
„Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg nem szerzi magának.” Kodály Zoltán

4. évfolyam | 8. szám | 2020. augusztus

Legyen a kultúra mindannyiunké
„Ne legyen kultúra magyarság és magyarság kultúra nélkül.” 

Márciustól ezt a Kodály Zoltán által megfogalmazott gondolatot talán 
még mélyebben átérezzük. Nemzeti létünk egyik fő meghatározója 
anyanyelvünk mellett a kultúránk, a járvány miatt ennek művelése 
az elmúlt néhány hónapban nehézkessé vált, hiszen nem szabadott 
tömegrendezvényeket tartani.  A járvány kitörésekor, áprilisi számunk-
ban Mézes Rudolf cikkében ezt írta: „Az élet olyan, mint a biciklizés. 
Nem lehet abbahagyni, mert eldőlsz” – mondta egyik alkalommal Albert 
Einstein Nobel-díjas elméleti fi zikus. Többek között a XX. század leg-
nagyobb tudósának ezen gondolatai is eszembe jutnak akkor, amikor a 
koronavírusos világjárvány kapcsán a tiltó rendeletek sora lát napvilágot 
Európa és a világ országaiban, köztük Szlovákiában is.

Mára a helyzet javulni látszik, bár sokan, – mint néhány újságíró, 
nem várják meg a cenzort, öncenzúrába fognak – önként mondják 
le a rendezvényeket, megelőzve a felsőbb utasítást. Ez egyébként 
teljesen érhető, lelkileg sokkal nehezebb lemondani egy rendezvényt, 
mint megszervezni azt. Bizonyos szempontból tehát normálisnak is 
mondható jelenség az óvatosság, hiszen az emberekben állandóan 
jelen van a félelem, amit nem mindenki tud legyőzni. 

A Csemadok, országos, választmányi és alapszervezeti szinten 
összességében nagyjából évi 5000 rendezvényt tart, az idei év 

Országos Közgyűlésünk megvalósítására minden bizonnyal csak jövőre 
kerülhet sor, mert az őszi időszakban szerencsés esetben jó, ha meg 
tudjuk valósítani a tavasszal elmaradó jelentős eseményeket és az 
őszi-téli időszakra, a második félévre betervezett országos, esetenként 
nemzetközi rendezvényeket.

A tavalyi év a Csemadok életében jelentős évforduló volt, hiszen 
egy szervezet életében a megalapítás hetvenedik évét ünnepelni 
nagy esemény. Az idei év is jubileumi, ezúttal azonban arra emlé-
kezünk, hogy száz éve élünk kisebbségben szülőföldünkön. Őseink 
földjét száz évvel ezelőtt idegen nemzetre bízták. Erre emlékeznünk 
kellett. Június 4-én a magyarok által lakott települések nagy részén 
kisebb-nagyobb megemlékezést tartottak. 

Tíz évvel ezelőtt a magyar kormány a nemzeti összetartozás 
napjává nyilvánította június 4-ét, az idei évben ez valóban az ösz-
szetartozás napjává vált, hiszen ezek a megemlékezések voltak az 
első rendezvények, amit bezártságunk után újra megszervezhettünk. 
Ennek köszönhetően a koszorúzások, gyertyagyújtások, megemlé-
kezések közösségi élménnyé váltak, azt is mondhatjuk kiéheztünk 
a rendezvényekre. Azóta egy kicsit megint kevesebb a rendezvény, 
nemcsak a falunapok maradnak el, nemcsak a népünnepélyek, ha-
nem több csemadokos rendezvény is. Talán mindannyian érezzük, 

nehéz kultúra nélkül élnünk, zenészek, énekesek, szí-
nészek próbálnak karanténkoncerteket adni, szobai 
előadásokat, erkélykoncerteket, de valljuk be, mindez 
nem pótolja az igazi közösségi élményt. 

A római uralkodó osztály egyik jelmondata az volt: 
kenyeret és cirkuszt a népnek. A mondás is más értel-
met nyert ebben a helyzetben, hiszen a kultúrából élők 
elestek a kenyerüktől, a „cirkuszból” pedig nekünk, a 
népnek jutott kevesebb. Talán mindenki érzi, nincsen 
ez így jól. Mindannyian bízunk abban, hogy a rend 
helyre áll, mert a kodályi gondolathoz visszatérve, a 
magyarságnak szüksége van a kultúrára. 

