
Felkértek, írnék-e valami vidá-
mat csemadokos múltamból, sőt 
kihangsúlyozták, a múltban ra-
gad, ha ezt nem teszem meg, va-
gyis nem nevethet rajta a tisztelt 
publikum. Sokat töprengtem, 
karikíroznom kellene valakit, 
aki korábban, a korában egyszer, 
kétszer, akár százszor bakizott 
az élet porondján, vagy óvatosab-
ban döntött, és a feljebbvalójá-
tól várta volna a pontos választ? 
Persze a kocsmaasztalnál, vagy 
a baráti borozgatások közepette 
be-beugrott a sztori, amikor a 
szóhoz jutás során kiemelhet-
ted elméd, szellemed a tömeg 
fölé, mint Kemény Henrik Vi-
téz Lászlóját a bábelőadásaiban. 
Hisz akkor te is világmegváltó 
korodat élve, szerettél „fi lózni”, 
hiszen a „hajdparki” élményre 
neked is szükséged volt, hogy 
másnap neki tudj veselkedni a 
hétköznapoknak. 

Akkor éppen, a „sok a meg-
mondó eszkimó és kevés a fóka” 
idejében, ülve a „kötőgéped”, 
mármint a PC AT 286-os szá-
mítógéped előtt, az internettől 
elbűvölve (uramisten, hol voltak 
akkor Barabási Albert László 
nevével jegyzett skálafüggetlen 
hálózatok, vagy az okos tele-
fon), megjelent az irodádban az 
SZMPSZ járási elnöke és elkül-
dött az SZMSZSZ előkészítő 
ülésére Komáromba. Mond-
ván még a benzint is megfi zeti, 
csak menjél el. Hát így lettél 
„főszülő”, meg a kétnyelvű bi-
zonyítványok egyik járási őre. 
„Predákként” szervezted a tün-
tetéseket, az iskolaigazgatókkal 
való találkozókat, meg mindent, 
amit a nyelvvesztésről, az ott-
honi ismereteid alapján hoztál. 
Hiszen születésed előtt pár évvel 
a szomszédod – a kolbászból font 
kerítés reményében – visszatért 
az óhazájába, beköltözött a fe-

A kétnyelvű bizonyítványoktól a kétnyelvű bizonyítványokig

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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hérlaposok házába. Még ma-
gyarul is elfelejtettél, kiabálta 
neki apám, amikor a kertjébe 
átrepült tyúkunkat előbb agyon-
seprűzte, majd visszahajította a 
kerítésen.

Aztán, mint a mesében, 
megint megkerestek, és el-
fuvaroztak Galántára, ahol 
a kétnyelvű bizonyítványok 

megvédése érdekében a petíci-
ós bizottság tagja lettél, mert 
„a pedagógust leválthatják, a 
vállalkozót ellehetetleníthetik, 
veletek, csemadokosokkal, sem-
mit nem tehetnek, mert úgysem 
támogat a mečiari kormány, mi 
jogászok, mögöttetek állva, majd 
védünk benneteket”. Közben, 
az iskolaügy sorra váltotta le az 
iskolaigazgatókat, Te pedig sors-
társaiddal együtt ötvenhétezer 
aláírást cipeltél Slavkovskához, 
az éppen ügyeletes, eszeneszes 
nemzeti ranggal bíró miniszter-
hez. Ültél a demarkációs vonalon 
innen, próbáltál szembenézni a 
túloldalon ülővel, de a fél arcát 
eltakaró napszemüvege meggá-
tolt ebben. Távozásotokkor vi-
gasztaltad magad, amikor láttad, 
hogy a postások elkezdték feltás-
kázni azt az ötvenhárom ezer 
borítékolt tiltakozó levelet, ame-
lyet négy főméltóságnak küldte-
tek el az akkor már Pozsonyban 
megalakult központi koordináci-
ós bizottság javaslatára. Követ-
keztek a központilag szervezett 

tiltakozó nagygyűlések a kijelölt 
helyeken, autóbusz karavánok-
kal utazó tiltakozókkal. Akkor 
tanultad meg, hogy az állami 
postától, hiába a magyar környe-
zet, a magyar barátok, ne bérelj 
hangosító berendezést, mert a 
főnökeiktől kapott megfélemlítő 
parancs alapján az utolsó pilla-
natban leszerelik, s te mehetsz 

a művelődési házba, az éppen 
testvérvárosi kapcsolatokat 
ünneplő közönségtől kölcsön-
kérni a város tulajdonában lévő 
hangcuccokat. Míg intézted, a 
téren szólt a Kossuth-nóta, türel-
mesen várt a tömeg, és kezdtek 
szállingózni az alapiskolák pe-
dagógusai a járási hivatal által 
éppen erre az időre kötelezően 
megrendezett munkaértekezle-
tekről. Egyszóval siker. 

