
Mindig büszkeséggel tölti el 
Szövetségünk tagságát, ha ak-
tív tagjának munkáját elismerik, 
ezzel is példát adva másoknak a 
csemadokos munkához, amellyel 
a felvidéki magyar közösséget 
segítik, erősítik meg. 

2019. szeptember 10-én ren-
dezték meg a budapesti ország-
gyűlés felsőházi termében az Ér-
ték és Minőség Nagydíj átadását. 
A díjazottak között ott volt a 
Fórum Kisebbségkutató Inté-

2019. szeptember 18-án a Csemadok Nagykürtösi Területi Vá-
lasztmányának jóvoltából a Nagykürtösi járás magyar ajkú kilen-
cedikesei lehetőséget kaptak arra, hogy felkeressék a járás illetve 
a régió neves szülötteinek emlékhelyeit.

A kirándulás első színhelye Zsély volt, ahol járásunk elismert 
költőjének, Zs. Nagy Lajosnak a síremlékét koszorúztuk meg. Innen 
a csapat továbbutazott Szécsénykovácsiba, ahol Krúdy Gyuláról 
emlékeztünk meg, akiről köztudott, hogy gyerekkorában gyakran 
töltötte itt a szabadidejét. Az Ipoly hídjait érintve folytattuk utunkat 
az alsósztregovai Madách-kastélyhoz, ahol végigjártuk a felújított 

Kitüntették Végh Lászlót

Nagyjaink nyomában 

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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zet tudományos könyvtárának, 
a Bibliotheca Hungaricanak az 
alapítója és első igazgatója, Végh 
László is, aki a Kárpát Haza 
Életműdíjat vehette át Potápi 
Árpád Jánostól a Miniszterel-
nökség nemzetpolitikáért felelős 
államtitkárától. 

Végh László közreműködött 
a szlovákiai magyarságkutatás 
intézményes kereteinek kiala-
kításában. Pályája a sarlósok 
munkásságának és kisebbség-
szociográfi ai elképzeléseinek ta-
nulmányozásával indult. Ennek 
hatására jelentkezett a pozsonyi 
egyetem politológia–szociológia 
szakára. Friss diplomásként a 
pozsonyi Kultúrakutató Intézet-
be került, s az 1970-es években 
részt vett a szlovákiai magyarok 
művelődésszociológiai vizsgá-
latában. Később a Nemzetisé-
gi Titkárságon és a Csemadok 
központi szerveiben végzett 
munkája során is a szlovákiai 
magyarság életének sokoldalú 
megismerésén és dokumentálá-

sán munkálkodott. Az 1990-es 
évek elején a Zalabai Zsigmond 
által megálmodott Bibliotheca 
Hungarica, az önszerveződéssel 
létrejött nemzetiségi tudomá-
nyos kutatókönyvtár megvalósí-
tásában közreműködött, amely 
1997-től a Fórum Kisebbség-
kutató Intézet kutatókönyvtára 
lett. Folyamatosan részt vett a 
szlovákiai magyar társadalomtu-
dományi műhelyek és intézmé-

nyek kialakításában. Számos ki-
advány szerzője, szerkesztője és 
lektora. 2006-tól az MTA külsős 
köztestületi tagja. Végh László 
1993–1995 között a Csemadok 
Országos Választmányának fő-
titkára volt. 

A Bibliotheca Hungarica őrzi 
a Csemadok régebbi dokumen-
tumait is, ezzel kutathatóvá vált 
Szövetségünk múltja. 

foruminst.sk

múzeumot, melynek segítségével betekintést nyertünk Madách 
Imre életébe, a kiállítás érzékletesen hozta közelebb számunkra a 
szerző fő művének, Az ember tragédiájának világát. Ezt követően 
Szklabonyára utaztunk a Mikszáth emlékházhoz, ahol meghall-
gattuk a múzeum lektorának előadását a ,,nagy palócról“, majd 
megkoszorúztuk Mikszáth emlékszobrát is. Emlékezetes fényképek 
készültek Horpácson a padon üldögélő Mikszáth Kálmán szobrá-
val, illetve Mikszáth írói pályájának emlékeit, egykori szobájának 
bútorzatát és A néhai bárány című művéből ismert Cukri bárány 
szobrát is megtekinthettük. Utána Csesztvén a kúriában módunk-
ban állt magunkra ölteni Az ember tragédiájának színeit idéző 
korhű jelmezeket. Mohorán Mikszáth és felesége, Mauks Ilona 
mellszobránál helyeztük el az emlékezés koszorúit. Megtekintettük 
a helyi evangélikus templomot, melyről megtudtuk, hogy itt kötött 
másodszor házasságot a Mikszáth házaspár. 