A Kodály Zoltán által megfogalmazott gondolatok még aktuá-
lisabbak, mert a léleknek szüksége van az énekre: „Az ének szebbé 
teszi az életet, az éneklők másokét is. Nem sokat ér, ha magunkban 
dalolunk, szebb, ha ketten összedalolnak. Aztán mind többen, százan, 
ezren, míg megszólal a nagy Harmónia, amiben mind egyek lehetünk. 
Akkor mondhatjuk majd csak igazán: Örvendjen az egész világ. Legyen 
a zene mindenkié.”

Közeledik az államalapítás ünnepe, amikor Szent István örök-
ségét ünnepeljük. Bízunk benne, hogy ünnepelhetjük, mert a 
magyar államalapításra emlékezni lételemünk, ami megerősíthet 
bennünket.

Augusztus 20-a előtt pedig mi egyebet kívánhatnánk magunknak, 
mint azt: legyen a magyar kultúra mindannyiunkké, szabadon. 
Állhassanak végre színpadra hagyományőrzőink, színészeink, 
énekeseink, zenészeink, tehetségeink, hogy ünnepelhessük a ma-
gyar kultúrát! 

Illusztrációs felvételünk a Szőttes jubileumi ünnepségén készült. 
nt

statisztikája nem lesz ilyen kecsegtető, bár júniustól a kormány 
engedékenyebb, ami a járványhelyzetet érinti, de sokszor a kul-
túrát szervezők önmaguk lépnek vissza a rendezvények megszer-
vezésétől, ez valószínűleg annak is a következménye, hogy az idei 
évben ínségesen osztották a támogatásokat, valahol érthető is ez, 
a községek és városok kevesebb adóhányaddal számolhatnak, így a 
települések nagy része a kultúra és a sport területén spórol, a már 
megítélt támogatásokat több önkormányzat nem utalja át, néhány 
pedig a helyzetet látva, eleve nem osztott az idei évben dotációkat. 
Másrészt az előírások olyan szigorúak, hogy sok szervezőnek emiatt 
megy el a kedve attól, hogy a rendezvényt megtartsák, s akkor még 
nem szóltam a bizonytalanságról, hogy valóban megtarthatjuk-e a 
fesztivált, előadást, megemlékezést, ünnepet.

Mézes Rudolf áprilisi számunkban ezt írta: „mint tudjuk a tava-
lyi jubileumi év után a Csemadokban idén tisztújításra kerül sor. A 
nyilvános rendezvények betiltása miatt országos viszonylatban sok 
helyen még az évzárók is elmaradtak, s ebből eredően a tavaszra 
tervezett területi konferenciáink, valamint az őszre beütemezett XXV. 
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A Csemadok megalakulása
A második világháború óta 

jogfosztott csehszlovákiai ma-
gyarság számára az 1948-as év 
hozta meg a változás lehetősé-
gét. Az 1948-as kommunista 
hatalomátvételt követően a 
Szovjetunió számára is fontos 
volt, hogy a szocialista tábor-
ba tartozó országok között ne 
legyenek ellentétek. 

Mindez a szlovákiai magya-
rok helyzetének fokozatos ja-
vulását eredményezte. Ennek 
egyik legfontosabb eredmé-
nye volt, hogy 1949. március 
5-én Pozsonyban megalakult 

a Csehszlovákiai Magyar Dol-
gozók Kultúregyesülete, a Cse-
madok.

Az egyesület gyorsan népsze-
rűvé vált a magyarság körében, 
hiszen az üldöztetés után ez 
volt az első olyan szervezet, 
ahol az emberek szabadon be-
szélhettek magyarul, nyíltan 
művelhették a magyar kultúrát. 
Tagjai, helyi szervezetei részt 
vettek az iskolák újraindítá-
sában, a magyar nyelvű sajtó 
és könyvkiadás elindításában.  
A Csemadok kulturális moz-

galmakat indított és működ-
tetett a néptánc- (Népes, Ifjú 
Szívek, Szőttes), az énekkari 
(Kodály Napok, Tavaszi szél…), 
a színjátszó mozgalom (Jókai 
Napok, Duna Menti Tavasz), 
az irodalom és a nyelvműve-
lés (szavalóversenyek, irodalmi 
vetélkedők, Kazinczy Napok) 
népszerűsítése területén.