Majd egy nap cseng a telefon, 
egy újságíró barátod keres, és 
mint „főszülőt” találkozóra in-
vitál Somorjára, mert egy ismert 
vállalkozó magán pénzügyi ala-
pot szeretne létrehozni, s valamit 
tenni kell. Este ott ültök a csár-
dában az asztalnál: az országos 
pártelnök, a vállalkozó, az új-
ságíró, meg te, a főszülő, és ki-
sebb-nagyobb kompromisszum-
kötés után megegyeztek, hogy a 
SZMSZSZ létrehozza az SOS 
Pedagógiai Alapot, amelybe 
kezdőtőkeként a vállalkozó hu-
szonötezer koronát „fektet be”. 
Alapszabály, kuratórium, egyéb 

szervezés után irány a HTMH, 
ahol tárt karokkal várnak, és 
megkérdezik, miért csak most 
jöttetek. Magyaráznád, hogy 
mindennek megvan a maga 
ideje, de értik a szót. Amikor 
megérkezik a pénz, nemzetiségi 
közösséged parlamenti választá-
sok előtt áll, MKP-s részvétellel 
jön a Dzurinda kormány, magyar 
kormányalelnökkel, miniszte-
rekkel és helyetteseikkel. Addig-
ra már a kuratórium arányosan 
elosztja a támogatást a koráb-
ban leváltott igazgatók javára, 
csak idő, helyszín kell, amikor 
és ahol „meg lehet ejteni az ün-
nepi aktust”. A kormányalelnök 
üzen: menjünk Pozsonyba, ün-
nepeljünk, jutalmazzunk, mert 
már megint szabadon írhatják a 
kétnyelvű bizonyítványokat, fel-
lélegezhetnek a szülők, a peda-
gógusok, mosolyoghatunk, meg 
vidámkodhatunk, hiszen vissza-
tért a demokrácia, visszavették 
munkahelyükre az elbocsátotta-
kat. Nincs már szükség az SOS 
Pedagógiára. Akár fel is lehetne 
számolni a kerületi hivatalban a 
magyar hivatalnok segítségével, 
aki azonban ötöl-hatol a meg-
oldás helyett. Évekkel később 
azonosítod be őt, amikor polgár-
mesterként pajszerral „nyitja” 
az iskola ajtaját, és rövid időre 
ellehetetleníti az oktatást édes-
anyád szülőfalujában.

Itt talán befejezhetnéd, és 
megkérdezhetnéd magadtól, 
honnan hova jutottál, a kisebb-
ségi gépezetben ezt a fejlesztések 
javára írhatod, hogy a képzelet-
beli pályán leutaztál egy kört, 
és újból – igaz pár éves fázisel-
tolódással – ott vagy, ahonnan 
elindultál. Így azt sem tudod 
eldönteni, volt-e benne humor, 
vidámság. Ha a publikum eset-
leg emlékszik rá, vigad-e vagy 
szomorkodik?  Huszár László

A Csemadok kiállt a magyar oktatás mellett
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A szímőiek is az első között csatlakoztak a Csemadokhoz
A Csemadok Szímői Alapszer-

vezetének alakulásáról egy 1949. 
április 22-ei levél, cikk számol be, 
amelyet az Alapszervezet jelenlegi 
elnöke, Kantár Éva bocsátott az 
Első Kézből szerkesztőségének ren-
delkezésére. A levelet szó szerint 
közöljük. 

A Csehszlovákiai Magyar 
Dolgozók Kultúregyesülete áp-
rilis 18-dikán délután fél három 
órai kezdettel Zemné (Szímő) 
községben tartotta meg alakuló 
közgyűlését, a helybeli kommu-
nista párt nagytermében, amely 
zsúfolásig megtelt a lelkes kö-
zönséggel. 

