
„Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg nem szerzi magának.” Kodály Zoltán
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Tisztelet Fábry Zoltánnak
Halálának 50. évfordulójára emlékezve színvonalas, a fotók 

mellett korabeli hanganyaggal és most készült fi lmmel is színe-
sített kiálltás nyílt szeptember 30-án a pozsonyi Magyar Kultúra 
Múzeumában. 

A tárlat a későbbiekben vándorkiállításként is megtekinthető lesz, 
ezért is ajánljuk alapszervezeteink fi gyelmébe. A kiállításon elnö-
künk, Bárdos Gyula örökös díszelnökünket méltató, és Tóth László 
író, költő Fábry életét és életművét idéző előadása is elhangzott. 

Szövetségünk országos elnöksége Fábry Zoltán halála napján, 
május 31-én megkoszorúzta az író szülőházát és sírját Stószon, 
ifjúsági tanácsunk pedig nagyon sikeres vetélkedővel tisztelgett a 
vox humana költője előtt – ezekről az eseményekről lapunk hasáb-
jain is beszámoltunk.

Bárdos Gyula megnyitó beszédét alább olvashatják. 
„Tisztelt Igazgató asszony, főigazgató úr, hölgyeim és uraim, kedves 

jelenlevők! 
A Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség, a 

Csemadok Országos Tanácsa és tagsága nevében köszöntöm önöket, 
itt a Brämer-kúriában abból az alkalomból, hogy az 1970-ben, ötven 
évvel ezelőtt elhunyt Fábry Zoltán emberségét, munkásságát bemutató 
kiállítást megnyitjuk. 

A fi atal nemzedék képviselői, de nemcsak ők, joggal tehetik fel a 
kérdést, hogy vajon ki is volt Fábry Zoltán, akiről – valljuk be őszin-
tén – nem sokat, vagy alig hallottak az iskolában, akiről – néhány 
kivételtől eltekintve – szinte alig olvashatunk a rendszerváltozást 
követő időszakban a sajtóban, akivel sokszor nem tud mit kezdeni 
értelmiségünk, írónk egy része sem, akinek neve, ne szépítsük, lassan 
kikopott a közösségi tudatból.

„Keresd az igazat, hallgasd az igazat, őrizd az igazat” – ez az idézet 
akár mottóul is szolgálhatna nekünk, ha valóban érdeklődést szeret-
nénk tanúsítani Fábry munkássága, társadalmi, közírói, értelmiségi 
tevékenysége iránt. 

 A stószi remete – valóban – szinte egyedül maradt a szülőföldjén 
a második világháborút követően, hiszen Győry Dezső, Szalatnai 
Rezső, Szombathy Viktor Magyarországra költözik, Esterházy János 
börtönben, többen a pályatársak közül eltávoztak az élők sorából.

Az ő soraival, gondolataival jelent meg több évtizeddel ezelőtt elő-
ször az Új Szó, az Irodalmi Szemle, megválasztották a Csemadok 
tiszteletbeli elnökének, ő pedig a kulturális szövetségünket teszi meg 
örökösévé, rá hagyja vagyonát.

Fónod Zoltán szerint ő a magyar sérelmek szószólója a hatalmi 
önkény ostorozója. Gál Sándor szerint a Fábry-örökség nem könnyű 
örökség, mert élni vele egyet jelent a cselekvéssel. 

Fábry Zoltánról szakavatottan a kiállítást megnyitó Tóth László 
fog beszélni. Én csak egy korszakos művét, A vádlott megszólal címűt 
szeretném felidézni, amelyben a jogfosztottság ellen, a deportálások és 
kitelepítések ellen szólalt fel, bátran, egyértelmű és nem utolsósorban, 
őszinte, tiszta szándékkal. Ha mást nem alkotott volna, akkor is volna 
miért felidéznünk őt, aki a számbeli kisebbségben élő közösségünknek 
volt a lelkiismerete és szószólója.

Ezúton szeretném megköszönni a Szlovákiai Magyar Kultúra Mú-
zeumának, a tárlat létrehozóinak, a szakembereknek és valamennyi 
munkatársnak, hogy ma, itt Pozsonyban, és reményeink szerint később 
más helyeken is megismerkedhetünk Fábry Zoltán életével, munkás-
ságával, számunkra is időszerű üzeneteivel.” g



2 2020. október

ELSÔ KÉZBÔL SZÍNES

1860. szeptember 8-án talán csak egy véletlennek köszönhetően 
látta meg a napvilágot éppen Rimaszombatban Reindl Ludovika, 
aki Blaha Lujzaként vált ismertté és elismertté. Így a város olyan 
híres szülöttei mellett, mint Ferenczy István, Tompa Mihály, Hatvani 
István, Győry Dezső, Szombathy Viktor, Pásztory Ditta, büszkél-
kedhet a „nemzet csalogányával“ is.  

