
A 2018-as év kezdetétől radi-
kálisan megváltozik a nemzeti 
kisebbség részére folyósított tá-
mogatások formája és módja, a 
változásokra érdemes idejekorán 
felkészülni. A korábbi bizottságok 
megszűnnek, a Kormányhivatal 
helyett egy önálló jogalanyiság-
gal bíró intézmény, a Kisebbségi 
Kulturális Alap lesz felelős a tá-
mogatások elosztásáért.

A július elsejével megalakuló 
Kisebbségi Kulturális Alapot a 
Szlovák Művészeti Alap mintájára 
hozzák létre, önálló igazgatót kap 
(akit a kulturális miniszter nevez ki 
egy versenypályázatot követően), 
emellett évi nyolcmilliós költség-
vetésből gazdálkodik. A magyar 
kisebbség különféle projektjeire 
ennek a keretösszegnek nagyjából 
a felét lehet majd felhasználni. Az, 
hogy milyen módon kerül elosz-
tásra az összeg, elsősorban a szak-
mai tanácsoktól (odborná rada) 
függ, melyek mind az aktuális, évi 
prioritásokról határoznak, mind 
pedig a támogatott projektekről 
döntenek a jövőben.

Magyar vonatkozásban a szak-
mai tanácsokból három is felál-
lításra kerül majd, tekintettel a 
számos beadott pályázatra. Egy 
tanács bírálja el a tudományos 
tevékenységeket, művelődést és 
oktatást érintő programokat, 
emellett az irodalom és kiadói 

A Kisebbségi Kulturális 
Alap és mi

tevékenység, továbbá a színhá-
zak, zene, tánc, audiovizuális 
művészetek témaköre is külön 
tanácsban kerül elbírálásra. 

A tanácsok öt-öt tagból állnak 
majd, pontos összetételüket a 
kora őszi hónapokban ismer-
hetjük meg. A testület két-két 
tagját az igazgató nevezi ki, a 
további tagokat viszont választás 
útján határozzák meg két évre a 
felsorolt területek valamelyikére 
beregisztrált civil szervezetek. 
Egy civil szervezet csak egyet-
len kategóriába regisztráltathat-
ja magát, méghozzá augusztus 
18-ig, egyben egy tanácstagot is 
javasolhat választott kategóriájá-
ban. Minden civil szervezetnek 
a maga érdekében érdemes fo-
kozottan fi gyelemmel követni 
ezért, mikor írják ki a választá-
sokat, valamint élni a regisztrá-
ció lehetőségével! Tokár Géza

A rendezvényen a még élő építő és alapító tagokat kívánták 
méltó módon megtisztelni, mondta Danczi József, az alapszervezet 
elnöke. Az esemény védnöke és szónoka Bárdos Gyula országos 
elnök köszöntőjében pontos adatokat idézett fel az országban 
elsőként megalakult alapszervezetről. Az elnök megemlítette az 
érsekújvári szervezetből induló volt országos elnököt, Sidó Zoltánt 
is, akinek emlékét a folyosón emléktábla őrzi. Az ünnepségen a 

még élő 14 építő és 4 alapító tag 
emléklapokat és emléktárgya-
kat kaptak. 

Tudva lévő azonban, hogy a 
székház felújításra szorul. A 
Csemadok Országos Választ-
mánya a magyar kormány által 
felajánlott keretből segíti, hogy 
szövetségünk megalakulásának 
70. évfordulóját méltó körülmé-
nyek között, egy felújított szék-
házban ünnepelhessük. (KT)

Ünnep a Csemadok 
érsekújvári székházában

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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1949 márciusában, Érsekújvárban alakult meg az ország első 
Csemadok szervezete, majd 1957-ben – hatvan évvel ezelőtt – rak-
ták le a székház alapjait. Ennek az eseménynek az alkalmából szer-
veztek nagyszabású ünnepséget a helyi alapszervezet tagjai.
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A kékkői vármúzeummal közösen szervezték meg június elején 
a Balassi-emléknapot. Az ünnepséget a várudvaron a Balassi-
emléktábla előtt és a palota helyiségben tartották meg a Credulus 
és Júlia szerelme című színi- előadással. Az ünnepség reneszánsz 
zenei koncerttel zárult. (bg)

A Bíborpiros szép rózsa országos népzenei vetélkedő komáromi 
regionális fordulóját a területi választmány szervezésében június 
10-én tartották meg Marcelházán. Továbbjutók: a naszvadi Sústya 
Citerazenekar, a nyárasdi Sarló Citerazenekar, a diószegi Dióhéj 
Citerazenekar, a komáromi Korpás Réka és a palásti Nagy Péter, 
valamint a perbetei Árvalányhaj Népdalkör, a naszvadi Búzavirág 
Női Éneklőcsoport, az ímelyi Fagyöngy Népdalkör és a naszvadi 
Búzavirág Vegyes Éneklőcsoport. (L)

