
Szeptember elseje van. A na-
pok egyre rövidebbek, a ruhák 
ujjai egyre hosszabbak. És ez 
a nap egy kicsit mindig olyan, 
mint az új év eleje – tiszta lap. 
Aki valaha is iskolába indult 
szeptember elsején, abba egy 
életre beleivódik a szeptember 
elseje elvágólagossága. Annak 
a fájdalma, hogy elmúlt a nyár 
(minden beváltott és be nem 
váltott ígéretével együtt). An-
nak a rögzítése, hogy a tegnap 
még az aranyhajú nyáré, a hol-

Augusztus 9-e és 12-e között Ipolyszé-
csénykén tartották a II. Testvértelepülési 
Találkozót Többnyelvűség mint uniós érték 
címmel. A találkozó 6 ország 7 településé-
nek részvételével zajlott, melynek keretében 
rendezték meg Üzen a múlt címmel a vidéki 
hagyományok megőrzésének napját, kibő-
vítve a Nemzetközi kulturális fesztivállal. 
Várszegi Patrícia Gyurcsó István Európában 
című versét adta elő, majd fujarán és dudán 
szlovák népdalok hangoztak el, de a magyar 
nóta, népzene, népdal és néptánc, sőt mo-
dern tánc is a műsor részét képezte a helyi 
csoportok előadásában. A szomszédos fal-
vak folklórcsoportjai is felléptek (Ipolybalog, 
Ipolynagyfalu, Ipolynyék, Inám), valamint 
a testvértelepülések is hoztak műsort. A 
lettországi Lizumsból a Vejkszme vagyis 
Szerencse folklórcsoport fi ataljai egy családi 
táncot mutattak be, az olaszországi Alpago 
település zenei összeállítással kedveskedett, 
a lengyelországi Blzyn községből regionális 
lengyel népi énekekkel léptek színpadra, az 
erdélyi Kisiratos Rónasági citerazenekara 

Szeptemberi évkezdés

Üzen a múlt

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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nap a barna őszé. Határvonal, 
fordulópont: évszakváltás és 
életmódváltás. Mert a követke-
ző hónapokban az élet egyetlen 
élhető módja a rend. Amikor a 
napokat tervezni kell, sorrend-
be állítani a teendőket, hogy a 
december 31-i számvetés idején 
egy tisztességes, eredményes 
évért adhassunk hálát. Új fel-
adatok állnak előttünk, még ha 
holnaptól nem is az iskolába 
igyekszünk. Minden nap „is-
kola”, melyben élni tanulunk. 

Lehetőség, hogy többet és 
jobban értsünk meg a világból 
és magunkból. A lehetőségek 
pedig csak akkor tárulnak fel, 
amikor közelebb léptünk: ami-
kor elkezdtünk megoldani egy 
feladatot, amikor el kezdtünk 
megismerni egy problémát/
tudományterületet/mestersé-
get (lehetne hosszan sorolni), 
vagy akár egy másik embert. 
Ha a Csemadok naptárára pil-
lantunk, ezeket a lehetőségeket 
látjuk. Azokat a lehetőségeket, 

melyeket pl. a versenyekre való 
felkészülések tartogatnak, vagy 
a rendezvény kínálta lehetősé-
geket, hogy a világ egy új da-
rabkáját mutassák meg, vagy 
egyszerűen csak a részvételben 
rejlő lehetőséget: egymás meg-
ismerését és megértését. Min-
den egy, a lehetőségek valóra 
váltása felé tett lépéssel kez-
dődik. S minden lépésnél van 
tovább, bármerre is induljunk 
szeptember elsején. 

bk

pedig magyar, szatmári és kisiratosi nép-
dalokat adtak elő. 

Az esti műsorban Szeredy Krisztina nóta- 
és operetténekes, a Páris Judit énekstúdió, 
a Hídvégi Band, Sikó Csilla és a Felvidéki 
Mulatós Hármas lépett színpadra. Egész 
délután folyamán voltak kézműves foglal-
kozások, ügyességi játékok és ugrálóvár is 
a kicsiknek. 

A rendezvény keretében három kiállítási 
anyag is megtekinthető volt: a Pozsonyi 
Magyar Intézet által rendelkezésünkre bo-
csátott Középkori faliképek a Szepességben 
című kiállítás, Réti Zoltán festményeiből 
készült kiállítás – Madách Imre Az ember 
tragédiája, valamint a Csemadok  Alap-
szervezet helyi rendezvényeinek fénykép-
kiállítása. KÉ

XXXII. VÁROSI KULTURÁLIS NAPOK
Pozsony

2018. szeptember 28. - december 5. 
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Idén nyáron is nyolc napot töltöttünk Élesmarton, a nyár máso-
dik Csemadok-táborában, amelyet a Szenci Területi Választmány 
szervezett.  Az indián mondás szerint: Ha nagyon elfáradtál, állj 
meg, és várd meg, amíg utolér a lelked. Erre a várakozásra keresve 
sem lehetne találni ennél alkalmasabb helyet. Csönd, nyugalom, 
béke, madárcsicsergés, jó levegő, patakcsordogálás, és minden, 
ami egy kiadós aktív pihenéshez nélkülözhetetlen. Jól esett a tú-
rázás, a méta, a foci, a röplabda. Emellett csodálatos alkotásokat 
rajzoltunk a pihenőközpont aszfaltjára, kidekoráltuk arcunkat, 
kezünket, lábunkat – természetesen testfestékkel –, és  eljött hoz-
zánk Vicus is, akivel fonalból és polisztirolból készítettünk állatot, 
könyvjelzőt, ajtódíszt. Batikoltunk, dalokat tanultunk, játszottunk. 
Kirándultunk is: jártunk Selmecbányán, ahol megtekintettük a 
város nevezetességeit, többek között a kálváriát, és ellátogattunk 
az állatparkba.   PF