Egy barátság akkor él, ha gyakori találkozá-
sok erősítik. A testvértelepülések esetében az 
évenkénti közös program szervezése mindig 
erőt ad a további tevékenységhez. Az idei év 
megszorításai azonban sok akadályt gördí-
tettek a kulturális események megvalósítása 
elé. Ezért is fogadta örömmel a Csemadok 
Felsőszeli Alapszervezete a darnózseliek meg-
hívását a „Trianon 100” emlékünnepségre, 
mely éppen olyan időszakra esett, amikor még 
nem volt szigorú lezárás a határon.

A Csemadok kultúrcsoportjai, vagyis a Roz-
maring éneklőcsoport, a férfi kar, a Kikelet 
citerazenekar és a Nyíló Rózsa tánccsoport 
nagy örömmel készültek a baráti találkozóra. 
A Darnózseli Önkormányzata és a Baráti 
Társaság Darnózseliért Egyesület szervezé-
sében a rendezvénytéren került sor a meg-
emlékezésre. 

„A viszály és egy-
más elárulása a kül-
ső erőket teszi még 
erősebbé, magunkat 
pedig még gyengéb-
bé. Add, hogy jóér-
zés vezesse népünket 
s biztos felismerése a 
jó és rossz döntések-
nek!“ – visszhangzik fülemben Hedry Mária 
Szenvedély és hűség című monodrámájának 
megszívlelendő üzenete. A két Jászai Mari-
díjas alkotó: Árkosi Árpád rendező és Majzik 
Edit színművész együttműködéséből született 
„Zrínyi Ilona színmű egy hangra“ szeptember 
25-i bemutatóján elvarázsolta a komáromi 
Csemadok-székház közönségét.

A téma örök érvényű és minden gondolata 
üzenet értékű. Magyarországon és a külho-
ni magyarlakta térségekben ma is hasonló 
kérdések vetődnek fel, mint akkoriban: „A 
nagycétényi előadásunkban elhangzó utol-
só imát (Boldogasszony anyánk – a szerk.
megj.) a közönség szinte sírva hallgatta, majd 
többen megjegyezték: sajnos, ma is ugyanez 
van, ami a darabban elhangzik: A viszály és 
egymás elárulása a külső erőket teszi még 
erősebbé, magunkat pedig még gyengébbé. 
Add, hogy jóérzés vezesse népünket és biz-
tos felismerése a jó és rossz döntéseknek!“ 
– nyilatkozta a ma7.sk hírportálnak Majzik 
Edit színész.  ma7

Blaha Lujza születésének 170. évfordulója tiszteletére a Csema-
dok Rimaszombati Területi Választmánya ünnepi megemlékezést 
szervezett a város Főterén álló mellszobornál. Az ünnepi műsorban 
először Foglár Gábor előadásában hangzott el Ady Endre Blaháné 
című verse, majd a Blaha Lujza nevét viselő vegyeskórus lépett fel 
Sósik Szilárd karnagy vezetésével. Ezt követően a város képviselői, a 
civil szervezetek képviselői helyezték el koszorúikat és tiszteletteljes 
főhajtással adóztak a „nemzet csalogányának“. 

Az ünnepi megemlékezés a Csillagházban folytatódott, ahol a Pósa 
Lajos Társaság szervezésében Dr. Gajdó Tamás színháztörténész 
„Benne volt minden magyar szívben“ címmel tartott előadást Blaha 
Lujza életéről, munkásságáról. Sajnos a Budapesten élő előadó a 
határzár miatt személyesen nem lehetett jelen, de élőben kapcsoltuk 
őt, a részletes és érdekes előadás így is élvezetes volt. pe

A darnózseli Szigetköz Tánccsoport és az 
Őszirózsa Népdalkör műsora a helyiek töret-
len lelkesedését mutatta. Ezután a felsőszeli 
csoportok mutatkoztak be. A Rozmaring 
éneklőcsoport hazafi as énekekkel fejezte ki 
tiszteletét a szülőföld iránt. A délvidéki és 
erdélyi vendégek után ismét a felsőszeliek 
szórakoztatták a közönséget. A férfi kar kato-
nadalokat énekelt, a Nyíló Rózsa tánccsoport 
három táncot hozott a találkozóra. A hatodik 
éve működő Kikelet citerazenekar is fellépett 
egy színes zalai csokorral. Végül a Himnusz 
éneklése után tűzijátékkal fejeződött be az 
ünnepség.

