
Az idén októberben a szenci 
és a környékbeli magyarok ket-
tős ünnepre gyűlhettek össze, 
mégpedig az 50. Szenczi Molnár 
Albert Napok és a Csemadok 
megalakulásának 70. évfordu-
lójának megünneplésére.

Szeptember végén háromna-
pos tanulmányi kiránduláson 
vett részt 45 Csemadok tag a 
Szenci járásból. A résztvevők 
Rákóczi nyomában ellátogattak 
a Szepességbe, megtekintették 
Kassán a Szent Erzsébet Dó-
mot a Rodostói Házat, Eperjes, 
Nagysáros és Zboró nevezetes-
ségeit.

Az 50. Szenczi Molnár Albert 
Napok ünnepélyes megnyitójá-
ra október 4-én került sor ha-
gyományosan Szenczi Molnár 
Albert köztéri szobránál, ame-
lyet e kerek évfordulóra sikerült 
felújítani. Közreműködött: Kor-
pás Lilla, akit az idei XXVIII. 
Országos Tompa Mihály szava-
lóversenyen aranysávval minősí-
tettek, ünnepi beszédet Bárdos 
Gyula, a Csemadok elnöke mon-
dott. Kiemelte: „Azt, hogy mit 
jelenthetett az ötvenes évek végén 
pap-költőre emlékezni tájain-

Kettős jubileumi ünnep a Szenci járásban
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kon, csak az tudja, aki megélte 
azokat az éveket. És tudja azt 
is, hogy a Napok névadójának 
papvolta miatt még a nyolcvanas 
évek elején is gyakran beidézget-
ték a szervezőket. Ilyen távlatból 
már talán kijelenthetjük, hogy 
ezek az apró bosszúságok csak 
erősítettek bennünket, szenci 
magyarokat. Mindezek az ese-
mények és történések is hozzá-
járultak ahhoz, hogy a Szenczi 
Molnár Albert Napok ma már 
nem csak a szenciek szívügye és 
ünnepe, hanem a tágabb pátri-
áé is. Ezért jövünk ide minden 
októberben, a Napok kezdetén. 
Egyének és közösségek járulnak 
virággal, koszorúkkal a tudós 
nyelvész, irodalmár, zsoltárfordí-
tó szobrához. Nem magamuto-
gatásból, hanem leróni valamit 
az adósságból, kései utódként is 
megköszönni az egykor tett jót, 
a közösségi szolgálatot.” Az ün-
nepi köszöntő után az intézmé-
nyek, Csemadok-szervezetek ko-
szorút helyeztek el a szobornál. 
Ezt követően a jelenlévők a helyi 
művelődési ház Labirintus ter-
mében meghallgathatták a Pósfa 
zenekar csodálatos koncertjét, 

utána Görföl Jenő, a Csemadok 
országos titkára megnyitotta az 
erre az alkalomra készült kiállí-
tást „Adósságtörlesztés” címmel 
a Szenczi Molnár Albert Napok 
és a 70 éves Csemadok múlt-
járól. 

Október 6-án Boldogfán foly-
tatódott a rendezvénysorozat, 
megemlékeztek az aradi vérta-
núkról a templom előtti hősök 
tiszteletére állított emlékműnél. 
A Csemadok Alapszervezetének 
elnöke, Litkei András mondott 
ünnepi beszédet, majd a részt-
vevő szervezetek, intézmények 
koszorút helyeztek el az emlék-
műnél. A jelenlévők átvonultak 
a templomkert udvarába, ahol a 
Csemadok Boldogfai Alapszer-
vezet 60. évfordulója alkalmából 
fát ültettek és emléktáblát lep-
leztek le. A helyi templomban 
pedig „Áldjad lelkem az Urat” 
című énekes-gitáros összeállí-
tásukat adták elő Dévai Nagy 
Kamilla és a Krónikás Zenede 
diákjai. 

Az ünnepségsorozat október 
7-én a Szenci Közös Igazgatású 
Középiskolában folytatódott, 
ahol a diákok méltóképpen em-
lékeztek meg egy rövid műsor 
keretén belül az aradi vértanúk-
ról majd a diákok meghallgat-
hatták Dévai Nagy Kamilla és 
a Krónikás Zenede diákjainak 
„Áldjad lelkem az Urat” című 
énekes-gitáros műsorát.

A rendezvénysorozat követ-
kező állomása október 13-án a 
jókai református templom volt, 
ahol Zsapka Attila énekes-gitá-
ros „Tiszta szívvel” című műsora 
hangzott el.

     A Csemadok Szenci Területi 
Választmánya a Csemadok meg-
alakulásának 70. évfordulójára 
október 16-án emlékezett, illetve 
ünnepelt a szenci Városi Művelő-
dési Házban az „Akikre büszkék 
lehetünk” című ünnepi műsor-
ral. Az ünnepség első részében 
a történelmi visszaemlékezések 
után egyének és alapszerveze-
tek részesültek országos kitün-
tetésben, majd járásunk fi atal 
művészei (Árva Dávid, Ballán 
Zsuzsa, Ballán Viktória, Bár-
dos Judit, Molnár Zsuzsanna, 
Ráczné Huszár Melinda) lép-
tek a közönség elé színvonalas 
műsorral. A fellépőkre nagyon 
büszkék vagyunk. A közönség 
állva, vastapssal jutalmazta a 
gyönyörű műsort. 

A rétei református templom-
ban október 18-án került sor a 
templomi hangversenyre, ame-
lyet a pozsonyi Trio Impression 
tagjai adtak „Őszi prelüdök” 
címmel.

Az idei 50. Szenczi Molnár Al-
bert Napok rendezvénysorozata 
még nem fejeződött be. Novem-
berben még két rendezvényre 
kerül sor. Erről következő szá-
munkban olvashatnak.  fm
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Lapunk hasábjain többször közöltük a felhívást: küldjék el szer-
kesztőségünknek visszaemlékezéseiket a Csemadokról. Az elmúlt 
hét évtizedben számtalan érdekes esemény történt Szövetségünk-
ben, amelyek megjelentetése a múlt megismeréséhez nagyban 
hozzájárul. Kleinné Szombath Marianna, Marika, nyugalmazott 
óvópedagógus, az érsekújvári Napsugár néptáncegyüttes vezetője, 
koreográfusa, a színjátszócsoport tagja, koreográfusa, a társas-
tánccsoport alapító tagja, a Kassák Lajos Ifjúsági Klub alapító 
tagja eljuttatta hozzánk emlékeit. 

