
2019. március 5-én hetvenéves 
lesz a Csemadok. Természetesen 
ez nem most jutott eszünkbe, 
hiszen alapszervezeteink, terü-
leti választmányaink, az orszá-
gos tanács és elnökség már jó 
ideje foglalkoznak az esemény, 
az ünnep méltó előkészítésével. 
Miben rejlik ez? Már a tavalyi  
országos tanácsi összejövetelen 
és más tanácskozásokon, majd 
az évzáró taggyűléseken is szó-
ba került Szövetségünk közelgő 
jubileuma. Az, hogy mi módon 
emlékezünk majd, természete-
sen nem elsősorban, de eléggé 
meghatározó módon az anya-
gi lehetőségektől is függ majd. 
A Csemadok Országos Elnöksé-
ge azt kérte a területi választmá-
nyoktól, az alapszervezetektől, 
hogy a lehetőségekhez mérten 
méltó módon emlékezzenek 
majd. Az országos megemléke-
zés 2019. március 9-én lesz Ér-
sekújvárban, a regionális ünnep-
ségekre ezután kerül majd sor. 

Jövőre „hetvenkedünk”

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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A javaslat szerint alapszerveze-
teink a 2019. évi évzáró, értékelő 
taggyűléseken emlékeznének. 
Természetesen a javaslat nem 
zárja ki, hogy néhány alapszer-
vezetünk önálló ünnepi műsor 
keretében ünnepeljen. Szeren-
csére nagyon sok szervezet képes 
magas színvonalú ünnepi mű-
sor kiállítására. Számtalanszor 
tapasztaltuk, hogy a saját erő-
ből, a saját csoportokra építő 
rendezvények az  igazán erőt 
adók, a közösséget erősítők, 
felemelőek. Az elnökség nem 
javasolja (persze nem ellenzi) 
drága vendégegyüttesek, mű-
vészek szerepeltetését. A támo-
gatási rendszerek működésé-
vel kapcsolatos tapasztalatok 
fi gyelmeztetőek, s e téren  nem 
várhatunk hirtelen változást. 
Bárcsak tévednénk! Fontos, 
hogy minél többször, minél több 
helyen mondjuk el a Szövetség 
megalakulásával kapcsolatos 
tényeket, elemezzük a Cse-

madoknak a (cseh)szlovákiai 
magyarság életében betöltött 
szerepét, méltassuk a létreho-
zók szerepét, tiszteljük meg a 
még élő alapító tagokat. Ne le-
gyen az ünnep azonban csak 
a múltba tekintés. Úgy érzem 
akkor lesz méltó az ünnepi év 
a Csemadok hagyományaihoz, 
ha megalapozza az elkövetkező 
éveket. Amennyiben sikerül a 

jelenleg pangó szervezeteinket 
mozgósítani, újakat alakítani, 
fi atalokat beszervezni, új cso-
portokat szervezni, az minden 
ünnepségen túltesz. Rövidesen 
az évzáró taggyűlések idejét él-
jük ismét. Használjuk fel ezeket 
az évi rendszeres tanácskozáso-
kat az ünnepi év alapos  előké-
szítésére.

Görföl Jenő

FELHÍVÁS
A Csemadok megalakulásának közelgő 70. évfordulója kapcsán valószínűleg 

nagyon sokszor kerül szóba, hogy mennyi lemondással, a szabadidő feláldozásával 
jár együtt az a tevékenység, amelyet szervezetünk végez. Tagadhatatlan tény az is, 
hogy a tagok, vezetőségek, csoportok, választott testületek munkájuk során nagyon 
sok vidám pillanatot is megélnek. A Csemadok Országos Elnöksége úgy véli, hogy 
ezeket a pillanatokat, eseményeket is érdemes megörökíteni és megőrizni. Az 
elnökség azt kéri, hogy a Csemadok munkával kapcsolatos vidám történeteket, 
egy-egy csemadokos személyiséghez kötődő anekdotát a szerző által jónak látott 
terjedelemben 2019. január végéig küldjék el a Csemadok országos irodájának címé-
re (RR Csemadok, Nám. 1. mája 10-12, 815 57 Bratislava, vagy a neszmeritunde@
gmail.com e-mail címre), hogy azokat folyamatosan közölhessük az Első kézből 
című kiadványunkban, és esetleg könyv formájában is megjelenhessenek.

FELHÍVÁS
A Csemadok Országos Elnöksége kéri azokat a 

Csemadok csoportokat, alapszervezeteket, területi 
választmányokat, illetve azok vezetőit, amelyek 
munkájáról, történetéről tanulmány, könyv jelent 
meg, hogy 2019. január 31-ig küldjék meg annak 
egy példányát a Csemadok országos irodájának 
címére (RR Csemadok, Nám. 1. mája 10-12, 
815 57 Bratislava). Az elnökség célja, hogy egy 
majdani általános Csemadok-történet megírásához 
minél több, egy helyen megtalálható forrással ren-
delkezzünk. Az anyagok a Csemadok levéltárában 
kerülnek elhelyezésre.