Valamennyiünk nevében kimondhatom, hogy büszkék vagyunk 
Palócföldünk irodalmi géniuszaira. Csak ígérni tudom, hogy büszke 
használói leszünk majd a továbbiakban is a palóc nyelvjárásnak, és 
méltán emlékezünk majd meg a jövőben is „palócföldi nagyjainkról”. 
 Nagy Evelyn, BBMTNy AI tanulója
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Lapunk hasábjain többször közöltük a 
felhívást: küldjék el szerkesztőségünknek 
visszaemlékezéseiket a Csemadokról. Az 
elmúlt hét évtizedben számtalan érde-
kes esemény történt Szövetségünkben, 
amelyek megjelentetése a múlt megis-
meréséhez nagyban hozzájárul. Kleinné 
Szombath Marianna, Marika, nyugalmazott 
óvópedagógus, az érsekújvári Napsugár 
néptáncegyüttes vezetője, koreográfusa, 
a színjátszócsoport tagja, koreográfusa, a 
társastánccsoport alapító tagja, a Kassák 
Lajos Ifjúsági Klub alapító tagja eljuttatta 
hozzánk emlékeit. 

1962-ben az újvári néptánccsoport nagy 
sikerrel szerepelt az országos népművésze-
ti bemutatókon, seregszemlén Zselízen és 
Gombaszögön, a „Sarkantyús” és „Rez-
gőcsárdás” koreográfi ákkal, valamint én, 
Szombath Marianna és Ponesz János szó-
lótáncosként mutatkoztunk be, remélem 
nem tűnik szerénytelenségnek, de nagy 
sikerrel. 1962-65-ben a Lévai Pedagógiai 
Iskolába kerülve aktívan részt vettem az 
iskola és a város kulturális életében (ez 
volt a feltétele felvételemnek!). Ugyanis 
a nagy létszám miatt nem kerültem be 
a felvételi során. Fél évig gimnáziumba 

Emlékeim a Csemadokról 2. rész
jártam, majd fél év után, miután rossz 
tanulmányi eredményei miatt kiesett egy 
lány, bekerülhettem Nelli néni segítségével 
a nagyon vágyott óvónőképzőbe, azzal a 
feltétellel, hogy tánctehetségemmel mél-
tón képviselem majd az iskolát. Hamar 
fel is kerestek, felkértek különféle táncos 
tevékenységre iskolán belül és kívül is. A 
Halász Tibor tanár által vezetett énekkar 
tagja lettem. Szerepeltünk városi és Cse-
madok rendezvényeken. Sándor Károly és 
Gergely József vezetésével, a Juhász Gyula 
Irodalmi Színpad tagja voltam. A helyi 
Csemadok és művelődési ház színjátszó 

körének tagja lettem. 
Szerepeltem a „Sza-
bin nők elrablása” c. 
darabban, mint tán-
cos és szólista – part-
nerrel – Tabi László 
darabjában az „Es-
küvő”-ben a menyasz-
szony, Kati szerepét 
játszottam Schvarba 
Ferenc oldalán. Járá-
si társastáncversenyt 
nyertem új partne-
remmel, Mikus Lász-
lóval (aki később a 
pedagógiai iskola ta-
nára lett). Táncoltam, 
mint szólista az iskola 
néptánccsoportjában, 
énekeltem, mint szó-
lista az iskola tanuló-
iból alakult zenekar-
ral. A lévai Csemadok 
néptáncegyüttesének 
tagja, szólistája let-
tem, amit Bura István 
(a volt Népes tagja) 
vezetett. A négy év 

alatt eljutottunk a csoporttal az országos 
seregszemlére Zselízre, Gombaszögre, 
ahol mindig nagy sikert arattunk. A legna-
gyobb sikert a Monti csárdás szólótánccal 
arattuk, amit a csoport vezetőjével, Bura 
Istvánnal táncoltam, valamint a „Cigány-
tánccal”, amit három férfi táncossal tán-
coltam. A táncosok közül megemlíteném 
még Halász Gyulát, aki Bura István után 
szívvel-lélekkel vezeti a Garammenti népi 
együttest. A tánccsoport tagjai közül meg-
említeném osztálytársaimat: Molnár Má-
riát, Földes Máriát, Lelovics Jutkát, Tóth 
Valit, Krizsan Máriát. 

A színdarabok szereplői közül néhány 
név: Nagy László /Laci bácsi/ rendező, 
Czinte Éva, Schvarba Ferenc, Tóth házas-
pár, Dönci bácsi, a próba közben elhunyt, 
karizmatikus Korinek Lajos, Kabát Gabi. 
Természetesen nem utolsó sorban em-
líteném a sokak által ismert, tisztelt és 
szeretett Újváry Lászlót, akit aktív szerep-
lőként, rendezőként, szervezőként ismert 
minden lévai, és a „Csemadokosok” nagy 
családja, aki pedagógusként, iskolaigaz-
gatóként akkoriban egyéb elfoglaltságai 
miatt nem szerepelt, de szívvel-lélekkel 
támogatta a Csemadok és a város kultu-
rális tevékenységét. 

Tanulmányaim idején elvégeztem a há-
roméves koreográfi ai iskolát Pozsonyban, 
tanfolyamot, melyet a Pozsonyi Népmű-
velési Intézet Nemzetiségi Osztálya és a 
Csemadok országos vezetősége szervezett, 
s melynek vezetője, felelőse Takács And-
rás, mindenki „Taki Bandija” volt. Mivel 
még diák voltam /én voltam a legfi atalabb 
résztvevője a koreográfusok csapatának/, 
iskolánk nagyon szigorú felügyelettel ne-
velt, így csak külön igazgatói engedéllyel 
végezhettem el, csak távozási engedéllyel 
járhattam, járhattunk próbákra, fellépé-
sekre. 

