
Európai polgári kezdeményezés a nemzeti régiók védelmében

Adománygyűjtés a Szent István szoborra

„Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg nem szerzi magának.” Kodály Zoltán
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Több éves küzdelem után 2019. május 
7-én megkezdődhetett az aláírásgyűjtés a 
Székely Nemzeti Tanács által benyújtott 
európai kezdeményezés támogatására, mely-
nek tárgya, hogy az Unió kohéziós politi-
kája kezelje kiemelt fi gyelemmel azokat a 
régiókat, amelyeket egy-egy tagállamban 
nemzeti, etnikai, kulturális, vallási, nyelvi 
sajátosságok különböztetnek meg az őket 
körülvevő régióktól.

A kezdeményezést az Európai Bizottság 
először elutasította, így az megjárta az eu-
rópai bíróságot is, amely a kezdeményezés 
benyújtóinak javára döntött. Az kezdemé-
nyezők oldalán Magyarország, az ellenző 
Európai Bizottság oldalán Románia, Szlo-
vákia és Görögország szállt be a perbe. 

A petíció akkor lesz sikeres, ha azt legalább 
1 000 000 uniós állampolgár aláírja úgy, hogy 
legalább 7 uniós tagállamban összegyűlik a la-
kosságarányosan meghatározott támogatások 
küszöbértéke. Szlovákiában ez minimálisan 
9 750 támogató aláírást jelent. Az aláírásgyűj-
tés 2020. május 7-én zárul. A kezdeményezők 
célja, hogy a nemzetiségi régiók, azaz az olyan 
régiók, ahol nemzeti közösségek élnek külön 
keretből kapjanak Európai Uniós támogatást, 
ez azért is fontos, mert sokszor tapasztaljuk, 
hogy az általunk lakott régiókat kiéheztetik. 

Államalapító Szent István király tisz-
teletet érdemel, ennek köszönhetően 
számos településen áll köztéri szobra, 
emlékműve, templomaink nagy részét 
az ő tiszteletére szentelték fel. A Cse-
madok Érsekújvári Alapszervezetének 
vezetősége szerint Szent István üzenete 
a mai emberhez is közel áll, ezért elköte-
lezett emberek Szent István tiszteletére 
szeretnének egy szobrot állítani, ezzel 
kívánják erősíteni nemzeti hovatarto-
zásunkat. Aki szeretné támogatni a 
kezdeményezést, és pénzbeli támoga-
tással is hozzájárulna a szobor felállí-
tásához, megteheti az SK93 0200 0000 
0036 9273 3953-as számlaszámon. Az 
adományokat a szervezők tisztelettel 
köszönik. 

ek

Fontos ez azért is, mert az Unió alapdoku-
mentuma a nemzetek Európájaként határozza 
meg az Európai Uniót.

A Csemadok Országos Elnöksége már 
több tanácskozásán foglalkozott a számunk-
ra is oly fontos kérdéssel. A felhívás elol-
vasható a www.csemadok-hu.eu oldalon is. 

Sajnos a várt eredményt egyelőre nem értük 
el Szlovákiában sem. Kérjük, hogy minél 
többen írják alá a kezdeményezést, használ-
ják fel erre a következő hetek csemadokos 
rendezvényeit is.

Az aláírásgyűjtő ív az alábbi címen érhető 
el: http://ec.europa.eu/citizens-initiative ek
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Lapunk hasábjain többször közöltük 
a felhívást: küldjék el szerkesztőségünk-
nek visszaemlékezéseiket a Csemadok-
ról. Az elmúlt hét évtizedben számtalan 
érdekes esemény történt Szövetségünk-
ben, amelyek megjelentetése a múlt 
megismeréséhez nagyban hozzájárul. 
Kleinné Szombath Marianna, Marika, 
nyugalmazott óvópedagógus, az érsek-
újvári Napsugár néptáncegyüttes veze-
tője, koreográfusa, a színjátszócsoport 
tagja, koreográfusa, a társastánccsoport 
alapító tagja, a Kassák Lajos Ifjúsági 
Klub alapító tagja eljuttatta hozzánk 
emlékeit. 

 A helyi szervezetnek országos hírét 
vitte régen az énekkar, a két tánccso-
port: a Csemadok néptánccsoport, illet-
ve a Napsugár néptáncegyüttes Kleinné 
Szombath Marianna vezetésével, a tár-
sastánccsoport Keller Gábor vezeté-
sével, a színjátszócsoport Záhorszky 
Elemér és Boleman Iván vezetésével, 
színvonalas szereplésükkel, kivételes tehetségű és adottságú tag-
jaival.