Kodály Zoltán Nemzetközi Hegedűverseny
Galánta, Városi Művelődési Központ
2018. november 15-17.
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2018. szeptember 2-án Kisgéresen, a pincék melletti szabadtéri 
színpadon került megrendezésre a XXII. Bodrogközi Népművészeti 
Fesztivál. A közönséget és a fellépőket Kopasz József, a Csemadok 
Királyhelmeci TV elnöke és Furik Csaba, Kisgéres polgármestere kö-
szöntötte. Felléptek Bodrogköz szólistái, tánc- és éneklő csoportjai. Az 
idei fesztiválon vendégszerepelt a cigándi Sarkantyús néptáncegyüttes 
és a Szepsi Asszonykórus is. A rendezvény ideje alatt nyitva voltak a 
kisgéresi pincék, és kirakodóvásár is várta a közönséget.  GE

Negyedik alkalommal 
szervezték meg az Ág Ti-
bor Napokat a Zoboralján. 
Október 12-14-e között 
Pogrányban az öt éve el-
hunyt népzenekutatóra 
emlékeztek. A rendezvé-
nyen a régió ifjúság csoportjai mellett fellépett a menyhei és az ahai 
éneklőcsoport, valamint a Nicki Fergeteg. n

A Csemadok Galántai 
TV, valamint a Csemadok 
Kismácsédi és Zsigárdi Alap-
szervezete kezdeményezé-
sére és az önkormányzatok 
hatékony közreműködésével 
2018. október 21-én, vasárnap 
délelőtt Kismácsédon, majd 
délután Zsigárdon az 1956-os 
forradalom tiszteletére emelt 
emlékműveknél második alkalommal került sor a koszorúzással 
egybekötött ünnepi megemlékezésre. MR

2018. október 23. je-
lentős mérföldkő lett 
Galánta város tör-
ténelmében. Ekkor 
nyitották meg ünne-
pélyes keretek között 
a neogótikus Ester-
házy-kastély felújított 
északi szárnyában a 
Kodály Emlékszobát. 

A megnyitó után a résztvevők átvonultak a kultúrházba, ahol 
ünnepi koncertre került sor a Kecskeméti Napok és a Galántai 
táncok első bemutatója 85. évfordulójának az alkalmából. 

Fotó: Ma7.sk FM

A Csemadok Rima-
szombati TV idén 16. 
alkalommal szervezte 
meg a Győry Dezső 
Kulturális Napokat, 
melynek nyitórendez-
vényeként került sor 
október 17-én a rima-

szombati VMK-ban Szvorák Katalin, Kossuth-díjas énekművész 
és Kudlik Júlia, a Magyar Televízió Örökös Tagjának közös elő-
adóestjére. A „Szeretettel – dalok és gondolatok“ című műsor élő 
lemezbemutató volt, amelyben  Kudlik Júlia gondolatai hangzottak 
el a szeretetről, ehhez kapcsolódtak az énekek Szvorák Katalin cso-
dálatos előadásában. Műsorukból az emberség, alázat, szerénység 
és szeretet áradt. 

Október 26-án a Gaudium Régizene Együttes adott koncertet az 
alapiskolák felső tagozatos tanulói és a középiskolák diákjai számára. 
A „Reneszánsz varázsa“ című műsorukat a Mátyás-év alkalmából 
állították össze, amelyhez egy kiállítás is társult.  PE

Szeptember közepétől három héten keresztül zajlottak a pécsi szék-
helyű Határokon Túli Magyarságért Alapítvány XXVI. Összművészeti 
Fesztiváljának eseményei, amelyen a Felvidék nevében ezúttal is ott 
voltak a Mátyusföld képviselői, a királyrévi Fürge Ujjak Citerazenekar 
és a zsigárdi Csemadok képviselői.  MR

Szeptember 30-án tartották meg a 35. Vág menti Találkozót Szímőn. 
Fellépett a Szímői Rozmaring citerazenekar és népdalkör, az Andódi 
Női Éneklőcsoport, a tardoskeddi Fehér Akác éneklőcsoport és 
citeraegyüttes, az Érsekújvári Csemadok vegyes éneklőcsoportja, a 
Zsitvabesenyői Tallós női éneklőcsoport és citera együttes, a Kürti 
Bokréta vegyes éneklőcsoport, a Bényi hagyományőrző tánccso-
port, a Vágszímői Búzavirág női éneklőcsoport és Férfi  Dalárda és 
Kamocsai Gál László énekes, aki a közismert Varjos népi zenekar 
kíséretében lépett fel. A Varjos együttes kiváló muzsikája magával 
ragadta a közönséget és a műsor befejező részében táncra szólította 
a közönséget. Köztük Bób János polgármestert is, aki a megnyitóban 
köszöntötte a résztvevőket.  KÉ
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A Csemadok Komáromi Területi Választmánya
     A Csemadok Komáromi Te-

rületi Választmányához 32 alap-
szervezet tartozik, elnöke Petheő 
Attila, alelnöke Erdélyi Zoltán, a 
titkári posztot pedig Vass Laura 
tölti be. Sikerült újra indítanunk 
olyan nagy múltú szervezeteket 
mint Búcs, Marcelháza és Hetény. 
Igazi sikertörténet Bajcs újraindu-
lása, ahol a rendszerváltás óta nem 
működött Csemadok alapszerve-
zet. Sajnos vannak leszakadó alap-
szervezeteink is. Ettől függetlenül 
mégis sikerült taglétszámunkat az 
elmúlt években növelni.

Járásunk legnagyobb alapszer-
vezete a naszvadi 1020 taggal, 
őket követi Gúta és Ógyalla, de 
nem sokkal maradnak el járásunk 
kisebb-nagyobb települései sem. Az 
elmúlt években az alapszervezetek 
tagságának és vezetőségének élet-
kora jócskán megfi atalodott. 