A 3 éves koreográfi a tanfolyamot több, 
később aktív, sikeres tánccsoportvezetővel 
együtt végeztük el. Néhány néptáncos 
berkekben ismert név (sajnos néhányan 
már nincsenek köztünk): Quittner János, 
Tóth János, Kamarás Imre, Drdos Tibor, 
Futó László, Vlahy Jenő, Czingel László, 
Ádám Lajos.  Az ott tanultakért köszö-
net jár mindenkinek, akiktől nemcsak 
gyakorlati tudást szereztünk, de emberi 
tartást, a népi gyökerekhez való ragaszko-
dást, a baráti együvé tartozás szellemét. 
Hiszen nem mások foglalkoztak velünk, 
mint Takács András, Ág Tibor, Dr. Mar-
tin György. Ezen találkozók alkalmából 
volt szerencsém megismerkedni és közel 
kerülni, az országos fesztiválok fellépé-
sei alkalmából olyan ismert és elismert 
emberekhez, akik meghatározó szemé-
lyiségei voltak a Csemadoknak, a ma-
gyar kultúrának Csehszlovákiában: Dr. 
Szabó Rezső, Dobos László, Gyurcsó 
István, Duka Zólyomi Árpád, Sidó Zol-
tán, Tőzsér Árpád, Gál Sándor, Varga 
Sándor, Méry Margit, Tankóné Kasza Ida, 
Petőczné Sárszögi Csilla, Batta György 
és még sokan mások.

A fényképen jelenetet láthatnak a Marica grófnő operett 
előadásából. 
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Az újjáalakult Hodosi Citerazenekar
A Hodosi Citerazenekar több évtizedes múltra tekint vissza. 

1972-ben Patócs Lajos volt az alapítója. A zenekar jelenlegi tagja-
inak a lelkét még gyermekkorban megérintette a csodálatos népi 
hangszer varázsa és szépsége. Sajnos a 80-as évek végén citeráik 
elcsendesültek.

2017-ben pengették meg újra húrjaikat az alapító tagok. Ebben az 
évben a község polgármestere, Balódi László emlékművet állíttatott 
Patócs Lajos citeraoktató tiszteletére és teret nevezett el róla. Az 
emlékmű felavatásának alkalmával Nemeshodosban szervezték 
meg a XIX. Citeratalálkozót. E nemes cselekedet hallatára az 
egyik citeratag felkereste a társait: jó lenne, ha e szép napon Lajos 
bácsi legkedvesebb népdalaiból párat eljátszanának. És bizony ti-
zenhárom régi tag vállalta is. Minden bizonnyal elsődlegesen a falu 

A citeratalálkozó után minden héten gyakoroltak, hogy játéku-
kat magasabb szintre emelhessék. Ebben nagyban segített nekik 
az óbudai citeratanár, Borsi Ferenc. Nagy erővel készültek a XX. 
citeratalálkozóra, amelyet Mátyusföldön szerveztek meg, ezért jött 
az az ötlet, hogy Csallóköz népdalaiból visznek egy kis csokrot. 
Lelkesen, odaadóan próbáltak. A népzene iránti szeretetük eddig 
is életük része volt, mindegyiküknél más-más formában.

Az ünnepeknek aktív, aktív résztvevői. Március 15-e alkalomból ka-
tonadalokkal léptek fel Nemeshodosban, a Csemadok évzáró gyűlésén 
is műsort adtak, megemlékeztek Patócs Lajos halálának évfordulójáról, 
nagysikerű fellépésük volt a Hodosi Nagy Lakomán, büszkén képvisel-
ték falujukat és vitték a hírnevét a XX. Citeratalálkozón Diószegen, a 
nyugdíjasnapon szórakoztatták a falu nyugdíjasait és a szeretet ünnepén 
a falu karácsonyfájánál citerajátékukkal hálaadási műsort adtak.

Ez évben a környező falvakból is felkérést kaptak. A Vöröskereszt 
albári szervezetének évzáró gyűlésén boldogan színesítették az 
estet, továbbá részt vettek Alistálon a majálison. Ami büszkeséggel 
tölti el őket, hogy a Megmaradásunkért PT elnöke, Csepi György 
felkérte őket, hogy Borbás Marcsi műsorában a Gasztroangyalban 
Csallóközi népdalokat játszanak. 

Legfőbb vágyuk volt, hogy részt vehessenek a Bíborpiros szép 
rózsa népdalvetélkedőn, ezzel is tapasztalatot gyűjteni, a többi 
citeraegyüttest újra látni és hallani és nem utolsó sorban falujukat 
képviselni. Céljuk a hagyományőrzés és az ifjúság megismertetése 
a magyar népzene gyöngyszemeivel.