Elmondható, hogy sok, mára már ismert művésznek, előadónak 
itt az érsekújvári Csemadok Alapszervezete által működtetett cso-
portokban kezdődtek szárnypróbálgatásai, s akik a világot jelentő 
deszkákon lettek később ismertek. Például Thirring Viola – szín-
művész, Magyarország, Decsi Ágnes – énekesnő Magyarország, 
Sztreda Krisztina (most Szeredy) - énekesnő Magyarország, Klein 
Ottokár – tenor operaénekes, Magyar Állami Operaház, Szlovák 
Nemzeti Színház, jelenleg Érsekújvár polgármestere, Bernáth 
Tamás – színművész, Jókai Színház Szlovákia, Gálné Forró Teo-
dóra – Operettkvintett szólóénekese, Berényi Dávid – színművész, 
Magyarország, Kisné Szombat Szilvia – Kis Zúgó néptánccsoport 
vezetője, Érsekújvári Polgári Klub és KultúrKorzó aktív tagja, 
táncházakat szerveznek a Csemadok székházban. Plichta Tibor, az 
újraéledő Napsugár gyermek néptánccsoport vezetője.

Kívánnám, hogy a fentiekben olvasottak büszkeséggel töltsék el 
az érsekújváriakat, és minden olvasót, akik valamiképp kötődnek, 
kötődtek a Csemadokhoz. Bár nagyon hiányos az írás, bizonyára 
többen kimaradtak a felsorolásából, de  remélem ösztönzőleg hat 
majd azokra, akik újra életet szeretnének, és tudnának vinni abba 
az épületbe, melynek szűkös keretei valaha otthont nyújtottak so-
kaknak, a helyi magyarsághoz tartozóknak és nem magyaroknak 
is, a szlovák nemzetiségűeknek is, akik itt találtak méltó helyet 
az ismerkedésre, szórakozásra, tehetségük kiélésére, mely máig 
tartó barátságokra, egymás emberi és elengedhetetlen együttélést 
biztosító elfogadására! 

Végezetül visszaemlékezéseimet a következő gondolatokkal zár-
nám: A teljesség igénye nélkül leírt, részleges visszaemlékezés, 
kérésre történt, mely így szólt „az általam átélteket próbáljam leírni, 
hogy ne merüljenek feledésbe”. Mivel kisgyermekkortól voltam jelen 
a város kulturális életében, így a Csemadokéban is, sőt, szinte ott 
éltem le életem legszebb éveinek szabadidejét – és még később is 

Emlékeim a Csemadokról – 7. befejező rész

sokat – így ismertem szinte mindenkit, aki e téren tevékenykedett. 
Ha mindannyiukat felsorolni kezdeném – bár sokan meg is érde-
melnék –, sok helyet foglalnék le e visszaemlékező cikkben. 

Befejezésül még annyit fűznék írásomhoz, hogy a Csemadok szá-
momra és sokunk számára nemcsak egy közösségi ház, intézmény 
volt, de egy olyan hely, amit szerettünk, kedveltünk. Én elmondha-
tom, hogy szabadidőm szinte minden percét itt töltöttem el. Nem 
volt időm egyéb szórakozásra, haszontalanságokra, szorgalmas, időt 
– energiát nem kímélő munkát végezve dolgoztam – hozzáfűzöm: 
bérmentve. Nem is emlékszem, hogy a helyi Csemadoktól valaha, 
valamit is kaptam volna sokéves munkámért, s eszembe sem jutott, 
hogy ezt elvárjam. Igen, ezt viszont meg kell említenem, a nem egész 
4 éves tevékenységemért a lévai pedagógiai iskola befejezése után 
egy bőrkötéses fényképalbumot kaptam, amit máig is őrzök nagy 
szeretettel. Országos, járási, kerületi kitüntetést, oklevelet, emlék-
lapot, plakettet viszont kaptam a tánccsoporttal elért eredményeim 
alapján! Sajnos az általam a helyi szervezetnek leadott díjak, okle-
velek sem találhatók meg, s nem őrzik a Csemadok falai sem, amit 
fájlalok! Méltatlanul elkallódtak, amit nagyon sajnálok!