A Csemadokkal kezdetben a 
felső vezetésnek az volt a célja, 
hogy a kommunista eszméket 
népszerűsítse a magyarság kö-
rében. Ennek ellenére kezdettől 
fogva létezett egy „másik” Cse-

madok is, amely minden erejé-
vel a magyar öntudat erősítésén 
fáradozott. Különösen a ’60-as 
évektől felerősödött társadal-
mi-politikai szerepvállalásával a 
kisebbségi érdekegyesítés egyik 
legfontosabb fóruma lett. He-
lyet adott a prágai és a pozsonyi 
egyetemisták kezdeményezte 
ifjúsági kluboknak, a nyári 
ifjúsági találkozóknak, helyi 
szervezeteiben pedig hatékony 
művelődési klubok működtek. 

A jogfosztottság évei után 
azonban nemcsak a Csema-

dok megalakulása volt fontos, 
hiszen ekkor indulhatott újra 
a magyar nyelvű sajtó is. Még 
1948 decemberében kezdték 
meg az Új Szó kiadását, amely 
1949 májusától a kommunis-
ta párt napilapjaként jelent 
meg. Az Új Szót az ötvenes és 
hatvanas években folyóiratok 
sora követte. Ilyen volt a föld-
művelők lapja, a Szabad Föld-
műves, a Csemadok kulturális 
folyóirata, a Fáklya, majd a Hét 
és a magyar irodalmat meg-
jelentető Irodalmi Szemle. A 
legfi atalabbakhoz a Kis Építő, 

a nagyobbakhoz a Tábortűz, 
a középiskolás generációhoz 
pedig az Új Ifjúság szólt. Az 
irodalmi élet is megindult, 
kezdetben a sematizmus jegyé-
ben, az ötvenes évek végétől 
azonban a Fábry Zoltán által 
„harmadvirágzásnak” nevezett 
korszak írói már modern iro-
dalmat teremtettek.

A szlovákiai magyarság jö-
vője szempontjából azonban 
a legfontosabb eredmény az 
anyanyelvű oktatás újraindí-
tása volt. 1948 végén néhány 

szlovák iskolában már nyílt 
magyar osztály. 1949-ben a 
beiratkozások folyamán a ha-
tóságok akadályozták a magyar 
osztályok indítását, például a 
reszlokvakizált szülők gyer-
mekeit nem engedték magyar 
osztályba íratni, vagy a szülő-
ket meg sem kérdezve hatósági 
felügyelet mellett szlovák isko-
lába írták be a magyar gyer-
mekeket. 

A folyamatot azonban nem 
lehetett megállítani, az 1950/51-
es tanévben már beindultak az 
önálló magyar iskolák. Ezek 
törvényi legalizálása azonban 
csak az 1960-as 186. számú is-
kolatörvénnyel valósult meg. 
Folyamatosan kiépült a kö-
zépiskolák hálózata is, ám a 
’60-as évek végétől egyre több 
támadás is érte a magyar nyel-
vű oktatást.

A Csemadok 1949-es alap-
szabályából

„Az egyesület hivatása a kö-
vetkező:
1. Gondoskodni a csehszlováki-

ai magyar nemzetiségű polgá-
rok általános kulturális fejlő-
déséről, megszervezni köztük 
a népnevelési és művelődési 
munkát, különösképpen hoz-
záférhetővé tenni számukra a 
tudományokat és művészete-
ket.

2. Szolgálni a magyar–szlovák 
kulturális közeledés ügyét 
oly módon, hogy tolmácsol-
ja a szlovák kultúrértékeket a 
magyar lakosság és a magyar 
kultúrértékeket a szlovák la-
kosság számára. 

3. Ápolni és megszilárdítani a 
magyar nemzetiségű állam-
polgárokban a Csehszlovák 
Köztársaság népeivel való 
együvé tartozásának, vala-
mint a csehszlovák népi de-
mokrácia iránti hűségének és 
lojalitásának tudatát.

Kovács László írása a 
Magyar7 hetilapban jelent meg

A Csemadok Országos Közgyűlése az első évtizedben, vagy talán az első 
(Fotó: Magyar Művelődési Intézet archívuma)
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Megújulás előtt a Csemadok tagsági igazolványa

Felhívás

2020. július 2-án Somorján a Fórum Intézetben találkoztak 
a Benefi t Barcode Inc. vállalat munkatársai, illetve a Csema-
dok képviseletében Görföl Jenő országos titkár, Takács Ottó 
az országos iroda munkatársa és Kovács Koppány, somorjai 
alapszervezetünk elnöke.