A gyűlést Kutrucz László elv-
társ nyitotta meg, melyben felkér-
te a közönséget a Csehszlovák és a 
Szlovák Himnusz eléneklésére és 
ismertette a gyűlés céljait. Ezután 
megválasztották az ügyvezető el-
nököt Póda Benő elvtársat, aki 
pár szóval ismertette a Kultúre-

gyesület mai célkitűzéseit, majd 
átadta a szót a járási kiküldöttnek 
Knotek Ferencz elvtársnak, aki 
hosszú és bő beszédében ecse-
telte a múlt és a jelen kulturális 
problémáit. 

Azután a helyi Kom. Párt El-
nöke üdvözölte meleg szavakkal 
az egyesületet. Ezután pedig a 
helyi Osvetová Rada elnöke és 
az S. S M. elnöke volt felkérve, 
hogy az együttműködés céljából 
üdvözöljék a közgyűlést, de saj-
nos nem voltak hajlandók meg-
jelenni. Ezután a járási kiküldöt-
tünk ismertette az alapszabályt, 
majd az új vezetőség lett megvá-
lasztva. Időközben az S. S. M. 
egyik áttelepült vezetőségi tagja 
jelent meg és ő az ifjúság nevé-
ben lelkes beszéddel üdvözölte 
a jövő közös együttműködés je-
lentőségét. Majd az új vezetőség 
elnöke Hlavati László vette át 
a szót és köszönetet mondott a 
belé helyezett bizalomért. 

Műsor
Azután Ludas Erzsike szavalta 

el Ady Endre „Proletár fi ú verse” 
című költeményét, utána Borka 
Gyuláné a Szabadsághoz című 
Petőfi  Sándor verset szavalta 
el. Majd szlovák népdalokat és 
szlovák népi táncot adott elő a 
magyar ifjúság páratlan siker-
rel, melyet a közönség szűnni 
nem akaró tapsa ismétlésre 
kényszerített. Juhász Ferencz sza-
valta el Petőfi  Sándor „Föltáma-
dott a tenger” című versét, majd 
Póda Benőné: Laco Novomeský 
„A fekete és vörös” című versét 
és Ady Endre „Magyar jakobinus 
dala” című költeményét szavalta 
el az ő megszokott valódi művé-
szetével. Befejezésül pedig egy 
magyar csárdást táncolt el az 
ifjúságunk, melyet a közönség 
óriási lelkesedéssel és viharos 

tapssal fogadott, s a gyönyörű-
en csárdásozó magyar lányokat 
a közönség szintén ismétlésre 
kényszerítette. Ezért a siker 
legnagyobb része Póda Benőnét 
illeti, mivel a sikeres társulatot ő 
tanította be. 

Az új vezetőség tagjai
Elnök: Hlavati László, alelnök: 

Kiss Alajos. Titkár: Póda Benő-
né, pénztárnok: Ludas István. 
Ellenőrök: Borka Sándor, Varga 
Mária.

Választmányi tagok: Kissné 
Lajtos Gizella, Bombicz Erzsé-
bet, Illés István, Jóba Alajos, 
Borka Gyuláné, Juhász Ferenc. 
Póttagok: Morvai Magda, Varga 
Irma. 

Tisztelettel: a vezetőség
Zemné: 1949. IV. 22. 
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Identitástudatunkról másként

Kalandos utazás

A felvidéki magyarság identitástudatának 
különlegességére mutat rá az a történet, 
mely 1976-ban esett meg egy magyarországi 
kiránduláson. 

A Csemadok Zsérei Alapszervezete ki-
rándulást szervezett Szent István ünnepe 
alkalmából Magyarországra. Az első napot 
Budapesten, a másodikat Egerben töltöttük. 
Eger nevezetességeinek megtekintése után, 
a hazaindulás előtt a székesegyház előtti ta-
vernákban borozással, szórakozással töltöttük 
el a hátra lévő időt. Nem csak a borozásnak 
volt a következménye, hogy a csoport dalra 
fakadt, hanem annak is, hogy a csoport nagy 
része a zsérei énekkar tagja volt. Mivel abban 
az évben ünnepeltük II. Rákóczi Ferenc szü-
letésének 300. évfordulóját, ezért a Zsérén 
márciusban az énekkar által előadott ünnepi 
műsor kuruc dalai kerültek először „műsor-
ra”. Majd ezt követték olyan dalok, melyeket 
akkor Magyarországon nem nagyon lehetett 
énekelni. Egy ideje már egy ott szolgálatot 
teljesítő rendőr fi gyelte az éneklést. S mikor 