A sok-sok munka, fáradozás, lemondás azért meghozta gyümöl-
csét, ugyanis azt az emberek mosolyából, köszönetéből, szeretetéből, 
elismeréséből nagyon sokáig megkaptam, s máig is érzem. Ezzel 
pedig örömet, boldogságot loptak a szívembe, amit nagyon köszö-
nök. Mindez által viszont rájöttem egy igazságra, amit Goethe is 
vallott, és én is:

„A boldogságot nem lehet ajándékba kapni, 
Egyetlen titka csak: adni, mindig csak adni. 
Jó szót, bátorítást, mosolyt, hitet, 
És sok-sok önzetlen, tiszta szeretetet.”
Ez az én szorgalmas munkám eredménye, az emberek önzetlen 

szeretete, hiszen hittem abban, hogy ha én szeretetet osztok, adok 
mosolyban, abból némiképp visszahull reám is, s jut nekem is egy 
parányi.

A Csemadok társastánccsoportja
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Február 7-én Veres Jánosra emlékeztek szülővárosában, Tornalján 
a költő születésének 90. évfordulója alkalmából. Délután a költő 
fi a, Vörös Attila jelenlétében megkoszorúzták a Vasút utcai szülő-
ház falán 2005-ben elhelyezett emléktáblát, majd a Tompa Mihály 
művelődési központban ünnepi műsorral tisztelegtek a jeles szülött 
emléke előtt. Szögedi Anna polgármester köszöntőjét követően 
Mihályi Molnár László költő, közíró méltatta Veres János irodalmi 
és közéleti munkásságát. A műsorban fellépett az Andante vegyes 
kar, a Kazinczy Ferenc Alapiskola énekkara és versmondói, vala-
mint Rák Magda és Jozef Mikulec, akik Veres János megzenésített 
verseit adták elő.  -il-

Felgyúlt a láng a Csemadok fáklyáján sok év után Berencsen is, 
ennek köszönhetően február 23-án farsangoltak a berencsi kultúrház-
ban a berencsi csemadokosok és magyarok, felnőttek és gyermekek 
egyaránt. Az alakuló ülés utáni első taggyűlést színes program követ-
te, felléptek a község magyar csoportjai, majd a jelenlévők közösen 
énekelték a Csitári hegyek alatt című népdalt.  CSM

Néhány évtizednyi kihagyás után, 2020. február 15-én Alsóbodokon 
népviseletes bált szerveztek, amelyre Zoboralja minden részéről ér-
keztek hagyományőrzők. A Csemadok Alsóbodoki Alapszervezete 
odafi gyelt az apró részletekre, hogy a díszítés megfelelő atmoszférát 
kölcsönözzön a bál résztvevőinek.

A jó hangulatról a Gödöllőről érkezett PIROS HETES népi ze-
nekar gondoskodott, így a vendégek kitáncolhatták, kiénekelhették 
és degeszre ehették magukat. A tombola sem maradhatott ki. FB

2020. február 16-20. között a Szenci járás apraja-nagyjától volt 
hangos Alsóbodok. Idén is megrendezésre került az olvasótábor, 
rengeteg színes programmal. A nyitó estén a Piros Hetes zenekar 
húzta a farsangi táncházban a muzsikát. Fózer Dóra és Krupár Luca, 
a Petőfi  Sándor Pogram ösztöndíjasai tanították meg az alaplépése-
ket a táborozóknak és érdeklődőknek. Nevéri Viktóriával drót- és 
fonaldíszeket készíthettek, Nyitrán megjárták a zsinagógát és a várat 
is. Böröndi Lajos, irodalmár, „Játék a nyelvvel“ című interaktív iro-
dalomóráján valóban játékosan tanulhattak az anyanyelvükről kicsik 
és nagyok. A gyerekek körbejárták a Paulisz Rancsot, ahol számos 
olyan emlék, szobor található, mely a magyraság múltjára emlékez-
teti az arra járókat, tiszteletüket tették Esterházy János és Paulisz 

Tornalján a Tompa Mihály Városi Művelődési Központban feb-
ruár 14-én első alkalommal került sor Bálint-napi műsorra. Az est 
folyamán reneszánsz kori zeneművekkel és Balassi Bálint verseivel 
köszöntötték és szórakoztatták (nem csak) a szerelmeseket. Pusko 
Gábor, a művelődési központ igazgatója köszöntjében elmondta, hogy 
nem hagyományos, magyar gyökerű ünnepről van szó (de például a 
karácsonyfa is Németországból került tájainkra), ám az est folyamán 
az első nagy, magyarul író költő ismert (első sorban szerelmes) versei 
hangzanak el, valamint a Bourbon Régi-zenei Együttes előadásában 
a történelmi Magyarország területén fennmaradt korabeli zenemű-
vek. A verseket a helyi Kazinczy Ferenc Alapiskola pedagógusai és 
a Csemadok versmondói adták elő.  -il-   