A Csemadok Pozsonypüspöki Alapszervezete augusztus 7-e és 
12-e között Gyulára látogatott. Az üdülni vágyók nem csak a für-
désre szántak időt, 
hanem ellátogat-
tak Békéscsabára a 
Munkácsy Emlék-
házba, az Arany 
János év kapcsán 
Nagyszalontára. 
Megálltak Aradon 
a vértanúk emlék-
művénél és Gyula 
történelmével is 
megismerkedtek 
Brogyányi Mihály 
jóvoltából, aki a 
csoportot idegen-
vezetőként kísérte. 
Színházi élményekkel is gyarapodtak a gyulai Tó Színpadon látott 
két esti előadással. A Bugaci Puszta életéről, a népszokásokról és 
jelenlegi helyzetéről tartott előadást Varga János juhász, aki ízes 
mondandóját rímekbe szedve mondta el nekünk. Majd a csikós 
legények lovasbemutatójában is gyönyörködhettünk. A hazafelé 
vezető út észrevétlenül, gyorsan telt, mivel egész úton népdalokat, 
operetteket, nótákat énekeltek, amelyeket Csanaky Eleonóra re-
mekbeszabott előadása révén gyönyörű versekkel tűzdeltek meg. 
 JI

56. alkalommal került sor Kolozsnémán 
a Csemadok Járási Dal-és Táncünne-
pélyére. A kolozsnémai polgármester, 
Szalay Rozália és a járási Csemadok-
elnök, Petheő Attila nyitóbeszéde után 
estig tartott a Komáromi járás Csemadok 
csoportjainak seregszemléje.  Pécsi Virág 
Veronikát az Irigy Hónaljmirigy koncert-
je követte, majd a tanyi, lakszakállasi, 
ímelyi, perbetei, marcelházi, szentpéteri, 
gönyűi, dunamocsi, ógyallai kultúrcso-
portok adtak színvonalas műsort. A ha-
gyományőrzők fellépéseit Nagy Ildikó, 
Korpás Réka és a The Töpörtyűk zenekar 
előadásai színesítették. vl

A Csemadok Tornaljai Alapszervete tizen-
kilencedik alkalommal szervezett kézműves 
foglalkozásokat a helyi és környékbeli alap-
iskolás gyerekek számára a Rákóczi Magyar 
Házban. A gyerekek gyöngyöt fűztek, szőt-
tek, nemezeltek, kosarat fontak, a nagyob-
bak kipróbálták a fafaragást művészetét is. 
Idén a körmönfonás alapjait is megismerték 
a táborozók. Sok remekmű született a fa-
zekaskorong segítségével is. A tábor utolsó 
napján a kassai állatkertbe és dínóparkba 
kirándultunk, ahol a nagy meleg ellenére is 
kellemes napot töltöttünk el az ősállatok, 
illetve a ma élő állatok között. MK
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Szórványban is helytállni
Bemutatkozik a Csemadok Nyitrai Területi Választmánya

A Csemadok Nyitrai Területi 
Választmánya a legészakibb ösz-
szefüggő magyar nyelvterületen élő 
magyarságot fogja össze. A Nyitrai 
járás magyarsága szórványban él, a 
régió Zoboralja, Zobor-vidék néven 
ismert. 

A Nyitrai járásban a lakosok 
5,7 százaléka vallotta magát ma-
gyarnak. A szórványlét és a napi 
szintű küzdelmek ellenére a ma-
gyar közösség őrzi hagyományait, 
népzenéje, népdalkincse, táncai és 
szokásai közismertek. A Csema-
dok alapszervezetek mellett hagyo-
mányőrző csoportok működnek, 
amelyeknek a magyar kultúra és 
nyelv megmaradása szempontjából 
nagy jelentőségük van.

A Csemadok Nyitrai Területi Vá-
lasztmányának elnöke Gyepes La-
jos, alelnöke Tóth Klára és Ladányi 
Lajos, a titkári tisztséget második 
éve Neszméri Tünde tölti be. A ré-
gióban 16 alapszervezet van. 

A területi választmány próbálja 
segíteni az alapszervezetek mun-
káját, több közös rendezvényt is 
megszerveznek, melyek közül a leg-
nagyobb a Generációk Találkozása, 
amelyet az idei évben tizenhatodik 
alkalommal tartottak meg. A Ge-
nerációk Találkozása három napján 
előadások és kézműves foglalko-

zások, foci, rockkoncertek és ha-
gyományőrzők fesztiválja várja az 
érdeklődőket. Az idei évben első-
sorban felvidéki zenekarok kaptak 
teret a második napon megtartott 
rockfesztiválon, amellyel a szerve-
zők a hazai zenészeket kívánták 
támogatni. Jelentős rendezvény 
a régióban a Csemadok Gímesi 
Alapszervezete és a TV által szer-
vezett Ág Tibor Napok. Ezzel a 
rendezvénnyel állítanak emléket 
az 5 évvel ezelőtt elhunyt népzene-
kutatónak, aki Kodály Zoltán után 
a legtöbb népdalt gyűjtötte ezen a 
vidéken. Jelentős rendezvény a régi-
óban a pogrányi Jézus Szíve búcsú 
is, amelynek megszervezésében a 
katolikus plébániát a Csemadok 

helyi szervezete és a TV is segí-
ti. A pogrányi a legrégebbi Jézus 
Szíve búcsú a Zoboralján, amelyet 
1931-től minden évben megtar-
tanak, a körmenetben résztvevők 
száma minden évben meghaladja 
az ezer főt. 