A találkozó azzal a céllal született, hogy a Csemadok tag-
sági igazolványait miként lehetne korszerűsíteni, a fi atalabb 
generációhoz közelebb hozni. A somorjai alapszervezet már 
régebben kidolgozott egy módszert, amely a Csemadok-tagsági 
igazolvánnyal rendelkező egyéneket a városban bizonyos ked-
vezményekben részesíti.

A vállalkozást Jáger László alapító, valamint Török Zsolt 
ügyvezető igazgató képviselték. Elmondásuk szerint a Benefi t 
Barcode Inc. által közösségek (pl. érdekvédelmi szervezetek, 
egyesületek, vállalatok ügyfelei, dolgozói) számára fejlesztett, 
akár ingyenesen használható kedvezmény és elszámoló platform-
jának célja, hogy a közösségek egyszerűen és költséghatékonyan 
szolgálják tagjainak, ügyfeleinek érdekeit.

„Mivel freemium szolgáltatók vagyunk, ezért az esetleges 
együttműködés közösségüknek semmilyen költségbe nem ke-
rülne.”

A szóban forgó tagkártyák háromfajta megjelenésben lennének 
elérhetőek: virtuális-digitális, papíralapú (ezekhez mindenki 
ingyenesen juthatna hozzá), valamint a már megszokott, hagyo-
mányosnak is mondható plasztik kártya formájában (előállítási 
költség ellenében). A papír alapú kártyák e-mail-ben továbbítha-
tóak, majd a felhasználó kinyomtathatja azt. E-mail címmel nem 
rendelkező tagok számára a PDF dokumentumot kinyomtatva 
akár személyesen is átadható, vagy postázható. Amennyiben 
valaki a plasztik kártyák híve, úgy a közeljövőben megrendelhető 
a tagsági igazolvány eme formája is, megjegyzésként hozzátéve, 
hogy ez a megjelenési forma már gyártási költséggel jár.

Az új tagkártyák – a tagsági viszony igazolásán túl – a szövetség 
tagjai számára kedvezményeket, a kiskereskedő partnereik szá-
mára többlet-forgalmat tudnak biztosítani (amennyiben utóbbiak 
vállalnak némi kedvezményt/jutalékot). Minden egyes kártya egy 
úgynevezett bercode-dal van ellátva, ez lehetővé teszi, hogy a kártya 
– alapfunkcióját megőrizve – országosan több ezer kereskedőnél, 
illetve szolgáltatónál váljon elfogadhatóvá. A bercode-dal ellátott 
kártyák tulajdonosai Magyarországon már több, mint ezer kedvez-
ményadónál vásárolhatnak olcsóbban.

A tagkártyához párosul egy applikkáció, amely ingyenesen elér-
hető a Google Play áruházból, valamint az Apple App Store-ból is. 
Az applikáció lehetővé teszi kártya digitális megjelenését, így elég 
ha az elfogadó helyeknél csak a telefonunkon keresztül mutatjuk be 
kártyánkat, láthatjuk az esetleges kártyaelfogadó helyeket, valamint 
nyilvántartja a vásárlásokkor elnyert kedvezmények összegét.

A tervek szerint a nyár eleji találkozót további tárgyalások követik, 
a Csemadok országos  irodája szorgalmazza a tagsági igazolványok 
korszerűsítését, mobiltelefonos applikációval történő bővítését. A 
vállalkozás képviselői meghívást kapnak a soron következő Országos 
Tanács ülésére, valamint a legközelebbi titkári értekezletre is, hogy 
a felmerülő kérdésekre kielégítő válasszal szolgálhassanak.

A képen egy kártyasablon látható, amennyiben a kártyák beve-
zetésre kerülnek, úgy a Csemadokra szabott, egységes grafi kával 
ellátott kártyák kerülnek kibocsátásra. to

A Csemadok Országos Tanácsa megbí-
zásából a Csemadok Nagykürtösi Területi 
Választmánya 2020. október 10-11-én ren-
dezi meg a XXI. ŐSZIRÓZSA magyar-
nóta-énekesek országos versenyét, ha idő-
közben nem lépnek életbe újabb országos 
korlátozások. Zenei kíséret: Mezei Zsolt 
és zenekara – Dunamocs. A versenyen való 
részvétel feltételei és lebonyolítási rendje 
nem változik.