A szigetközi falu és a mátyusföldi település 
barátsága 1992-ben kezdődött, s hivatalosan 
2003-ban együttműködési szerződéssel erősí-
tette meg a két polgármester az egyre erősödő 
kapcsolatot. 

A találkozás öröm-
teli órái ismét erőt 
adtak a nehézségek 
elviseléséhez. Továb-
bá megerősítést nyert 
az a tény, hogy a kul-
túrát nem szabad be-
zárni, az embereknek 
szükségük van a napi 
kötelességek mellett a 
társas tevékenységre, 
a szellemi értékek él-
tetésére. mm
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A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázatok elszámo-
lásaihoz, illetve a jövőbeni pályázatok beadásához nélkülözhetetlen 
a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer – NIR (https://nir.bgazrt.
hu/bga/) használata. A NIR-be való belépéskor a pályázó szervezet 
megalakulásának dátumát illetően a rendszer adategyeztetést kér. A 
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-vel történt egyeztetés után a Csema-
dok esetében a Csemadok országos újra jegyzésének dátumát: 1990. 
06. 29. kell feltüntetni. Kérjük, ajánljuk a pályázó szervezet többi 
törzsadatainak ellenőrzését, esetleges változás esetében javítását, 
hogy a következő pályázati kiírásnál már zökkenőmentes legyen a 
pályázatok beadása. to

A Csemadok Tornai Alap-
szervezete és társzervezői 2020. 
szeptember 15-én emléktúrát 
szerveztek a Jászói-fennsíkon 
található Miglincre, a hidegvér-
rel meggyilkolt magyar katonák 
emlékhelyére. 

Még 2005. szeptemberében 
a Miglinci-völgyben, nyolc ki-
lométerre Somodi településtől 
sírt jelöltek meg. Itt 1945 janu-
árjában több mint tíz magyar 
honvédet végeztek ki az orosz 
haderő katonái. Eddig csak egy 
kőhalom emlékeztetett a gaztett-
re. Az emlékhely elkészítését a 
Csemadok Kassa-környéki Terü-
leti Választmánya és a Magyar 
Köztársaság Kassai Főkonzulá-
tusa kezdeményezte. Tervezője 
a neves kassai építészmérnök, 
Pásztor Péter volt. Az emlék-
művet Vajányi László, szepsi 
építkezési magánvállalkozó, 
Lukács János szepsi kőfaragó 

Esterházy János mártír politikus tiszteletére tartottak Emléknapot 
szeptember 12-én Alsóbodokon, a mártír végső nyughelyén. A jár-
ványhelyzet miatt szűkebb körben, de méltón emlékeztek Esterházy 
Jánosra, aki magyarságból, hitből ad példát a mai napig. A rendezvé-
nyen a járás csemadokos hagyományőrzői (pogrányi, nyitragesztei és 
alsóbodoki) egyházi énekeket énekeltek, majd Balga Zoltán atyával 
végigjárták az Esterházy János keresztutat, énekelt az ipolybalogi 
Lőrincz Sarolta Aranka és az alsóbodoki Arcanum Ifjúsági Kó-
rus. Elhangzottak tanúságtételek, beszámolók a zarándokközpont 
működéséról, az ifjúsági lelki napról. Az idei évben is kiosztották 
az Esterházy János Emlékplaketteket, ezúttal három személynek, 
sajnos, két emlékplakett posztumusz talált gazdára: Tóth Klára, a 
Csemadok Nyitrai Területi Választmánya alelnöke és Buják Vince, 
hagyományőrző fafaragó-művész nem élhették meg a díj átvétel-
ét, harmadikként Rastislav Kočajda építész, a zarándokközpont 
megtervezője kapta meg az elismerést. Tóth Klárát Szövetségünk 
elnöke Bárdos Gyula méltatta. A Esterházy Emléknap szentmisével 
zárult, melyet Puss Sándor atya celebrált. nt

a sörgyáros Dreher Antal építte-
tett. 1945 januárjában a magyar 
honvédek ebben az épületben 
találtak menedéket a szovjet had-
erő katonái elől. Végül az oro-
szok kicsalták a hazájukat védeni 
kívánó hazafi akat a Dreher-féle 
kastélyból. Hidegvérrel kivégez-
ték őket, ásóval, lapáttal verték 
őket agyon. Holttestüket egy 
verembe lökték, amit előzőleg 
velük ásattak ki. A behantolást 
az ott lakó erdészre hagyták. 