A Zoboralján számos ren-
dezvényt megtartanak, több 
településen, köztük Nyitrán is 
megemlékeznek az 1848-49-es 
forradalomról és szabadságharc-
ról, az államalapításról. Böjtben 
megszervezik a hagyományőrzők 
keresztútját. Mint említettük a 

régióban számos hagyományőr-
ző csoport működik, akik felele-
venítik a farsangi szokásokat, a 
villőzést, a kánai menyegzőt, a 
betlehemezést. Kodály Zoltán kul-
tusza is élénken él a Zoboralján, 
több településen van emléktáblá-
ja, ezeken rendszeresen tartanak 
megemlékezéseket is. A régió híres 
szülöttének, Esterházy Jánosnak 
is több emléket állítottak a járás-

ban, ezeknél is megemlékezéseket 
tartanak. 2017. szeptember 16-án 
a Szent Kereszt Felmagasztalása- 
kápolnában újra temették a már-
tírt, akinek emlékére az idei évben 
ismét megemlékezést tartanak. 
Kálazon minden nyár elején Cse-
madok Napot tartanak, amely két 
napos fesztiválra várja az érdeklő-
dőket. Adventi hangversenyek és 

színházi előadások is színesítik a 
régió kultúráját. 

Mivel fontos az utánpótlás 
nevelése, évente megszervezik a 
Zoboralja Kis Csalogánya népdal-
versenyt a Gímesi Alapiskolában. 
Az idén első ízben szervezték meg 
a gyermek hagyományőrző cso-
portok fesztiválját, de a Tompa 
Mihály Versenyen is számos fi atal 
tehetséget fedeznek fel. 

A zoboralji magyarság nehéz 
helyzetben van, hiszen évszázadok 
óta a legészakibb nyelvszigetként 
őrzi a magyar nyelvet és kultúrát. 
Annak érdekében, hogy szokásaik 
fennmaradjanak az itt működő ha-
gyományőrző csoportok évi több 
tucat rendezvényen lépnek fel. A 
Csemadok mellett pedig nem-
régiben megalakult a Zoboralji 
Örökség Őrzői Hímző és Viselet-
készítő Műhely is, amely szintén 
a magyarság hagyományaira épít. 
Az örökséget ugyanis nemcsak 
megtartani, hanem tovább gya-
rapítani is ildomos és a Nyitrai 
járás szórványban élő  magyar kö-
zössége ezzel tisztában van,  még 
ha időnként szélmalomharcnak is 
tűnik minden cselekedete.  NT
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Fel kell hívni István király eszméire a fi gyelmet
Évekig otthont adott az Országos Népmű-

vészeti Fesztiválnak, majd mikor az visszatért 
Zselízre, Deáki országos rendezvény nélkül 
maradt. Tavaly a Csemadok elnöksége ha-
tározatot hozott az Országos Szent István 
Király Ünnepségről, így Deákin ismét van 
országos Csemadok-rendezvény. 

Idén második alkalommal szervezték meg 
a központi államalapítási ünnepet, amelyen 
ismét felléptek a zoboralji hagyományőrzők 
és a helyi énekkar is. A koszorúzás után törté-
nelmi előadásokat hallhatott a közönség, este, 
az ökumenikus szentmise után a komáromi 
Gaudium vegyeskar adott koncertet. 

A rendezvény jelentőségéről Jakócs Krisz-
tina, a mátyusföldi település polgármestere 
nyilatkozott: 

– Deáki szempontjából nagyon fontos, hogy 
ilyen jelentős, országos rendezvényt szervez-
zünk, ma is küzdünk a magyarságunkért, 
ahogy azt a múltban is tettük. Deákira is 
rengetegen költöznek, zömégeb szlovákok, 
ezért ezek az ünnepségek azért is fontosak, 

RÓLUNK

hogy felhívjuk a fi gyel-
met Szent István király-
ra és az ő eszmeiségére, 
hiszen az ő rendeletének 
köszönhető, hogy temp-
lom épült itt. 

– A deáki templom 
közismert, többek között 
a Szent Istvánt ábrázoló 
freskó miatt is, de köztéri 
szobra is van az állam-
alapítónak. Mennyire él 
a kultusza? 

– Deáki ősmagyar település, itt használták 
a Halotti Beszédet. Ezért mind a múltunk, 
mind a kultúra szempontjából jelentős ez 
az esemény. István király kultusza erős, az 
irodám falán is látható az alapító okirat má-
solata, amelynek eredetije a budapesti le-
véltárban található. István király 1002-ben 
kiadott rendelete megszabta, hogy minden 
tíz település építsen egy templomot és a 
templom köré települést, így alakult ki Wag. 