Remélik, Lajos bácsi onnét fentről, a felhők közül fi gyeli őket és 
büszke rájuk. RSz

polgármesterének köszönhetik, – mert ha nincs az a nagy nemes 
tett, másodlagosan a XIX, citeratalálkozó zsűrijének, – mert ha 
nem a hodosiak lettek volna a vándorserleg bérlői egy évig, akkor 
talán az öreg citerák még mindig valahol némán rejtőzködnének. 
És hát a tagokat is elismerés illeti, hiszen az alapító tagok közül 
a „legfi atalabb” 53 éves, a legidősebb ez évben a 60. életévét tölti. 
Külön említést érdemel, az a két idősebb tag, akik Lajos bácsihoz 
későbbi években csatlakoztak, szép korukban tanultak meg cite-
rázni, a hölgy lassan a 70. évébe fog belépni, a másik citerás 81. 
életévében jár, név szerint Póda Márta, Patócs Károly, és nevezzük 
meg a fi atalokat is: Győri Béla, Csánó Vilmos, Kasanová Gabriela, 
Rácz Pál, Egri Dana, Rácz Szabina.
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Rendkívüli vezetőségi ülést tartott 2019. szeptember 
23-án a Csemadok Losonci Alapszervezete. A hagyo-
mányos Őszi Kulturális Napok előkészítésén kívül két 
jubiláló vezetőségi tagot köszöntöttek. A szervezet korábbi, 
két évtizeden át volt elnöke, Hahn Józsefné Duray Éva 
80 évesen is aktív, ma is folytatja azt a kultúraszervező, 
magyar identitást erősítő tevékenységet, amelyet a Füleki 
Gimnázium tanáraként még az 1960-as években elkezdett. 
Örökifjú tagját a vezetőség egy fotóalbummal ajándékozta 
meg, amelyben 120 fénykép tanúskodik arról a közhasznú 
munkásságról, amelyet a Csemadok Országos Tanácsa 
2018-ban Életmű Díjjal ismert el. Az ünnepelt azt kívánta 
a vezetőség új generációját képviselő, feleannyi éves tagjá-
nak, Fekete Tamásnak, hogy olyan erőben, egészségben, 
rendületlen elkötelezettséggel érje meg majdan 80. élet-

A Csemadok Szímői Alapszervezete szeptember 15-én tartotta 
meg a Vág Menti Találkozót, amelyre a Jedlik Házban került sor. 
A rendezvény azzal vált különösen értékessé, hogy a Rozmaring 
éneklőcsoport 35. a Rozmaring-ág citeraegyüttes pedig a 10. szü-
letésnapját ünnepelte. Az ünnepelteket elsőként Bób János polgár-
mester, Danczi József az Érsekújvári TV titkára és Lóthi Blanka a 
Jedlik Ányos Alapiskola igazgatója köszöntötte. Virágcsokraikkal 
és ajándékaikkal adták jelét barátságuknak a meghívott és a mű-
sorban fellépő csoportok is, akiket  évtizedes barátság köt össze,  
mint a Nagyabonyi citeraegyüttes, az Andódi Aranykalász női 
éneklőcsoport, a Besenyői Citeraegyüttes, a  Pogrányi Nagyharang 
Hagyományőrző Csoport, a Szőnyi Napraforgók citeraegyüttes és 
Duna Népdalkör, a Fehér Akác Tardoskeddi népdalkör, a Kürti 
Bokréta Népdalkör, Kamocsai Gál László nótaénekes, de olyanok 
is, akik csak most először mutatkoztak be a színpadon, mint a 
Berencsi Pimpimpápa táncegyüttes, vagy a Csemadok érsekújvári 
Vegyes éneklőcsoportja.  A köszöntők és fellépők között volt még 
a Vágszímői Búzavirág éneklőcsoport és Férfi  Dalárda is.  KÉ

Emlékjeladással vette kezdetét szeptember 1-én Kamocsán az a jubile-
umi ünnepség, amelyen a 70 éves Csemadok Alapszervezet születésnap-
jára emlékeztek. Az ünneplők a Lukács Pálról elnevezett emléksétányon 
gyülekeztek, hogy részesei legyenek az emléktábla leleplezésének. 
A táblán a Csemadok, 
ma már nem élő, egy-
kori elnökeinek névsora 
olvasható. A rendezvény 
a kultúrházban folyta-
tódott. A műsorvezető 
Lukács Edit köszöntője 
után Gál László elnök 
lépett a mikrofon elé, 
hogy beszédében meg-
ismertesse a jelenlévő-
ket azzal az igen gazdag 
múlttal, és sokoldalú  tevékenységgel, amelyet a Kamocsai Csemadok 
Alapszervezet 70 éves fennállása óta végzett, és végez ma is.