A mi jelünk a kereszt, nem pedig a horogkereszt – idézte Ester-
házy Jánost Balga Zoltán prágai plébános az olmützi Szent Vencel 
katedrálisban tartott emlékmisén. Rámutatott: a felvidéki magyar 
politikus megérdemelné, hogy példaképként tündököljön Európa 
vezetői előtt. Zoboraljáról az Esterházy János Szülőföldjéért Egye-
sület elnöksége és a nagycétényi Kútyika Éneklőcsoport tagjai 
vettek részt a morvaországi megemlékezésen.  (TK)

A Rákóczi Szövetség a Csemadok Komáromi TV közvetítésével 
látta vendégül a járás tíz magyar alapiskolájának száz diákját és 
tanáraikat a nemzeti összetartozás napi budapesti eseményeken. 
Vasárnap délelőtt a Kossuth téren hatszáz Kárpát-medencei magyar 
fi atal ünnepelt együtt. A zászlófelvonás után a parlament lépcsőjén 
a gyerekek együtt énekelték a magyar himnuszt. (VL)

Hetedik alkalommal szervezték meg június elején a rozsnyói történelmi 
városháza épületében az Ipolyi Arnold Népmesemondó Verseny rozsnyói 
fordulóját.  A versenyzők a szereplés után kézműves foglalkozásokon 
vehettek részt, előadásokat hallgathattak. Vasárnap táncház, népzenei 
koncert várta a gyerekeket.  Két héttel később is a legkisebbeket szólí-
tották meg Rozsnyón. 2017. június 16-án tartották meg a gyermeknapi 
vigadalmat a Csemadok-kertben. A miskolci Vaga Banda bemutatta az 
Óriáscirkusz, gólyalábas, óriásbábos előadást.  (fe)

Istentiszteletekkel, misékkel, koszorúzással egybekötött meg-
emlékezéseket tartottak a lakosságcsere és a kitelepítések 70. 
évfordulójára emlékezve Gömörfalván, Hanván, Tornalján, 
Beretkén, Felsővályban, Zsórban és Oldalfalán. Az előadók 
Bartók Csaba, Hunyadi Péter (Petőfi -ösztöndíjas), és Tamás 
Ákos voltak. A rendezvényeket Magyarország Kassai Főkon-
zulátusa támogatta.  (il)
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A nagyváros közelségében fontos a Csemadok-munka
A Csemadok Szenci Terü-

leti Választmánya a főváros 
közelségében végzi munkáját. 
Tizenegy jól működő alapszer-
vezettel a kisebb választmá-
nyok közé tartozik, de sokrétű 
munkát fejt ki. Elnöke Bárdos 
Gyula, titkára Fekete Márta.

A 27 tagú területi választ-
mány, a 7 tagú elnökség az 
alapszervezetek munkáját 
koordinálja. Ezek a követke-
zők: Fél, Szenc I., Szenc II., 
Éberhard, Réte, Zonctorony, 
Gútor, Boldogfa, Magyarbél, 
Hegysúr, Vők. Egyházfán és 
Dunasápújfalun jelenleg nem 
működik az alapszervezet, mi-

Az alapszervezetek koszorú-
zással emlékeznek meg nemze-
ti ünnepeinkről és gyásznap-
jainkról valamint hőseinkről. 
Gyakoriak az író-olvasó ta-
lálkozók, koncertek, színház 
látogatások, beszélgetések és 
előadások. 

A szenci és a környékbeli 
szervezetek tevékenységére rá-
nyomja bélyegét a szórványoso-
dás és a nagyváros közelsége, a 
hagyományok korai elhagyása, 
ami azt jelenti, hogy a Csemadok 
szervezetek elsősorban a mű-
velődési munka terén végeznek 
említésre méltó munkát. En-
nek ellenére időnként újjáala-

felújították a népszokásokat, a 
farsangban újraélesztik a dőrejá-
rást, bőgőtemetést Éberhardon, 
Gútoron, Zoncon, Félben és 
Magyarbélen.

A Szenczi Molnár Albert Na-
pok (SzMAN) az egyik legré-
gibb hagyományokkal rendel-
kező Csemadok- rendezvény 
országos viszonylatban is. Ez 
egy egész őszt felölelő rendez-
vénysorozat, amelynek több 
helyszíne van, Szenc mellett 
Rétén, Boldogfán, Jókán és 
Hegysúron is tartanak progra-
mokat. Megemlékeznek ilyen-
kor a város híres szülöttéről, 
akinek szobránál ünnepi kosz-
orzást tartanak. Azok az okta-
tási intézmények is bekapcso-
lódnak ebbe a rendezvénybe, 
melyek a híres zsoltárfordító 
nevét viselik. A gimnáziumban 

a zsoltárfordító munkásságáról 
szóló versenyt szerveznek. A 
SzMAN zárórendezvényét a 
helyi alapiskolában tartják meg 
évek óta, a tanulók műsora 
után kiállítás nyílik, amelyen 
olyan művész alkotásait tekint-
heti meg a nagyérdemű, aki a 
szenci alapiskolában végzett.