   Augusztus első vasárnapján tartják hagyományosan Ipolybalogon 
a Szent Korona ünnepét, az idén tizennegyedik alkalommal. 1304. 
augusztus 14-én az ipolybalogi templomban töltött egy éjszakát a 
Szent Korona, melynek emlékét a templom tornyán elhelyezett ko-
ronamásolat is őrzi. A Szent Korona ily módon való megünneplése 
egyedülálló, éppen ezért nagy jelentőséggel bír az összmagyarság 

Bencések jöttek ide és tanították az itteni 
lakosokat, ebből alakult ki a település neve, 
deák, Deáki. Az 1002-ben kiadott rendeletnek 
köszönhetően épült meg a kápolnánk, majd 
az bővült templommal. Úgy vélem, mind az 
énekkarnak, mind a deákiaknak fontos ez 
az esemény, hiszen öregbítik a falu hírnevét, 
nem mellesleg pedig ezzel is támogatni tudjuk 
a Csemadok munkáját, nagyon fontos ez a 
magyarság szempontjából is.  nt

XIV. Szent Korona Ünnep Ipolybalogon
szempontjából is. A szervezők olyan személyiségeket kértek fel az 
ünnep magasztosabbá tételére, akik a hit, a nemzet és népünk elkö-
telezettjei. A szentmise főcelebránsa Kozma Imre főtisztelendő, a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapítója volt. Idézetek a szentmise 
alatt elmondott beszédeiből:

„Szent István Isten előtti felelőséggel vezette népét. Az Isten előtti 
felelősség pedig a szolgálat. Egy nemzet szolgálata, egy népnek a 
szolgálata. Szent Ístván nagysága abban jeleztetik, hogy a Kárpát-
medence minden népéért érzett felelősséget, és szolgálta minden 
nemzetét. A kereszténység formálta és alakította azt az egyetlen, 
emberhez méltó életformát, amit mi keresztény életnek nevezünk. A 
mai világ megtagadta ezt az örökséget. A keresztény értékek nélküli 
világ önző, versenyez, legfeljebb szövetségeket köt, a szövetségek 
pedig érdekorientáltak. A megoldás pedig értékorientált. A keresz-
ténység útja az adás útja, az adás vallása. Testvérek, vigyázzunk az 
örökségünkre, ne engedjük, hogy elvegyék. Miniszterelnök urunk 
üzenete, azokat a létformákat kell megerősíteni, amelyek a keresz-
ténységben születtek. Ez az emberi méltóság, a férfi ember és nő 
egyenjogúsága, a család mint az emberiség alapsejtje és a nemzet, 
amely otthont teremt az embernek, mert valahol otthon kell lenni 
ebben a világban.“

Az ünnepség fő szónoka Koncsol László, József Attila-díjas 
esszéíró és költő beszédében Szent István életével és a magyar 
kereszténység történetével foglalkozott.

A szentmise végén átadták a Szent Korona Emlékérmeket, melye-
ket posztumusz Paulisz Boldizsár, valamint az Ipolybalogi Művészeti 
Aalapiskola kapott.

Délután kulturális műsorok valósultak meg.  bg
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Idén augusztus 9-e és 13-a között a Cse-
madok Galántai Területi Választmányá-
nak segítségével egy bosznia-hercegovinai 
nemzetközi folklórfesztiválon vett részt 
a diószegi Dió héj citerazenekar. Három 
nap alatt három helyszínen – Szarajevóban, 
Mostarban és Jajceban muzsikáltak. Az 
együttes tagjaival, akik egy nagy családot 
alkotnak, erről a szereplésről, a Dió héj 
eddigi működéséről és jövőbeni terveiről 
is beszélgettünk. 

„Az együttes a Csemadok Diószegi Alap-
szervezete mellett alakult 1975-ben, akkor 
még Új hajtás néven, mivel a Magyarics Jani 
bácsi által vezetett citerazenekar az Új hajtás 
néptáncegyüttessel szerepelt együtt” – idézi a 
kezdeteket Vígh Sándor,  a citerások jelenle-
gi vezetője. Ő alapító tagnak számít, hiszen 
nem sokkal a megalakulás után már az Új 
hajtásban citerázott, majd 1983-ban vette át 
a zenekar vezetését. „Még kb. négy évig Új 
hajtás néven szerepeltünk, de azután áttértünk 
egy új típusú zenélésre, és azt mondtuk, hogy 
akkor egy új nevet is választunk. Városunk, 
Diószeg neve alapján lettünk Dió héj.” – idézi 
a kezdeteket a vezető. 

 A zenekar jelenleg hat tagú, Vígh Sán-
dor mellett Soltó Marian, Balogh László, 
Balogh László András, Blahó Eszter és 
Kováč Lošonská Marcela zenélnek együtt. 
Vezetőjük azt is elárulta, hogy a két Ba-
logh, apa és fi a, nem diószegiek, hanem a 
csallóközi Nyárasdról járnak a Dió héj-ba. 
Otthon Nyárasdon, a Sarló citerazenekar-
ban zenélnek, ahová pedig Vígh Sándor jár 
„vendégszerepelni”. Rendszeresen fellépnek 
az otthoni városi ünnepségeken, Csemadok-
évzárón, a március 15-i megemlékezéseken. 
Évente egy vagy két alkalommal a magyar-
országi testvértelepülésen, Csorváson is 
szórakoztatják a közönséget.