Boldizsár sírjánál is. Szabadidejükben társasjátékoztak, énekeltek, 
népi játékokat tanultak. Zsapka Attila koncertje szép zárása volt a 
tábori napoknak. fm
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Hetvenöt évvel ezelőtt, 1945. március 22-én indultak el a Bódva-
völgyi és kassai magyar férfi ak százai háromnapi élelemmel, a há-
borús károk helyrehozatalára meghirdetett, a kísérő katonák által 
gyakran hangoztatott „málenkij robotra.“ Csak a kassai börtön 
épülete, a Szedria előtt értették meg, hogy a jóvátételi munkák 
helyett börtön vár rájuk, a továbbiakban pedig a legszörnyűbb 
körülmények között végzett kényszermunka a sztálini munkatá-
borokban. 2020. február 22-én erre a tragikus évfordulóra közel 
nyolcvanan emlékeztek a korabeli gyűjtőtábor előtt, közöttük a 
valamikori deportáltak közvetlen hozzátartozói. 

A Csemadok szepsi és kassai szervezetei által megvalósított 
megemlékezés fő szervezője, Köteles László, a Csemadok alel-
nöke volt, mint a deportálások által többszörösen érintett család 
leszármazottja. Mint mondta: „Történelmi felelősségünk, hogy 
emlékezzünk! Hetvenöt éves adósságot törlesztünk a mártírsorsot 
szenvedett elődeink emléke előtt, hiszen a magyarok és németek 
világháború utáni szenvedéseiről az elmúlt időszakban nem le-
hetett megemlékezni és a deportálások alatt elhunytakért csak a 
harangjaink szóltak.”

Balassa Zoltán 
kassai újságíró a kor 
történéseit idézte fel: 
„Az erdők, a lápok 
hallgatnak, de a tör-
ténetírás és a túlélők 
sem szívesen emlé-
keznek meg erről. 
Holott kötelességünk 
leróni kegyeletünket 
és emlékeztetni erre 
a vérlázító és égbeki-
áltó gazságra. Fejet 
hajtunk, emlékezünk 
és nem hallgatunk!“ 

A Karpatendeutschen Vereins – Kárpátnémet Egyesület nevé-
ben Angelika Dubíková alelnök emlékezett meg a szepességi és 
mecenzéfi  németek szenvedéseiről. A megemlékezésen a törté-

A Felvidéki Magyar Értéktár Bizottság 
és a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet 
(a Csemadok szakmai háttérintézménye) 
pályázatot hirdet Ünnepeink 2020 címen.

A pályázat célja, témája:
A már több éve folyó értékgyűjtés során 

sikerült számos régi fényképet begyűjteni, 
digitalizálni és a Régi fotók a Felvidéken 
adatbázisunkban közzétenni. Ezeknek a 
fényképeknek a segítségével bepillanthat-
tunk nemcsak hétköznapi emberek életébe, 
hanem a Csemadok 70 évébe is. 

A 2020-as évet egy témára építjük. Fontos-
nak tartjuk a közösségi életet, ezért erről sze-

A kényszermunkára elhurcoltakra emlékeztek

Ünnepeink 2020 

nelmi egyházak kassai lelkészei: Orémus Zoltán református lel-
kész, esperes, Belá Tamás római katolikus káplán és Bohács Béla 
görögkatolikus parókus mondtak imát. 

A tisztelgés másnap Szepsiben folytatódott, ahol előadásokkal 
egybekötött megemlékezést tartottak a visszaemlékezőkkel és 
érdeklődőkkel megtöltött Magyar Házban. A szepsi katolikus da-
lárda háborús nótákat adott elő. Köteles László Miért és hogyan 
valósult meg a felvidéki magyarok és németek deportálása a szovjet 
munkatáborokba? címmel tartott előadást. Kiemelte, hogy 1945-ben 
magyar- és németellenes etnikai tisztogatás zajlott szülőföldünkön, 
de tisztességtelen lenne, ha nem emlékeznénk meg a magyarokkal 
együtt elhurcolt szlovákokról, ruszinokról és lengyelekről is.