A megemlékezésen az emlék-
műnél, melyet a tömegsír fölé 
emeltek, először Surovec Róbert, 
a Csemadok Tornai Alapszerve-
zetének vezetőségi tagja mondott 
beszédet, aki megismertette a 
jelenlévőket a magyar katonák 
meggyilkolásának körülményei-
vel. A résztvevők elhelyezték ko-
szorúikat az emlékmű tövében, 
és közösen elénekelték nemzeti 
imánkat.  ZI

és Ulmann István várhosszúréti 
fafaragó készítette el. A helyszí-
nen található almafaliget szélén 

megtekinthető még annak a kas-
télynak a romja, amit az 1880-as 
években Torna akkori kegyura, 
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2020. szeptember 12-én a Csemadok Pozsonypüspöki Alapszerve-
zete megalakulásának 70. évfordulója kapcsán műsorral egybekötött 
ünnepi ülést szerveztek, amelyet eredetileg május végére tervezett a 
vezetőség. Az alapszervezet megszakítás nélkül fejt ki tevékenységet, 
amelynek első ötven évét az „Elindultunk 1950-ben” című kiad-
ványban összefoglaltuk, most megszületett ennek folytatása a húsz 
évet összefoglaló „Hetven éve úton a Csemadok Pozsonypüspöki 
Alapszervezete” címmel megtoldva egy emléklappal is. Az alapszer-
vezet még élő 5 alapító tagja közül két, korához mérten „virgonc” 
hölgy, Csókáné Weisz Irma és Mesterné Beutelschmidt Mária jelen 
voltak és örömüknek adtak hangot, amikor az elismerések átvétele 
után Mesterné Beutelschmidt Mária megköszönte, hogy a jelenlegi 
vezetőség nem feledkezett meg róluk és ígérte, hogy amig egészségi 
állapotuk engedi, addig mindig jelen lesznek a rendezvényeken. A 
további három tag - Falb Miklós, Lengyel Rozália és Szász Miklós 
helyett hozzátartozóik vették át és vitték el az önkormányzat pol-
gármesterétől, Pék Zoltántól átvett névre szóló emlékplakettet és 
az alapszervezet elnökétől, Nagy Elzától átvett „Sorsközösségben” 
címmel a Csemadok volt elnökének, Hrubík Bélának megjelent 
könyvét egy-egy szál rózsa kíséretében. Nagy örömmel szólunk 
arról, hogy az alapító tagok mellett 5 alap és középiskolás fi atalnak 
adhattuk át az első IFI-CSEMADOK kártyát. Ők mindnyájan 
olyan családból származnak, akiknek felmenőik aktív részesei, sőt 
alapítói voltak anno az alapszervezetnek és munkájának és szüleik, 
nagyszüleik most is kiveszik részüket a szervezet tevékenységéből. 
Csóka Karolin, Maursky Máté, Maurszky Márk, Prikler Petra és 
Španko Eszter Hanna az első névre szóló IFI-CSEMADOK kártya 
tulajdonosok az est folyamán bőven kivették részüket a szervezési 
munkából.

Az alapszervezet e kerek évforduló kapcsán másod ízben adta át a 
„Csemadok tiszteletbeli tagja” címet, bár csak virtuális értelemben, 
mert a megszorító intézkedések lehetetlenné tették, hogy Dr. Szili 
Katalin miniszterelnöki megbízott, az Országgyűlés volt elnöke jelen 

legyen a rendezvényen. Ám, hozzánk intézett levelét felolvastuk és 
bízunk benne, hogy egy más időpontban átadhatjuk azt. A hazai 
társszervezetek és intézmények képviselői mellett, sajnos külföldi 
partnereink képviselői ugyanezen okoknál fogva nem lehettek jelen. 
A vendégek között természetesen jelen volt a Csemadok országos 
elnöke, Bárdos Gyula, aki egy másik Csemadok-rendezvényről ér-
kezett hozzánk. Beszédében elismerését kifejezve méltatta szerveze-
tünk és vezetőinek munkáját. Hasonló volt a Magyar Nagykövetség 
képviseletében jelen lévő Venyercsan Pál, a Pozsonyi Magyar Intézet 
igazgatójának és Pék Zoltán polgármesternek a köszöntője is, aki 
az alapszervezetnek a jubileum alkalmából egy nagyobb méretű 
emléktárgyat adott át. Az ünnepi ülés „hivatalos” része a Himnusz 
eléneklésével és az iskolások műsorával kezdődött, majd a Szózat 
eléneklésével zárult. A vacsora után Kosáry Judit, Kosár Szabolcs és 
Kosár Józsa Janka közreműködésével Vontszemű Tamás zenekarának 
kíséretében fergeteges programot mutattak be a jelenlévő több, mint 
száz tagnak és vendégnek. ji