Az alapszervezeteknek az infor-
mációt elektronikus levélben továb-
bítjuk, honlapunkon pedig egyéb 
hasznos információkat is meg tu-
dunk velük osztani. Természetesen 
ez nem gátolja meg a személyes ta-
lálkozások lehetőségét a vezetőségi 
tagokkal és a tagsággal egyaránt, 
hiszen fontosnak tartjuk nemcsak 
alapszervezeteink évzáró taggyű-
lésén való részvételünket, hanem 
rendezvényeik látogatását is. 

Szorgalmazzuk a helytörténeti 
kutatásokat, népszokások, helyi 
hagyományok felkutatását, felele-
venítését, értéktárak létrehozását és 
a helytörténeti eseményekről való 
megemlékezéseket 

Az elmúlt években sikerült meg-
tartani minden fontosabb rendez-
vényünket, amelyek erősítik a helyi 
csoportok munkáit, feltételei kö-
zösségeink, a  magyarság megma-

radásának. 
Minden évben január 8-án meg-

emlékezünk az 1994-es komáromi 
nagygyűlésről, és találkozót rende-
zünk annak résztvevőivel.

Február és március a Tompa Mi-
hály Országos Vers- és Prózamondó 
Verseny időszaka. Mivel a Komá-
romi járásban rengeteg a szavaló, 
prózát mondó gyermek és fi atal, öt 
helyszínen – Csallóközaranyoson, 
Gútán, Ógyallán, Komáromban és 
Marcelházán – kerültek megrende-
zésre az elődöntők, Komáromban 
pedig járási, ill. országos elődöntőt 
szerveztünk alkalmanként összesen 
közel 700 résztvevővel.

Állandó szervezői vagyunk a 
komáromi, központi 1848/49-es 
megemlékezésnek, amelyen a já-
rás csemadokos énekkarai vesznek 
részt, idén Popély Gyula történész 
volt az ünnepi szónok. 

Helyet adunk a kétévente meg-
rendezendő Bíborpiros szép rózsa 
népzenei vetélkedőnek, amely-
nek Lakszakállas és Marcelháza 
ad otthont. Csoportjaink kiemelt 
helyen szerepeltek ezen a rangos 
versenyen. 

Kiemelt rendezvényünk a Járási 
Dal- és Táncünnepély, amelynek ál-
landó színhelye a festői környezet-
ben fekvő kisközség Kolozsnéma. 
Talán ezt a rendezvényünket övezi 
a legnagyobb érdeklődés járásunk-
ban. Mutatják ezt a számok is: idén 
20 hagyományőrző és kulturális 
csoport lépett fel, a fellépők száma 
elérte 200 főt.

Nagy sikere volt a Multi-kulti 
fesztiválnak, amely a régiónkban 
élő nemzetiségek közös együttélé-
sébe adott betekintést. Ilyenkor 
fellépnek szlovák, magyar és roma 
csoportok, a fesztivált hagyományo-

san kiállítás és etnogasztronómiai 
kóstoló zárja. A rendezvény eddigi 
helyszínei Szentpéter és Lakszakál-
las volt. Sajnos forráshiány miatt az 
elmúlt két évben már nem tudtuk 
megvalósítani.

Irodalmi, történelmi sétáink 
nagy népszerűségnek örvendenek. 
Jártunk már a komáromi erődben 
és várban, a református és kato-
likus temetőben, helytörténeti 
sétát tettünk a városban, Jókai és 
Csokonai nyomában pedig irodal-
mi megközelítésben sétálhattunk 
végig városunkban október 11-én, 
Zsok Gizella történész-könyvtá-
ros vezetésével, Komárom törté-
nelmének és irodalmának kiváló 
ismerőjével, a Szinnyei Könyvtár 
volt igazgatójával. Sorra jártuk a 
város Csokonai és Jókai emlékeit. 
Jókai Mór Komáromban született 
és gyermekkorát is itt töltötte, több 
regénye kapcsolódik a városhoz. 
Csokonai Vitéz Mihály itt találko-
zott a Lilla-dalok ihletőjével, szerel-
mével és feledhetetlen  múzsájával 
Vajda Juliannával. Novemberben 
az iskolások számár indítunk iro-
dalmi sétákat.

Az 1956-os forradalomra Soha 
többé diktatúrát c. programunkkal 
emlékeztünk minden évben, Ko-
máromban. Csemadok teremfoci 
torna szervezői vagyunk. Tíz köz-
ségbe a Csemadok alapszervezetek 
közvetítésével könyveket juttattunk 
a könyvtárakba. A Gazda Polgári 
Társulással közösen felvállaltuk a 
helyi értékek felkutatását, feldol-
gozását, felvidéki értéktárak lét-
rehozását.

Nem elhanyagolandó, hogy a 
nemzeti ünnepeinkről való megem-
lékezések szinte teljes mértékben 

ráhárultak az alapszervezetekre, 
nélkülük nem lenne 1848/49-es 
megemlékezés, sem Szent István-
napi ünnepség, az aradi vértanuk-
ra vagy az 1956-os forradalomra 
való megemlékezés sem. De olyan 
rangos fesztiváloknak is az alap-
szervezetek a rendezői ill. társszer-
vezői, mint a naszvadi Tűzvirág, 
a lakszakállasi Lakikatlan, az 
ógyallai Népművészeti Fesztivál 
vagy a martosi – ímelyi  Abai Vi-
gadalom.