A lőcsei születésű, de magát eperjesinek tartó Flórián László 
deportált édesapja hagyatékából mutatott be korabeli dokumentu-
mokat és naplókat. Az ő érdeme a nuzali fogolynak, Pásztor Gézá-
nak eredetileg németül írt, a lágerre vonatkozó emlékeinek magyar 
nyelvre fordítása és nyilvánosságra hozatala. A megemlékezésen 
a jelenlévők közösen tisztelegtek a deportálások alatt mártírhalált 
haltak emléke előtt. zi

retnénk többet megtudni. Szeretnénk olyan 
fényképeket, dokumentumokat, történeteket 
megismerni, amelyek közösségi rendezvé-
nyeken, ünnepeken készültek, családi ösz-
szejöveteleket mutatnak be, hisz számunkra 
örömteli, hogy így Trianon százéves távlatá-
ból magyarként élünk. Van mit ünnepelnünk, 
hisz több történelmi megpróbáltatás ellenére 
is, melyet nagyszüleink, szüleink éltek meg, 
magyarul érzünk, szólunk, ver a szívünk. 
Várjuk azokat a fotókat, dokumentumokat, 
melyek családi, közösségi rendezvényeken, 
emlékünnepségeken készültek.

A pályázat kiírásának szimbolikus jelenté-
se van, mert április 11-e, húsvét vasárnapja, 

a feltámadás napja – hisz a magyar népnek 
a történelem folyamán többször kellett újra 
kezdenie. A verseny zárása június 4-e, Tri-
anonhoz kötődik. Ekkor véget ért egy nagy 
korszak.

A pályázók köre:
Felvidéki Települési és Tájegységi Értéktár 

Bizottságok, Csemadok alapszervezetek, 
civil szervezetek, polgári társulások, ön-
kormányzatok. Regisztrálni március 31-ig 
lehet a http://csemadok.sk/unnepeink-2020-
palyazati-felhivas/ oldalon. 

A pályázat védnöke Bárdos Gyula, a Cse-
madok országos elnöke. csem
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A vámosladányi magyar kö-
zösségi élet felélesztését s an-
nak erősítését tűzte ki céljául az 
alig másfél évvel ezelőtt alakult 
Csemadok helyi alapszervezete. 
Február közepén rendezte meg 
az eddigi legjelentősebb rendez-
vényét a magyar kultúra jegyé-
ben. A Csemadok Vámosladányi 
Alapszervezete 2018 őszén ala-
kult újjá huzamosabb kihagyást 
követően. 

„Megemlékezések mellett egy 
nagyobb ívű kultúrműsorral 
szerettünk volna tisztelegni a 
magyar kultúránk előtt, ezért a magyar kultúra napja alkal-
mából szerveztük meg a február 14-ei eseményünket” – avatta 
be a Felvidék.ma-t a részletekbe Sál Attila, a helyi szervezet 
vezetője. A Lévai járásban, Léva tőszomszédságában található 
község mára sajnos szórványterületnek számít. A legutóbbi 
népszámlálási adatok alapján a község mintegy negyven szá-
zaléka magyar ajkú. Vámosladány az egykori Bars vármegye 
egyik legkorábbi települése. A kettőezres évek elején megszűnt 
a helyi magyar alapiskola. Azóta a szomszédos járási székhelyen 
működő Juhász Gyula Alapiskola a legközelebbi magyar  ta-
nítási nyelvű tanintézmény. Középiskolaként ugyancsak a lévai 
Czeglédi Péter Református Gimnázium van a legközelebb a 
vámosladányiak számára.

A jövőbeli tervekkel kapcsolatban Sál Attila kifejtette: „Az 
egyik célunk, hogy a lehető legszélesebb közösséget szólítsuk meg 
a rendezvényeinkkel, ezáltal is növelni tudjuk a taglétszámunkat.” 

Kilencedik alkalommal került sor a hagyományos Bőgőtemetés-
re Bősön a Csemadok Alapszervezet és a Város Önkormányzata 
jóvoltából. Farsangfarkán (húshagyókedden) a Csemadok-házban 
régi szokás szerint felravataloztuk a nagybőgőt, hogy utolsó útjára 
kísérjük. A hagyomány szerint éjfélkor megjelenik a mulatságban 
a falu bírája és hangos szóval fi gyelmezteti a mulatózókat, „Vége a 
mulatságnak, kezdődik a böjt“. Ezzel lezárult a vízkereszt óta tartó 
farsang, a vigasságok, bálok, lakmározások ideje. A hagyomány 
szerint a ravatalozás után utolsó útjára kísértük  a nagybőgőt, melyet 
a hatalmas tömeg „zokogva“ a téltemető tartozékok hangos zaja 
mellett kísért. Meghatottan, a sírástól kiszáradt torkukat pálinkával 
leöblítve hallgatták Zalka Lóránt „plébános úr“ búcsúztató beszé-
dét. „Hűvösre“ került hát a nagybőgő Bősön, a vigasság jelképe, 
hogy majd a nagyböjt után ismét életre kelljen és vigadjon mellette 
minden jószándékú ember.  na