A pedagógiai iskola befejezése után visszatértem Érsekújvárba. 
Egy évig, 1966-67, együtt vezettük a tánccsoportot Keller Gáborral, 
aki addigra társastánciskolát alapított. Majd 1967-ben a két csoport 
szétvált. Ő a társastánccsoport és én a néptánccsoport vezetője 
lettem. Ebben az időszakban még együtt táncolt a két csoport, 
és részt vettünk egy nagy sikerű Keller koreográfi a előadásában 
„Csárdásritmusok” címmel, melyben szólót Sátek Aranka – Keller 
Gábor és Szombath Marianna – Hlavicska Mihály, majd később 
István táncoltak. A Szlovák Bajnokságon 1. helyezést, a Csehszlovák 
Bajnokságon 2. helyezést értünk el (Brahms magyar tánca 5.6.) 
Gombaszögön is előadtuk.

A néptáncegyüttes vezetésem alatt felvette a „Napsugár 
Néptáncegyüttes” nevet, mely mindvégig az élvonalbeli csoportok 
közé tartozott. Az országos népművészeti találkozókon Zselízen, 
Gombaszögön, s országhatáron túl is sikerrel szerepelt. A repertoárt 
minden évben új, saját koreográfi ával bővítettem, de voltak mások 
által koreografált táncaink is. Zselízről minden éveben díjazottként 
tértünk haza, s elfogultság nélkül mondhatom, hogy mindig nagy 
sikert arattak táncaink, s elismerésben volt részünk.

1967 „Legényes” koreográfus: Quittner J., „Cigánytánc” kore-
ográfus: Szombath Marianna

1968 – 3. helyezés – „Pataknál”, csoportvezető, koreográfus: 
Szombath Marianna

1969 – 3. helyezés – „Szüret”, csoportvezető, koreográfus: 
Szombath Marianna

1970 – A legjobb műsorválasztás, előadás díja, csoportvezető, 
koreográfus: Szombath Marianna

1971 – 1. helyezés és koreográfi ai nagydíj „Csárdás-szerelem”, 
„Jegykendős” csoportvezető, koreográfus: Szombath Marianna

Emlékeim a Csemadokról 3. rész
1972 – Előadói díj – „Somogyi leánytánc”, koreográfus: Kleinné 

Szombath Marianna
1973 – Fesztivál nagydíj „Tavasz”, koreográfus: Kleinné Szombath 

Marianna, csoportvezető: Horváth J., Plichta T. Hlavicska L.
1974 – Fesztivál nagydíj „Kéméndi táncok” koreográfus Plichta 

Tibor (megosztott díj a Napsugár és az abaújszinai Rozmaring 
között)

1976 – a tánccsoport feloszlott
További sikeres táncok, koroegráfi ák: Cigánytánc (Szombath M.), 

Nemzetiségek tánca (Szombath M.) ezt a Szlovák Televízió is köz-
vetítette, Háromugrós (Rábay Miklós), Szlovák tánc (Drdos T.)

1967-1972-ig a néptáncegyüttes vezetője, művészeti vezetője, 
koreográfusa voltam. A csoportot Horváth Juditnak, Majercsík 
Hildának, Plichta Tibornak, Hlavicska Lászlónak adtam át, hogy 
egymást segítve vezessék. 1974-ig még részt vettem a csoport mun-
kájában, koreográfi ákat tanítottam be, melyekkel sikert arattak. 
Koreográfi ám „Tavasz” címmel fesztivál nagydíjas lett. A „Somogyi 
leánytánc” előadói díjban részesült.

A néptánccsoport az én időszakom alatt jó alapul szol-
gált és nagy segítségére volt a Záhorszky Elemér által vezetett 
színjátszócsoportnak. A tánccsoportomban való táncolás és vezetés 
mellett, aktívan részt vállaltam a színjátszócsoport munkájában. 
Az egész estét betöltő műsoraiban szólót énekeltem, táncoltam, 
az est minden műsorszámához koreográfi át készítettem és taní-
tottam be. Operettelőadásokban a főszereplők egyike voltam. A 
Marica grófnőben a szubrett szerepét, Lízát alakítottam, Záhorszky 
Elemér partnere voltam. A Csárdáskirálynőben Stázy szerepét 
játszottam. A nagyoperett koreográfusa voltam, a szereplők, a 
tánckar koreográfi áit én készítettem, tanítottam be.

1978-1984-ig megalapítottam, vezettem és koreográfi ákat készítet-
tem a Csemadok mellett működő gyermek néptánccsoportnak, az ún. 
„Kis Napsugár” együttesnek, amit „Napocska” néven jegyzett később 
Takács András a megemlékezéseiben. 45-49 gyermekkel dolgoztam. 
Járási, kerületi versenyt nyertünk különféle helyi, járási megmozdulá-
sokon vettünk részt. Rövid időn belül eljutottunk a Zselízi Országos 
Népművészeti Fesztiválra, ahol nagy sikert arattunk és mindenkit nagy 
örömmel töltött el, hogy Újvár ismét képviselteti magát a seregszemlén. 
A Tardoskeddi gyermekjátékok és táncok koreográfi ában 45 gyermek 
szerepelt, s aratott sikert. Majd a csoport elérte a 70-es létszámot, de 
mind személyi, mind anyagi segítség hiányában folytatni nem lehetett. 
Rengeteg feladat hárult rám a hivatásom folytán is, mivel az általam 
vezetett óvoda gyakorló óvodaként működött, számtalan módszertani 
bemutatót kaptam feladatul járási, kerületi, országos szinten, s egyéb 
óvodán kívüli feladatom is volt, a módszertani szaktanácsadói testület 
járási és kerületi előadói testület tagja voltam. Így a csoport vezetését 
már nem vállalhattam.