Harmadik alkalommal 
tartották meg idén a nem-
zeti összetartozás napját 
Éberhardon, Apponyi Albert 
korábbi lakóhelyén, ahol az 
Apponyi-kápolnában ökume-
nikus szentmisével kezdődik 
a megemlékezés, majd szak-
mai előadások hangzanak el a 
magyarság huszadik századik 
történetéről. Az idei évben Tri-
anon és a kitelepítések is szóba 
kerültek. 2017-ben a progra-
mot kultúrműsor zárta. 

A nagy rendezvények sorát 
gyarapítja az Éberhardi Nyár 
szabadtéri rendezvény is, melyre 
az éberhardi vadászház előtti 
szabadtéri színpadon kerül sor 
június harmadik hétvégéjén. A 
műsorban magyarországi fellé-
pők mellett bemutatkoznak a ré-
gió amatőr csoportjai, tehetséges 
művészei. Ezen a rendezvényen 
egy érdekes kezdeményezés in-
dult. A helyi fi atalok között ki-
osztják a Tálentum Díjat, ame-
lyet az kaphat meg, aki magyar 
iskolát látogat és sikereket ér el. 
 Neszméri Tünde

Nemzeti összetartozás napja

A Möggyes fellépése az Éberhardi Nyáron

Szenczi Molnár Albert Napok

vel nincs elnöke, de tagjaik a 
választmány és a szomszédos 
települések csemadokos ren-
dezvényein rendszeresen részt 
vesznek. 

A választmány több nagy ren-
dezvényt szervez, ezek közül a 
Szenczi Molnár Albert Napok, 
a nemzeti összetartozás nap-
ja alkalmából megszervezett 
megemlékezés és konferencia a 
Csemadok országos rendezvé-
nyei közé tartozik. Ezen kívül 
gyermektáborokat is szervez-
nek, amelyeknek célja, hogy 
már a legkisebb korosztályt is 
bekapcsolják a szervezet életé-
be. A fi atalokat is megszólítja 
az Éberhardi Nyár elnevezésű 
rendezvény. 

kul egy-egy tánccsoport, így a 
szenci Möggyes néptáncsoport, 
vagy például a rétei Révisz szín-
játszó társulás. A szervezetek 
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Kodály Napok a Kodály-év jegyében

Énekeljenek egy jót

ELSÔ KÉZBÔL

Első alkalommal 1969-ben szervezték 
meg a Kodály Napokat Galántán, azóta 
háromévente megmérettetik magukat a 
felnőtt énekkarok. Az idei évben 19 kó-
rus jelentkezett. A rendezvényről Mézes 
Rudolf szervezőt kérdeztük.

– Befejeződtek a XVII. Kodály Napok. 
Mindenki sikerről beszél. Számodra melyik 
volt a legfelemelőbb pillanat, és mit lehetett 
volna jobban tenni?

– A kórusversenyek, kórustalálkozók leg-
felemelőbb pillanata, amikor megszólal az 
összkar. Berzsenyi Dániel A magyarokhoz 
című Kodály Zoltán által megzenésített 
verse mindig időszerű, és mindig mind-
nyájunkhoz szól. Szerettük volna elérni, 
hogy a versenyre Galántára érkező kóru-
sok mindegyike vállalja a fesztivál vidéki 
kísérő hangversenyein való szereplést, de 
ez nem minden esetben sikerült.

– A világ elismeri Kodályt. Kedves város-
ának, Galántának nemzetiségileg igencsak 
vegyes lakossága, vezetői szintén? 

– Sajnálattal kell el-
mondanom, hogy ez 
egyáltalán nincs így, de 
még inkább elszomorít 
az a tény, hogy Kodály 
Zoltán kellő tisztelete, 
munkásságának méltó 
elismerése is nagy hi-
ányosságokat szenved. 
A jubileumi Kodály-
emlékév eseményeivel 
szeretnénk ezt az űrt, a mi szerény lehető-
ségeinkhez mérten kitölteni.

– A területi választmány számtalan ren-
dezvényt szentel az évfordulónak, az ember 
azt hinné másra már nem is jut idő…

– Ezt azért éppen nem mondhatnánk, 
hiszen a Kodály Napok évében a Kodály- 
emlékév eseményei mellett minden alap-
szervezetünk méltó módon emlékezett meg 
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 
évfordulójáról. A tavasz folyamán új emlék-
helyek születtek az 1956-os forradalom 60. 

A Csemadok és a Zenebarátok társasága első alkalommal 
rendezte meg Érsekújvárban a Vox Iuventutis című ifjúsági 
énekkari fesztivált. Ebből az alkalomból beszélgettünk Szalay 
Szilviával, a Szlovákiai Magyar Zsenebarátok Társaságának 
elnökével.

– A Szlovákiai Magyar Zenebarátok Társasága a Szlovákiai 
Magyar Pedagógusok Szövetségével közösen felmérést végzett, 
amelynek célja az énekkari kultúra helyzetének felmérése volt a 
hazai magyar iskolákban. Milyen kép rajzolódott ki?