A műsor emléklapok átadásával folytatódott azok számára, akik 
évtizedek során aktív szereplői, odaadó támogatói és követői voltak 
a Csemadok-munkának és példával jártak elöl a nagyközönség és a 
falu lakossága előtt. Legelső helyen említhető közülük Őszi Irma, aki 
több évtizeden át nem csak a helyi alapszervezet, de a Csemadok járási 
titkári feladatát is ellátta. Takács Zsuzsanna két évtizedes, Tóth Irma 
majd Gál László egy-egy évtizedes munkájáról is a tisztelet hangján kell 
szólni. Különös érdemei vannak a jelenlegi elnöknek Gál Lászlónak, 
aki a múlt feldolgozásával is foglalkozik és gazdagítja a Csemadok 
országos értéktárának anyagát, ahol  az idén negyedik díjat vehetett 
át a bizottság értékelése alapján. ké

A 65. Járási Dal- és Táncünnepélyt idén 700 éves Reste – 70 éves a 
Csemadok címszó alatt szervezte meg a Csemadok a Kassa-környéki 
járásban, 2019. augusztus 30-án, 31-én és szeptember 1-jén. 

Az ünnepélyre érkező közönséget Pető Tibor, Magyarország 
rendkívüli és meghatalmazott pozsonyi nagykövete, Bodnár Fe-
renc, Reste község polgármestere, majd Csoltkó Jenő, a Csemadok 
Kassa-környéke Területi Választmány elnöke köszöntötte.

A három napos rendezvényen fellépett többek között Šestáková 
Marie cseh származású orgonaművész, Abaházi Nagy Livia, bod-
rogközi operaénekesnő, a 2017-es X-Faktor döntőse, a Restei Ének-
lőcsoport, Képes Lóránt és Demko András a Péderi Vegyeskar és a 
Három Királyok, A Csereháti népművészeti nosztalgia című népdal-, 
népzene- és néptánc összeállításban felléptek a régió tehetségei. 

évét, amilyennel ő, a rangidős csemadokos, még most is részt vállal a 
losonci magyar közösségi és kultúraszervező munkából. BI 

Koncertet adott a retROCK és a TúlÉlő zenekar. A programok 
között voltak gyermekeknek szóló és kézműves foglalkozások és 
lovasbemutató is.  ZI
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Tornán 25 év után újra 
megélénkült az amatőr 
falusi színjátszás. Tavaly 
a Csemadok alapszerve-
zet mellett megalakult a 
Vár-lak színjátszó cso-
port, mely májusban 
már bemutatta A rátóti 
csikótojás című népi 
komédiát. A színjátszó 
csoport 2019. szeptem-
ber 20-án és szeptember 22-én újabb bemutatót tartott, A keresztanya 
című vígjátékkal léptek színpadra. A rendezvényt Kajkó Henrietta, a 
Csemadok Tornai Alapszervezetének elnöke, a színdarab egyik rendezője 
nyitotta meg, aki ismertette a színjátszó csoport létrejöttének körülmé-
nyeit és megköszönte a támogatók készséges segítségét. A poénokkal 
fűszerezett jelenetek jókedvre derítették a lelkes nézőközönséget. A 
keresztanya vidám, mai magyar maffi a-történet. A keresztapa váratlan ha-
lála után, kicsit butácska felesége, Elvira asszony mindent megtesz azért, 
hogy ő legyen a leghatalmasabb, legbefolyásosabb család feje Európában. 
A darab rámutat az emberi butaságra és a hatalomvágyra.  Z

Szepsi önkormányzata és a Csemadok Bodollói Alapszervezete 
közösen szerveztek ünnepi műsort Kis és Nagybodolló egyesülésének 
130. évfordulóján, Bodollóban, Szepsi városrészének főterén, 2019. 
szeptember 20-án, amikoris a helyi kultúrház falán ünnepélyesen fel-
avatták Bodolló új címerét is. Ifj. Kováč Imre, a Csemadok Bodollói 
Alapszervezetének alelnöke, az új címer kezdeményezője és megál-
modója, megköszönte mindazoknak, akik elősegítették a címer meg-
alkotását, beszélt a címer elkészítésének nehézségeiről is. Az ünnepi 
műsorban fellépett a bodollói Búzakalász Éneklőcsoport.  ZI

A Csemadok Érsekkétyi Alapszervezete harmadik alkalommal 
rendezte meg a „Nyisd ki, rózsám, nyisd ki csikorgó kapudat” 
elnevezésű hagyományos rendezvényét. A nap folyamán fellép-
tek a helyi egyházi alapiskola tanulói, a bényi kurtaszoknyás 
menyecskék, a Mirtusz éneklőcsoport és az Érsekkétyi Pacsirta 
éneklőcsoport. A szüreti felvonulás után a Szőlőhegyi Piknik 
keretében fellépett M. Nagy László humorista. A gyermekeket 
lovaglás, ugrálóvár, fajátékok és íjászat várta. A táncolni és éne-
kelni vágyók hangulata késő estig kitartott, a talpalávalóról Nagy 
László gondoskodott.  DE

Kassán, a Grand Színházban mutatta be 2019. szeptember 15-én 
a Tenkes kapitánya című táncjátékot a Magyar Nemzeti Táncegyüt-
tes, Örsi Ferenc forgatókönyve nyomán, Sebő Ferenc zenéjére.  A 
rendezvény a Magyarság Háza szervezésében, a Nemzetpolitikai 
Államtitkárság támogatásával, a II. Rákóczi Ferenc-emlékév kereté-
ben valósult meg. Közreműködtek a Magyar Nemzeti Táncegyüttes 
táncosai és zenészei, valamint a Honvéd Férfi kar művészei. A táncjáték 
rendező-koreográfusa Zsuráfszky Zoltán volt