Mindezen tevékenységek mellett évekig sok-sok csemadokos és 
iskola mellett működő tánccsoportnak, vezetőnek a segítségére 
voltam. Mint táncszakelőadó jártam a falvakat, városokat, ahol 
szükség volt, táncot tanítottam. Járási szintű koreográfi ai tanfo-
lyamokon táncot oktattam pedagógusoknak.

A későbbiek folyamán is segítettem a Záhorszky Elemér vezette 
színjátszócsoport munkáját, koreográfi ák betanításával. Ám tánc-
csoport hiányában ez sokkal nehezebb volt, mert teljesen laikus, 
gyakorlati tudással, táncalapokkal nem rendelkező szereplőkkel 
voltunk kénytelenek dolgozni.

Id. Szombath József sokat segített anyagilag a Csemadok székház 
felépítésekor. Az 1. nagyszabású szüreti felvonulásra lovaskocsit, 
cigányzenekart és óriás hordót biztosított be. A kocsin az óriás hor-
dó tetején bohócnak öltözve Balla Karcsi, hátul Novák Jani. Elől a 
cigányzenekar, csikósoknak öltözött fi atalok és a legkisebbek népi 
ruhában: Szombath Dodi, Marika, András.
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Megalakulásának 
70. évfordulóját ün-
nepelte a Csemadok 
Komáromban ok-
tóber 12-én Az ün-
nepség a Komáromi 
Területi Választmány 

rendezésében, a városi szervezet közreműködésével valósult meg. 
A ünnepségen Keszegh Béla, Komárom polgármestere köszöntöt-
te az egybegyűlteket, majd Petheő Attila a területi választmány 
elnöke és Stubendek László a városi szervezet elnöke üdvözölte a 
vendégeket. A Szövetség közel félszáz tagot jutalmazott hűséges 
munkájáért emlékplakettel. Kitüntették az alapító tagokat: Jobágy 
Fülöp Máriát és Jobágy Pétert Komáromból és Németh Józsefet 
Ekelről, akik 70 éve tagjai a Csemadoknak. Az alapító tagok sajnos 
előrehaladott koruk miatt nem tudtak részt venni az ünnepségen. 
A kitüntetések átadása után Bárdos Gyula méltatta a Szövetség 
által végzett szolgálatot. Ezt követően  résztvevők felállva tapsolták 
meg a pozsonyi Szőttes Kamara Néptáncegyüttes Körön kívül c. 
nívós műsorát, és közösen énekelték el a Himnuszt. VL

A XVII. Győry Dezső 
Kulturális Napok kere-
tében a Csemadok Ri-
maszombati TV október 
18-án mesedélelőttöt szer-
vezett ezúttal az Almágyi 
Alapiskola alsó tagozatos 
tanulóinak. A műsorban a 
X. Ipolyi Arnold Népmese-
mondó  Verseny országos 
döntőjének három arany 
sávos helyezettje mesélt az 

almágyi gyerekeknek: Ádám Levente az almágyi iskolából, Máté 
Ágnes Feledből és Radics András a rimaszombati Tompa Mihály 
Alapiskolából. A kis mesemondók mellett bemutatkozott a Bátkai 
Alapiskola Huncutkák színjátszócsoportja, akik a 44. Duna Menti 
Tavaszon ezüst sávos minősítést értek el, valamint az ugyanitt 
gyémánt sávos minősítéssel jutalmazott Meseláda bábcsoport a 
feledi Szombathy Viktor Alapiskolából.  PE

A Csemadok Terbelédi Alapszervezete október 20-án emlékezett 
meg szövetségünk megalakulásának 70. évfordulójáról. A szép szá-
mú résztvevőt Szatmáry Ildikó elnök köszöntötte. A jó hangulatú 
rendezvényen tartalmas visszaemlékezést tartott Kalicsiak Csomán 
Klári. Ünnepi köszöntőt mondott Galcsík Károly, a Csemadok 
Nógrádi Területi Választmány titkára, a TV részéről jelen volt 
még Petro Lajos. Az elnök emléklapokat adott át a volt Csemadok 
elnököknek és a legaktívabb Csemadok tagoknak. A gazdag közös-
ségi múltat kivetített képeken idézték fel. A rendezvény programját 
tette színesebbé a fülekkovácsi Mezeicsokor éneklőcsoport és Illés 
Erika szavalatai. GK

Október 20-án a diószegi Hahota szín-
játszó csoport lépett fel Vőkön az Imádok 
férjhez menni című zenés vigjátékkal. 
Nagy örömünkre a kultúrház megtelt 
nézőkkel, akik Vőkről illetve a környék 
falvaiból érkeztek. Az előadás fergeteges 
volt, lenyűgözte a nézőket.  FÉ

A Csemadok Fülekei 
Alapszervezete, a Koháry 
PT és a füleki Városi Mű-
velődési Központ szervezé-
sében valósult meg a hagyo-
mányos koszorúzással és 
ünnepi szentmisével meg-
szervezett megemlékezés az 
1848-49-es szabadságharc 
vértanúiról.  gk

A Csemadok Bese-
nyői Alapszervezete 
október 26-án ren-
dezte meg hagyomá-
nyos Szüreti ünnep-
ségét. A rendezvény 
első fellépője a helyi 
magyar tanítási nyelvű alapiskola tanulóinak Zsitvácska népi 
tánccsoportja volt, amely moldovai táncokat mutatott be nagy 
sikerrel. Az alapszervezetben működő  Tallós női éneklőcsoport, 
citeraegyüttes és a Szépkorúak asszonykórusa mellett a műsor-
nak további szereplői is voltak, akik  Pozbáról, Tardoskedről és 
Szímőről érkeztek. A batyusbálon a jó hangulatról a Dimenzió 
együttes gondoskodott. KÉ

A  Tóbisz fi vérek 
– Tamás és Titusz – 
közös koncertjével 
kezdődtek meg a 
Győry Dezső Kultu-
rális Napok október 
16-án a Csemadok 