– A Csengő Énekszó (az Érsekújvárban háromévente meg-
rendezésre kerülő ifjúsági énekkari fesztivál) szervezői már 
régebben keresik arra a választ, hogy az ország 254 alapiskolá-
jából és 26 középfokú iskolájából miért csak 18 énekkar jelent-
kezik a fesztiválra. Erre kereste a választ az említett felmérés. 
A kutatásban 67 iskola vett részt, pontosabban ennyien küldték 

évfordulójának záró eseményein. Folynak a 
megemlékezések az erőszakos lakosságcse-
réről, a deportálásokról a szomorú esemény 
70. évfordulója kapcsán. Megrendeztük az 
esztrádcsoportok területi seregszemléjét, a 
Tompa Mihály szavalóverseny és az Ipolyi 
Arnold Magyar Népmesemondó Verseny és 
a Duna Menti Tavasz országos elődöntőit, 
válogatóit, az utóbbi kettőt a Kodály Napokat 
megelőző hét folyamán. Közben alapszerve-
zeteink aktív közreműködésével zajlanak a 
falunapok. Folytassam?! Görföl Jenő

vissza a kérdővet. 31 iskolában, annak ellenére, hogy van zenei 
képesítéssel rendelkező, zeneszakos pedagógus, nem működik 
sem énekkar, sem más zenei csoport, együttes. 36 iskolában 
konkrét alkalmakra összeálló, esetleg rendszeresen dolgozó 
éneklő csoport, sőt énekkar is működik. Van olyan is, ahol több 
énekkar is működik az iskolában (Kassa, Komárom).  A Csengő 
Énekszóra általában 14-20 iskolai kórus szokott rendszeresen 
bejelentkezni, megmérettetik magukat, teljesítményüket rangos 
zsűri értékeli.

– A többi kórusnak milyen lehetősége van az országos bemutat-
kozásra, egymás megismerésére?

– A Vox Iuventutis ezeknek a gyerekeknek, csoportoknak, együt-
teseknek, kórusoknak szeretne teret és lehetőséget biztosítani, hogy 
nem versenyezve, csak saját maguk, és egymás örömére jöjjenek el 
Érsekújvárba, énekeljenek egy jót, nézzék és hallgassák meg a másik 
iskola, csoport munkáját. Mi szervezők, anyagi lehetőségeinkhez 

mérten megpróbálunk jó felté-
teleket biztosítani, hogy ittlétük 
alatt az ének, a tánc, a jókedv és 
szórakozás mellett a szakmai érté-
kelésre, tanácsadása is jusson idő. 
Elképzelésünk szerint a három 
kiemelkedő énekkari fesztivál: a 
Kodály Napok, a Csengő Énekszó 
és a Vox Iventutis hároméves for-
góban kerülne megrendezésre. 

Görföl Jenő
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Sokszor halljuk, de nem elégszer, hogy „a család a társadalom legkisebb sejtje”. Mindannyian ismerünk 
olyan családot, akik bizonyítják ezt a „tételt”. Ebben a rovatban olyan csemadokos családokat mutatunk be, 
akiknek munkája, életútja jó példaként szolgál. Ezúttal Alsószeliben jártunk, ahol az alapszervezet elnöke 
Zsalkovics Ildikó és férje, Sándor fogadott minket, akiknek lányai is tagjai a Csemadoknak. A házaspár 
lánya, Tamara éppen hazaérkezett, mikor a szülőket faggattuk, így ő is bekapcsolódott a beszélgetésbe. 

„Otthon azt láttuk, hogy a 
szüleinknek ez fontos,

 így a testvéremnek és nekem is 
kézenfekvő volt, hogy 

belépjünk a Csemadokba 
és dolgozzunk.”

ELSÔ KÉZBÔL

– Nem egy faluból származnak. 
Hol találkoztak először, hogy is-
merkedtek meg? 

– Sándor: Egy szép augusztusi 
szombat este találkoztunk a nád-
szegi búcsúban. Szeptembertől 
pedig egy gimnáziumba jártunk, 
ő elsős volt, én már negyedikes. 
Azóta együtt vagyunk, most má-
jusban ünnepeltük a huszonhete-
dik házassági évfordulónkat.

– Mikor lettek Csemadok-ta-
gok?

– Sándor: Talán 14 éves voltam, 
mikor Csemadok-tag lettem. A 
nagybátyám, Csanda István ala-
pító tag volt. Az édesanyám is tag 
volt, így volt motiváció belépni. 

– Ildikó: Én is tizenévesen 
váltam taggá: a nádszegi alap-
szervezetben tevékenykedtem. 
Aztán idekerültem Alsószelibe, 
és már húsz éve a vezetőség tagja 
vagyok. Először pénztárosként 
dolgoztam, öv éve pedig az elnöki 
tisztséget látom el. 