A Dió héj nemcsak vendégfellépésekre 
jár, hanem különféle versenyeken is meg-
méretteti magát. Megnyerték a Duna Tv 
egyik népzenei versenyét, és rendszeres 
résztvevői a „Bíborpiros szép rózsa” és a 
„Tavaszi szél” versenyeknek. Vígh Sándor 
ezeknél is érdekesebbnek tartja a szlovák 
versenyeken, Rimakokaván vagy Myjaván 
való szerepléseket. 

Legutóbbi élményeikről, a Bosznia–
Hercegovina-i vendégszereplésről elsősor-
ban Blahó Eszter számolt be, aki a többiek 
elmondása szerint a csapat mindenese volt, 
mivel ő tudott legjobban angolul kommuni-

kálni. „Ez egy nemzetközi népművészeti ta-
lálkozó volt, ami három helyszínen zajlott. 
A központi rendezvény Szarajevóban volt, 
ezen kívül Mostarban és Jajceban voltak 
rendezvények, és mind a három helyszínen 
volt egy-egy fellépésünk. Főleg balkáni 
csoportok voltak ott Szerbiából, Albániá-
ból, Montenegróból, de Törökországból, 
Kirgizisztánból, és volt ott egy erdélyi ma-
gyar csoport is. Rajtunk kívül tánccsoport-
ok voltak, mi voltunk az egyetlenek, akik 
élő zenével meg énekkel szerepeltünk.” 
Azt már Vígh Sándor teszi hozzá, hogy 
készakarva gyorsabb, tempósabb számo-
kat válogattak össze a repertoárjukból, 
hogy jobban alkalmazkodjanak a gyors 
ritmusú balkáni zenéhez. „Meglepetésnek 
számítottunk, mert a legtöbben egyáltalán 
nem is ismerték a citerát, de nagyon tetszett 
nekik. Mostarban a sportpályán legalább 
ezerötszáz ember előtt játszottunk. Szaraje-
vóban egy parkban zenéltünk, ahol még az 
Osztrák-Magyar Monarchia idején építettek 
három szállodát, az egyiket Hungáriának a 
másikat Ausztriának, a harmadikat pedig 
Hercegovinának nevezték el. Igaz a Hun-
gáriát azóta átnevezték, de a helyiek ma is 
csak így hívják. Jajceban egy fedett csar-
nokban léptünk fel öt-hatszáz ember előtt, 
meg persze mi fellépők is megnéztük egymás 
műsorát.” – ecseteli Sándor. „Minden fel-
lépés a szereplők felvonulásával kezdődött 

A diószegi Dió héj citerazenekar egy nagy család

– folytatja Eszter. – Mostarban átvonultunk 
az újjáépített „Öreg hídon”,  Jajceban a híres 
vízeséshez mentünk ki, Szarajevóban pedig 
a már említett parkban vonultunk fel. ” 

„Köszönettel tartozunk a városi hivatalnak, 
amely minden évben szép összeggel támogatja 
a zenekart, de a fellépésekből saját bevételeink 
is vannak, és ezeket általában a mostanihoz 
hasonló akciókra gyűjtjük össze. Négy éve 
például Bulgáriában voltunk hasonló feszti-
válon” – tájékoztat a zenekarvezető. 

Balogh László azt is elmondta, hogy a cite-
ra azért számított különlegesnek a legutób-
bi fesztiválon, mert a balkáni együtteseket 
egészen más hangszerek: tangóharmonika, 
dob, kecskeduda, esetleg tambura kísérte, 
de az sem élőben, hanem felvételről.

Az utánpótlásról is gondoskodik a Dió 
héj. Vígh Sándor szerint 9-12 éves korban a 
legjobb elkezdeni a citerázást, éppen ezért 
alsó tagozatos alapiskolás gyerekeket ta-
nítanak citerázni. Velük elsősorban Soltó 
Marian foglalkozik. 

A Dió héj már készül következő fellépései-
re. A közeli hetekben Vízkeleten, Csorváson, 
Galántán zenélnek. Október 4-én különle-
ges alakalomból szerepelnek Galántán a 
művelődési ház színháztermében, aminek 
apropóját az adja, hogy a Magyar Művé-
szetért Díjrendszer 41. Díjátadó gáláján az 
együttes vezetője átveheti a Gubcsi Lajos 
Ex Libris Díjat. GL



6 2018. szeptember

SZÍNESELSÔ KÉZBÔL

Augusztus 19-én és 20-án, kétnapos rendezvénysorozattal em-
lékeztünk meg államalapító királyunkról, Szent Istvánról Rétén, 
aki egyben templomunk s így községünk védőszentje is. Program-
sorozatunk vasárnap délután labdarúgó mérkőzéssel kezdődött. 
Este már mindenki kedvére szórakozhatott a hagyományos búcsúi 
bálban, melyet a Csemadok mellett működő RÉVISZ Vidámszínpad 
szervezett. Szent István napján, augusztus 20-án, ünnepi szentmisét 
tartottunk, melyet Zsidó János féli esperes celebrált. 

A szentmise, valamint a kenyérszentelés után koszorúzási ünnep-
ségre került sor a templomkertben elhelyezett Szent István-dombor-
műnél, mely a csicsói Nagy Géza alkotása. Ünnepi beszédet Gyurcsi 
Pomichal Mária, a Csemadok ASZ elnöke mondott, hangsúlyozta: 
Népünk csak összefogással és egymást segítve lesz képes megküzdeni 
az előttünk álló problémákkal. 