Rimaszombati TV szervezésében. A hagyományos rendezvény-
sorozat 17. évfolyamát nyitotta meg a „Rigószárnyon hazaté-
rők“ – Verstől az operáig c. zenés est, melyhez a csodálatos 
akusztikájú rimaszombati református templom igazán méltó 
helyszínt nyújtott. Tóbisz Tinelli Tamás gitáros, énekes előadó-
művész, a Mistrál együttes alapító tagja saját megzenésítésű 
verseket adott elő, míg öccse, Titusz, a Kassai Állami Opera 
szólóénekese közismert operaáriákból, magyarság-dalokból, 
operett-dalokból hozott egy csokorra valót. Zongorán közre-
működött Júlia Grejtáková, a Kassai Állami Színház, valamint 
az OPERA SLOVAKIA főkorrepetítora. A művészeket a 
közönség szűnni nem akaró álló tapssal jutalmazta, akik ezt 
azzal hálálták meg, hogy közösen elénekelték Tompa Mihály: 
A madár fi aihoz c. költeményét, melyet Tamás zenésített meg. 
Felemelő élmény volt! pe Fotó: Schnelczer Zoltán
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A Csemadok OT 
megbízásából a Cse-
madok Kassa-környé-
ki TV szervezésében 
került sor a Bíborpi-
ros szép rózsa nép-
zenei vetélkedő XII. 

évfolyamának országos elődöntőjére Buzitán 2019. október 20-án.  
A résztvevőket Mohňanský József a község polgármestere köszön-
tötte. A versenyzőkkel Huszár László, a Szlovákiai Magyar Köz-
művelődési Intézet igazgatója ismertette a versenyszabályzatot. Az 
országos elődöntő a Kassa Megyében működő éneklőcsoportok, 
hagyományőrző csoportok, a népdalénekesek, szólisták válogató 
versenye volt. Az országos elődöntőn 18 szólóénekes, 23 népdalkör 
és 1 parasztzenekar lépett színpadra. Az ünnepélyes eredményhir-
detéskor Korpás Éva, majd Pelle Andrea, a zsűri elnökei értékelték 
a produkciókat. zi

Két napos konferenciát tartottak Filozófi a és irodalom címmel a 
Madách-kastélyban 2019. október 4-5-én az Madách Imre Irodalmi 
Napok keretén belül.

A konferenciát Jarábik Gabriella, a Szlovákiai Magyar Kultúra 
Múzeumának igazgatója és Luboslav Dobrocký, Alsósztregova 
polgármestere köszöntötte, Mészáros András, a Szlovákia Magyar 
Akadémiai Tanács elnöke nyitotta meg. A két nap alatt a résztvevők 
tizenhat előadást hallgattak meg, résztvettek Kovács Anna irodalom-
történész tárlatvezetésén. Majd a konferencia zárásaként Madách 
Imre emléktábla-avatásra 
került sor. Az emléktáblát 
a Szlovákiai Magyar Aka-
démiai Tanács állíttatta. 
A konferencia fő témája Az 
ember tragédiája irodalmi és 
a fi lozófi ai viszonyairól szólt. 
A hagyományosan évente 
megtartott Madách Imre 
Emlék-nap két helyszínen va-
lósult meg. A program a csesztvei Madách-emlékházban kezdődött, 
ahol Jáky Judit, Márai Sándor életművének és szellemi hagyatékának 
gondozója mondott emlékbeszédet, valamint Szászi Zoltán író, költő. 
Utána előadásokat hallgattak a résztvevők Alószetregován. 

A koszorúzási ünnepséget a résztvevők a kastélypark felújítása 
miatt a kastély udvarán ejtették meg Madách Imre mellszobra előtt, 
Grosschmid Péter emlékbeszéde után, aki szónoklatában kiemelte: 
nagy ember nagy műve előtt tisztelgünk. BG

Október 20-án került 
sor az idei őszi opera-
látogatásra, amelyen a 
Nagykürtösi járásból 45 
Csemadok-tag vehetett 
részt. Az Erkel Színház-
beli előadáson Erkel Fe-
renc: Hunyadi László c. 
darabját tekinthette meg 
a közönség.

A Csemadok NTV 
már évek óta összeköti 
ezt a színházlátogatást más programmal is, idén a Rákóczi-em-
lékévhez kapcsolódva Romhány volt utunk első állomása, ahol 
a Rákóczi-szabadságharc utolsó nagyobb csatájára került sor. 
A település emlékhelyein Hajdú István tanár úr kalauzolt bennünket, 
aki szakavatott ismerője az adott kornak és a helyi emlékhelyeknek. 
A résztvevők több helyütt koszorúztak, miközben a Rákóczi-sza-
badságharc dalait, nótáit énekeltük a szikrázó napsütésben.

Budapestre érkezve a Fiumei Úti Nemzeti Sírkertben is koszorút 
helyeztünk el Mikszáth Kálmán és a nagycsalomjai származású Fayl 
Frigyes zeneszerző sírján, majd rövidre mért szabadidőnket eltöltve 
az előadást megelőző színházi programokon vettünk részt.  -ná-

Akik értünk haltak jelszó 
jegyében Tornán, a valami-
kori megyeszékhelyen, 2019. 
október 23-án, nemzeti 
ünnepünkön a Csemadok 
Tornai Alapszervezete és 
az MKP helyi szervezete 
közösen emlékezett 1956 
hőseire, a település köztemetőjében az összetartozás keresztjénél. 
A megemlékezésen Krompasky Tünde Mariannam szavalt. Ünnepi 
beszédet Majančík Katalin, a Csemadok tornai ASZ vezetőségi tagja, 
imát Porubánné Fülöp Angéla református lelkipásztor mondott. 
Közreműködött a tornai Búzavirág Vegyes Éneklőcsoport.  ZI

Tizedik alkalommal 
került megrendezésre 
Nagysallóban a Nyitrai és 
a Lévai járás Csemadok 
alapszervezetei mellett 
működő népművészeti 
csoportok seregszemléje, 
a Barsi Találkozó, melyen 
fellépett többek között a lévai Apró Garammenti, a lekéri Borsika 
éneklőcsoport, a Nagyölvedi Rozmaring Népdalkör, a nagysallói 
Szivárvány Asszonykórus, a lévai Garam Menti Néptánc Együttes, 
a berencsi Pimpimpápa Gyeremek Néptánccsoport és a csehi Szél 
fújja pántlikám.  DE