– Az ifjabb generációt is sikerült 
bevonniuk… 

– Ildikó: Igen, a két lányunk 
is tagja a szervezetnek. Tamara 
a vezetőségben is aktív. Sándor: 
Meg kellett szólítani a fi atalokat. 
Ha azt akarjuk, hogy a Csemadok 
jól működjön, nagyon sokat kell 
dolgozni, sok idő rámegy. Húz-
tuk évekig, három-négy család, és 
éreztük, hogy jó lenne frissíteni, 
megpróbáltuk bevonni a fi ata-
lokat is. Nem mindenki marad, 
hiszen a munka miatt sokan nem 
tudnak Csemadok-munkát végez-
ni, de kell a vérfrissítés. Tamara: 
Tizennyolc éves korom óta, azaz 
majdnem hat éve vagyok vezető-
ségi tag az alapszervezetben. De 
már előtte tagja voltam a szer-
vezetnek.

– Miért érezte fontosnak segíteni 
a munkát?

– Tamara: Ezen nem is gondol-
koztam. A közösség és a magyar-
ság miatt is beléptem. Számunkra 
ez nem volt kérdéses, hiszen ott-
hon azt láttuk, hogy a szüleink-
nek ez fontos, így a testvéremnek 
és nekem is kézenfekvő volt, hogy 
belépjünk a Csemadokba és dol-
gozzunk. 

– Hogy sikerült megszólítani a 
fi atalokat? 

– Sándor:  Szeliben nagyon régi 
hagyománya van a batyus bálnak. 
Minden évben megszervezzük, 
és mivel erre a lányaink is jár-
tak, kézenfekvő volt, hogy kértük 
őket, hozzák el a barátaikat is. 
Nem lehet egyből feladatot adni 
nekik, azt nem vállalják, de ha 
látják, hogy ez egy jó közösség, 
akkor eljönnek. A gulyásfőző 
verseny évekig szünetelt, öt éve 
újra indította Ildikó, és ebbe a 
rendezvénybe is bekapcsolódnak 
a fi atalok és egyre többen verse-
nyeznek. Ildikó: A borkóstoló is 
népszerű rendezvény, ezt min-
den év februárjában megtartjuk. 
Havonta vannak rendezvényeink. 
Színházba is eljárunk. Évente 
húsvéti és karácsonyi kézműves 

vásárt szervezünk, ahol helyi kéz-
művesek árulják portékájukat. 
Nyáron sem áll meg nálunk az 
élet, júliusban és augusztusban 
is egy-egy hetes kézműves tábort 
szervezünk a gyerekek 
részére. És végre meg-
valósul egy régi álmunk, 
sikerül megnyitnunk 
egy falumúzeumot. Még 
régebben egy helyi lakos 
(aki azóta már nem él) 
a Csemadokra hagyta 
régiség-gyűjteményét. 
Az örökösök nemrégen 
adták át nekem a gyűj-
teményt. Most azon dol-
gozunk, hogy minden 
a helyére kerüljön és a 
Jurta Napokra készek 
legyünk (ezt július első hétvégéjén 
szervezik – a szerk. megj.). Az 
idei évben nagyon sok rendez-
vényt tartunk a falu első írásos 
említésének 800. évfordulója 
kapcsán. Arra összpontosítunk, 
hogy helyi, vagy Alsószeliből 
elszármazott előadót hívjunk. 
Tartottunk előadást az időjárás 
változásról, Paskó Pál meteoro-
lógus volt a vendégünk. Szarka 

László történész a falu múltjáról 
adott elő. Ildikó: Minden helyi 
rendezvénybe bekapcsolódunk, 
a Jurta Napokat nem mi szer-
vezzük, de a Csemadok mellett 
működő Alsószeli Magyar Dal-
kör fellép a rendezvényen. Még a 
nyár folyamán több rendezvényt 
tartunk és készülünk a kitelepí-
tettek szeptemberi emléknapjá-
ra is. Megemlékezések lesznek, 
meghívtuk a kitelepítetteket is.

– Nehéz megszólítani az embe-
reket, hogy eljárjanak a rendez-
vényekre? 

– Ildikó: Ha szervezünk egy 
rendezvényt, sok jegyet elővétel-
ben adunk el. A dalesten nagyon 
sokan voltunk. Ez is egy nagyon 
régi rendezvény. Sándor: Ezen 
a rendezvényen helyi tehetségek 
lépnek fel, szerencsére az elkészí-
tett ülőhely kevésnek bizonyult és 

további székeket kellett behozni 
a terembe, és így volt ez Paskó 
Pál és Szarka László előadásakor 
is. De sokszor nehéz kiszámíta-
ni, hogy milyen lesz a közönség. 
Sok mindenre oda kell fi gyelni. 
Azért azt el kell mondani, hogy 
nem szabad feladni, és ha néhány 
rendezvénynek kisebb is a sikere, 
tovább kell folytatni a megkezdett 
munkát.  Neszméri Tünde