A Gombaszögi Kulturális Na-
pok szervezése kapcsán Oros 
Gyula kollégámmal a szereplők 
utaztatásával kapcsolatos feladat 
teljesítése Szilicére és Borzavára 
szólított. Mivel Borzava a határ-
úton többszörösen közelebb van 
Szilicéhez, mint Pelsőcön keresz-
tül, vesztünkre mi ezt a rövidebb 
utat választottuk.   

Az történt ugyanis, hogy a ha-
tárút elágazásánál rossz irányt 
választottunk, így egészen az 
országhatár szélére kerültünk.  
A kiálló kövek az előrehaladást 
annyira gátolták, hogy csak ara-
szolva haladtunk előre. Ezeket a 
köveket kerülgetni kellett, hogy a 
Moszkvics fel ne akadjon. A ke-
rülgetés közben azt vettük észre, 
hogy mi már az országhatárt is 
átléptük, mert a határköveknek a 
túloldalán haladtunk előre. Min-
ket az izgalomtól és félelemtől 
kivert a verejték a határsértés 
miatt. Ezt ráadásul fokozta még 
egy nagy durranás is, amit mi 
lövésnek véltünk. A kormányke-

odáig jutott az énekkar, hogy: „Muszkaföldön 
lassan jár a posta…”  – a rendőr odalépett a 
csoporthoz, s a következőket mondta: – Na, 
mi majd meggyorsítjuk! Egyébként ilyeneket 
itt nálunk nem szabad énekelni!” Kupecsek 
Ferkó bácsi, a Csemadok-elnök fölnézett rá és 
azt mondta: „Maga, biztos úr nekünk nem pa-
rancsolhat, hogy mit énekeljünk, mert mi szlo-

vákok vagyunk.” A rendőr értetlenül nézve 
kérdezte: „De akkor miért énekelnek magya-
rul?” – Hát azért – felelte Ferkó bácsi – mert 
magyarok vagyunk!” A rendőr erre a válaszra 
annyira összezavarodott, hogy eloldalgott a 
társaságtól. Pedig Ferkó bácsi csak Szlovákiát 
akart mondani és nem szlovákot.

Kovács László

reket alig bír-
tam megtar-
tani az izzadt 
tenyeremmel. 
Szerencsénk-
re a durranás 
nem lövés volt, 
hanem az első 
jobb keréken 
keletkezet t 
durrdefekt.  

R e m e -
gő kezekkel 
szedtem elő 
a kerékcseré-
hez szükséges 
szerszámokat 
és a pótke-
reket, mivel 
mindez a ha-
tár túloldalán 
történt. Kép-
zelődésünk 
már annyira felerősödött, hogy 
már minden kis nesz kapcsán a 
lovas határőr közeledését véltük. 
A szokottnál lassabban, de a kere-
ket sikerült kicserélni és amilyen 

gyorsan csak lehetett iparkodtunk 
elhagyni a sértett területet. 

Küldetésünket, ha kalandos 
úton is, de teljesítettük, s e ka-
landos út után mi is elfogadtuk 

azt a régi megállapítást, hogy nem 
mindig van hamarabb, amerre 
közelebb. 

Turay László, 
Garamkálna
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A Csemadok-napok ihlette érzések
Nosztalgiák ébredeznek és 

a tavaszi időkről álmodott re-
mények, egy nép jobb vágyai, 
élni akarása az új, egyesített 
Európában. Miközben a Cse-
madok-napokon a színpadon, 
megelevenednek a sík mezők, a 
szép rónaságok és a népviseletes 
csoportok is táncra perdülnek, 
énekelnek. 