Február 8-án megtelt a rétei kultúrház a Kosáry Judit énekes 
által összeállított nótaestre, amelyet a Csemadok megalakulásának 
hetvenedik évfordulója alkalmából szerveztek meg. A programban 
fellépett: Hajtman Lívia és Wurtzer Péter, Jalsovszky Mónika, 
Kosáry Judit, Nagy Attila, Józsa Janka és Kosár Szabolcs. Zenélt: 
Nikolas Sléz, Rigó Laci, Sárközi István, Vontszemű Tamás, a 
műsort Sukola Tamás vezette.  nt

A Csemadok Éberhardi Alapszervezetének vezetősége 2020. 
február 1-jén farsangi bált szervezett a helyi művelődési házban. A 
jegyek elkeltek, a terem a bál kezdetére megtelt szórakozni vágyó 
emberekkel. Örömünkre sok fi atal volt a bálozók között. A rende-
zők a tombolába sok értékes díjat biztosítottak: intézményektől, 
személyektől, szponzoroktól. A Csemadok díj 2 bicikli volt, egy női 
és egy férfi . A bálban fi nom vacsora, jó zene és a sok- sok tombola 
mellett mindenki nagyon jól érezte magát. fm

A vonzó rendezvények között említette a csoportos színházláto-
gatást, focitornát s egyéb kulturális rendezvényeket.

Felvidék.ma
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A Csemadok Rozsnyói Alapszervezete 2020. február 15-én 
tartotta évzáró taggyűlését. A Csemadok tagságának létszáma 
11 taggal bővült és reméljük, hogy a létszám csak növekedni fog. 
Az évzáró a 2019-es év értékelése után jó hangulatban zajlott. A 
Csemadok-tagok megtöltötték a székház kultúrhelyiségét. A jó 
hangulatról Kún Károly és Csizsmárik Mária gondoskodtak. fe

A Csemadok Berzétei Alapszervezete 2020. február 15-én tar-
totta évzáró taggyűlését. Az évzárón vendégként tiszteletét tette 
Simon Csaba, az MKP Rozsnyói járási elnöke is. Az évzárón az 
szervezet megalakulásának hetvenedik évfordulójára is emlékeztek. 
Mezei Éva és Szánko Lajosné Éva munkásságuk elismeréseként 
megkapták a Hűségért emléklapot.  fe

2020. február 1-én szervezte meg a Csemadok Rozsnyói Alap-
szervezete a negyvenhatodik Farsangi magyar bált a Történelmi 
Városháza báltermében. A bált a Sambed táncosai nyitották meg. 
A talpalávalót az Anonym zenekar, valamint Nagy Csomor András 
és zenekara szolgáltatták. A bálozók megtöltötték a Történelmi 
Városháza nagytermét, ahol a jelenlévők jó hangulatban töltötték az 
éjszakát. A bál egyik legérdekesebb eseménye a legszimpatikusabb pár 
megválasztása volt. Az első helyezett egy hosszú hétvégi kirándulásra 
utazhat Budapestre. Az ajándékot a Belváros–Lipótváros Budapest 
Főváros V. kerület Önkormányzata adományozta a rozsnyóiaknak. 
A bálozók közül az utolsók reggel hét órakkor távoztak. Reméljük, 
hogy jövőre is ilyen sikeres lesz a farsangi rendezvény.  F.E.

Csemadok évzáró, évértékelő taggyűlést tartottak Jabloncán 
2020.februar 14-én. Az évzárón vendégekként köszönthették 
Füzék Erzsébetet, a Csemadok Rozsnyói Területi Választmányá-
nak titkárát, Árvay Istvánt, valamint az MKÖ képviselőjelöltjeit, 
Simon Csabát és Stefán Lászlót. Az alapszervezet évzárója ke-
retében Füzék Erzsébet Hűségért emléklapot adott át Csobádi 
Magdalénának és Cseh Angélának. A helyiek a 2020-as évre 
szintén gazgag programmal készülnek, mely a tervek szerint 
minden korosztályt megszólít majd. A rendezvényen elhangzott 
a Nélküled című dal, majd együtt énekelték el a résztvevők a 
nemzeti imánkat. fe

A Csemadok Kassa-környéke Területi Választmánya február 1-jén 
kibővített ülését tartotta Szepsiben. A kibővített ülés a járásban 
működő Csemadok alapszervezetek vezetőinek közös évértékelő 
tanácskozása volt.  Az ülésen Köteles László, a Csemadok országos 
alelnöke beszámolót tartott a Csemadok Országos Elnöksége és 
az Országos Tanács eddigi tevékenységéről és főbb feladatairól. 
A kibővített ülésen Zborai Imre, a Csemadok Kassa-környéke 
Területi Választmány titkára is beszámolt, értékelte a területi 
ünnepi ülést, amelyet a Csemadok megalakulása 70. évfordulója 
alkalmából szerveztek.