Fontos a motiváció 
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Nagy sikerrel zajlott le a Csemadok- és Családi-nap Nagykaposon. 
A gyerekek számára a Micimackó Olimpia tette varázslatossá az 
eseményt, egyes számokban szüleikkel közösen versenyezhettek. 
A zenéről Tóth Emil és fi ai gondoskodtak. Majd Böde Péter ván-
dormeseíró tartott előadást, de volt kispályás labdarúgótorna is. 
A rendezvényen több fi atal is belépett a Csemadokba. (GR)

A kitelepítettek het-
venedik évfordulójá-
ról is megemlékeztek 
június 2-án a nemzeti 
összetartozás napja al-
kalmából tartott ren-
dezvényen Szimőn. Az 
irodalmi visszaemléke-
zés után a szervezetek 
vezetői elhelyezték a 
koszorúkat a kopjafáknál, majd megtekintették 70 éve történt 
csehországi deportálások Gútán című fi lmet. (N)

A 36. Mikszáth Kálmán-emléknap vendége Praznovszky Mihály 
irodalomtörténész volt, akivel Mikszáth Kálmán életútjáról és mun-
kásságáról beszélgettek az érdeklődők. A Jóisten az Ipoly menti 
Palócföldre vetítette le sugarát: a magyarság több meghatározó sze-
mélyisége (pl. Rimay János, Balassi Bálint, Komjáthy Jenő, Mikszáth 
Kálmán, Madách Imre) született itt – mondta az előadó.  (BG)

Népzenei és néptánc gálával búcsúztatták az Ung-vidékiek a Pe-
tőfi  Sándor Program ösztöndíjasát, Horti Rékát. Az esten felléptek 
a bodrogszerdahelyi, a csicseri, a nagyszelmenci és a nagykaposi 
iskolák néptáncosai, a kaposkelecsényi óvodáscsoport és a Komócsa 
Néptánccsoport. Az est színvonalát emelte a Felszállott a páva tehet-
ségkutató verseny résztvevőinek vendégszereplése. A talpalávalót a 
kárpátalji Csipkés zenekar húzta. (GR)

Nagycsalomján június 11-én rendeztük meg a Járási Kulturális 
Ünnepségünket, amely egyúttal a Csemadok alapszervezeteink 
évi találkozója is. Vendégszereplők az idén Salgótarjánból és 
Szobról érkeztek. Fellépett Ress Hajnalka, a Madách Színház 
művésznője is. A műsorban 180-an szerepeltek. A résztvevők 
megtekinthették Rákosi Ernő festőművész hagyatékából össze-
állított kiállítást is.  (bg)

2016-ban jelent 
meg a Gyurcsó 
István Alapítványi 
Könyvek 70. köte-
teként Pálfy Gyula 
és Takács András 
A Vály-völgy ha-
gyományos táncai 
és táncélete című 
könyve. Felsővályban a Református Egyházközség és a Csemadok 
szervezésében május 5-én Takács András mutatta be a kötetet.  (IL)

2017. május 28-án a 
reggeli szentmise után 
a pozsonypüspökiek a 
helyi temetőben meglá-
togatták nagyjaink sírját. 
Szijjártó Jenő zeneszer-
ző, Dobos László Kos-
suth-díjas író, Nagy Jó-
zsef festőművész, Fukári 
Valéria irodalomtörté-

nész, Czingel László koreográfus, Koller Gyula prelátus, katolikus pap, 
Orbán Szilveszter alapító tag, Ozsvald Árpád költő – az anyanyelvi 
kultúra napszámosai voltak és maradandó értéket teremtettek.  (JI). 

Magyarország Pozsonyi Nagy-
követsége az 1956-os magyar 
forradalom és szabadságharc 60. 
évfordulója alkalmából vándorki-
állítást szervezett, amely júniusban 
érkezett Tornaljára, a Rákóczi Ma-
gyar Házba. A Csemadok TV és a 
Rákóczi Szövetség helyi szervezete 
június 8-ra szervezte az ünnepélyes megnyitót, melyen Tamás Ákos 
középiskolai tanár tartott előadást 1956-ról.  (il)
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A szovjet hadsereg 1944 végé-
től tömeges etnikai tisztogatást 
hajtott végre Kárpátaljától  egé-
szen a történelmi Abaúj-Torna 
megye határáig. A magyarok lak-
ta területekről az NKVD-s egy-
ségek csoportokban hurcolták el 
kényszermunkára, ún. „Malenkij 
robotra” a férfi akat. 

Az elhurcoltakat a kassai 
„Szedria” (megyei törvényszék) 
épületében gyűjtötték össze. A 
börtönből a „foglyokat”, a szepes-
ségi és sárosi németekkel együtt a 
Duklai hágón keresztül hajtották 
át a mai Lengyelország területén 
lévő Sanok városába, az ott ki-
alakított lágerba. A sanoki láger 
foglyait embertelen bánásmód és 
szenvedések után már a hírhedt 
szélesvágányú vasúton, marhava-
gonokba zárva szállították tovább 
a Kaukázusba, a Donyec-meden-
cébe kényszermunkára, esetleg a 
szovjet birodalom valamely más 
büntető telepére. 