A régi hagyományok, népszokás-
ok felelevenítése, gyermek-néptánc-
csoportok létrehozása Martoson, 
Naszvadon, Perbetén és Ógyallán, 
illetve a gútai sortáncjárás mind-
mind alapszervezeteinkhez kö-
tődik, de Marcelháza, Vágfüzes, 
Izsa, Megyecs, Csicsó, Kolozsnéma, 
Keszegfalva  sem maradhat ki eb-
ből a sorból. Az ekeli alapszervezet 
újraindította a Vajda Julianna-Lilla 
hagyományokat és az aratási ko-
szorú készítését és nagy sikere van 
az Öröm Pörkölt főzőversenynek. 
Búcson újra van szüreti ünnepség, 
Nemesócsán és Tanyon népdal-
találkozókat szerveznek. Antall 
József szobor avatásra került sor 
Kolozsnémán, Szilason kápolnát 
szenteltek.  A komáromi alapszer-
vezet galériájában havi rendsze-
rességgel vannak képzőművészeti 
kiállítások és előadások. 

Alapszervezeteink mindegyike 
megrendez évente legalább egy 
helyi szintű rendezvényt, vagy te-
vékenyen kiveszi részét az önkor-
mányzat által szervezett falunap, 
évfordulós megemlékezések lebo-
nyolításában, valamint rendszere-
sen részt vesz a TV által szervezett 
rendezvényeken is. VL
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Libagaliba Nagytárkányban
Kassa megye legnépszerűbb 

rendezvényéről Kopasz József-
fel, Nagytárkány polgármes-
terével, a Csemadok országos 
alelnökével beszélgettünk.

– Idén a nyolcadik libanapot 
tartottuk meg, mely elsősorban 
kulturális és gasztronómiai fesz-
tivál. A faluban hagyománya van 
a libatenyésztésnek, valamikor 
Tárkányban ritka udvar volt, 
ahol nem volt liba vagy kacsa, a 

Tisza holtágában jól éltek. Nyolc 
éve vetette fel a megye, jó len-
ne egy új fesztivált kitalálnunk. 
Akkor megyei képviselő voltam, 

A hagyományokhoz híven ismét két hely-
színen zajlott a négynapos XX. Egressy Béni 
Országos Fesztivál, Szepsiben és Buzitán. 
Kiváló színészi teljesítmények jellemezték a 
színjátszó csoportokat, a háromtagú szakmai 
zsűrinek nehéz volt megnevezni a díjazottakat, 
de végül mindent egybevetve megegyeztek 
abban, hogy a diószegi Hahota Színjátszó 
Csoport viszi haza a fesztivál fődíját, akik az 
idén taroltak. A csoport Maugham – Nádas 
Gábor – Szenes Iván: Imádok férjhez menni 
című zenés vígjátékát mutatta be Srejner Ti-
bor rendezésében. A zsűri két nívódíjat osztott 
ki, az egyiket a kassai KGSZT Diákszínpad 
vitte haza, a másik nívódíjas az idén tavasszal 
újonnan alakult tornai Vár-Lak színjátszó 
csoport lett. A legjobb rendezés díját Karika 
Tibor, a vezekényi Görbe Tükör színjátszó 
csoport rendezője vette át, a legjobb férfi  

LÁTÓSZÖG

és a libanapot javasoltam, azóta 
az ötlet igazolta magát.  Elein-
te Márton napkor tartottuk, de 
az időjárás akkor már kiszámít-
hatatlan, így előrehoztuk, idén 
október 20-án tartottuk. 

– Milyen ízek és programok vár-
ják a libanapra érkezőket?

– A libák sülnek, főnek, az idén 
4 katlannal főztünk libalevest, 
ami 250 litert jelent. Egy 50 lite-
res katlanba beletesznek 5 libát. 

Leszedik a csontról a húst, az 
visszakerül a levesbe, mellé csiga-
tészta, májgaluska, zöldség, végül 
megáll a kanál benne. Csapatok 

is jelentkeznek főzésre: iskolák, 
falvak, szervezetek, egyházak, 
kapnak tőlünk egy-egy libát, és 
abból készítik el az ételt, amivel 
beneveznek a versenyre. Az ut-
cákon mindeközben 130 stand 
között lehetett sétálni. Egy utca 
a kézműveseknek, másik a házi 
termékeket árusítóknak, ahol a 
lekvártól a szörpön át a csigatész-
táig minden volt, egy utca a hiva-
tásos vásári ételárusoknak, egy 

utca, ahol iskolák, szer-
vezetek állítottak stan-
dokat, sütöttek, főztek, 
beszélgettek. Végül van 
még egy ötödik utca is, 
ahol a játék, légballon- 
és ruhaárusok kinálták 
portékájukat. Az első 
évben 2000 látogatónk 
volt, s idén már több 
mint 7000.

– Mitől ilyen sikeres a 
fesztivál?

–A finom ételek 
mellett elsősorban a 
gazdag műsor miatt. 

Főleg folklórelőadások látha-
tóak a színpadon, bodrogközi 
és ungvidéki csoportokat hívunk 
meg. Vannak népdalkörök, citera 

Diószegre került a fődíj

zenekarok, hangszeres együtte-
sek. Idén körülbelül 200 fellépő 
volt. A színpadon kívül bemuta-
tó jelleggel van tollfosztás, kuko-
ricahántás, káposztagyalulás és 
taposás – közben énekelnek és 
beszélgetnek, mint régen. Beval-
lom, mindezek mellett minden 
évben kell egy húzóműsor is, 
ezért hívunk sztárvendégeket. 
Járt már nálunk Soltész Rezső, 
a Sramli Kings, Nótár Mary és 
idén a Dupla kávé szórakoztatta 
a közönséget.