A tanácskozáson a résztvevők megvitatták és jóváhagyták a 2020-
as év munkatervét. A gyűlésen továbbá megtárgyalták a fi atalok 
tagtoborzásának fontosságát. Szó volt a Fábry Zoltán halálának 
évfordulója alkalmából tervezett megemlékezésről is, amelyet május 
31-én tartanak Stószon.  zi
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Színvonalas gálaműsorral ünnepelte 70. születésnapját a Cse-
madok alapszervezet mellett működő abaújszinai Rozmaring 
Néptáncegyüttes, Abaújszinán 2020. február 22-én. Az 1950-ben 
alakult jubiláló együttes a zsúfolásig megtelt kultúrházban Abaúji 
kötődések címmel egész estét betöltő és generációkat felvonultató 
műsorral ünnepelt. A műsorban három generáció, három nemze-
tiség, a magyar, a szlovák és a roma, valamint három tájegység, 
Abaúj, Bodrogköz és Gömör kötődéseit mutatta be a mintegy 90 
néptáncos és énekes. A gálaest keretében megemlékeztek Potta 
Gézáról, a 2007-ben elhunyt legendás szinai prímásról is. 

A népművészeti együttes olyan, mint egy szórványban élő nagy 
család. Ebben a szlovák környezetben magyarságmegtartó ereje 

Február 23-án Gímesen negyedik alkalommal tartották meg a 
nótaestet. A Nem élhetek muzsikaszó nélkül elnevezésű rendez-
vényen a HAKME cigányzenekar játszott ifj. Berki László prímás 
vezetésével. Fellépett: Csemez Anikó, Matus Ernő, Nagy Noémi 
és Lőrincz Roland, Jalsovszky Mónika, Iványi Árpád, Nagy Attila, 
valamint a Dóka Zsuzsa és Bősi Szabó László páros. Ahogy Gye-
pes Lajos, a Csemadok Nyitrai Területi Választmányának elnöke 
fogalmazott: a magyar nóta joggal hungarikum. A rendezvény a 
Kisebbségi Kulturális Alap és a község támogatásával, a Csemadok 
Nyitrai Területi Választmánya és a Csemadok Gímesi Alapszerve-
zete szervezésében valósult meg.  nt

A Csemadok Várhosszúréti Alapszervezete 2020. február 15-
én szervezte Ünnepi taggyűlését. A szervezet a rendzevényen 
emlékplaketteket adott át és visszatekintett az elmúlt 70 évre. 
A kultúrműsorban felléptek: a helyi óvoda és iskola tanulói, a 
szervezet kultúrcsoportjai, a Borostyán táncegyüttes várhosszúréti 
táncosai és a Labyrint együttes.  FE

A farsang végén február 22-én került sor a már hagyományos 
dőrejárásra, amelyet már több évtizede a Csemadok Éberhardi 
Alapszervezete szervez meg. A dőrejárás felső-csallóközi szokás. Az 
idén is sokan jöttek, akik beöltöztek különféle maskarába, álarcba 
és színesítették a menetet. Sok fi atal is volt a dőrék között. Reggeltől 
délutánig járták a falu utcáit, ahol énekeltek, táncoltak, mulattatták 
a lakosokat, így búcsúztatták a telet. A lakosok régi szokás szerint, 
megvendégelték a dőréket, akik adományokat is kaptak – kolbászt, 
sonkát, bort, pálinkát –, amit este a helyi művelődési házban fo-
gyasztották el. Emellett a vezetőség által elkészített fi nomságokat 
is elfogyasztották a dőrék, illetve a falu azon lakosai, akik eljöttek a 
bőgőtemetésre. A hagyomány szerint kellemes hangulatban, zeneszó 
mellett szórakoztak és éjfélkor sor került a bőgő temetésére.  FM

van. Ők jelentik a ma már túlnyomó többségben szlovák községben 
a református egyház mellett a magyar szigetet.