Rozsnyó város és a Csemadok szervezésében Rozsnyó főtéren 
került megrendezésre 2020. augusztus 23-án 16.00 órai kezdettel a 
Rozsnyói nyár című rendezvény. A műsorban felléptek a szádalmási 
Bokréta Népdalkör, a krasznahorkaváraljai Csattogó Népdalkör és 
a jólészi Cházár András Népdalkör. A jó hangulathoz a zenét Gebe 
János és zenekara szolgáltatta. A rozsnyóiak jól szórakoztak, sokan 
csatlakoztak és mulattak a népdalkörökkel együtt. Reméljük, hogy 
nem hal ki a magyar népdal Rozsnyó város főteréről. fe

A Csemadok Martosi Alapszervezete ötödik alkalommal ren-
dezte meg Népzenei és Néptánc Fesztiválját. Csodálatos környe-
zetben, a martosi rendezvényliget szabadtéri színpadán léphettek 
fel a kulturális ünnepély részvevői: Écsi Gyöngyi előadóművész, 
a Bellő néptánccsoport, a Viza citerazenekar, a Gyöngyösbokréta 
és a Martosi Hagyományőrző Együttes. A program az Ifjú Szívek 
fergeteges műsorával zárult. A szép számban egybegyűlt nézők 
hosszú vastapssal jutalmazták a nap fellépőit. vl
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Trianon-megemlékezés kapuzárás előtt
A Csemadok Nógrádi Területi Választ-

mányához tartozó alapszervezetek évzáró 
gyűlésein, már 2020 elején emlékeztettek 
az idei év szomorú évfordulójára, a tria-
noni jelzővel elhíresült békediktátum cen-
tenáriumára. A Választmány koratavaszi 
ülésein kimunkálták a június negyedikére 
tervezett központi megemlékezés műsorát. 
Az emléknap helyszínéül Fülekpüspökit 
választották, az itteni önkormányzat és a 
nagymúltú Csemadok alapszervezet hatha-
tós támogatására építve. 

megnevezésével: Felvidék/Kárpátalja – Erdély 
– Délvidék - Őrvidék – Magyarország. A tábla 
felirata a MEMENTO TRIANON 1920.06.04. 
ÖSSZETARTOZUNK főcím alatt: Közada-
kozásból állította a Csemadok Nógrádi Terü-
leti Választmánya és Alapszervezetei, valamint 
Fülekpüspöki Község a trianoni békediktátum 
100. évfordulója alkalmából 2020. október 4-én. 
Szlovák és angol nyelvű felirat szól azokhoz, 
akiknek csupán ”térkép e táj…” : Rozdelenie 
Uhorska rozhodnutím trianonskej zmluvy 4. 
júna 1920. The Dismemberment of Hungary 
by the Treaty of Trianon, June 1920.

A meghirdetett közadakozásból viszonylag 
hamar összegyűlt a szükséges pénzösszeg, 
a derék püspökiek elkezdték a tereprende-
zést a falu közepén Szent István szoborral, 
kopjafával is díszes parkosított területen. 
Szeptember második felére elkészült az Em-
léknap szép meghívója, rajta a rendezvényso-
rozat gazdag műsorával, amelyben Füleken 
és Püspökiben helyi és vendégegyüttesek 
szólisták fellépése, történelmi előadás, 
emléktábla-leleplezés, koszorúzás, ünnepi 
beszédek szerepeltek. 

A kőtömb az emléktáblával a helyére ke-
rült, minden készen állt, és akkor jött a hideg 
zuhany: ahogy a március 15-i ünnepségek 

előtt két nappal, úgy az októberre halasztott 
Trianon-emléknap előtt öt nappal a hatóság 
betiltott minden rendezvényt, tekintettel a 
vészesen terjedő Covid-19 járványra. Galcsik 
Károly, a Csemadok Nógrádi Területi Vá-
lasztmánya titkára, nem hiába szervezi a 
kultúrát több mint 40 éve, a reménytelennek 
látszó helyzetben is megtalálta a megol-
dást, a karantén előtti utolsó szabad napra, 
szeptember 30-ára szervezte át az emlékmű 
felavatását. 