– A szervezés feladatai hogyan 
oszlanak meg?

–A folklór részét a Csemadok 
biztosítja; a vásári részt a falu; a 
hivatásos előadókat pedig a me-
gyei kulturális központ szervezi. 
Ezen kívül hetven fő vesz részt a 
konkrét lebonyolítási feladatok-
ban. A rendezvényt támogatja a 
megye, a Bethlen Gábor Alap és 
a Kisebbségi Kulturális Alap. A 
pályázati pénz csupán a műsor 
fi nanszírozására elegendő, és hét 
év után értünk el oda, hogy nem 
több a kiadás, mint a bevétel. Ez 
is nagy eredmény, a rendezvény 
legfőbb haszna viszont a közös-
ségépítés. MR

alakítás díját Katona Péter, a diószegi Ha-
hota Színjátszó Csoport tagja vihette haza, 
a legjobb női alakítás díját Srejner Melinda, 
ugyancsak a diószegi Hahota Színjátszó Cso-
port tagja kapta. A zsűri különdíját a lévai 

Garamvölgyi Színpad nyerte el. A legígérete-
sebb fi atal tehetség díját, a Németh Péter-díjat 
Lóci Dávid, a felsőszeli Bulibicska Színjátszó 
Csoport tagja kapta.    Zborai Imre
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A Magyar Művé-
szetért díjrendszer 41. 
díjátadó gálájára 2018. 
október 4-én került sor 
Galántán. Három évti-
zed óta történelmünk 
ápolásáért, jelenünk 
tiszta magyar kultúrá-
jáért, az új nemzedékek 
neveléséért, kiemelkedő személyeknek és erős közösségeknek egyaránt 
odaítélhető.  A díjat Gubcsi Lajos Csáky Pál kíséretében adta át az 
alábbi személyeknek, szervezeteknek: Baranyay Alajos, Borsányi 
Gyula, Botka Ferenc, Hrbácsek-Noszek Magdaléna, Hrubík Béla, 
Jégh Izabella, Stirber Lajos, Takács Zsuzsanna, Török Alfréd, Vígh 
Sándor, a Csemadok Deáki, Felsőszeli, Galántai, Nagyfödémesi, 
Nagymegyeri, Szenci és Vízkeleti Alapszervezete, Terra Hírújság. 

A díjátadás után a Vígh Sándor vezette Diószegi Dió Héj Citeraze-
nekar adott ízelítőt széles repertoárjából. Az ünnepi műsor második 
részében a Boráros Imre Színház bemutatta Csáky Pál Hit és illúzió 
című színpadi játékát.  MR

Az aradi vértanúkra emlé-
keztek 2018. október 6-án. Az 
emlékezők megkoszorúzták 
Szörcsey Antal honvédszá-
zados sírját a rozsnyói közte-
metőben. Igét hirdetett Mgr. 
Buza Zsolt, református lel-
kész. Verset mondott Kristóf 
Vivien. FE

A Csemadok Tornai Alapszer-
vezete, az MKP és a Via Nova 
ICS október 23-án közösen szer-
vezte meg az aradi vértanúkra és 
az 1956-os magyar forradalomra 
és szabadságharcra való meg-
emlékezést, Tornán, a kettős 
keresztnél a köztemetőben. A 
megemlékezésen hazafi as ver-
set szavalt Krompasky Tünde Marianna. Ünnepi beszédet mondott 
Majancsik István, az MKP polgármesterjelöltje.  ZI

Október az idősek 
hónapja. Ebből az al-
kalomból köszöntjük 
mindazokat az embe-
reket, akik egy hosszú 
élet munkáját, tapaszta-
latait tudhatják maguk 
mögött. A Csemadok 
illésházi vezetősége 

meghívta a volt pedagógusokat egy meghitt, kellemes beszélgetésre. 
A jelenlévőket Kiss László, a Csemadok elnöke köszöntötte. Köszönet 
Hordossy Tibornak és Bazsalovics Rudolfnak, volt tanítványoknak, 
akik citeraszóval színesítették az estét. NE

2018. október 5-én 
a Csemadok Rozsnyói 
Alapszervezetének meg-
hívására a Kuttyomfi tty 
Társulat „Három az 
Igazság!“ címmel Má-
tyás királyról szóló mesét 
adott elő. Az előadáson 
a Fábry Zoltán Alapis-

kola, valamint a Rozsnyói Református Alapiskola alsó tagozatos 
tanulói vettek részt.  FE

A királyhelmeci Cse-
madok Hajdók Géza 
Alapszervezete 2018. 
október 7-én, vasár-
nap színháztogatást 
szervezett Budapestre 
a Nemzeti Színházba, 
ahol a résztvevők meg-
nézhették a Körhinta c. 

előadást a Nemzeti Színház és a Magyar Nemzeti Táncegyüttes közös 
produkcioját Vidnányszky Attila rendezésében.  GE

A Bódva-völgyi 
csemadokosok kö-
zös kiránduláson 
vettek részt autó-
busszal a Magyar 
Nyelv Múzeumában 
Széphalomban, a Rá-
kóczi-kastélyban Bor-
siban és a Csizmadia 
borospincében Báriban, szép verőfényes őszi időben, 2018. október 
13-án.  ZI