2019. október 12-én Pe-
reden adtak találkát egy-
másnak népzenei kultúránk 
őrzői, ápolói, népdalénekes 
és népzenész szólisták és 
csoportok, hogy országos 

elődöntő keretében eldöntsék, kik azok, akik az ország nyugati régi-
óinak képviseletében ott lehetnek a Bíborpiros szép rózsa népzenei 
vetélkedő országos döntőjén. Több mint 30 szólóénekes, csaknem 
ugyanannyi népdalkör és több mint 10 népzenész, népzenei együttes 
mérte össze tudását. Az értékelő bizottság döntése alapján a peredi 
országos elődöntőből 21 népdalkör, 16 szólóénekes és 8 népzenei 
együttes jutott tovább az országos döntőbe. mr
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Szinte hihetetlen, hogy 20 év telt el azóta, hogy a Csemadok 
Nagykürtösi TV első alkalommal hirdette meg Őszirózsa címmel 
a magyarnóta-énekesek országos versenyét. Az idei, jubileumi nó-
taversenyre október 12-13-án Ipolynyéken került sor. Az előadókat 
Mezei Zsolt és zenekara kísérte.

Balogh Gábor, a Csemadok járási elnöke ünnepi megnyitójában 
őszinte örömének adott hangot, hogy a húsz évvel ezelőtt elvetett 
mag jó talajra talált, amit az is bizonyít, hogy évente 20-30 versenyző 
jelentkezik, köztük újoncok és visszatérők, fi atalabbak és idősebbek 
egyaránt megtalálhatók.

Az idei megmérettetésen 22 nótaénekes mutatkozott be, több-
ségében a Galántai, a Dunaszerdahelyi és a Vágsellyei járásból. 
A szakmai zsűri (Tarnai Kiss László énekművész, a Dankó Rádió 
alapító művészeti vezetője, a zsűri elnöke, tagjai: Szeredy Krisztina, 
énekművész, opera- és operettprimadonna, Antal Gusztávné, kar-
nagy, Papp Katalin, a párkányi Magán Művészeti Alapiskola alapító 
igazgatója, hegedűtanár, karvezető és Magyar Nándor előadóművész) 
14 nótaénekesnek adott aranykoszorús minősítést.  

A 20. Őszirózsa Országos Nótaverseny győztese Tóth István 
(Vágkirályfa), 2. helyen Slezák Erika (Nagyfödémes), harmadik 
helyen pedig Nagy Noémi (Nemeshodos) végzett.

A jubileumi rendezvény kedves színfoltja volt a szombat esti nóta-
bál, amelyen Mezei Zsolt zenekara húzta a talpalávalót, és kísérte 
a korábban győztes nótaénekeseket. Magyar Nándor, Matus Ernő, 
Básti János, Bús Katalin, Hajtman Lívia, Lukács Galambos Edit, 
Lőrinc Roland, Molnár Angelika, Gombos Maja, Nagy Attila, 
Jalsovszky Mónika, Molnár Lóránt sikerrel szerepeltek ezúttal is. 
 B.Gy.

Október utolsó szombatján Ipolyszakálloson került megrendezés-
re a Lévai járás Csemadok csoportjainak seregszemléje, a Daloló 
Ipolyvölgye járási dal- és táncünnepély. A jó hangulatban zajlott 
rendezvényen fellépett: Glonczi Levente, Balázs Vivien, Oszoli Va-
léria, az Ipolyszakállosi Gézengúzok, az Ipolyszakállosi citerások, 
a lévai Apró Garammenti, a nagysallói Szivárvány Asszonykórus, a 
palásti Búzavirág hagyományőrző csoport, a Százdi Citeraegyüttes, a 
Nagyölvedi Rozmaring Népdalkör, Garam Menti Néptánc Együttes 
szeniorcsoportja és a Deméndi Gyöngyszemek. de

A Csemadok udvarán lévő kopjafák megkoszorúzásával vette kez-
detét a Csemadok Galántai Területi Választmánya által szervezett 
ünnepség október 25-én Galántán. A korszorúzás előtt Görföl Jenő, 
a Csemadok országos titkára ünnepi beszédében kiemelte: amikor 
1949-ben megalakult a szervezet együtt tudtak dolgozni a kultúra és a 
magyar anyanyelv érdekében a Galántai és a Vágsellyei járásban is. Az 
ünnepségen közreműködött a Kodály Zoltán Alapiskola gyermekkara. 
A koszorúzás után a városi művelődési központban Baranyay Alajos, a 
Csemadok Galántai TV elnöke köszöntötte az ünneplőket. Elmondta: 
büszke magyarságára és azt kívánja, azok is legyenk büszkék, akik 
a Csemadok megalakításának századik évfordulóját ünneplik majd. 
Az elnöki köszöntő után Czimbalmosné Molnár Éva, a Nemzetpoliti-
kai Államtitkárság Főosztályának vezetője tolmácsolta Potápi Árpád 
János államtitkár szavait. A köszöntőben az államtitkár kifejtette: 
magyarnak lenni nemcsak életforma, hanem felelősség is az itt élő kö-
zösség irányában. Nemes feladat, amely hetven év távlatából is kötelez. 

A 2019-es tornaljai városnapok keretében ifj. Bán Istvánt 
Tornalja Város díjával tüntették ki. A kitüntetett amatőr fi l-
mesként és fotósként a gömöri tájat és Gömör jeles embereit 
megörökítő alkotásaival az utóbbi évtized során különböző 
szemléken és versenyeken 35 díjat nyert. A Csemadok Tornaljai 
Területi Választmánya és a Rákóczi Szövetség október 2-án 
Örökségünk címmel bemutatót szervezett Bán István munkáiból, 
melyen három díjnyertes fi lm bemutatását követően a közönség 
beszélgetett az alkotóval.   -il-

