 
magyar óvodával és iskolával. A 
mai napig is megvan a jó kapcso-

Sokat halljuk, de nem eleget, hogy „a család a társadalom legkisebb sejtje”. Mindannyian ismerünk 
olyan családot, akik bizonyítják ezt a „tételt”. Ebben a rovatban olyan csemadokos házaspárokat 
mutatunk be, akiknek munkája, életútja jó példaként szolgál.

lat, hiszen ez a jövő záloga.
– SZP: És számon tartjuk a 

tagokat. Megbecsüljük őket. 
A programot illetően nagyon 
fontos a tartalom. A faluban 
már korábban szokásos volt a 
falunap megrendezése, de a 
szórakozáson túl valami plusz 
tartalmat szerettünk volna 
belecsempészni, így született 
meg 2006-ban a Mátyusföldi 
Fesztivál, amelynek része kiál-
lítás megnyitó, könyvbemutató, 
író-olvasó találkozó, komoly-
zenei koncert a kálvária ud-
varán, helytörténeti vetélkedő 
és mesedélután a gyerekek-
nek, népművészeti és egyéb 
szórakoztató műsorok, népi 
ételek készítése a Csemadok 
által gondozott tájház udvarán, 
mely az István napi új kenyér 
ünnepnek is helyszíne.

– SZE: Idén ezért kérték a ve-
zetőségi tagok - nem én! - hogy 
Pali is legyen vezetőségi tag. Pa-
linak rengeteg irodalmi és kép-
zőművészeti tárgyú ötlete van, s 
egyébként is mindig segített.

– SZP: A Csemadok életünk 
része. Az utókor majd mérleget 
von, de mi mindig azt kerestük, 
ami összehoz minket. És pozitív 
visszajelzéseket kaptunk. Az a 
szerencsénk, hogy ez a vezető-
ség tényleg dolgozik, mindenkire 
lehet számítani, egy igazi össze-
tartó csapat. Ez is mutatja, hogy 
a közösségben van az erő.

...az embernek tudni kell 
félreállni, és aztán meg újra 
„beleállni” a munkába, ha 

erre van szükség.
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A Csemadok Éberhardi Alap-
szervezete idén az Eszpé együttes 
Szécsi Pál-koncertjével örvendez-
tette meg az édesanyákat május 
első szombatján. A formáció fel-
lépése előtt a helyi óvodások mű-
sora csalt könnyeket nem csak a 
mamák és nagymamák szemébe, 
majd táncdalokkal folytatódott a 
rendezvény. Zsapka Attila, Korpás Éva, Sipos Dávid, Farnbauer Péter 
feldolgozásában a jól ismert Szécsi-dalok a zenészek értő tolmácsolá-
sában hangzottak el, emlékeket és régi szerelmeket idézve. 

A Gyurcsó István Alapítványi Könyvek 
sorozat új könyvei a Szlovákiai Magyar Mű-
velődési Intézet kiadásában:

Csikmák Imre: Erről, arról, azokról. 
A szerző előszavában így ír: „Könyvemben 
azokról írok, akik az ötvenes évektől kez-
dődően a kilencvenes évekig létrehozták és 
működtették a csehszlovákiai magyar saj-
tórendszert. Fontos megörökíteni, honnan 
indultak és meddig jutottak. Nagydobra verem, 

mert benne és köztük éltem. Korhű dokumentumokkal bizonyíthatom 
tetteiket, tetteinket.”  

Szentpétery Aranka: Elfojtott könnyek – Az út, amin jártam (Hol 
van az a sok virág?) címmel jelent meg a Komáromi Jókai Színház 
Örökös Tagjának rendhagyó életrajzi kötete. „Ez a könyv egy szlovákiai 
magyar színésznő életútja. Ez a könyv nem vígjáték. Amit nem mondtam 
el senkinek, most elmondom mindenkinek“ – írja Szentpétery. 