Egy különös összetartozás-
érzése ragad el, s együtt zené-
lünk a poézis hangján, ilyenkor 
erősebb az érzés és az idő va-
lós lényegében érzékenyebben 
tartozik hozzánk. Szívünkbe 
visszatér az elveszett múlt, 
mint ahogy visszatér a fecske 
tavasszal. Azt üzeni: ébredjünk fel szendergésünkből, s szálljunk 
sebesen bátran a sassal. Úgy simulnak a hangok, mint ahogyan 
hullámzik a vetés is, ha szellő ringatja, de mi dőljünk a dalvihar-
nak kardjaiba, s vigyen minket, miként viszi a lovast a paripa. E 
hangulat néha a felnőtteket is gyermekként kezeli, visszhangozva 
régi emlékeit, mintha csak megnyújtotta volna az ifjúkor éretté 
válásának bizonytalan éveit. Visszavarázsolja a gyermekkort, s 
eljátszadozik az idővel, az elmúlt évek emlékében, ó milyen egy-
szerű is lenne az életet élni, a természet minden évszakos ölében. 

JUBILEUM

Bár a társadalom szervező ereje a pénz és a piac, az szolgáltatja a 
lehetőséget, a normát – mindannyian ismerjük a mai életmintát –  
mindent elborít az érdek és az élet akaratlanul is túlmanipulált. 

Mi mégis büszkén képviseljük hagyományainkat, felújítva őseink 
megőrzött ruházatait, ápoljuk értékeinket és megtanítjuk utóda-
inkkal a régiónkat képviselő szép népdalokat. Legyen példánk a 
nagyvilág, Brahms is merített népzenénkből, a kritikusok ma is 
romantikus póznak nevezik „magyar táncait”. De a megbecsült 
magyar dallamvilág még hatásosabb, ha Liszt Ferenc dallama 

hangzik fel a világ bármelyik hangverseny-
termében. Ez még a mai korban is érték, ha 
halványabb is a nemzeti tudat, hiszen újból 
a „régiség” a menő, ami nemcsak tárgyként 
terheli a múzeumokat. A Dunántúli táncok 
Bartók Béla és Lajtha László felejthetetlen 
dalai, és új feldolgozásban a régi magyar 
tánc és műzenei átírásai – ezek mára mind 
visszatérnek, mind népszerűek. 

Mi itt Kodály Zoltánnak köszönhetjük 
népdalaink ismeretséget és fennmaradását, 
aki a Zoborvidéken, a csitári hegyek alatt is 
becsületesen végezte gyűjtőunkáját. Dalokba 
szőve maradtak fenn a képek egy régi korból, 
az örömök, a bánatok, keltsük életre őket, 
és szóljanak továbbra is generációkon át 
az örökzöld dallamok. Mert a hatalmas és 
szellemiekben vezérlő nemzetek műveltsége 
is századokon át való törekvés, fejlődésük itt 
is a mélyből fakadt, fejlődése összefüggő. S 
végre megteremti az egységes nemzettestet 
átjáró sajátságos szellemét a „hatalom”, a 

hagyománnyá érett műveltség és templomként sugárzik ki a ma-
gaslatokon. Ebben rejlik a további fejlődés gyakorlata is, olyan 
eseményeken, mint a Csemadok-napok, amely irányt adnak és 
vezetnek, hogy az anyaföld és a nemzet iránti szeretet legyen 
eggyé forrasztva! 

Lejegyeztem mindezt az átélt Csemadok-napok szép emlékeire.
 Berec Katalin, Csitár

Dalokba foglaltatik az élet, s egy-egy táj, amely apró részleteiből 
összeáll a haza e népdalokban, és mint egy léleksugalló kismadár 
énekhangján száll szájról szájra. 

Ezek a gondolatszabadító szépségek részletei vallanak a múltról, 
egy letűnt korról, felszabadultak, mégis modernek, bár örökölt e 
kultúra, miről is szól? A hagyományról. Ez visz vissza századokra 
a gyökereink felé, az élet írta történelem eseményeihez, ahol fellob-
banások, várromok, elbúsulások vezetnek a régi tájak ősi regéihez. 
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Járási konferencia és hosszú haj