Örömmel állapíthatjuk 
meg, hogy a nótaénekesek 
részéről változatlan érdek-
lődés kíséri a Csemadok 
Nagykürtösi TV által 
évről évre meghirdetett, 
Őszirózsa címet viselő ma-
gyarnóta-énekesek országos versenyét. Idén október 14-én Ipolynyéken 
tizenkielcedik alkalommal randevúztak a jó hangú felvidéki nótaéneke-
sek. Egy nappal előtte Nagycsalomján nótagála keretében mutatkoztak 
be az előadók, ahol a Tarnai Kiss László – Szeredy Krisztina – Antal 
Gusztávné – Magyar Nándor összetételű szakmai zsűri várta és értékelte 
a produkcióikat. A rendezvény délelőtti programjában hagyományosan 
magyarországi nótaénekesek minősítő versenyére került sor. Mezei Zsolt 
és zenekara kísérte a tizenhat előadót. A bíráló bizottság 4 énekes telje-
sítményét aranykoszorús minősítéssel díjazta, 5 énekes ezüstkoszorús, 3 
énekes bronzkoszorús minősítéssel térhetett haza. A legjobb magyarországi 
énekes címet Putnoki A. Dávid nyerte el Budapestről. A Felvidékről Bod-
rogköztől Csallóközig huszonhat előadó lépett színpadra. Az Őszirózsa 
magyarnóta-énekesek országos versenyének idei győztese Molnár Lóránt 
volt Bélyből. A bírálóbizottság 4 énekest talált alkalmasnak aranykoszorús 
előadónak. Aranykoszorús minősítést 1 évre heten kaptak. 12-en örülhettek 
az ezüstkoszorús, ketten a bronzkoszorús minősítésnek.  B.Gy.
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Tornalján idén ok-
tóber 5-én, hagyomá-
nyosan a városnapok 
keretében emlékeztek 
az aradi vértanúkra. 
A református templom-
ban megtartott ökume-
nikus istentiszteleten 
és a 13. aradi vértanú, 
Kazinczy Lajos emléktáblájának koszorúzásán jelen voltak Tornalja 
testvérvárosai, Heves és a partiumi Érmihályfalva küldöttségei is. 
Ünnepi beszédet Szögedi Anna, Tornalja polgármestere mondott. 
A műsorban közreműködtek a Kazinczy Ferenc Alapiskola tanulói, 
Mikó Zoltán és az Andante vegyeskar.  -il-

A Csemadok Érsek-
kétyi Alapszervezete 
második alkalommal 
rendezte meg a „Nyisd 
ki, rózsám, nyisd ki 
csikorgó kapudat” el-
nevezésű rendezvényét 
a két éve átadott tájház 
udvarán. A szüreti fel-
vonulás után a Csemadok helyi elnöke, Molnár Tímea üdvözölte a 
megjelenteket, majd Lajos András az „In vino veritas” – költők az 
igazság nyomában című önálló műsorával  lépett színpadra. Őt a 
Csavar Színház „Asszony” című népmesefeldolgozása követte. A nap 
folyamán fellépett a Dalárda, a Pacsirta éneklőcsoport és a  a kétyi 
alapiskola tanulói.  A színvonalas előadásokat kézműves foglalko-
zások kísérték, az érdeklődők többek között hagyományos kulcsos 
kalácsot készíthettek. A táncolni és énekelni vágyók hangulata késő 
estig kitartott, a talpalávalóról Nagy László gondoskodott. 

MT

Már 11. alkalommal 
vett részt a Csemadok 
Illésházi Alapszerveze-
te a Nemzeti Vágtán. A 
lovas programok mellet, 
kisebb csoportokban vá-
rosnézésen vettek részt 
a kirándulók, a Budai 
várba és a Sándor palo-
tába ezen a napon szabad bejárás volt a közönség számára. A budai 
városháza megtekintése után a résztvevők 180 lépcsőfokot letudva 
felmentek a Magdolna toronyba.  NF

Szeptember 29-én került sor a Csemadok Tornaljai TV és Alapszer-
vezet rendezésében a tornaljai városnapok nyitó rendezvényeként a 
kilencedik őszi kórustalálkozóra. Idén a Sárospataki Művelődés Ház 
Kamarakórusa, a rimaszombati Blaha Lujza Vegyeskar, a pelsőci Pro 
Korona vegyeskar és a Kazinczy Ferenc Alapiskola kórusa voltak az 
Andante vegyeskar vendégei. A fotó a kazinczysok és az Andante 
közös énekléséről készült.   -il-

A költő születése nap-
ján, október 11-én, szín-
vonalas irodalmi össze-
állítással és előadással 
emlékezett meg a lévai 
és a Léva környéki ma-
gyarság Csontos Vilmos 
születésének 110. évfor-
dulójáról. Az Újváry 

László rendezte esten közreműködtek a Juhász Gyula Irodalmi 
Színpad szavalói

A csillagszemű 
juhász című nép-
mese feldolgozott 
változatát mutatta 
be október 20-án 
az ipolyviski fi ata-
lokból és gyerme-
kekből – óvodás-
tól középiskolásig 