Az eredeti műsorfolyam ugyan nem valósult 
meg, de annak legfontosabb része, a mind-
máig fájó múltra a jövőben is emlékeztető 
kőmementó a helyére került, hogy – Juhász 
Gyula szavaival – „mindig emlékezzünk rá”. A 
szemerkélő eső ellenére szép számban gyűltek 
össze az emlékezők. Helybeliek, közeliek és 
távoliak megrendülten hallgatták a püspöki 
templom harangjának kondulásait, amelyek 
16 óra 30 perckor jelezték a megemlékezés 
kezdetét. Pap-Váry Elemérné Sziklay Szeréna 
Magyar Hiszekegy című költeményét Hajdók 
Hajnalka tolmácsolta. Ezután a helybeli Pro 
Musica Női Kar a Palóc Himnuszt énekelte 
el. Gulyás Imre, a Magyar Közösség Pártja 
Losonci járási elnökségének tagja alkalmi 
verse után Teleki Béla, a Nógrádi Területi 
Választmány legidősebb tagja mondott ünnepi 
beszédet, hangsúlyozva, hogy számos tragikus 
történelmi folyamat – a tatárjárástól Trianonig 
– ellenére él a magyarság, Adyt idézve „Mégis 
győztes, mégis új és magyar.” Ezt követően 
Noskó László Fülekpüspöki polgármestere 
és Koronczi Ferenc, a Füleki Gimnázium 
tanára, a Nógrádi Területi Választmány el-
nöke leleplezte az emlékművet, amit Sipos 
György helyi plébános megáldott. Beszéde és 
imája után a jelenlévőkkel együtt énekelte el 
a Boldogasszony anyánk kezdetű himnikus 
éneket. Az emlékművet hamarosan elborítot-
ták a koszorúk. Az elsőt a Csemadok Nóg-
rádi Területi Választmánya nevében Galcsik 
Károly titkár és Katona Éva választmányi tag 
helyezte el. Az egyszer már elhalasztott, aztán 
előrehozott, de megkurtított, megemlékezés 
a Himnusz közös éneklésével ért véget.  BI

A járási rendezvény legfontosabb eseménye 
a kőtömbre erősített emléktábla ünnepélyes 
leleplezése – lett volna.  Mint ismeretes, a 
koronavírus-járvány miatt március közepén 
megállt a kulturális élet, a trianoni emlék-
napot is el kellett halasztani. Június végén, 
mikor lazult a karantén, újra elkezdődött a 
szervezés, új időpont, október 4-e került a 
Választmány tagjainak határidőnaplójába. 
A nyár folyamán jóváhagyatott az új forga-
tókönyv, ennek értelmében Galcsik Károly 
titkár a tettek mezejére lépett. Nagydarócban 
az ottani bazaltbánya magyarországi tulajdo-
nosától megszerezte a megfelelő kőtömböt, 
Köböl Emil vállalkozónál pedig megrendelte 
a réztáblát, amelyre gravírozással odakerült a 
minden magyar ember által ismert fájó kép, a 
feldarabolt Magyarország körvonala, a részek 
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A Csemadok Érsekújvári Területi Választmánya és a Csemadok 
Kürti Alapszervezete szervezésében került sor szeptember első 
szombatján az ötödik alkalommal megrendezett Járási dal- és 
táncünnepélyre, mely folytatása a járási seregszemléknek.

A Kürti Faluház előtti parkban megtartott rendezvény meg-
nyitóján Téglás János polgármester és Kantár Éva, a Területi 
Választmány elnöke köszöntötte a jelenlévőket.

Felléptek a kürti óvodások, a kürti Bokréta, Bencz Zsolt dudás 
Gímesről, a Zoboraljáról, a nagyölvedi Rozmaring Népdalkör, 
a Szalkai Rikkancsok, a bélai Kék Szivárvány asszonykórus, a 
Rozmaring néptánccsoport Kisújfaluról, a Csemadok Érsekújvári 
Alapszervezetének hagyományőrzői, a tardoskeddi Fehér Akác, a 
szentpéteri Gyöngyösbokréta, a szímői Rozmaring citera és népdal-
kör, Tóth Máté próza, a kéméndi Gyöngyösbokréta hagyományőrző 

Bár a koronavírus nem kímél egyetlen régiót sem, a Nagykapos 
és Vidéke Társulás, valamint a Csemadok Erdélyi János Területi 
Választmánya mégis úgy határozott, hogy idén szeptember utolsó 
hétvégéjén megtartják az 1965 óta minden évben megrendezésre 
kerülő Erdélyi János Napokat. Igaz, erre eddig áprilisban, Erdélyi 
születésnapjának hetében került sor, ám ezen a rendhagyó éven 
minden másképp alakul, mint egy átlagos esztendőben. 