Járási bizottsági ülés és gyermekem születése

Minden járási konferencia 
előtt kötelezően meg kellett je-
lennünk a járási pártbizottság 
elnöksége előtt a káderanyaggal, 
ki lesz a járási elnök, titkár, kik 
lesznek a járási elnökségben és 
a járási bizottságban. Az egyik 
alkalommal járási elnökünkkel, 
Dr. Gyimesivel megjelentünk 
a konferenciánk előtt a járási 
pártelnökség ülésén. A vezető 
párttitkár üdvözölt bennünket 
és elmondta mondandóját, majd 
megkérdezte a pártelnökség tag-
jaitól: elvtársak, kinek van az elv-
társakhoz kérdése? Néma csend 
volt a válasz, mindenki minden-
nel egyetértett. A vezető párt-
titkár erre megszólalt: nekem 
van, és elhangzott az egyetlen és 

Kedves feleségem munkába indulás előtt 
közölte velem, hogy délben jöjjek érte haza, 
mert délután szülni fog. Harmadik gyere-
künket vártuk. Mondtam: azt nem lehet, 
mert nekem délután járási bizottsági ülé-
sem van, ezért viszlek most. Ellenkezett, 
mondván még sok a teendője. 

Megfogadtam kérését s délben hazamen-
tem, hogy bevigyem a szülészetre. Ter-
mészetes, még megállt a munkahelyén, 
hogy közölje kolléganőivel is, hogy most 
megy szülni. Én sürgettem, hogy járási 

legkomolyabb kérdés. Elvtársak, 
mikor akartok megnyirakodni? 
Ugyanis Gyimesinek hosszabb 
haja volt. Majd így folytatta: – 

IIyen szervezetet ilyen hajjal 
nem lehet irányítani. Gyimesi 
nem fogadta meg az utasítást, és 
olyan hajjal irányította továbbra 

is járási elnökként a Csemadok 
járási bizottságát.

Ripcsu Rudolf

bizottásági ülésem van két órától, siessünk. 
Végül problémamentesen ott voltam idő-
ben a járási bizottásági ülésen. Azt befe-
jezve, természetes eldicsekedtem, hogy a 
nejem szülni fog. A hölgyek küldtek, hogy 
menjek már a nejemhez, hisz szül. Erre 
mondtam nekik, hogy még van időm, hisz 
megbeszéltem az orvossal: öt órakor fog 
szülni. Akkor ők megmagyarázták, hogy 
az nem úgy működik. Ennek előzménye 
a második gyerekünk születése volt, két 
nappal megszületése után tudtam meg, 

hogy már a világra jött, ugyanis a Csema-
dok fennállásának huszonötödik évfor-
dulóját ünnepeltük Pozsonyban. Az első 
gyerekünk születéséről csak egy hét múlva 
szereztem tudomást, igaz akkor még nem 
voltam a Csemadok járási titkára, prágai 
diák voltam és épp vizsgaidőszakom volt. 
A kedves nejem megtiltotta, hogy megírják 
az örömhírt. Csak egy nappal a vizsga előtt 
kaptam meg édesanyám levelét. Azért a 
vizsgát sikeresen letettem.  

Ripcsu Rudolf
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2019. január 25-én szervezték meg az idei Magyar Kultúra 
Napja területi emlékünnepségét Szepsiben a városi művelődési 
központ nagytermében. Az emlékünnepségen felléptek a régió 
tehetséges fi ataljai, tanulók, diákok és csemadokosok, akik az 
utolsó években kimagasló eredményeket értek el a Csemadok által 
szervezett országos versenyeken és megmérettetéseken. Az ünnepi 
est díszvendége Meister Éva, erdélyi származású színművész volt, 
aki a Trianoni harangok című műsorát mutatta be. 

Az emlékünnepségen kiosztották a Csemadok Kassa-környéke 
Területi Választmány Elnöksége által 2013-ban alapított Csemadok 
Magyar Helytállásért Torna-Abaújban Díjakat, a magyar kultúra 
ápolásáért, közkinccsé tételéért, Jánok, illetve Buzita község, de 
az egész régió magyar nemzeti közösségének kulturális, szellemi 
gyarapításáért és megmaradásáért. Az idén ezt az emlékplakettet 
Tobák Mária kapta Jánokról, és Görcsös János Buzitáról.  zi

Február 21-én Nagycétényben is bemutatták Szomolai Tibor 
A klán című könyvét, amelynek a beszédes Maffi a és politikai a 
Felvidéken címet adta az író. Csemadok Tiszta Forrás Nagycétényi 
Alapszervezete meghívására a szerző beszélt a könyvről és annak 
hátteréről is.  TK