A kétnapos rendezvény záróakkordjaként este a helyi kultúrház 
szabadtéri színpadán  fellépett Bognár László, Pekarik Katica Anna 
és Lengyel Bettina.  GYPM

Idén a zoboralji hagyományőrzők képviselték a Felvidéket 
a Gyulán megszervezett Minden Magyarok XXIV. Nemzetközi 
Néptáncfesztiválján. A Csemadok alapszervezetei mellett működő 
hagyományőrző csoportok, a Gímesi Villő Hagyományőrző Csoport 
(koloni fi atalokkal kiegészülve), a Pogrányi Nagyharang Hagyomány-
őrző Csoport és a Gesztei Téliződ Hagyományőrző Csoport remekül 
képviselték szülőföldjüket. A fesztivál augusztus 16-án a Gasztroudvar 
elnevezésű versennyel vette kezdetét, amelyen a felvidékiek az elő-
kelő második helyet szerezték meg a hazai néptáncosok mögött. 
A csoportok zoboralji hagyományokat, népdalokat és táncot mutattak 
be a fesztiválon.  nt

Az idén augusztus 19-én, vasárnap került sor Kassán a Csemadok 
VV és a történelmi egyházak hagyományos Szent István-napi közös 
ünnepségére. A görög katolikus templomban tartott ökumenikus 
istentiszteletet Pásztor Zoltán római katolikus püspöki helynök, 
Bohács Béla görög katolikus lelkész, valamint Orémus Zoltán re-
formátus lelkész, esperes celebrálták a nagyszámú gyülekezet előtt, 
megemlékezve a keresztény magyar állam megteremtőjéről, az első 
magyar katolikus szentről. Ezt követően Duncsák Mária, a kassai 
Csemadok alelnöke ünnepi beszédében méltatta a magyar és az 
európai történelem kiemelkedő alakját, rámutatva, hogy István ta-
nítása és cselekedetei a ma embere, de elsősorban az országvezetők 
számára is okulásul szolgálhatnak.Az ünnepség üde színfoltja a 
miskolci Animus Csengettyű Együttes fellépése volt.  DM

A Csemadok Tornaljai Területi Választmánya és alapszervezete 
2003 óta szervez Szent István-napi ünnepséget az MKP és a Rákóczi 
Szövetség helyi szervezetével közösen. Idén augusztus 19-én volt az 
ünnepi megemlékezés. A római katolikus templomban megtartott 
ökumenikus istentisztelet után a Templom téren 1996-ban felállított 
millecentenáriumi emlékműnél Miko Attila, a TV elnöke köszöntötte 
a résztvevőket, majd Schwartz Katalin, alapszervezeti elnök mondott 
ünnepi beszédet. A koszorúzás után a résztvevőket baráti találkozón 
látták vendégül a Rákóczi Magyar Házban. A koszorúzáson és az 
esti találkozón közreműködött Agócs Sándor sávolyi tárogatós.  -il-
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BARANGOLÓ

Az Ipoly mentére barangoltak a honismereti 
kerékpártúrások (1. rész)

ELSÔ KÉZBÔL

Az idei, 44. Honismereti Kerékpártúra 
résztvevői az Ipoly mentére barangoltak. A 
július utolsó hétvégéjén kezdődő és augusztus 
első hetében befejeződő túra első táborhelye 
Kalonda község volt. A pár száz lakosú község 
több érdekességgel büszkélkedhet. Például, egy 
a túrások által is látogatott sajátos berendezésű 
és könyvekkel tömött falusi antikváriummal. 
Az első napon Böszörményi István idegenveze-
tésével megismertük Losoncot. Ellátogattunk 
az ipolytarnóci őslényparkba. Többen megmár-
tóztak a közeli Ipolyban, avagy Rappon a több 
millió éves tengervízben. 

Az Ipoly forrása lett a túra legészakibb ki-
indulási pontja. Kerékpárokat teherautóra, 
résztvevőket autóbuszba zsúfolva lehetett eljut-
ni az Ipoly, a helyiek szerint „Ipó” forrásához 
vezető gyalogtúra kiindulópontjához. A Vepor 
hegység lábától bő egy órás, kacskaringókkal 
bővelkedő gyaloglás vezetett az 1050 m magas-
ságban található Ipoly forráshoz. A társaság egy 
része felkapaszkodott a Vepor hegység 1100 m  
magasságban található vízválasztójáig. Az itt 
még iható vízű Ipoly forrásától jó hangulatú kö-
zös fotózással indult a gyalogos túra a lerakott 
kerékpárokig. Közel ezer méterről, több száz 
méteres szintkülönbséget legurulva indultunk 
el. Az elhanyagolt állapotú mellékutakat tuda-
tosan nem újítják fel, hogy minél kevesebben 
használják a Fülek, Losonc és Poltár városok 
ivóvízforrásául szolgáló málnapataki víztáro-
lót övező utakat, hogy így is csökkentsék egy 
esetleges vízszennyezés lehetőségét. 

Gyönyörű tájakon érkeztünk el Poltárig, a tö-
rök hídként ismert, egyben az Ipoly 17. század-
ban épített legöregebb fennmaradt hídjához. 