A nótaénekesek versenyébe 2020. szeptem-
ber 13-ig azok jelentkezését várjuk, akik be-
töltötték 16. életévüket, felső korhatár nincs. 
A versenybe 2 magyar nótával – hallgató, 
csárdás – lehet jelentkezni írásban név, elér-
hetőség (pontos lakcím, e-mail, telefonszám) 
valamint a nóták címének és hangnemének 
feltüntetésével a Csemadok Nagykürtösi 
Területi Választmányánál:

Oblastný výbor Csemadoku,
991 28 Vinica, Nekyjská 397/27.
e-mail: csemadokntv@gmail.com

Az e-mail tárgyában és a borítékon tün-
tessék fel, hogy: „ŐSZIRÓZSA”. Az ér-
deklődők bővebb tájékoztatást kérhetnek a 
Csemadok NTV telefonszámán: 

0907 85 62 96. 

A jelentkezőknek részletes információt 
küldünk.

A jelentkezési lapok letölthetők 
a Csemadok honlapjáról (www.intezet.sk; 
www.csemadok-hu.eu) vagy beszerezhetők 
a Csemadok területi választmányainál. 
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Add tovább a lángot!
2020. július 19-23. között harmadik alkalommal szervezték 

meg az Add tovább a lángot! – a Csemadok ifjúsági tréningjét, 
ezúttal Gombaszögön, a Fiatalok a Jövőért polgári társulás 
közreműködésével a Bethlen Gábor Alap támogatásának kö-
szönhetően. Ezúttal tizenkilenc tettre kész, mindenre kíváncsi 
fi atal érkezett, hogy bővítse tudását, részese legyen annak a 
varázslatnak, amit a Csemadok Ifjúsági Tagozatához tartozva 
élhet meg. 

A nyitónapon Köteles László, a Csemadok alelnöke köszöntötte 
a résztvevőket, eredményes munkát, kitartást kívánt nekik. Orosz 
Örs örömét fejezte ki annak kapcsán, hogy Gombaszög adhatott 
helyszínt a nyári tréningnek. A képzők csapata elsősorban a Petőfi  
Sándor Program ösztöndíjasai voltak, akik Felvidéken teljesítettek 
szolgálatot az elmúlt egy évben. Fózer Dóra Táborszervezés elmé-
letben és gyakorlatban című interaktív előadásával kezdtük a hetet. 
Csanak Szabolcs az online világban mutatott hasznos fogásokat 
Google adta lehetőségek és Time Management témakörökben. 
Martin Vivien ráébresztette a résztvevőket, mennyi munka áll egy 
esemény megrendezése mögött, a Rendezvényszervezés elmélete 
és gyakorlata címmel tartott előadást. A januári tréningen nagy 
sikere volt a konfl iktuskezelés témakörnek, így Balázs Lilla ismét 
ebből a kimeríthetetlen anyagból hozott egy interaktív előadás-
nyi szeletet. Pap Boglárka ön- és társismeret témával készült. A 
Csemadok Nyitrai Területi Választmányának titkára, a Fiatalok a 
Jövőért polgári társulás alelnöke, Neszméri Tünde látogatott el a 
fi atalokhoz kézműves foglalkozást tartani, és beszélgetni, valamint 
Tóth Péter Lóránt, a versvándor Radnóti-esttel tette gazdagabbá 
a tréninget. A résztvevők a helyi érdekességeket is meglátogatták, 
jártak a barlangban, és a pálos kolostornál Szabó Endre kalauzolta 
őket pár ezer évvel korábbi időbe.

A munka nem áll meg a tréning végeztével. A résztvevőknek három 
alkalommal kell számot adniuk a megszerzett tudás gyakorlati al-
kalmazásáról. Elmondható, hogy ismét szoros barátságok kötődtek, 
melyek gyönyörű együttműködések kezdeti szálai lehetnek.  PB
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A fi atalok is véleményt mondtak a táborról. Ezeket az alább 
olvashatják. 

Az Add tovább a lángot! tábort/képzést minden olyan fi atalnak 
ajánlom, ki a nyarat hasznosan, új ismereteket szerezve szeretné 
tölteni. A képzés alatt betekintést nyerünk a tábor- ill. rendezvény-
szervezésbe, önmagunkat is jobban megismerjük, új ötletekkel, 
motivációval leszünk gazdagabbak. Az előadásokból rengeteg új 
információt vihetünk magunkkal, ha netán kérdéseink merülnének 
fel, szívesen hallgatnak meg minket és válaszolnak. Ezek mellett a 
képzés hangulata egyáltalán nem komor, hanem tele van ismerke-
dős, csapatépítő játékokkal, melyek feldobják a hangulatot.