2019. február 21-én tartották meg a Szenczi Molnár Albert Alap-
iskolában a XXVIII. Országos Tompa Mihály szavalóverseny szenci 
járási fordulóját. Három alapiskolából és egy középiskolából az 
iskolai fordulók után az első négy kategóriából 67 versenyző jutott 
tovább a járási versenyre. A mezőny nagyon jó és színvonalas volt. 
A zsűri döntése alapján a kerületi fordulóra 30 diák jutott tovább, 
melyre 2019. március 21-én kerül sor Szencen a Szenczi Molnár 
Albert Alapiskolában. Ezúton is köszönjük az iskola vezetésének, 
hogy évente otthont ad a versenynek. A továbbjutóknak sikeres 
felkészülést kívánnak a szervezők. FM

2019. február 2-án a Csemadok Bodollói Alapszervezete a Csema-
dok megalakulásának 70. évfordulója jegyében évértékelő taggyű-
lését tartotta Bodollón. Az alapszervezet három évvel ezelőtt újult 
meg, új vezetőséget választottak, Vanyo Lívia lett az új elnök, és 
fi atalokkal is bővült a vezetőség. Azóta a kulturális élet is fellendült 
a településen.

A bodollói Búzakalász Asszonykórus fellépésével kezdődött a 
taggyűlés. Az alapszervezet vezetősége új díjat alapított, a Szabó 
Dezső-díjat. Szabó Dezső hosszú éveken volt a Csemadok alapszer-
vezet első elnöke. Azok a Csemadok-tagok kaphatják a díjat, akik 
az alapszervezetben sok éven át aktív tevékenységet végeztek, sokat 
tettek a magyar nemzeti kultúra ápolásáért és továbbviteléért. Az 
idén öten vehették át ezt a kitüntetést.  zi 
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A Csemadok Tornaljai Területi Választmánya évek óta rendsze-
resen szervez kiállításokat Tornalján a Rákóczi Magyar Házban. 
Jelenleg a gömörhorkai Vajda Márta amatőr festőművész alkotásai-
ból összeállított tárlat látható, amelynek megnyitója február elsején 
volt szépszámú érdeklődő jelenlétében. A megnyitón közreműködött 
Beke Beáta és Kardos László. Vajda Márta alkotásai a www.vmart.
webnode.sk honlapon is megtekinthetők.  -il-

Ray Cooney Család ellen nincs orvosság című művével mutatkozott 
be ismét a közönségnek a Csemadok Rétei Alapszervezete mellett 
működő Révisz Vidám Színpad. Február 23-án a rétei kultúrházban 
kétszázötven néző állva tapsolt a színészeknek, akik hét évvel ezelőtt 
döntöttek úgy, hogy Rétén fontos a színjátszás, és újra alapították 
a csoportot. Gyurcsi Pomichal Mária ismét jó darabot választott, 
a színészek pedig nem okoztak csalódást a közönségnek.   n

A Csemadok Kassa-környéke Területi Választmánya kibővített 
ülését tartotta Szepsiben, a Bódva Panzió éttermében, 2019. február 
9-én. Az ülésen Köteles László, a Csemadok országos alelnöke be-
számolót tartott a Csemadok Országos Elnöksége és az Országos 
Tanács eddigi tevékenységéről és főbb feladatairól az elkövetkező 
időszakra. A kibővített ülésen Zborai Imre, a Csemadok Kassa-
környéke Területi Választmány titkára értékelte a Csemadok Kassa-
környéke Területi Választmány és alapszervezetei akciótervét is a 
2018-as esztendőben. Majd a jelenlévők elfogadták a 2019-es évre 
szóló terveket.  ZI

Amikor 1949. március 5-én létrejött a Csemadok, szinte azonnal 
jelentkeztek csoportosulások, hogy szeretnének alapszervezeteket 
létrehozni. Éppen annak köszönhetően, hogy 1948-ban már szá-
mos csoport létrejött – mondta Görföl Jenő, a Csemadok országos 
titkára azon a sajtótájékoztatón, amelyet Érsekújvárban, a Cse-
madok-házban tartottak meg február 22-én az ünnepi közgyűlés 
kapcsán. Március 9-én, délután az érsekújvári főtéri kultúrházban 
Zoboralja öröksége című programban zoboralji dallamokat, népi 
hagyományokat és táncot mutatnak be a csoportok. nt