Az idei, hatvanegyedik Gombaszögi Kulturális Ünnepség Rozsnyón 
a Csemadok kertben valósult meg 2019. augusztus 30-án, a Csemadok 
Rozsnyói Területi Választmánya és az Alapszervezet szervezésében. 
A rendezvényt Köteles László a Csemadok OT alelnöke nyitotta 
meg. A műsorban fellépet: a Cházár  András Népdalkör Jólészről, 
a Bokréta Népdalkör Szádalmásról, Bükkszentkereszti Horenka 
Népdalkör és a Zétényi Bazsarózsák, akik bemutatták a felvidéki 
aratási szokásokat. 18.00 órakor Rusznyák Maros és zenekara adott 
koncertet, 20.00 órától a várhosszúréti Labyrynt zenekar reggelig 
szórakoztatta az idelátogatókat. FE

A Bódva-völgyi és 
Érchegységi Kulturális 
Központ Szepsiben, a 
Csemadok Bódvavendégi 
Alapszervezet és a 
Bódvavendégi Községi 
Hivatal és Önkormányzat 
az idén közösen szervez-
te a 10. Vándorfesztivált 
és az új kenyér ünnepét 

Bódvavendégiben. Először az új kenyér ünnepére került sor, a fris-
sen sült kenyeret a történelmi egyházak képviselői áldották meg. A 
Vándorfesztivál ünnepélyes megnyitója után következett a népművé-
szeti gálaműsor, amelyben fellépett a Bódva-völgye és az Érchegység 
csaknem valamennyi működő népművészeti csoportja.  zi
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A Csemadok meg-
alakulásának 70. 
évfordulója alkal-
mából a bodrogközi 
alapszervezetek rész-
vételével Borsiban 
tartotta ünnepi meg-
emlékezését a Cse-
madok Tőketerebesi 
TV. A község kultúrházában megtartott rendezvényt megtisztelte 
jelenlétével Haraszti Attila Magyarország kassai főkonzulja, Görföl 
Jenő a Csemadok országos titkára, Köteles László a Csemadok or-
szágos alelnöke, Kopasz József a Tőketerebesi Területi Választmány 
elnöke és Varga Anna Tünde, Borsi község polgármestere.

Az emlékünnepségre érkezőket a kultúrház előterében kézimunkák-
ból, és a Csemadok életét megörökítő fotókból és dokumentumokból 
álló kiállítás fogadta.

A rendezvény Zvolenszky Gabriella, a Bodrogközi és Ung-vidéki 
Közművelődési Intézet Kassa megye Kulturális Intézménye igaz-
gatónőjének a magyar nyelvet éltető szavalatával vette kezdetét. A 
Csemadok Borsi Alapszervezete mellett működő Muskátli népdal-
kórus a „Halló magyar” című énekkel járult hozzá a rendezvény 
méltóságához.

A rövid kultúrblokkot követően a község polgármestere köszöntötte 
a résztvevőket, aki nagyra értékelte a Csemadok munkáját, és a helyi 
alapszervezet munkájáról is elismerően szólt. Egy szál virággal köszön-
tötte özv. Fábián Zoltánnét, aki egykor férjével a borsi alapszervezet 
megalapítói között volt. Felvidék.ma

Szeptember első nap-
ján, vasárnap délután 
került sor a  XXIII. Bod-
rogközi Népművészeti 
Fesztiválra. Szinte kez-
detektől hagyományosan 
a kisgéresi pincék mel-

letti szabadtéri színpad ad otthont a rendezvénynek. Az idén 
is a Bodrogköz néptáncegyüttesei, éneklőcsoportjai és szólis-
tái léptek színpadra a nagy múltra visszatekintő fesztiválon. 
A hazai fellépők mellett minden évben van vendégszereplő  is, az idén 
Kassáról érkezett az Őszirózsa éneklőcsoport. Mint elmondták, nagy 
örömmel tettek eleget a felkérésnek. Felvidék.ma

A Csemadok Fülekkovácsi Alapszervezete, Templomkerti 
ÍzParancsolat címmel hangulatos, formabontó szabadtéri rendezvényen 
emlkékezett meg a Csemadok megalakulásának 70. évfordulójáról. 
A Csemadok Országos Elnöksége és a Csemadok Nógrádi TV az 
évforduló alkalmából Hűségért emléklapot adományozott a Csema-
dokban végzett érdemdús munkájának elismeréséül a 91 éves Telek 
Lajos alapító tagnak, valamint a korábbi Csemadok elnököknek és 
aktív vezetőségi tagoknak, Agócs Ottónak, Patai Lászlónak, Sinka 
Dezsőnek, Sinka Gizellának, Telek Andreának, Illés Erzsébetnek, 
Telek Józsefnek, Agócs Obročnik Mártának, Bálint Juditnak, Dandó 
Katalinnak, Tamás Anitának és Gál Veronikának. Ünnepi köszöntőt 
mondott Galcsík Károly, a Csemadok Nógrádi TV titkára. Az ünne-
pi műsorban fellépett a ságújfalui, a csákányházi Gyöngyvirág és a 
fülekkovácsi Mezeicsokor éneklőcsoport, valamint Szatmáry Zoltán 
énekelt egy magyar nótát Terbelédből. A rendezvényen részt vettek a 
Csemadok Nógrádi TV tagjai is. A szervezők minden főző csoportot 
illetve fellépőt köszönő levéllel jutalmaztak. GK