Mézes Rudolf, a Csemadok Galántai TV titkára foglalta össze azt a hét 
évtizedes tevékenységet, aminek köszönhetően a régió magyarsága több 
tucat magyar programon vehet részt évente. A köszöntők után átadták 
a Hűségért emléklapokat, majd felolvasták Szili Katalin Csemadokhoz 
intézett levelét. Az ünnepi rendezvény az országos versenyeken jó 
helyezést elért csoportok és tehetségek fellépésével ért véget. nt
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A Csemadok Lo-
sonci Alapszervezete 
és a Serly kamarakó-
rus szervezésében 9. 
alkalommal valósult 
meg a kórustalálkozó 
a losonci református 
templomban. Az utol-

só helyig megtelt rendezvényen fellépett a losonci Serly kamarakó-
rus, a ragyolci Jázmin Női Kar, a füleki Melódia Női Kar, a füleki 
Pro Kultúra Férfi kar, a losonci Ozvena vegyeskar és az Echo vokál 
csoport, valamint a losonci Galáris énekegyüttes. gk

Október 4-én Nemeshodosban a Csemadok alapszerveze-
te Népdalestet szervezett. Az est díszvendége a Magyarország-
ról, Bajna településről érkező „Boróka“ Citeraegyüttes volt. Ők 
a 2017-ben Nemeshodosban tartott Citeratalálkozón és  Patócs 
Lajos emlészobrának a felavatásánál is itt voltak. Utánuk Varga 
Zaránd Ágoston az est legfi atalabb résztvevője adott elő népdalokat. 
A nagyabonyi Csillagfürt népdalkör is színesítette a programot, 
akik a Nagyabonyi Citeraegyüttessel is felléptek. A naszvadi Viza 
citeraznekar és a nyárasdi Sarló Citerazenekar is fellépett. A Hodosi 
Citerazenekarral baráti kapcoslatot ápoló Felsőszeli Kikelet citera-

A Csemadok Kas-
sa-környéki Területi 
Választmánya és a 
Csereháti Művészeti 
Egyesület népzenei 
tanfolyamot, tovább-
képzést szervezett a 
népdalkörök vezető-

inek és tagjainak, és a népdalénekeseknek, szólistáknak. 
A továbbképzés Tornaújfaluban volt a kultúrházban 2019. október 

25-én és október 26-án. A tanfolyamot vezette és előadást is tartott 
Bárdosi Ildikó, erdélyi származású népdalénekes, népi énekoktató, 
a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem oktatója.  zb-i

Október 6-án már 
ötödik alkalommal 
valósult meg az idén 
tavasszal felvállalt új 
irodalmi kezdemé-
nyezés, ezúttal újból 
a szklabonyai emlék-

házban. A házigazda a SZMKM Böhm András képviseletében és a 
Csemadok NTV volt. Az emlékház vendégei a Csemadok Dacsókeszi 
Alapszervezetének tagjai, akik már második alkalommal voltak 
a kezdeményezői az irodalmi együttlétünknek. A tagok részéről 
többen nem jártak az emlékházban, ezért a program első részében 
Bőhm András az emlékházat és az állandó kiállítást, valamint ezen 
keresztül a mikszáthi hagyatékot is bemutatta. A közönség megte-
kintette a Szent Péter esernyője című fi lmet is. 

Mivel az irodalmi délután október 6-án, az aradi vértanúk napján 
volt, reájuk is emlékeztünk. Balogh Gábor röviden megemlékezett 
a forradalom kitörésének és bukásának körülményeiről, a vértanúk 
haláláról. Arról is beszélgettünk, hogy mi lehet az akkori esemé-
nyeknek a mának szóló üzenete.  bg

2019. október 7-én 
a Rozsnyói Csemadok 
Alapszervezet meg-
emlékezést tartott az 
aradi vértanúk emlé-
kére, megkoszorúzta 
Szörcsey Antal hon-
védszázados sírját a 
Rozsnyói Köztemetőben. Igét hirdetett nt. Varga Zoltán református 
espereshelyettes. Gyenes Orsolya a Rozsnyói Safárik Gimnázium 
diákja mondott verset a megemlékezésen, amely a Himnusz elének-
lésével ért véget. fe

A Csemadok Restei 
Alapszervezete ünne-
pi műsort szervezett a 
Csemadok megalaku-
lása 70. évfordulója al-
kalmából október 19-
én a kultúrház nagytermében. Ünnepi beszédet mondott Makranszki 
Imre, a Csemadok ASZ elnöke, valamint Köteles László, a Csemadok 
országos alelnöke. Restén még 1949 októberében alakult meg a Cse-
madok alapszervezet. Az alapszervezet a határmenti kis település 
kulturális életének meghatározója lett. Az alapszervezet vezetősége 
köszönőlevelet és ajándékot adományozott a szervezet eddigi elnö-
keinek és aktív tagjainak. ziA Csemadok meg-

alakulásának 70. év-
fordulójának alkal-
mából ünnepi ülésre 
került sor 2019. októ-
ber 12-én a Rozsnyói 
Történelmi Városhá-
zán. Az ülésen Köte-

les László, a Csemadok alelnöke mondott köszöntőt. 
Az ünnepi műsorban fellépett a Rozsnyói Művészeti Alapiskola 

Bel Canto Gyermekkórusa, a Kökörcsin Népdalkör Szilicéről, a 
Kecsői Hagyományőrzők, a Cházár András Népdalkör Jólészről, az 
Andrássy Dénes Férfi énekkar, és a Labyrynt Várhosszúrétről.

A Csemadok fennálásának 70. évfordulója alkalmából oklevelet 
adományozott az alapító tagoknak és azoknak a tagoknak, akik sok 
éves munkájukkal gazdagították a szervezetet, valamint azoknak 
az Önkormányzatoknak, testvérvárosoknak, szervezeteknek, akik 
az utolsó 20 évben támogatták a Csemadokot és együttműködtek 
vele: Rozsnyó Város, Krasznahorkaváralja, Barka, Várhosszúrét,  
Lipótváros Budapest Főváros V. kerület, Szlovák Nemzetiségi Önkor-
mányzat – Bükkszentkereszt, Kazincbarcikai Egyesületek Fóruma, 
Szerencs Város Önkormányzata, Szerencsi Férfi kar. FE

zenekar két csokrot adott elő. 
Az est gazdái a Nemeshodosi 
citerások zárták játékukkal a 
népdalestet.Végül felkérték 
a népdalest díszvendégeit, a 
bajnai citerásokat, hogy együtt 
játszák el az  Új a csizmám… 
kezdetű népdalt. Végezetül a 
közönség és a fellépők közösen elénekelték népdaljaink legszebb 
gyöngyszemét a Tavaszi szél vizet áraszt c. népdalt. RSZ
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Ág Tibor nagysága 
előtt tisztelegve a Cse-
madok Gímesi Alap-
szervezete, a Feszty 
Árpád Művelődési 
Park, a Csemadok 
Lédeci Alapszerve-
zete és a Csemadok 