Ezekre a tragikus esemé-
nyekre emlékezett a Csemadok 
Szepsi Alapszervezete, amikor 
zarándokutat szervezett a vala-
mikori deportálás útvonalán. Az 
emlékutat szervező Csemadok-
elnök, Köteles László közvetlen 
családjából hatan, közötte nagy-
apja, nagybátyjai is megjárták 
ezt a keresztutat. Ez az út első-
sorban a valamikori deportáltak 
leszármazottait és hozzátartozóit 
szólította meg. Ettől függetlenül 

nemcsak a Bódva-völgyéből ér-
keztek érdeklődők, hanem akad-
tak résztvevők Kassától egészen 
Szencig. 

A megemlékezés útvonala 
a Kassa–Eperjes útvonalon 
érte el a Kárpátok legalacso-
nyabb hágóját, a Duklai-hágót. 
Az 1944-es „felszabadítással” 
foglalkozó csehszlovák törté-
nelemkönyvekből már vannak 
„ismereteink” Dukláról, ezek 
azonban hiányosak. Kevésbé 
ismert tény, hogy ezen a há-
gón a orosz hadsereg 1849-től 
háromszor is lerohanta a Kár-
pát-medencét. Minden részt-
vevő megkapta a valamikori 
deportáltak, Bobaly István és 
Pásztor Géza korabeli vissza-
emlékezéseit, Flórián László 
fordításában. A leírás alapján 

található tisztáson temették el. A 
valamikori fogolytemető jeltelen. 
A „Malenkij robot”-ról és az ezen 
az útvonalon deportált elsősorban 
magyar és német elhurcoltakról itt 
már Köteles László egy előadás 
keretében emlékezett meg. A ko-
rabeli történések felidézése után 
az emlékezés koszorúját csak egy 
drótkerítés oszlopára lehetett el-
helyezni az előttük ott járó német 
csoport koszorúja mellé.  

A főhajtáskor Köteles László 
a megemlékezés fontosságáról 
szólt: „A deportáltak, s az itt 
fogságban mártírhalált haltak 
emlékére Kassától Sanokig a 
mai napig nincs egyetlen kereszt, 
egyetlen megjelölt emlékhely 
sem. Ezt a helyet azért is keres-
tük fel, hogy emlékezzünk, és 
egyben tudatosítsuk, hogy mek-
kora a felelősségünk emlékük 
megtartásáért. Most elkezdődött 
egy építkezés Sanok városában, 
és fennáll a veszélye, hogy be-
építik a láger temetőjét. Tehát 
most a mi felelősségünk, hogy 
megszólítva a krakkói magyar 
konzulátust, az illetékes lengyel 
hatóságokat, illetve mindenkit, 
aki ebben felelősséget érez, hogy 
legalább egy kereszttel jelöljük 
meg a helyet, ahol a valamikori 
fogolytemető volt, és próbáljuk 
védetté nyilvánítani.” 

Szilágyi László

idézték fel a deportálás útvo-
nalát és körülményeit. 

Az írásbeli emlékeken kívül 
a csoport felkereste az 1939-től 
1941-ig német-szovjet határfo-
lyó két partján található Sanok 
városkát. A Gyóni Géza által is 
megénekelt San folyó mentén ta-
lálhatók a valamikori fogolytábor 
épületei. Ezek ma elhagyatottak, 
vagy más célra használták fel őket. 
A korabeli helyszínt is csak a volt 
Szepsi TV munkatársai segítsé-
gével sikerült azonosítani. Ők 
még tíz évvel ezelőtt egy túlélő-
vel keresték fel a fogolytábort. 
Az embertelen körülmények (a 
szovjet hadsereg módszerei sem-
miben sem különböztek  a fél 
évvel korábbi zsidó deportációk 
módszereitől),  itt is sok áldozatot 
követeltek. Az itt elpusztultakat 
a városka fölötti domboldalon, 
jelenleg egy villasor építkezési 
területének közvetlen közelében 
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Ünnepek, nevezetes napok, rendezvények 
írásáról
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Az ünnepek, nevezetes napok, időszakok, 
történelmi események, rendezvények, 
rendezvénysorozatok, programok írásmód-
járól az AkH. több pontja is rendelkezik. 
Ezek írásában két alapvető problémával 
találkozunk:
1. Köznévnek, vagy tulajdonnévnek tekint-

hetők-e az ilyen nyelvi alakulatok,
2. Ha tulajdonnévnek minősülnek és 

többeleműek, akkor hol van az ilyen 
nyelvi alakulatok határa.