A következő nap Bussa községbe, egy csak 
bicajon megközelíthető, az Ipolyt átívelő nem-
zeti színekkel kipingált vas hidacskán jutottunk 
át. Bombor Ivett és Péter várt a népi örökséggel 
zsúfolt tájház előtt. A tájház egyik szobája a 
XIX. és XX századforduló egyik legsikeresebb 
repülőgép-tervezője, a szomszédos Csaláron 
született, Zsélyi Aladár életét és munkásságát 
mutatja be. A szomszédos község Rárósmulyad 
értéke a római katolikus Szent Erzsébet-temp-
lom, mely 1910-ben épült Medgyaszay István 
tervei alapján. A templom az alapjaitól a ke-
resztig vasbetonból készült.

Az Ipoly mente irodalmi zarándokhelye a 
gyönyörűen rendbe hozott alsósztregovai Ma-
dách kastély volt. Madách Imre élete nagy műve 
„Az ember tragédiája”  értékét a fordítások 
sokasága is bizonyítja. Madách Imre – Rigele 
Lajos Ádámot ábrázoló szobrával ékesített – 
sírjánál közösen tisztelegtünk emléke előtt. Az 
út visszafelé, az eredeti Ipoly hidakat idéző, s a 
közelmúltban átadott Madách Imre-hídon ke-
resztül vezetett. Kalondán Böszörményi István 
vetítéssel egybekötött előadása hangzott el az 
Ipoly mentéről és Nógrád értékeiről, majd a tú-
rák múltjának bemutatója Tóth Lajos barátunk 
felvételeiből. A vendéglátó Kalondától kedden 
reggel vettünk búcsút. Köszönetet mondtunk a 
polgármesternek, Erdélyi Erzsébetnek, és házi-
gazdáinknak, Papp Sándornak valamint kedves 
feleségének, Andreának. Majd a palóc határ-
keresztre közösen kötöttünk szalagokat.

Az út ismét erdőkön és mezei földutakon 
keresztül vezetett egy rövid csevicekutas meg-
álló után a csalári temetőbe, Zsélyi Aladár sír-
jához. Ipoly mente dombjait megmászva, Zs. 
Nagy Lajos végső nyughelye mellett indultunk 
Szklabonyára. A szlovákiai Magyar Kultúra Mú-
zeuma által berendezett és fenntartott Mikszáth 
Kálmánnak emléket állító múzeum az író életé-
nek és munkásságának méltó emlékhelye.  

Második táborhelyünk Ipolynyéken volt. 
Innen kívántuk bejárni az Ipoly két főváros-
át, Balassagyarmatot és Ipolyságot, valamint 
a folyó természeti élőhelyeit. A „legbátrabb 
városban“, Balassagyarmaton megnéztük a 
hatalmas zsidó temetőt. Innét a városházára 
vezetett az utunk. A városházán az irodalom 
és kultúraszerető Medvácz Lajos polgármester 
fogadott. A városháza bejárása után, melynek 
falai között többször is megfordult Madách 
Imre, Mikszáth Kálmán és Janko Král' is, az 
udvarán szembetaláltuk magunkat az ország 
egyik legrégibb és legbiztonságosabb 1845-ben 
klasszicista stílusban épült börtönépületével. 

Megálltunk a Civitas Fortissima szobornál 
is, amelynek alkotója Párkányi Raáb Péter. A 
téren, a sarokház láttán felidéződött a közel-
múlt legnagyobb magyar túszdrámája, melyről 
Végh Antal a Könyörtelenül című regénye, és 
a Túsztörténet című fi lm is szól.  A szívünkhöz 
legközelebb a gyönyörűen berendezett Palóc 
Múzeum és népi mesterség bemutatója került. 
Este, az ipolynyéki kultúrházban a valamikori 
túrás Szabó András előadóművész irodalmunk-
nak az Ipoly mentéhez kötődő gyöngyszemeiből 
adott elő.    Folytatjuk! KL
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A PÁRT AKCIÓPROGRAMJA ÉS AZ ALKOTMÁNYTÖRVÉNY 
ELŐKÉSZÍTÉSE

A prágai pártvezetés a Csemadok KB javaslatait azok elutasító szlovák 
fogadtatása ellenére kedvezően fogadta, s a Csemadok által megfogal-
mazott nemzetiségi önigazgatás elvét – mint a nemzetiségi jogok ren-
dezésének alapelvét – beépítette a párt akcióprogramjába is. A CSKP 
1968. április 5-én elfogadott akcióprogramja a demokratizálás követ-
kezetes folytatása, a nem kommunista pártokhoz való partneri viszony 
kialakítása, az alapvető polgári jogok betartása, a piacgazdaság egyes 
elemeit is alkalmazó gazdasági reform útjára indítása és a cseh—szlovák 
államjogi viszony föderatív alapon történő rendezése mellett ígéretet 
tett a nemzetiségek helyzetét és jogait rendező nemzetiségi statútum 
kidolgozására, politikai, gazdasági és kulturális egyenjogúságuk megva-
lósítására, valamint arányos képviseletük biztosítására az államhatalmi 
és közigazgatási szervekben. Az SZLKP 1968. május 24-én elfogadott 
akcióprogramjában azonban – a CSKP akcióprogramjával ellentétben 
– már nem esett szó az önigazgatás elvének érvényesítéséről. A Csema-
dok állásfoglalásával szemben a különböző párt- és állami szervekhez 
intézett szlovák tiltakozások a jelek szerint megtették a hatásukat, ami 
egyúttal előrevetítette azt is, hogy az önigazgatás elvének érvényesítése a 
szlovák fél ellenállása miatt a nemzetiségek új alkotmányjogi helyzetének 
kidolgozása során is akadályokba fog ütközni.