Mego Krisztina – Galánta

A tábor felemelő volt, olyan érzés kerített hatalmába, hogy meg-
találtam a helyem. Megértettnek és befogadottnak éreztem magam 
bármit is csináltunk. Rengeteget tanultam erőlködés nélkül, szóra-
koztató játékokon és foglalkozásokon keresztül. Bármikor szívesen 
visszamennék, hacsak néhány perce, órára is. A tréning alatt mind 
azt kívántuk bárcsak hosszabb lett volna, lelkesedést, motivációt 
és tudást kaptunk, amiért mindig hálás maradok.

Soltész Luca – Királyhelmec
Rengeteg pozitív impulzus ért a 4 nap alatt. Nemcsak hasznos infor-

mációkkal gazdagodtam, de olyan barátságok is köttettek, amelyeket 
akár évekig tartana felépíteni. Hihetetlen, mennyi tiszta lelkű ember 
gyűlt össze pár napra, hogy tanuljon, de közben jól is érezze magát. 
A jókedv és az eszméletlenül jó fejű társaság adott volt minden prog-
ramhoz, még a kiszámíthatatlan időjárás ellenére is. Jó kis csapatot 
építettünk a tréning alatt. Remélem még összegyűlik ez a társaság (is) 
egy következő táborban. Addig meg csak köszönöm a lehetőséget, 
hogy ott lehettem.  György Szilvia – Nagykürtös

Harmadik alkalommal vettem részt az Add tovább a lángot! tré-
ningen. Ami miatt rendszeres visszajáró vagyok az a tudat, hogy egy 
csapat részévé válok, de ennek ellenére fejleszthetem magam, mint 
különálló egyén. Amellett, hogy megtudtam mi minden kell egy jól 
megszervezett rendezvényhez, olyan kérdésekre is választ kaptam, ami 
sok velem egykorú kamaszt foglalkoztat. Milyen ember vagyok én? Mi 
a szerepem ebben egy csapatban?  

A szervezők minden alkalommal újabb és újabb módon adják át 
tudásukat, megtalálva az egyensúlyt tanulás és játék közt. Úgy gondo-
lom, ez a rendezvény összekapcsolja a hasonló érdeklődésű felvidéki 
fi atalokat, akik tenni akarnak kultúrájuk fennmaradásáért és egy 
olyan közösséget épít, ahol mindenki megtalálja a helyet. 

Tari Eszter – Galánta
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Társadalmi és közművelődési 
Szövetségünk, a Csemadok te-
vékenységi formái, célkitűzései 
között szűkebb pátriánkban, a 
Mátyusföldön is az egyik leg-
fontosabb feladat a népi nem-
zeti értékeink őrzése, ápolása, 
fejlesztése és elsősorban annak 
a továbbadása, az új nemzedék 
nevelése. 

Alapszervezeteink és önte-
vékeny művészeti csoportjaink 
vezetői a szülők és pedagógu-
sok, valamint településeink 
önkormányzatainak és a kü-
lönböző civil szervezeteknek a 
képviselői a nyári időszakban az 
egyik elsődleges küldetésüknek 
tartják a gyermekek részére a 
különböző táborok megvaló-
sítását, ahol a kultúra ápolá-
sán kívül fontosnak tartják a 
fi atalok hasznos időtöltésének 
biztosítását a nyári szünidőben, 
bevonásukat a közösségi életbe, 
s emellett a szülők részére is 
megnyugvást jelent, hogy gyer-
meküket a nyári időszakban is 
biztonságban tudhatják azalatt 
míg ők munkahelyi kötelezett-
ségeiknek tesznek eleget.

Július folyamán Deákin, 
Felsőszeliben, Királyrévben, 
Nagyfödémesen, Nádszegen, 
Vágkirályfán és Vízkeleten ese-
tenként 15-20 személy munkál-
kodott annak érdekében, hogy 

Öt napon keresztül különböző kézműves mesterségek képviselői 
adtak ízelítőt mesterségbeli tudásukról az érdeklődő gyermekeknek 
a zsigárdi tájház udvarán. A hagyományos rendezvény célja a sza-
badidő hasznos eltöltése, a gyermekek képességeinek fejlesztése, az 
élmények közös megélése volt. 

Az egyes foglalkozásokat Szomolai László, Szomolai Adrianna, 
Darázs Enikő, Čaprda Erzsébet, Žiaček Margaréta, Lukács Bianka és 
Lukács Karola vezették.

a félszáznál is több gyermek jól 
érezhesse magát a különböző, 
elsősorban kézműves, vagy egyéb 
szakmai, verses, zenés, sportos 
vagy vizes táborban. 