A budapesti Oltalom SE és a Csemadok Komáromi Területi 
Választmánya Fair Play foci tornája 2017. május 6-án, a komáromi 
Műszaki Szakközépiskola tornatermében került megrendezésre. 
A résztvevő nyolc csapat a hivatalos FIFA fair play szellemében, 
játékvezető közreműködése nélkül mérkőzött. A mérkőzések előtt és 
után a csapatok pontozták egymás sportszerűségét. A pályán elért 
eredmények és a fair play pontok adják a csapatok összpontszámát. 
A legtöbb győzelmet arató csapat nyeri a labdarúgó tornát, a legtöbb 
összpontot nyerő csapaté lesz a fair play kupa. Az idei győztes a 
Főnökök csapata lett, a Fair Play Kupát a Csemadok Komáromi 
Területi Választmányának csapata nyerte.

A 2017-es évet az UNESCO a kettős évforduló kapcsán Kodály 
emlékévvé nyilvánította. Galántán számos rendezvényt szerveztek 
és szerveznek ennek jegyében, kezdve egy nagysikerű hangverseny-
nyel. Március 9-én a Galántai Honismereti Múzeumban nyílt meg 
Tavaszy Noémi neves képzőművész Kodály Zoltán művei ihlette 
linómetszeteinek tárlata. Május 2-tól ugyanitt láthatók Galánta 
szülötte, a jeles karmesterből lett kiváló festőművész Géczy Olga és 
amerikai származású férje, David Aurell neves építész, festőművész 
Kodály munkásságához kapcsolódó művei, a helyi Csemadoknak 
köszönhetően.  

Április 20-án került sor a Kodály Zoltán Műveltségi Vetélkedő 
országos döntőjére: a galántai művelődési otthon megtelt gyerekek-
kel, hiszen a versenyen huszonkét csapat mérettette meg magát. A 
legjobbnak a galántai Kodály Zoltán Alapiskola csapata bizonyult. 
A verseny ideje alatt az aulában a Kodály Zoltán Hangja a zenében, 
Magyarország hangja című kiállítást is megnézhették.

Az abaújszinaiak idén az Újra 
dübörög a banda című esztrád-
műsorukat mutatták be a helyi 
kultúrház nagytermében. Hadas 
Katalin Abaújszinán 1983-tól 
szinte minden évben új eszt-
rádműsort tanít be a Csemadok 

Abaújszinai Alapszervezet, a Rozmaring Néptáncegyüttes és a 
Rozmaring Hagyományőrző Csoport tagjainak. Ezt a munkát egy 
olyan faluban végzi, ahol a lakosok csupán 10 százaléka vallja magát 
magyarnak. A farsangi időszakban az esztrádműsorukat egy napon 
kétszer is bemutatják, zsúfolásig megtelik a kultúrház.  

Csemadok Rozsnyói Alapszervezete és Rozsnyói Területi Választ-
mánya idén is szép hagyományát őrizve szervezte meg a majálist. A 
kultúrműsorban Hlivák Áron László, a Rozsnyói Református Egyház-
közösség diákja és Benő Bálint Kőrösből verset mondtak, fellépett a 
Szalóka Népdalkör Szalócról és a Bokréta Népdalkör Szádalmásról, 
valamint Ulman Gábor citerás Várhosszúrétről. A Fábry Zoltán Ma-
gyar Tanítási Nyelvű Óvoda interaktív játszósarkot varázsolt a kertbe. 
A pedagógusok bohócjelmezben nevettették a kicsiket. A Csemadok-
kertbe látogatókat az esti órákig az áji Harmony Band szórakoztatott. 
A rozsnyói majális elengedhetetlen része a hagyományos kelesztett 
kalácsok versenye, amelybe az idén 21 háziasszony nevezett be. 

Nagy sikere volt az első ízben megrendezett rozsnyói gasztronómiai-
kulturális fesztiválnak is, mely Magyarország Kassai Főkonzulátusa, 
a Csemadok Rozsnyói Városi Választmánya és Rozsnyó város közös 
szervezése révén valósult meg. Az ínycsiklandozó illatokkal teli és 
egyedi termékekkel zsúfolt főtéren Gebe János és zenekara, valamint 

a járás népdalkörei biztosí-
tották a jó hangulatot. A ren-
dezvény a határ két oldaláról 
való minőségi, tájjellegű ter-
mékek megismertetésére tö-
rekszik, hiszen ezek nemzeti 
identitásunkat is hivatottak 
megőrizni; miközben egész 
napos kultúrműsor is várta a 
Rozsnyóra látogatókat.Fo
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Jubiláló Mérföldkövek 

Ismerjük-e Pozsonyt?