Mátyusföldi citerások zenéjétől is hangos volt a huszonegyedik alka-
lommal megvalósult Kolozsvári Szent István Napi Néptánctalálkozó, 
valamint a jubileumi tizedik életévét ünneplő Kolozsvári Magyar Na-
pok rendezvénysorozat. A Diószegi Dió héj Citerazenekar Vígh Sándor 
vezetésével nem először vendégszerepelt augusztus közepén Erdélyben 
és a Kolozsváron zajló nemzetközi rendezvénysorozatnak köszönhe-
tően látogathattak el újból Kalotaszeg településeire, Magyarfenesre, 
Magyarlónára, Tordaszentlászlóra, Kalotaszentkirályra. Ugyenezen a 
rendezvényen vendégszerepelt a királyrévi Fürge Ujjak Citerazenekar 
is, akik többek között mátyusföldi dallamokat játszottak a közön-
ségnek. A királrévi citerások Zsobokon a Bethesda Gyermekotthon 
lakóinak is zenéltek. A műsor után a gyerekek megnézték, kipróbálták 
a hangszereket.  SZK & MR

Idén is megszervezték két 
község, Ímely és Martos, vala-
mint egy város, Ógyalla közös 
szüreti ünnepségét. A közös 
találkozó és a szüreti ünnep-
ség  helyszíne a Partoki dű-
lőben  volt, ahol Szent Orbán 
szobrot is szenteltek.  Onnan 
lovaskocsival érkező szereplők 
egy kört tettek a faluban, ezzel  hívogatták a közönséget az ünnepi 
műsorra, mely a falu szabadtéri színpadán került bemutatásra. Az idei 
programban fellépett Ímelyről a Szikes Citerazenekar, a Fagyöngy 
Énekcsoport és a Szupernagyik, Martosi Hagyományőrző Együttes 
és Ógyalláról a Bellő Néptánccsoport és az  Őszirózsa Énekcsoport 
volt.   A házigazda szerepét Ímely község töltötte be (ez a tisztség 
minden évben cserélődnek a három település között). vl
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Teltházas rendez-
vénnyel ünnepelte meg 
szeptember 21-én a Cse-
madok Besei Alapszer-
vezete megalakulásának 
70. évfordulóját. Zöld Te-
réznek, az alapszervezet 
elnökének ünnepi beszé-
dét követő műsorban a 
helyi szereplőkön kívül fellépett a lévai Garam Menti Néptáncegyüttes, 
Hajtman Lívia és Wurczer Péter. Az ünnepséget követő táncmulatságon 
Mikle Peti szolgáltatta a zenét.  DE

A Csemadok Várhos-
szúréti Alapszervezete 
augusztus 31-én  tizen-
hatodik alkalommal ren-
dezte meg az  Egyházi 
Énekkarok Találkozóját 
Várhosszúréten a Buz-
gói Mária kegyhelyen. A 
rendezvényen felléptek a 

járás népdalkörei: a szádalmási Bokréta Énekkar, a Kecsői Hagyomány-
őrző Csoport, a jólészi Cházár András Énekkar, a helyi Gyöngyvirág 
Énekkar,  Kéknefelejcs Énekkar és a Mákvirág Férfi  Énekkar, valamint 
a szentmáriai Gyöngyvirág Népdalkör és az Alsófalusi Népdalkör. 

A rendezvény célja az egyházi énekek felkutatása, bemutatása a jövő 
generáció részére.  fe

Teltházas rendez-
vénnyel ünnepelte meg 
szeptember 21-én a Cse-
madok Besei Alapszer-
vezete megalakulásának 
70. évfordulóját. Zöld Te-
réznek, az alapszervezet 
elnökének ünnepi beszé-
dét követő műsorban a 
helyi szereplőkön kívül fellépett a lévai Garam Menti Néptáncegyüttes, 
Hajtman Lívia és Wurczer Péter. Az ünnepséget követő táncmulatságon 
Mikle Peti szolgáltatta a zenét.  DE

Szeptember 16-án Po-
zsonyban az Óvárosháza 
tükörtermében ünne-
pelte a Csemadok Po-
zsonyi Városi Választ-
mánya és Országos 
Tanácsa a Szövetség 

megalakulásának hetvenedik évfordulóját. Az ünnepségre meghí-
vást kaptak a Csemadok volt munkatársai és jelenlegi aktív tagjai is. 
A rendzevényen Jégh Izabella, a Városi Választmány elnöke köszöntője 
után Juraj Káčera, főpolgármster-helyettes üdvözölte az ünneplőket, 
majd Bárdos Gyula mondott ünnepi beszédet. A díjak és emléklapok 
átadása után Szili Katalin, miniszterelnöki megbízott, az Országgyűlés 
volt elnöke is köszönetet mondott a csemasokosoknak az alázatos mun-
káért. Az ünnepségen Bittera Sophie Iman szavalt és énekelt, majd az 
Ad Libitum együttes adott koncertet.  nt