Akadt település, pl. Nádszeg, 
ahol a nagy érdeklődésre való 
tekintettel két tábort is ren-
deztek és külön örömöt jelent, 
hogy egyes szervezeteink már a 
huszadik vagy esetenként már 
közel a harmincadik táborukat 
valósítják meg ebben az évben, 
igyekezvén betartani a korona-
vírusos járvány időszerű társa-
dalmi, higiéniai, egészségügyi 
előírásait.
Őszintén reméljük, hogy továb-

bi szervezeteinknek is sikerül a 
betervezett táboraikat a kelle-
mest a hasznossal egybekötve, 
elsősorban saját maguk örömére 
megvalósítani, s ezáltal hozzájá-
rulni a bevezetőben vázolt célok 
eléréséhez.

Külön öröm a rendezvények 
szervezői számára, hogy az egyes 
nyári táborok sikeres megvaló-
sításába évről-évre egyre több 
helyen kapcsolódnak be azok a 
fi atalok, akik néhány évvel, év-
tizeddel ezelőtt még ezeknek a 
táboroknak az örömeit élvezték, 
a mára már saját tapasztalata-
ik igyekeznek a táborlakoknak, 
esetenként saját csemetéiknek 
továbbadni. mr

Az első napon kevesebben voltak a táborban, de a többi na-
pon már nagyobb volt az érdeklődés. Az 5 nap alatt összesen 66 
gyermek kézműveskedett, a többség az egész hetet ott töltötte. 
Egyszerű, könnyen elsajátítható kézműves technikákat tanultak 
meg. Agyaggal dolgoztak, gyöngyöt fűztek, természetes anyagok-
ból készítettek tárgyakat. Például írószertartót nád, fa és mezei 
virágok segítségével. Mézeskalácsot sütöttek, amelyet magvakkal 
díszítettek. Készült falidísz, könyvjelző, képkeret, kulcstartó, 
karkötő, pillangó, ajtódísz, boszorkány, kiskakas, cserepes virág, 
hűtőmágnes, napocska.

A tábort szorgos segítők felügyeleték, akik játszottak a gyerekekkel, 
tízórait készítettek, frissítőről gondoskodtak. Az érvényben lévő, 
a szlovákiai hatóságok által előirányzott járványügyi szabályokat 
a szervezők igyekeztek betartani – a tábor helye a tájház udvarán 
felállított sátrak és a tájház folyosója volt, vagyis a foglalkozások 
mindegyike a szabadban zajlott. 

A kézműves tábor az idei Kaszás Attila Kulturális Fesztivál első 
rendezvénye volt. A Kisebbségi Kulturális Alap és Zsigárd község 
anyagi támogatásával valósult meg a Pro Traditione PT szervezésében, 
2020. július 6-tól július 10-ig.  km
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A Csemadok Ekeli Alapszervezete pár évvel ezelőtt hagyomány-
teremtő szándékkal elevenítette fel az aratási koszorú elkészítését és 
a kenyérszentelést. A koszorút a Csemadok tagjai és az ekeli nyug-
díjas klub asszonyai közösen készítik. Még az aratás előtt leszedik a 
gabonát, amiből azt megkötik. Egy régről maradt harang alakú váz 
alapra kerülnek a termények: hosszú kalászú búza, zab és rozs. Az 
így elkészített koszorút piros-fehér-zöld szalagokkal díszítik. Már az 
aratási koszorú elkészítése is közösségi élmény, hiszen 8-10 asszony 
köti, kiegészülve a fi atalabb generáció tagjaival, hogy elsajátíthassák a 
koszorúfonás titkát. Az elkészült aratási koszorú Szent Isván-napján, a 
helyi római katolikus templomban kerül megszentelésre az új kenyérrel 
egyetemben, így adva hálát a termésért, a kenyérért. vl Tisztelet Szent Lászlónak címmel indult útjára a program, amelyből 

mára már hagyomány vált. Köztudott, hogy Pozsonyban a Prímáspalota 
udvarában található a Szent László kápolna, amelyben alkalmanként 
szentmisét is bemutatnak.

A Csemadok alapszervezetek országszerte megemlékeznek a magyar 
szent királyról, Szent Lászlóról. Pozsonyban is kerestük ennek lehető-
ségét, mígnem 2017-ben megszületett az ötlet a főváros nyári kulturális 
életébe beépíteni egy az alkalomhoz és a helyhez illő hangversenyt.