Huszadik alkalommal szervez-
ték meg Udvardon a Mérföldkö-
veket, a felvidéki magyar hely-
történészek konferenciáját. A 
rendezvény a kitelepítettek em-
lékművének megkoszorúzásával 
kezdődött, ahol Kusy Károly, 
házigazda szólt a második világ-
háború utáni borzalmakról. 

A konfernecia elején a Pro 
Pátria Honismereti Szövetség 
elnöke, Koncsol László mondott 
köszöntőt, és szólt a reformáció 
jelentőségéről, amelynek idén 
van az ötszázadik évfordulója. 

A rendezvényen adták át a 
Pátria Díjat, melyet ezúttal 
Csáky Károly neves helytörté-
nész kapott meg, akit Balogh 
Gábor a Csemadok alelnök mél-
tatott. Csáky Károly pedagógus, 
fi atalon elkezdett néprajzzal 
és helytörténettel foglalkozni, 
emellett cikkei és költeményei 
is megjelentek. 

Csáky Károly köszönetet 
mondott a kitüntetésért, majd 
elmondta, több munkát letett 

pítani, de ma már nyilvánvaló 
mennyi minden köszönhető a 
reformációnak; többek között 
az anyanyelv fejlődése, az iro-
dalom és a művészetek fellen-
dülése is.

Tomovics Evelin betegség 
miatt nem vehetett részt a 
konferencián, de édesapja, 
Tomovics Miroslav felolvasta 
előadását a rétei kitelepíté-
sekről. Tomovics Evelin egy 
tízéves kislány visszaemléke-
zéseit írta meg. Az emberek 
a mai napig félnek beszélni az 
átélt borzalmakról.

Végh László a Mérföldkövek 
indulásáról szólt, felidézte, hogy 
az első konferenciát 1997-ben 
tartották, majd a következő évtől 
nevezik a helytörténészek kon-
ferenciáját Mérföldköveknek. 
Később megalapították a Pro 
Pátria Honismereti Szövetséget, 
és a Pátria Díjat, amellyel azokat 
a személyiségeket jutalmazzák, 
akik maradandót és értékeset 
alkotnak.

az asztalra, ezért bízik abban, 
hogy hasznos tevékenységet 
folytatott.  

Szent László trónra lépésének 
940., szentté avatásának 825-ik 
évét ünnepeljük 2017-ben. Erre 
emlékezve Kovács László tör-
ténész a lovagkirály életéről és 
kultuszáról szólt: a kultusz kitel-
jesedése Zsigmond idejére tehe-
tő, ebben az időben elsősorban 
a Felvidéken volt erős. Ezért is 
van annyi emlékhelye Szent Lász-
lónak. 

Popély Gyula az 1938-as és 
1941-es revíziókról adott elő. 
Több olyan világpolitikai ese-
mény történt, valamint több po-

litikus is olyan nyilatkozatokat 
tett, amelyek a magyarokban 
éltették a reményt a revízióra. 
1938 után több határkiigazításra 
sor került.  

Az 1945 utáni felvidéki ma-
gyar ellenállásról alig voltak 
információink. Bukovszky 
László történész szerint úgy 
él a köztudatban, mintha tel-
jes hallgatásba borult volna a 
magyarság, de ez nem így volt, 
több szervezet, csoportosulás is 
létezett, amelyek komoly mun-
kát végeztek. 

Görözdi Zsolt a reformáció 
jelentőségéről szólt, elmondta: 
Luther nem akart új vallást ala-

 Folytatás az 1. oldalról!