A Csemadok Bodollói Alapszervezete Szepsi várossal és több civil 
szervezettel együtt első alkalommal rendezte meg a Lake Fest-et és 
nyárbúcsúztatót a bodollói halastavaknál 2020. szeptember 19-én. 
Összesen 14 csoport versengett a legjobb ételért járó fődíjért. A 
zsűrit elkápráztatta a hagyományos kolbászos lecsó, de készült sok 
más ínycsiklandó fogás is. Az egész napos rendezvényen lehetett 
lovagolni, kajakozni, csónakázni, szörfözni. Volt játszóház, csúszda 
és ugráló vár is. Volt kutyabemutató, volt mesterség-bemutató és 
népművészeti kirakodóvásár. Készültek abaúji és tájjellegű ételek, 
volt borkóstoló, és cigányzene színesítette a rendezvényt. A verőfé-
nyes napsütésnek is köszönhetően nagyon sok család látogatott el a 
bodollói halastavak partjára, hogy kellemesen töltsék el a szombati 
napot a természetben.  zi

és éneklő csoport, a nagykéri vegyes éneklőcsoport és az ebedi 
citerazenekar. Végezetül a Szőttes Kamara Néptáncegyüttes és a 
Varjos zenekar örvendeztette meg a nagyérdemű közönséget.

Felvidék.ma

A rendezvény szónoka Gabri Rudolf, a Csemadok választmányá-
nak elnöke volt, aki beszédében hangsúlyozta: amíg a 60-as, 70-es 
években a korszellem próbálta megakadályozni Nagykaposon az 
Erdélyi János Napokat, addig idén a koronavírus kívánta útját állni 
a rendezvénynek. De ha akkor, amikor politikai nyomás nehezült a 
szervezőkre, és Géczi Lajossal az élen mégis vállalták a megrendezés 
kockázatát, a Covid-19 sem lehet az emlékezés akadálya. 

Az ünnepi megemlékezésen énekelt az Erdélyi János Vegyeskar, 
szavalt az Erdélyi János Alapiskola igazgatónője, Fazekas Lídia. 
Mindez a nagykaposi Magyar Közösségi Ház udvarán zajlott, 
és Erdélyi domborművének megkoszorúzásával zárult. A fel-
nőtteknek szánt programok a rendezvényen elmaradtak, de a 
gyermekprogramok – hála a csicseri Százszorszép játéksziget-
nek, illetve Ádám Csillának és Ádám Norbertnek, a játszóház 
és a gyermektáncház vezetőinek – megvalósultak. A napot a 
Ringató-foglalkozás zárta.

ma7

Zsófi a, a lévai Apró Garammenti 
táncosai: Göbő Anna és Farkas 
Szilárd, a kétyi Érsekkétyi Pa-
csirta Éneklőcsoport, Csatai 
Rozmaring Éneklőcsoport, a 
farnadi Rozmaring Asszonykó-
rus, a Nagyölvedi Rozmaring 
Népdalkör és a lévai Garam 
Menti Néptánc Együttes.   de

A korábbi években megszo-
kottnál szűkebb keretek között, 
de a megszokott jó hangulatban 
zajlott a Csatán megrendezett 
VIII. Alsó-Garam Menti Feszti-
vál. A közegészségügyi előírások, 
rendelkezések következetes be-
tartásával megrendezett fesztivá-
lon fellépett Palkó Virág, Hugyec 
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A koronavírus-járvány első hulláma miatt később, szeptember 
20-án tartották meg a Csemadok Nagykürtösi Területi Választ-
mánya Juniálisát, ami a Nagykürtösi járás kulturális ünnepélye.  
A hagyományoktól eltérően, azúttal nem Nagycsalomján, hanem 
Kóváron került megrendezésre a járás magyar énekeseinek, éneklő-
és tánccsoportjainak, hangszerszólistáinak bemutatkozási lehető-
séget biztosító kulturális ünnepély. Pobori Renáta polgármester 
és Balogh Gábor, a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmá-
nya elnökének üdvözlő szavai után az ipolykeszi Böjtös Natália 
énekkel, Villant Dávid (Nagycsalomja) zenetanár gitárjátékkal, a 
felső tagozatos Kuzma Noé (Lukanénye) népdallal mutatkozott 
be a közönségnek. 

A műsor további részében a bussai Melódia női énekkar örökzöld 
slágerekkel, az ipolyszécsénykei Rózsaszirom Női Éneklőcsoport 
Ipoly menti népdalokkal szórakoztatta a szabadtéri színpadon a kö-
zönségét. A vendégegyüttesek sorából elsőként az ipolysági Sendergő 
Néptáncegyüttes lépett színpadra a Gereben zenekar kíséretében, 
majd autentikus népzenével a Húros Banda következett.  Kedves 
színfoltja volt a rendezvénynek a balassagyarmati Ónodi Krisztián 
mesejátéka, aki a nézők soraiból kiválasztott gyerekekkel tette meg 
érdekesebbé a mesét. Nem volna teljes a felsorolás, ha kihagynánk 
a fellépők sorából Bodzsár Gyulát, aki humorával szórakoztatta a 
nagyérdeműt. A kéttagú – Benko Rajmond Krisztián-Šimko Aurél 
– Skutigera együttes zárta a kulturális ünnepély programját. BGY

A Vár-Lak színjátszó csoport tavaly no-
vemberben az Egressy Béni Országos Szín-
játszó Fesztiválon nívódíjas lett. A díj mellé a 
csoport a Kultúráért Gömörben és Gömörön 
Túl Polgári Társulástól meghívást kapott az 
Élménynap Beretkén találkozóra.