– álló Garabonciások színjátszó csoport. Az, hogy az ötletből 
ilyen színvonalas előadás kerekedett elsősorban Köpöncei Csilla 
érdeme, aki a jó rendezés mellett olyan díszleteket és jelmezeket 
készített, amelyek megállnák a helyüket komoly színházakban 
is. Természetesen dicséret illet minden egyes szereplőt, akiknek 
színészeket meghazudtoló előadását vastapssal jutalmazta az egész 
kultúrházat megtöltő közönség.   BL

A Csemadok Lévai TV és a Csemadok Nagysallói Alapszervezete 
szervezésében a kultúrházban zajlott a IX. Barsi Találkozó, a Nyitrai 
és a Lévai járás Csemadok alapszervezetei mellett működő népmű-
vészeti csoportok seregszemléje, melyen fellépett a Gímesi Villő 
Hagyományőrző Csoport férfi kara, a Villő gyermek folklórcsoport, a 
lévai Apró Garammenti, a lekéri Borsika éneklőcsoport, a Nagyölvedi 
Rozmaring Népdalkör, a nagysallói Szivárvány Asszonykórus, a lévai 
Garam Menti Néptánc Együttes, a sárói Rozmaring Éneklőcsoport, 
az érsekkétyi Pacsirta Éneklőcsoport, a farnadi Rozmaring Asszony-
kórus, a lekéri Nosztalgia éneklőcsoport, a  Koloni Legények.

DE
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Szívek kútja: Trencsén
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A Vág-völgy kihagyhatatlan erőssége a 
trencséni vár, mely már messziről szembe-
tűnik az autópályán közlekedőknek. A te-
lepülés a rómaiak idején katonai táborhely 
volt, egy 1069-es oklevél említi először, mint 
magyar királyi várat. A tatár támadások ide-
jén is fontos szerepet töltött be, de stratégiai 
jelentőségét a Csákok ideje alatt nyerte el, 
erre emlékeztet a vár Máté tornya. 

A kiskirály számos átalakítást végezte-
tett a váron: palotát építtetett, és fényűző 
életet élt.  1321-ben bekövetkezett halálával 
több család tulajdonába került: mint Cillei 
Borbála, Hunyadi János, Szapolyai János, 
a Thurzó család vagy az Illésházyak. A vár 
királyi esküvők színhelye is volt: itt jegyezte 
el Luxemburgi Zsigmond Nagy Lajos király 
leányát,  Máriát, Mátyás király a cseh király 
lányát, Podjebrád Katalint és itt esküdött 
meg Szapolyai István lánya is Jagelló Zsig-
mond lengyel királlyal. A várhoz és ehhez az 
időhöz kötődik a várkút legendája. 

Mátyás Szapolyai Istvánnak ajándékozta 
Trencsén várát, aki egy törökökkel vívott 
csata után nagy zsákmánnyal tért haza: a 
foglyok között egy gyönyörű nő is volt, akit 
Szapolyai feleségének, Hedvig hercegnőnek 
ajándékozott udvarhölgynek. A török lány 

Fatima volt, Ibrahim ruméliai pasa lánya. 
Fatimának egy vőlegénye is volt, Omár bég, 
aki egy gazdag kereskedő fi a, s aki egyszer 
csak megjelent, hogy kiváltsa a foglyokat. 
Ám Fatimát nem adta Szapolyai, mondván, 
már a feleségéé, nem kéri vissza. Omárnak 
azt az ajánlatot tette, ha kutat ás a várban, 
hazaviheti Fatimát. 1111 napig ásták a kutat, 
emberei és a foglyok lassan elhullottak, csak 
három maradt. Az 1111. napon hangos kiál-
tás hangzott fel: „Allahnak hála, dicsőség a 
prófétának, felfakadt a víz!”. Az első tömlő 
vízzel feljött Omár és Szapolyai elé ment: 
„Itt a vized, nagyúr. Álltam a szavam, most 
álld te is.” Szapolyai ígéretét beváltotta, Fa-
timát szabadon engedte. Amikor a törökök 
elindultak Trencsénből, Omár azt mondta 
Szapolyainak: „Vized már van, de szíved 
keményebb a legkeményebb sziklánál is, 
Szapolyai István!”. Ettől fogva a trencséni 
várkutat a Szerelem kútjának is hívták. S aki 
nem hiszi, járjon utána – mondhatjuk ebben 
az esetben is. Ami biztos, hogy a Szapolyaiak 
tüzérségi harcra alkalmas védőművekkel 
erősítették meg, így a vár később nádori 
központként is szolgált. Az 1663-as török 
invázió során a támadók ostromra nem is 
vállalkoztak, inkább felgyújtották a várat. A 

Rákóczi-szabadságharc ideje alatt 1704-1708 
között kuruc kézen volt, de a kurucok  a 
súlyos vereséggel végződő csata után elvesz-
tették. A német várőrség 1782-ig maradt a 
várban, mely gondatlanság miatt 1790-ben 
leégett. Romjaiból a 20. században elindult 
rekonstrukciók élesztették fel. A 19. század 
közepén Fényes Elek így írt Trencsénről: 
„a város maga kőfallal vétetik körül és csak 
82 házat számlál. Nevezetesebb épületei: 
az igen szép piarista szentegyház; másik 
szentegyháza közel a városhoz egy dombon 
áll, s ez egyuttal parochialis, és temetkező 
helye vala az Illésházy családnak; a vármegye 
és a városháza; a piaristák kastélya. Van itt 
k. gymnasium a piaristák felügyelése alatt; 
evang. és héber imaház.” Nemzetiségeit te-
kintve a 19. században szlovák és német 
többség lakja, 1910-ben a városnak 7 805 
lakosából 3 676 szlovák, 2 997 magyar és 
925 német lakosa volt. Ebben az időszakban, 
1913-ban született a városban Richter Júlia, 
aki Budapestre ment festészetet tanulni, így 
ismerkedett meg a különös festőzsenivel, 
Vajda Lajossal, akinek felesége lett. Au-
tonóm alkotóként az Európai Iskola jeles 
alakja.