A távoli országból érkezett utasnak nem 
könnyű megérteni, hogy van itt egy kirá-
lyok, lovagok, dámák, polgárok és mester-
emberek korát idéző és a legtöbb építészeti 
stílus jegyét magán viselő belváros, melynek 
köveit és tégláit egykor németül, magya-
rul vagy szlovákul beszélő emberek rakták 
egymásra, építve maguknak dupla kőfallal 
védett települést, mely fölé tekintélyt paran-
csolóan emelkedett a királyi vár. Az óváros 
bevésődik az emlékezetükbe. 

Itt ugyanis olyan pompás építmények 
emlékeztetnek múltra, mint a kelta és római 
kori kis erődítményből az évszázadok során 
át meg átalakított vár vagy a Szent Már-
ton-dóm. Vajon mi, akik beleszülettünk 
saját nemzetünk történelmébe, tudjuk-e 
mindannyian, miért díszíti a neogótikus 
tornyot a szentistváni korona mása. Vajon 
mennyire széles körben ismert az a tény, 
hogy a mohácsi vész után Pozsony a Ma-

gyar Királyság török által el nem foglalt 
részeinek a fővárosa volt. 1536-tól egészen 
1784-ig, és még utána is jó ideig játszotta 
a fővárost megillető szerepek egy részét. 
Összesen 11 királyt és 8 királynét, illetve 
egy királynőt koronáztak a dómban azokkal 
a koronázási ékszerekkel, amelyeket a vár 
legrégibb tornyában őriztek. Erre utal a 85 
méter magasan fénylő aranyozott korona. 
Országgyűléseket tartottak itt, amelyek 
közül kiemelkedik az 1825-ös, mert gróf 
Széchenyi István ezen ajánlotta fel egyévi 
jövedelmének a kamatait a későbbi Ma-
gyar Tudományos Akadémia elődjének 
létrehozására. Az 1847/48-as utolsó rendi 
országgyűlés pedig a jobbágyfelszabadítás, 
valamint a polgári állam alapjait lerakó 
áprilisi törvények által vált emlékezetessé. 
Pozsony ezer szállal kötődik a magyar tör-
ténelemhez, és hiba nem meglátni a múlt 
lenyomatát az egykori országgyűléseknek 
otthont adó Magyar Királyi Kamara épüle-
tében, a Prímás palotában, a városi polgárok 

nyugalma felett őrködő Mihály-kapuban és 
az Óvárosháza tornyában, nem tudni azt, 
hogy itt született Árpád-házi szent Erzsébet 
és az itteni klarissza templom falai őrzik 
Árpád-házi szent Margit ereklyéit, és itt írta 
Távolból című költeményét Petőfi  Sándor, 
számos alkalommal itt koncertezett Liszt 
Ferenc, itt járt iskolába Bartók Béla, és itt 
áll a magyar szecesszió kiemelkedő alko-
tása, a Lechner Ödön által tervezett Kék 
templom. Ezeket látni kell! 
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A Csemadok pozsonyi székhá-
za (Pozsony, Május 1. tér 10-12., 
Rákosi Ernő-terem) jó ideje ad 
otthont kiállításoknak. A tavasz 
folyamán az Ipolyszécsénykei 
születésű, a 20. század jelen-
tős bélyegtervezője, grafi kusa 
Cziglényi Ádám életművét lát-
hatta a közönség. Ezt követően a 
kiváló pozsonyi grafi kus, illuszt-
rátor Nagy Zoltán legfrissebb 
munkáiból nyílt a Konfrontá-
ciók címet viselő tárlat, melyen 
a művész grafi káin túl az akril, 
olajfesték, vászon és farostlemez 
találkozásából született munkáit 
is láthatjuk. 

Június 2-án nyílik a vajdasági 
Kanyó Ervin kiállítása, aki gra-
fi kusművész, tervezőgrafi kus, 
illusztrátor és helyi idegenveze-
tőként is tevékenykedik. A ké-
pein látható titkokat beszélő, az 
embereket elrejtő mozdulatlan 
házai és utcái, terei megragad-
ják a szemet és a lelket, és talán 
elkezdjük érteni a sajátos, szür-
reális „délvidéki ízt” is. 