Ilyen előzmények után kezdődtek meg 1968. június 12-én a Csemadok 
új elnökének, Dobos Lászlónak és Szabó Rezső vezető titkárának a 
bevonásával a Prága melletti Kolodějében a nemzetiségek államjogi 
helyzetének rendezését célzó tárgyalások. A politikai életbe miniszter-
elnök-helyettesként visszatért Gustáv Husák irányításával már május 
folyamán megalakult a cseh—szlovák föderációt előkészítő kormány-
bizottság, amelynek a Samuel Faltan szlovák történész által vezetett 
nemzetiségi albizottsága kapta azt a feladatot, hogy tegyen javaslatot a 
nemzetiségek államjogi helyzetének alkotmányos rendezésére, illetve 
dolgozza ki a nemzetiségi alkotmánytörvény tervezetét. Az albizottság 
tárgyalásai során megmutatkozott, hogy lényeges eltérések vannak az 
albizottság nemzetiségi, ill. szlovák és cseh tagjainak a nemzetiségi 
jogokról és a nemzetiségi alkotmánytörvény tartalmáról vallott elkép-
zelései között. A nemzetiségek képviselőinek minden erőfeszítésük 
ellenére sem sikerült elérniük, hogy a CSKP akcióprogramjában is 
szereplő önigazgatás elvét a nemzetiségek új államjogi helyzetének 
kidolgozása során is fi gyelembe vegyék. A vita tárgyát leginkább az 
a kérdés képezte, hogy a nemzetiségek jogot formálhatnak-e saját 
képviseleti és végrehajtó szervekre, valamint saját intézményekre. A 
Csemadok azonban kitartott az önigazgatás elve mellett és a Csemadok 
KB Elnöksége által június 14-én megfogalmazott, s a nemzetiségi albi-
zottság június 19-i ülésén előterjesztett javaslata az önálló nemzetiségi 

A Csemadok és a prágai tavasz – 4. rész
szervek megalakításának jogi megfogalmazását követelte a készülő 
alkotmánytörvényben. Az albizottság nemzetiségi tagjai tehát számos 
alapvető kérdésben nem tudtak közös nevezőre jutni annak szlovák 
és cseh tagjaival, akik a nemzetiségek által benyújtott javaslatokat 
sorra elutasították Ilyen körülmények között esélye sem volt annak, 
hogy a Csemadok KB Elnöksége által július 15-én jóváhagyott és 
az albizottság elé terjesztett konkrét alkotmánytörvény-tervezetet 
az albizottság a majdani alkotmánytörvény alapjául fogadja el. A 
meglehetősen vontatottan haladó tárgyalások 1968 júliusában holt-
pontra is jutottak, ezért az albizottság megszakította munkáját, s úgy 
határozott, hogy a beérkezett javaslatokat elbírálás céljából a felsőbb 
politikai szervek elé terjeszti.

A nemzetiségi albizottságban folytatott tárgyalások kudarca arra 
késztette a nemzetiségi kulturális szövetségeket, hogy közös tanácsko-
záson egyeztessék a nemzetiségek államjogi helyzetének rendezésével 
kapcsolatos nézeteiket, és nyilatkozatban nyomatékosítsák az azzal 
kapcsolatos elvi álláspontjukat. A Csemadok, a Csehszlovákiai Ukrán 
Dolgozók Kulturális Szövetsége és a Lengyel Kulturális és Művelő-
dési Szövetség képviselőinek 1968. augusztus 14-én elfogadott közös 
nyilatkozata szerint a nemzetek és nemzetiségek egyenjogúságát, va-
lamint a nemzetiségek önigazgatási jogát nem elég deklarálni, hanem 
azokat az alkotmányban kell rögzíteni, s ugyancsak alkotmányosan 
kell megteremteni az említett jogok gyakorlásának államhatalmi, 
politikai és végrehajtó szerveit és intézményeit.

A MEGSZÁLLÁS, ÉS KÖVETKEZMÉNYEI
A gyakorlatilag az egész társadalom támogatását élvező reformfolya-

mat, noha a csehszlovák párt- és állami vezetés Moszkvával továbbra 
is jó kapcsolatokra törekedett, hamar kiváltotta a szovjet vezetés nem-
tetszését. A Szovjetunió és a szovjet tömb többi országának vezetői 
1968 márciusától kezdődően egyre nagyobb gyanakvással szemlélték 
a csehszlovákiai fejleményeket, különösen a társadalom fokozatos 
demokratizálódását. Miután a Szovjetunió az erőteljes diplomáciai 
és a burkolt katonai nyomás ellenére sem tudta kikényszeríteni az 
„ellenforradalmi tendenciák” felszámolását, a szovjet vezetés a nyílt 
katonai beavatkozás mellett döntött, s a Szovjetunió, valamint a 
Varsói Szerződés további négy tagállamának (Lengyelország, NDK, 
Magyarország és Bulgária) hadseregei az 1968. augusztus 20-ról 21-ére 
virradó éjszaka megszállták Csehszlovákiát.

A magyar kisebbség az ország cseh és szlovák lakosságához hason-
lóan mély megdöbbenéssel fogadta és elítélte a katonai beavatkozást, 
ami egyúttal a megszállókkal szembeni egységfront létrehozását és 
a szlovák–magyar nemzetiségi feszültségek – igaz, csupán átmeneti 
– elcsitulását eredményezte.  Kovács László
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