A gálaműsor után Mura Márta, az abaújszinai Csemadok Alapszer-
vezet elnöke így értékelt: „Mivel Szinán szórványban élünk, csupán 
10 százalék a magyarság aránya, a Rozmaring nagyon sokat segít 
abban, hogy még vagyunk továbbra is. Azok a gyerekek, akik sajnos 
már szlovák iskolába járnak, de a csoport érdekében megtanulnak és 
megszólalnak magyarul, örömmel megtanulják a magyar népdalokat 
és a magyar gyerekekkel mosollyal az arcukon közösen játszanak és 
szerepelnek a színpadon – persze sokszor fordítani is kell. De min-
denesetre elmondhatjuk, hogy még mindig magyar közösség vagyunk. 
Bizonyítja ezt a zsúfolásig megtelt kultúrház nagyterme is.”  ZI
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A Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya és a Tompa 
Mihály Alapiskola tizenkilencedik alkalommal szervezte meg a 
Ferenczy István Országos Képzőművészeti Versenyt, tiszteleg-
ve ezzel Ferenczy István, a 19. századi magyar szobrászat kiváló 
alkotója, Rimaszombat híres szülötte előtt. A versenybe minden 
évben három témában készülhetnek rajzok, festmények különböző 
technikákkal. Hagyományosan egy téma mindig valamilyen aktuális 
évfordulóhoz kötődik. Megannyi tájkép, könyvillusztráció, híres 
magyar irodalmárok, történelmi alakok portréja, fantáziakép, te-
matikus rajz készült az elmúlt évek során. Az idei évben a következő 
témák közül választhattak a versenyzők:
1. Blaha Lujza (portré) –  a „ nemzet csalogánya“  születésének 

170. évfordulója tiszteletére
2. Hungarikumok
3. Illusztrációk Fekete István műveihez  –  az író születésének 120. 

évfordulója tiszteletére
A versenybe 280 pályamunka érkezett 43 magyar tanítási nyelvű 

alap- és középiskolából az egész országból.
A pályamunkákat Nagyferenc Katalin festő, szobrász, nyugalma-

zott pedagógus és Marian Lacko festő, a rimaszombati Művészeti 
Alapiskola igazgatója értékelte. A díjátadó ünnepség és a legjobb 
pályamunkákból készült kiállítás megnyitója 2020. február 21-én 

Ferenczy István Országos Képzőművészeti Verseny

Citeraszótól volt hangos a Pozsonypüspöki Alapiskola 

volt Rimaszombatban, hagyományosan a Tompa Mihály Alapiskola 
épületében. A kiállítás anyagát a Tompa Mihály Országos Verseny 
résztvevői is megtekinthetik a rendezvény ideje alatt a rimaszombati 
Művelődési Házban.  

A szervezők ezúton is köszönetet mondanak az iskoláknak, vala-
mennyi versenyzőnek és az őket felkészítő pedagógusoknak, hogy 
bekapcsolódtak ebbe a szép versenybe, s a jövőben is számítanak 
munkáikra!  PE

A Pozsonypüspöki Magyar 
Tannyelvű Alapiskola meghívá-
sának eleget téve, 2020 feruár 26-
án a Hodosi Citerazenekar tagjai 
citerajátékukkal szórakoztatták 
az alapiskola alsótagozatos diák-
jait. Olyan népdalokat válogattak 
össze, amelyek a zenei tanköny-
vekben is megtalálhatók. Többek 
között a „Hej, Vargáné káposztát 

főz“ vagy a „Kis kece lányom“. 
A népdalok az első osztályos 
tanulóknak sem voltak ismeret-
lenek, hiszen boldogan kísérték 
énekszóval a citerásokat. Mikor 
felcsendült a „Nád a házam tete-
je“ és a „A pozsonyi sétatéren“ 
című népdal, közösen táncra 
perdültek és vígan énekeltek a 
citeraszó mellett. Felemelő érzés 

volt látni őket, látni, mennyire jól 
érezték magukat.

Hiszünk a hagyomány meg-
tartó erejében, melynek átadása, 
tolmácsolása a fi atalabb nemze-
dék felé kiemelten fontos feladat. 
Célunk: óvni, ápolni, őrizni és 
továbbadni, amit őseinktől kap-
tunk ajándékként és felbecsülhe-
tetlen értékű örökségként.

Ezért köszönet és tisztelet jár 
az alapiskola igazgatóságának, 

hogy meghívást kaptunk, és nem 
utolsó sorban az iskola lelkes ne-
velőnőinek, hogy a szépen szóló 
népdalainkat a tanulók velünk 
együtt énekelhették és kiemelt 
feladatának tekintik ezen érté-
kek megőrzését és a hagyomá-
nyok ápolását, ezáltal elérve azt, 
hogy a gyerekek kicsi koruktól 
érezzék, hogy a világnak, ahova 
beleszülettek, értékes múltja van.
 RSZ