Nyitrai Területi Választmánya ötödik alkalommal szervezte meg 
az Ág Tibor Napokat. A hat éve elhunyt népzenekutató tiszteletére 
ezúttal Barslédecen szerveztek háromnapos rendezvényt. Felléptek 
a régió hagyományőrzői és tehetséges fi atalja, valamint Ág Tibor 
tisztelői. Ott volt a rendezvényen Ág Tibor lánya, Zsóka is, aki a 
Levelünye Együttessel lépett színpadra.  nt

Báró Jeszenák Já-
nos és Rázga Pál 
evangélikus lelkész 
sírjánál emlékeztek 
meg a pozsonyi ma-
gyarok az aradi és a 
pozsonyi vértanúkról. 
Az idei rendezvény 

Szvorák Katalin csodálatos műsorával indult, amelyben elhangzott 
többek között a 90. zsoltár is. Majd Neszméri Tünde nemcsak a 
megemlékezés jelentőségéről szólt, hanem arról az erőfeszítésről 
is, amelynek nyomán mára megújulhatott báró Jeszenák János 
sírboltja. Köszönhetően az összefogásnak, a Csemadok, a Pro Pat-
ria Honismereti Társaság kezdeményezésének és Czimbalmosné 
Molnár Évának, Magyarország volt pozsonyi nagykövetének, aki 7 
millió forint támogatást intézett a munkálatokra. A felújított sírhe-
lyet Sokola Erika evangélikus lelkész áldotta meg, nem feledkezve 
meg áldást kérni az emlékező egybegyűltekre sem. Jeszenák János 
sírboltja előtt Bárdos Gyula, a Csemadok elnöke idézte fel az 1848-
49-es eseményeket, majd a forradalom leverése utáni megtorlásokat, 
azok következményeit.  felvidék.ma

A tornaljai református templomban tartott ökumenikus istentisz-
telettel és a Tornallyay Kúria udvarán a tizenötödik aradi vártanú, 
Kazinczy Lajos emléktáblájának megkoszorúzásával emlékeztek 
október 6-án az aradi vértanúkra. A műsorban közreműködtek a 
Kazinczy Ferenc Alapiskola tanulói és a sajógömöri evangélikus 
énekkar. A Csemadok területi választmánya az emlékbeszéd 
megtartására ezúttal nt. Dérer Zsoltot, a putnoki református 
gyülekezet lelkipásztorát kérte fel.  -il-

A Csemadok Tornai Alapszervezete ünnepi 
műsort szervezett a Szövetség megalakulása 70. 
évfordulója alkalmából a magyar alapiskola 
folyosóján, 2019. szeptember 30-án. Ünnepi 
beszédet Kajkó Henrietta, a Csemadok Tornai 
Alapszervezetének megbízott elnöke, valamint 
Köteles László, a Csemadok országos alelnöke 
és Csoltkó Jenő, a Csemadok Kassa-környéke 

TV elnöke mondott. Tornán, 1950 márciusában jött létre a Csemadok 
alapszervezete, amely a település kulturális életének meghatározója 
lett. A taglétszám mára elérte a 320 főt. A vezetőség kiadványban 
és kiállításon is bemutatta az alapszervezet hetven évét.  zi

Országos szerve-
zetünk az idén fenn-
állásának 70 éves 
jubileumát tartja, a 
Nagykürtösi Területi 
Választmány október 
26-án tartotta meg 
mintegy száz résztve-
vővel járási ünnepségét. Az összejövetel fő célja az emlékezés a kez-
detekre, a gazdag múltra, a köszönet és a hála kifejezése mindazok 
részére, akik sokat tettek és még sokat tehetnek a szervezet és az itt 
élő magyarság érdekében. 

Balog Gábor, a TV elnöke beszédében elmondta: „Nagy szükség 
van mindenki segítségére, pozitív hozzáállására a jövőben is, mert ez 
az az út melyről letérni nem lehet és nem is szabad. A történelem bi-
zonyította, hogy nem mindíg éltünk, élhettünk a lehetőségeinkkel, de 
mindíg megmaradtunk a tisztesség határain belül és soha nem árultuk 
el és nem adtuk fel a szülőföldjén élő magyarság érdekképviseletét. Ez 
az érdekképviselet, párosulva a kultúra és a szellemi tudás eszközeivel, 
tartott meg eddig is és fog megtartani ezután is bennünket, ha mi is úgy 
akarjuk. Mindnyájan! Mert ugyan fontos tudni, hogy mit akarunk, de 
nem elég róla csak beszélni és várni, hogy a cselekvést más fogja helyet-
tünk elvégezni. A közös érdek közös tettekre hív, mindenféle társadalmi 
és politikai elkötelezettség ellenére, mert aki kivonja magát belőle, az 
ne számítson a közösség megbecsülésére. Ez megmaradásunk záloga, 
csak így lehet jövőnk e társadalomban, magyarként megélő jövőnk.”

Az emlékülésen részt vett a Szövetség országos elnöke, Bárdos 
Gyula és országos titkára Görföl Jenő, aki beszédében emlékezett az 
elmúlt hetven évre. Az emléklapok szétosztása után kultúrműsorral 
és fogadással zárult az emlékülés  BG

A Csemadok Füleki Alapszervezete, a Pincesor PT és a Iuvenis 
Neogradiensis PT tizedik alkalommal rendezte meg Füleken a 
hagyományos szüreti felvonulást és borkóstolót a füleki pinceso-
ron.  gk
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Büszke Páva éppen befejezte volna tervének ismertetését,  
amikor valami megzavarta fi gyelmét. Az erdő elégett részén egy 
irdatlan magas fa tetején aprócska foltot pillantott meg, először 
azt hitte, hogy a szeme káprázik. Viszont a foltból hosszúkás 
fülek és bolyhos gömbölyű farkinca rajzolódott ki. Ez nem le-
hetett más, mint a mindenki által szeretett kis nyuszilány Picuri 
Nyuszi. Büszke Pávát valamiért rossz érzés fogta el, nem tudta 
honnan tört rá a megérzés, de számára ez elég volt ahhoz, hogy 
rávegye újdonsült társait arra, hogy megnézzék mit művel a kis 
nyuszi.