bk
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A prágai Nemzetgyűlés a nemzetiségi alkotmánytörvényt 1968. 
október 27-én, a föderációs alkotmánytörvénnyel egy időben, 
annak mintegy kiegészítéseként fogadta el. A nemzetiségi alkot-
mánytörvény a nemzetiségeket kollektív jogokkal ruházta fel, és 
államalkotó elemnek ismerte el, kerettörvény jellege miatt azonban 
jórészt csupán kiegészítette és rendszerbe foglalta a már koráb-
ban is létező kisebbségi jogokat, amelyeket ráadásul – a korábbi 
gyakorlat szerint – már személyekre szűkített le. 

A 144-es alkotmánytörvényből, melyet ráadásul az utolsó pilla-
natban módosítottak, kimaradtak a nemzetiségek önigazgatását, 
gazdasági és kulturális egyenjogúságát, az államhatalom gya-
korlásában való egyenjogú részvételét szavatoló részek. Nyelvük 
hivatalos érintkezésben való használatának lehetőségét az általuk 
lakott területre korlátozták, az arányos helyett a „megfelelő” 
képviselethez való jogukat rögzítették, amit ráadásul a végrehajtó 
szervek mellőzésével a választott szervekre szűkítettek. A beavat-
kozás annyira váratlan volt, hogy a sajtóban először az eredeti, 
még módosítatlan szöveg jelent meg, s a lapok csupán több mint 
egy hét elteltével közölték a módosított végleges változatot.

A sors kegyéből szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mert Nóg-
rád csücskében, több jeles írónk, költőnk született, alkotott és élt az 
Ember tragédiája írója, Madách Imre. Rá emlékeztünk október 5-én, 
Alsósztregován, a kastélyben és a síremlékénél. Jarábik Gabriella, 
a SZMM igazgatója kiemelte, hogy a múzeum egy uniós pályázat 
eredményeként a jövő évben megkezdi a kastély parkjának helyreál-
lítását. A program egyes részei Herencsés Viktória cimbalomművész 
varázslatos előadásaival és az ipolysági gimnázium SzondySokk 
diákszínjátszó csoportja szép és tartalmas kulturális műsorszámaival 
váltak még élvezetesebbé. 

Az emléknap programjának legérdekesebb és legfontosabb 
része a könyvbemutató volt, amely Madách Imre és Arany János 
levelezését dolgozza fel. Hermann Róbert hadtörténész előadása 

A Csemadok és a prágai tavasz – 6. rész
Kedvezőtlen volt a nemzetiségek számára az alkotmánytörvény 

5. cikkelyének megfogalmazása, amely az általuk szorgalmazott 
nemzetiségi szervek helyett a „nemzetiségi jogok érvényesíté-
sét biztosító szervek” létrehozásáról szóló törvényeket helyezett 
kilátásba. Az említett szervek ráadásul csupán a cseh, illetve a 
szlovák nemzeti szervek mellett jöhettek létre, szövetségi szinten 
nem számoltak a létrehozásukkal. Szlovákiában 1968 októberében 
alakult meg az SZNT Nemzetiségi Bizottsága. A Fábry István által 
vezetett testület azonban nem volt nemzetiségi képviseleti szervnek 
tekinthető, mivel tagjai között a nemzetiségi képviselők mellett 
szlovákok is voltak, s jogállása is a többi parlamenti bizottságéhoz 
volt hasonló. Ezzel párhuzamosan létrejött az SZNT Elnökségének 
Tolvaj Bertalan által irányított Nemzetiségi Titkársága is, amely 
a szlovák kormány megalakulása után a kormányhivatal nemze-
tiségi főosztályává alakult át. Valójában ez sem volt nemzetiségi 
végrehajtó szerv, nem volt azonos a nemzetiségek által kezdemé-
nyezett nemzetiségi államtitkársággal, s csupán afféle tanácsadó 
és javaslattevő szervként működött.

Kovács László

„Egy magyar család a forradalomban“ címen hangzott el. Ez a 
Madách testvérek és a család 1848-1849-es tragikus szerepválla-
lásáról és sorsáról szólt.

Az emléknap záróprogramja a Madách-síremlék előtt zajlott 
le, ahol a kultúrműsor és a koszorúzási ünnepség mellett N.Tóth 
Anikó, egyetemi oktató, író mondott emlékbeszédet.

Október 21-én Alsóesztergályban a Kubányi családra emlé-
keztünk. A Kubányi család mintegy száz évig meghatározó be-
folyással volt a község életére. Az apa Kubányi Lajos, 1818-ban 
született és evangélikus lelkészként szolgált a faluban. Ezen a 
napon egy másik nagy íróról, Krúdy Gyuláról is megemlékeztünk 
Szécsénykovácsiban. Az író ugyan nem itt született, de dédszülei 
igen és itt is vannak eltemetve. Az író gyermekkorában sokszor 
tartózkodott itt.  Balogh Gábor

A szülőföld emlékezete