Az AkH. 144. pontja szerint kis kezdőbetűvel 
írjuk, tehát nem minősítjük tulajdonnévnek 
az ünnepek, nevezetes napok, történelmi 
események nevét: anyák napja, a magyar kultúra 
napja, húsvét, honfoglalás, március tizenötödike, 
a nemzeti összetartozás napja, a magyar dal 
napja. Ám a 164. pont szerint ha a köznévi elem 
előtt tulajdonnévnek minősülő személynév van, 
akkor a tulajdonnévi részt természetszerűleg 
nagy kezdőbetűvel írjuk: Nagyboldogasszony 
napja, Szent Mihály hava. A 166. pont szerint, ha 
az ilyen tulajdonnévnek minősülő személynév 
a köznévi utótaggal jelöletlen összetételt alkot, 
akkor kötőjelesen írjuk: Bartók Béla-emlékév, 
Erdélyi János-emléknap.

Az AkH. 191. pontja, mely a rendezvények, 
programok írásáról rendelkezik, már 
önmagában is kétféleképpen értelmezhető és 
alkalmazható. Ezt mondja: „A rendezvények, 
rendezvénysorozatok, társadalmi és politikai 
mozgalmak, programok, stb. nevét ajánlatos 
kis kezdőbetűvel írni, pédául: a magyar nyelv 
hete, faipari tudományos napok, fásítási 
hónap,, országos középiskolai tanulmányi 
verseny. – De intézménynévként a nagy 
kezdőbetűs írás is elfogadható, például: 
Budapesti Nemzetközi Vásár, Szegedi 
Szabadtéri Játékok.” A rendezvények 
nevében leggyakrabban előforduló köznévi 
elemek: nap, napok, hét, hete, hónap, fesztivál, 
vetélkedő, verseny, ünnep, találkozó. 

Az első kérdés tehát az, hogy egy 
rendezvény intézményszerűen működik-e, 
tehát tulajdonnévnek tekinthető-e? 
Véleményem szerint célszerű akkor 
intézményszerű működést föltételezni, ha 
rendszeresen ismétlődő rendezvényről van 
szó, alaki szempontból mindenféleképp pedig 
akkor, ha a rendezvény nevének tulajdonnévi 
eleme is van. Az ilyen rendezvény neve tehát 
tulajdonnév lesz, s ezért értelemszerűen 

minden elemét, akármennyiből is áll nagy 
betűvel kell kezdeni. A rendezvény neve elé 
a számozás is odakerülhet, természetesen 
római számmal, a helységnév azonban nem 
része a névnek ezért kis betűvel írjuk.

Néhány példa a rendezvénynevek írására:
Szlovákiai Magyar Felnőtt Énekkarok 
Minősítő Versenye
a magyar kultúra napja
Ferenczy István Országos Képzőművészeti 
Verseny
Erdélyi János-emléknap
Kodály Zoltán műveltségi vetélkedő
Tompa Mihály Országos Verseny
Kodály Napok
Duna Menti Tavasz
a nemzeti összetartozás napja
Ipolyi Arnold Népmesemondó Verseny
Országos Népművészeti Fesztivál
Országos Kulturális Ünnepség
Fábry Zoltán Közéleti Napok

Mécs László Szabadegyetem
generációk találkozása
Országos Szent István Ünnepség
a magyar dal napja
verséneklők szakmai fóruma
Szenczi Molnár Albert Napok
városi kulturális napok, de: Pozsonyi 
Városi Kulturális Napok
Őszirózsa, magyarnóta-énekesek országos 
versenye
országos citeratalálkozó
Kazinczy Napok
Egressy Béni Országos Színjátszó Fesztivál
Kadosa Pál Zongoraverseny
Kodály Zoltán Nemzetközi 
Hegedűverseny
Bíborpiros szép rózsa
Csillagok találkozása – Ady-Kodály-Illyés 
műveltségi vetélkedő
Kodály Kórusok Nemzetközi Találkozója

Kovács László
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A Csemadok Országos Tanácsa megbízásából ismét Zselízen került megrendezésre 
az Országos Népművészeti Fesztivál. A június második hétvégéjén a hangulatos 
Esterházy-parkban zajló háromnapos rendezvényen 1370 szereplő (35 néptánccsoport, 
muzsikusok, szólisták, egyéni előadók) lépett színpadra. A látogatók betekintést 
nyerhettek, hogy hol tart a felvidéki magyar népművészet. A szervezők főleg a néptánc-
ra helyezték a hangsúlyt, de fellépési lehetőséget kaptak a legjobb népdalénekesek 
és hagyományőrző csoportok is, többek között a somorjai Csali gyermek néptánc-
együttes, a Magyar Állami Népi Együttes, a Bíborpiros szép rózsa országos népzenei 
vetélkedő és az Eszterlánc Szlovákiai Magyar Gyermek Néptáncfesztivál és Szóló-
táncverseny díjazottai, a kassai Hornád néptáncegyüttes, illetve Berecz András. 
A koronát a mindhárom napon teltházas rendezvényre a Deffend Inci által rendezett 
fergeteges gálaműsor tette fel. A magas színvonalú, jól megszervezett és lebonyolított fesztivál 
minden szempontból megfelelt az országos rendezvényhez méltó elvárásnak.  DE

Sikeres volt a Népművészeti Fesztivál
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