Nem is tellett sok időbe mire odaértek a fektére égett, csupasz 
fához, amelyik legeslegtetején ott himbálódzott kétségbeeset-
ten az aprócska nyuszi. „Segítsetek, kérlek!”  sikoltott vékony 
hangján, ahogy tappancsai egyre lejjebb és lejjebb csúsztak a 
faágról, amibe kapaszkodott. Nem tudták, hogy hogyan vagy, 
hogy miért mászott fel oda, mind a hármuk esze inkább azon 
járt, hogy hogyan lehetne őt leszedni az elérhetetlen magasság-
ból.  Bagoly ugyan tudott repülni, de már idős volt, nem bírta 
volna karmai közt tartani. Földön ragadt két társa közül pedig 
egyikőjük se tudott fára mászni. 

A nagy lármára a többi kerekerdőlakó is felfi gyelt. Egyre na-
gyobb tömeg gyűlt össze a fa körül és ki-ki elhűlve fi gyelte az 
eseményeket. Egyszeriben mindenki felocsúdott a tehetetlen-
ségből. Hatalmas felfordulás kerekedett, minden állat a maga 
igazát bizonygatta. Valamelyikük szerint faágakat kellett volna 
keresni, amiből létrát építhettek volna, de a rettentő erdőtűz 
minden használhatót elemésztett. Mások szerint egy másik 
madárnak kellett volna felrepülnie, aki elbírta volna a kis nyu-
szit. Viszont az egyetlen szárnyas, aki le tudta volna hozni fent 
rekedt barátjukat, Rettentő Sas, éppen vadászaton volt messze 
Kerekerdőtől, túl az Örökhegyen. Ravasz Róka és Bölcs Ba-
goly is tanácstalanok voltak és a pánikot egyre csak növelte a 
nyuszilány hangos sikítozása. 

Minden veszni látszott mindaddig, amíg Büszke Pávának – 
akinek egyedüliként sikerült visszanyernie nyugodtságát – nagy 
ötlete támadt és gyorsan szervezésbe is kezdett. „Másszatok 
egymás nyakába! Medve, kérlek te legyél legalul és rád álljanak 
a többiek! Először a nagyobbak majd az egyre kisebbek, amíg el 
nem éritek a fa legtetejét.” Ravasz Róka szeme kikerekedett a 
megdöbbenéstől, de gyorsan összeszedte magát és ő is segített 
a mentőakcióban. Közben Bölcs Bagoly, még mindig a levegő-
ből fi gyelte az eseményeket és próbált segíteni a nyuszilánynak 
ahogyan csak tudott.

Hamar elkészült az átlagosnak nem mondható „állatépítmény”. 
Utolsónak Kóbor Kutya mászott fel, aki már időtlen idők óta 
élt együtt Kerekerdő lakóival. Pont jókor ért fel a kupac tetejé-
re ugyanis a nyuszilány tappancsai közül abban a pillanatban 
csusszant ki a faág, amibe eddig görcsösen kapaszkodott. Kóbor 
Kutya azonban már sokat látott életében és nem lehetett őt olyan 
könnyen megijeszteni. Nyugodtan kapta el fi noman a fogai közé 

Új erőre kapva
szorítva. Ezt a földről idegesen fi gyelő állatok hangos üdvrival-
gása követte. Kutya óvatosan átadta az alatta lévő Farkasnak ő 
pedig annak, akin éppen alatta állt és ez így ment, amig Picuri 
Nyuszi a biztonságot jelentő földre nem érkezett. 

Egész Kerekerdő visszhangzott az állatok ünneplésétől, min-
denkit elöntött az öröm, olyan fajta öröm, amilyet a nagy tűz 

óta senki sem érzett. Körü-
löttük az erdő ugyan ki volt 
pusztulva, de mégis, mintha 
mindenbe ismét élet költö-
zött volna. 

Bölcs Bagoly csőrét vi-
szont még mindig bökte 
valami. Nem fért a fejébe, 
hogy miért kísérelt meg 
Nyuszi egy ilyen bundame-
resztő mutatványt, hiszen 
ez egyáltalán nem vallott 
rá. Landolás után Ravasz 
Rókával és Büszke Pává-
val együtt odamentek a kis 
nyuszilányhoz, aki ugyan 
megmenekült, de mégis ke-
servesen sírt. Páva, amint 
meglátta, átölelte hatalmas 
szárnyival és próbálta meg-
vigasztalni. Bölcs Bagoly 
nem habozott sokat „Mi-
ért másztál fel olyan ma-
gasra, ha tudod, hogy nem 
tudsz fára mászni?” A kis 
nyuszi remegve és szipogva 
válaszolt „Az apukám…az 
anyukám…és mind a három 
testvérkém…az erdő másik 
felén ragadtak a leégett ré-
szen túl…úgy gondoltam, 
ha felmászok arra a fára…

akkor esetleg megláthatom őket…én csak tudni akartam jól 
vannak…nem akartam ekkora felfordulást…sajnálom.” És még 
inkább kezdtek potyogni a könnyei.

A három barát összenézett, szavak nélkül is tudták, hogy egy 
dologra gondolnak. Sok családot szakított szét az erdőtűz. Fel 
kell őket kutatni, és ráadásul újra kell építeniük azt, ami oda-
veszett. Nehéz feladat állt előttük, viszont ahogy elnézték az 
örvendező tömeget, reménység öntötte el őket. Kerekerdőlakók 
újra megtapasztalták, hogy ha együttműködnek akkor igenis 
bármire képesek. Új erőre kaptak, most már megkezdődhet 
egy új otthon megépítése. 

 Tari Eszter