Az időnként szemerkélő eső ellenére jó hangulatban zajlott a csatai 
tájház udvarán a Csemadok megalakulásának 70. évfordulója tisztele-
tére megrendezett ünnepség. Antal Piroska elnök ünnepi beszéde után 
fellépett Hugyec Zsófi a, Raj Dorina, Hudák Zsófi a, a helyi óvodások 
és iskolások, valamint a Csatai Rozmaring Éneklőcsoport. Majd Török 
Adrián, a helyi alapiskola tanára foglalta össze érzékletesen az eltelt 
hetven év tevékenységét.  d-e

Huszonegy pályamű érkezett be az Csemadok Ipolyviski Alapszervete 
által második alkalommal meghirdetett Honti Hangok elnevezésű iro-
dalmi pályázatra, melyeket a Gubík Harmati Mária tanárnő,  Csáky 
Károly tanár, néprajzkutató és Baka L. Patrik író alkotta szakmai 
zsűri bírált el. A korcsoportok szerinti három kategóriában pályázók 
három témában – A szülőföldem, Az én világom és szabadon válasz-
tott – pályázhattak. Az ipolyviski községházán lezajlott ünnepélyes 
erdeményhirdetés Csáky Károly legújabb köteteinek bemutatásával 
kezdődött, majd az ipolysági Szondy György Gimnázium diákjaiból 
álló a Szóba(n) szó együttes megzenésített verseket adott elő.  DE

Tizedik alkalommal szervezte meg nyári fesztiválját a Csemadok Lé-
vai Alapszervezete a lévai várudvarban, melyen gazdag program várta 
az odalátogatókat. Felléptek a lévai Juhász Gyula Alapiskola tanulói, a 
Czeglédi Péter Református Gimnázium diákjai, a Garam Menti Nép-
tánc Együttes junior csoportja, az Apró Bárka, Nagy Csomor András 
és zenekara, a GEROBAND, a GOLDDIES Szwingatlanügynökség 
Zenekar. Nemzetközi gulyásfőző verseny, kirakodóvásár, kézműves 
foglalkozások, tombola, Izolda népi játékai és kirakodóvásár színe-
sítették a rendezvényt. de
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Hagyományőrzők ünnepi bemutatója címmel rendeztek 
Berencsen folklórtalálkozót, amelyre Kazán József, a Szlová-
kiai Magyar Zenebarátok egyesülete vezetőjének köszönhetően 
nemcsak a Nyitrai, de Érsekújvári járás falvaiból is hívtak fellé-
pőket. A Csemadokot képviselték a Nagykéri Mórinca, a Szímői 
Rozmaring, az Alsóbodoki Éneklőcsoport, de legnagyobb lét-
számban a hazaiak voltak. A Berencsi Őszi Rózsa folklórcsoport 
és a Berencsi Pimpimpápa tánccsoport külün-külön, és együtt is 
bemutatkozott. A délután műsora szüreti felvonulással kezdődött 
és a főtéren felállított szabadtéri színpad előtt a két hazai csoport 
közös Karikázójával fejeződött be.  KÉ

A Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya szeptember 
14-én Sajógömörben immár 14. alkalommal rendezte meg a község 
önkormányzatával és a Gömör-Kishonti Művelődési Központtal 
karöltve a hagyományos Czinka Panna Fesztivált. Sajógömör híres 
szülötte, a legendás magyar cigányzenész  mellszobrának megko-
szorúzása után a helyi kultúrházban egy hangulatos nótaesttel 
folytatódott a kellemes szeptemberi délután. Két kiváló hazai  nóta-
énekes, a „felvidéki nótapáros“, Dóka Zsuzsa és Bősi Szabó László, 
valamint  ifj. Botos Béla és cigányzenekara fergeteges műsorral 
szórakoztatta a szép számú nótakedvelő közönséget. A rendezvény 
jóízű vacsorával, vidám közös beszélgetéssel zárult. pe

Csemadok Tornaljai Területi Választmánya és Alapszervezete 
2019. szeptember 28-án a városnapok keretében sorrendben 
tizedik alkalommal szervezte meg hagyományos őszi kórusta-
lálkozóját, melyre az alapszervezet Andante Vegyeskara ezút-
tal a Sajógömöri Asszonykórust, a Rimaszombati Kvartettet, a 
Simontornyai Krammer Ferenc Kórust és a Szerencsi Férfi kart 
hívta meg. A simontornyai kórus két napig az Andante vendége 
volt. Kirándultak a mártonházi aragonit barlangba, Hanvára, 
29-én, vasárnap pedig rövid műsort adtak az istentiszteletet 
követően a helyi református templomban.   -il-