Képzőművészet Pozsonyban

Néhány mondat a Csemadok intézményeinek 

helyes írásmódjáról
A magyar helyesírás szabályai (AkH.) a 

12. kiadásban néhány helyen módosultak. 
A tulajdonnevek, ezen belül is az intéz-
ménynevek írásában történt változáso-
kat vesszük fi gyelembe rövid írásunkban, 
azért, hogy a Csemadok szervezeti egysé-
geinek írásában egyfajta egységes írásmód 
alakulhasson ki.

Az AkH. 187. pontja szerint a hivata-
lok, társadalmi szervezetek, intézmények, 
stb. többelemű, hivatalos nevében – az és 
kötőszó, valamint a névelők kivételével – 
minden tagot nagybetűvel kezdünk.

Tehát: Szlovákiai Magyar Társadalmi 
és Közművelődési Szövetség. Az -i, -beli 
képzős származékokban csak a tulajdon-
név értékű tag marad nagy kezdőbetűs, a 
köznévi elemek pedig kisbetűsek: Szlová-
kiai magyar társadalmi és közművelődési 
szövetségi.

A 286., 287. és 288. pont a betűszós vagy 
mozaikszós alakok írására vonatkozik. A 
mozaikszók esetében csak az első nagybe-
tű: Csemadok. A toldalékot a mozaikszó-
hoz közvetlenül kapcsoljuk: Csemadokkal, 
Csemadokban. A melléknévképzős alakok 
kisbetűsek: csemadokos. Összetételek ese-
tében az utótagot kötőjelesen kisbetűvel 
fűzzük hozzá: Csemadok-iroda, Csema-
dok-rendezvény.

A 188. pont megengedi, hogy a teljes 
intézménynév helyett annak egy vagy több 
egyedítő nevét is nagy kezdőbetűvel írjuk, 
tehát: a Szövetség…

Az intézmények alárendelt egységei ne-
vének írását a 189. pont szabályozza. Ez 
kimondja, hogy egy intézményen belüli 
nagyobb szervezeti egység, testület, stb. 
neve akkor írandó intézményszerűen (tehát 
nagybetűvel), ha egyediségének érzékelteté-
sére szükség van. Ennek értelmében:

a Csemadok Országos Tanácsa, esetleg: 
Csemadok OT

a Csemadok Országos Elnöksége, 
esetleg: Csemadok OE

a Csemadok Országos Ellenőrző Bizott-
sága, esetleg: Csemadok OEB 

Egyéb alárendelt intézmények esetében 
csak a helység nevének feltüntetése ese-

tében lehet tulajdonnévnek értelmezni, 
tehát ezt az elemet is nagybetűvel kell írni: 
a Csemadok Galántai Területi Választmá-
nya, esetleg: Galántai TV, a Csemadok 
Nagyfödémesi Alapszervezete, esetleg: 
Nagyfödémesi Asz.

Az intézmények kisebb egységeinek, 
illetve nem állandó jelleggel műköfdő 
bizottságainak, stb. írásában az AkH. a 
kisbetűs írást javasolja. Ezért javasoljuk 
így: a Csemadok elnökök tanácsa, a Cse-
madok országos közgyűlése, a Csemadok 
galántai területi konferenciája, a Csema-
dok sajtószerve.

A Csemadok közművelődési közössé-
gei, szakmai és egyéb társulásai nevének 
írásmódjára a 187. pont vonatkozik, vagyis 

az ilyen név minden elemét nagybetű-
vel kezdjük: a Csemadok Nagyfödémesi 
Alapszervezetének Nefelejcs Népdalkö-
re. Ahol egy alapszervezet van, ott elég 
a helységnév használata: a Csemadok 
Nagyfödémesi Nefelejcs Népdalköre. Az 
ilyen típusú intézménynevek esetében 
azonban a 188. pont b/ szakasza megen-
gedi, hogy „a telephely neve (vesszővel 
elkülönítve) a névalakulat végén álljon”, 
tehát: a Csemadok Nefelejcs Népdalköre, 
Nagyfödémes; a Csemadok Kodály Zoltán 
Dalosköre, Galánta. 

Az ünnepek, nevezetes napok, valamint 
a rendezvények nevének írásáról a követ-
kező számunkban olvashatnak.
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