Február 24-én tartotta meg évzáró ülését a Csemadok Szenci 
Alapszervezete. Az év-értékelők és az 2019-es tervek ismertetése 
mellett bemutatták az Értékeink című könyvet is, amelyet a Cse-
madok hetvenedik jubileumára Csáky Pál adott ki. A kötetet az 
évzárón Dunajszky Géza, Bárdos Gyula és Görföl Jenő mutatták 
be.  ag

Kalászon a Csemadok Új Hajtás Alapszervezet szervezésében 
bemutatták Csáky Pál Hit és illúzió című művét. A február 10-i 
előadáson a Boráros Imre Színház nagy sikert aratott. A darabban a 
főszereplő, Boráros Imre mellett Petrécs Anna, Tarics Péter, Borsó 
Ákos és Vadkerti Bálint játszanak. A történet hét ifjú barátságából 
indul ki, akik megbíznak egymásban, segítik egymást. De a kor 
szelleme a barátságot szétrombolja. A darab egyik legszomorúbb, 
legmeghatóbb jelenete az, amikor a Nő elmeséli, hogyan szűnt meg a 
magyar iskola a faluban, a magyarok jóváhagyásával. A darab végén 
a közönség felállva tapsolta meg az előadást, amelynek bevételét a 
szervezők a helyi templom felújítására ajánlottak fel.   nt



SZÍNES / JÁTÉK

IMPRESSZUM:

ELSÔ KÉZBÔL

Felelős kiadó: Bárdos Gyula, a Csemadok elnöke | Főszerkesztő: Neszméri Tünde | Szerkesztők: Bedi Kata, 
Görföl Jenő | Szerzők: Agárdy Gábor, Balajti Lajos, Fekete Márta, Pap Boglárka, Tóth Klára, Vass 
Laura, Zborai Imre | Kiadja: Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség – Csemadok, 
815 57 Bratislava – Pozsony, Nám. 1. mája 10-12. www.csemfeszt.sk, www.csemadok-hu.eu | Nyomda: Palatia 
Nyomda és Kiadó Kft., Győr

Julika és Péter életük közös története 15 évvel ezelőtt 
kezdődött, pontosan a Csemadok 55. évfordulóját ünneplő 
dunaszerdahelyi közgyűlés odavezető útján. Julika és Péter a 
Csemadok Komáromi Területi Választmánya küldöttjeiként 
vettek rész az ünnepségen, Péter vállalta a sofőr szerepét és 
a küldöttek egy részét ő szállította a közgyűlés színhelyére. 
Julika és Péter azóta egy pár és a Csemadok 70. évfordulóját 
és megismerkedésüknek 15. évfordulóját is közösen ünneplik 
Érsekújvárban.  vl

Számos citerazenekar a Csemadok alapszervezetek 
mellett működik. Presinszky Tibor, a Nagycétényi Cite-
razenekar vezetője a citerások közötti együttműködés 
érdekében szerette volna összehozni a csoportokat 
és kialakítani egy száztagú zenekart. Alapötlete arra 
alapozva született meg, hogy a csoportok szakmai 
együttműködése elmélyüljön, hogy jobban megismerjék 
egymást a citerások. A nyugat szlovákiai csoportokból 
kialakuló zenekar február 24-én Nagykéren tartotta 
meg első próbáját. A próbán a diószegi Dióhéj Citera-
zenekar, a kürti Hanga Citerazenekar, a Tardoskeddi 
Citerások, a nyárasdi Sarló és a szintén nyárasdi Sarló 
82 Citerazenekar, a naszvadi Viza Citerazenekar és 
Sústya Citerazenekar, a Besenyői Citerások, a szímői 
Rozmaring Citerazenekar, a nagykéri Mórina Citeraze-
nekar és nagycértényi citeracsoport, a királyrévi Fürge 

Ujjak Citerazenekar, az Ebedi Citerazenekar és a párkányi Pengető 
Citerazenekar zenészei, valamint a százdi citerások egyike vett részt. 
A Száztagú Citerazenekar a Csemadok ifjúsági programjának részévé 
vált.  t