A tavasszal kitörő járvány miatt az aján-
dékba kapott élménytúra csak a közelmúlt-
ban valósult meg. A színjátszó csoport tag-
jai először beszámolót hallhattak a polgári 
társulás tevékenységéről. Majd a társulat 
megtekintette a kastélygalériát, a tájházat, 

A Csemadok Tornai Alapszervezete augusztusban három napos 
autóbusz kirándulást szervezett Magyarországra. Pénteken kora 
reggel indultak a hétvégi kirándulásra. Délután útba ejtették Makót. 
Megnézték a József Attila múzeumot, majd egy városi séta során 
gyönyörködtek Makovecz Imre építményeiben. Az organikus építé-
szet néhány gyöngyszeme található Makón, a Hagymaház, a Makói 
Hagymatikum Gyógyfürdő és még mások. Kora délután érkeztek 
Szegedre. 

Szombaton reggel ellátogattak Ópusztaszerre. Jártak a Nemzeti 
Történeti Emlékparkban, ahol megnézték A magyarok bejövetele 
című Feszty-körképet és a skanzent, ahol láthattak tanyát, mezővárosi 
házat és a kort megidéző berendezési tárgyakat. Láttak jurtát, a szeri 
monostor romjait, fotókat készítettek az Árpád-emlékműnél. Beba-
rangolták a gyógy- és fűszerkertet, a tanyasi iskolában megtekintették 
a korabeli tanszereket, de láttak kovácsműhelyt, kocsigyűjteményt, 
mezőgazdasági gépeket, postát és szélmalmot is. 

Késő délután autóbusszal visszatértek Szegedre. Itt bebarangolták a 
belvárost és sétáltak a Tisza-parton. Az idegenvezetőjük beszélt a ha-

a meseirodát és a méhészmúzeumot. Részt 
vettek a Benedek László barlangkutató által 
vezetett gyalogtúrán, a Murány-áttörés 3,5 

km-es tanösvényen is. Értékes tudnivalókat 
és érdekességet tudhattak meg a környék ál-
lat- és növényvilágáról, valamint a régió tör-
ténelméről is. A színjátszók egy felejthetetlen 
élménynapot élhettek meg Gömörben. 

A Vár-Lak színjátszó csoport nem bú-
csúzott el teljesen Beretkétől, hiszen a tor-
nai társulat meghívást kapott az új darab 
bemutatására is a gömöri települére. Az 
új versenyelőadással a társulat részt vesz 
Szepsiben az idei Egressy Béni színjátszó 
fesztiválon is.  KT

talmas árvizekről, a város újjáépítéséről, szólt az akkori összefogásról. 
Láttak gyönyörű palotákat és lenyűgözte őket a szegedi dóm.    

Vasárnap délelőtt indultak haza, útjuk során ellátogattak Gödöllőre 
is, a kastélyban megcsodálhatták Ferenc József és Erzsébet királyné 
pazarul berendezett lakosztályait.  mi
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Október 6-án számos vértanúra emlékezünk, akik életükkel és halálukkal szolgálták a magyar 
szabadságot. Fontos azonban, hogy az aradi tizenhármak mellett gondoljunk a pozsonyiakra is.

Az alábbi betűhálóban 28 vértanú neve található. Keresd meg őket, s légy fi gyelmes! 
A nevek minden irányban, akár visszafele írva is elrejtőzhettek!

Játékra fel!

POZSONYI VÉRTANÚK: 
Báró Jeszenák János 
Daniel Christian Dreszler
 Gruber Fülöp 
Mednyánszky László 
Rázga Pál
Bartha József 
Mészáros Dávid
Stift József

ARADI VÉRTANÚK:
Lázár Vilmos 
Dessewffy Arisztid 
Kiss Ernő
Schweidel József 
Lovag Poeltenberg Ernő 
Török Ignác
Lahner György
Knezić Károly
Nagysándor József
Gróf Leiningen-Westerburg Károly 

Petőcz György 
Nimnichter János 
Baldini Jánost
Tóth József
Bugyik József 
Trexler Ferenc 
Gasparich Márk Kili

Aulich Lajos
Damjanich János
Gróf Vécsey Károly