A gondolatot tett követte és megkérdeztük Pozsony akkori főpol-
gármesterét, Ivo Nesrovnalt, megkaphatnánk-e erre az alkalomra a 
kápolnát és vállalná e a védnökséget a program felett. Ő ezt örömmel 
vette és azóta a hagyományos rendezvény felett a jelenlegi főpolgár-
mester – Matúš Vallo is védnökséget vállalt. Ennek köszönhetően 
a pozsonyi Csemadok alapszervezetek az Országos Tanáccsal és a 
Pozsonyi Magyar Katolikusok Közösségével együtt a főpolgármester 
védnökségével szervezi a szentmisével egybekötött hangversenyt. Így a 
galántai Kodály Zoltán Daloskör (2017), a komáromi Concordia (2018), 
az esztergomi Balassa Bálint Vegyeskar (2019) után idén, 2020, június 
27-én Dévai Nagy Kamilla és tanítványai mutattak be gitárkísérettel 
egy remek programot Krónikás ének a szeretetről címmel. Idén má-
sodszor előzte meg a programot a Szent László tiszteletére bemutatott 
szentmise, amelyet Molnár Tamás atya ajánlott fel. JI

Tornalján a Csemadok Területi Választmánya 2020. július 27-31. között 
nyári kézműves tábort szervezett 6 – 12 éves gyerekek részére a Rákóczi 
Magyar Házban. A házat és annak udvarát 34 gyermek szorgos munkája, 
s játékuk zaja töltötte be. Délelőttönként 10 fajta foglalkozással telt az idő: 
gyöngyözés, szövés, tojásfestés, körmöcskézés, kosárfonás, agyagozás, 
fafaragás, szalvéta technika, nemezelés, gyertyaöntés. A délutáni séták 
után közös játékok, zenés tánctanulás és népi játékok következtek. Utolsó 
napon a füleki várat, illetve a somoskői várat látogattuk meg.  MK

Örömmel tudatjuk a Csemadok tagsággal, 
hogy Rozsnyón a Csemadok egyik alapító tagja, 
Jankó Anna néni betöltötte a 101-ik életévét. 
Jelenleg a nyugdíjas otthon lakója. Megtisztel-
tetés volt számunkra, hogy köszönthettük őt. 
Aminek nagyon örülünk, hogy mosolygós arca 
megmaradt olyannak, mint mikor még bejárt 
a Csemadokba a férjével együtt. Özvegysége 
után is megmaradt jó magyar embernek és Cse-
madok-tagnak. Ami örvendetes, hogy látogatá-
sunk alkalmából titkárunkat, Füzék Erzsébetet 
megismerte és örült a látogatásunknak. Isten 
éltesse őt még sokáig! f
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     Tavaly ősszel két helyszínen, Gímesen és Alsóbodokon nagy 
sikerrel mutatták be a Zrínyi Ilona életét bemutató monodrámát, 
Hedry Mária: Szenvedély és hűség címmel megírt darabját. A sikeren 
felbuzdulva idén tavaszra újabb két helyszínre tervezte a Csemadok 
Nyitrai Területi Választmánya a bemutatót, ahogy sok minden, így 
ez sem valósulhatott meg, de a szervezők úgy döntöttek, nyáron 
Nagycétényben, ősszel Kálazon megszervezik az előadást. 

Július 22-én a nagycétényi kultúrházban a Csemadok Tiszta Forrás 
Nagycétényi Alapszervezete és a területi választmány meghívására 
sokan voltak kíváncsiak az előadásra, melynek sikerét bizonyítja, 
hogy többen könnyeztek előadás közben, a végén pedig állva tap-
soltak. Majzik Edit Jászai Mari-díjas színész átéléssel, alázattal 
adta elő a nemzet nagyasszony szerepét; Zrínyi Ilona vívódásai, a 
vezető, a törékeny asszony és a szerető édesanya is kiérződött az 
előadásból. 

jelenik meg az előadásban, s teszi hitelessé a konfl iktusok közötti 
emberi nagyságát. Az előadás hiánypótló szerepet játszik a törté-
nelmi drámák sorában, amelyek a színház eszközeivel gyarapítják 
a nézők történelmi ismereteit. A darab lényegében felöleli Zrínyi 
Ilona felnőtt életének minden fontos korszakát. Ily módon egy 
időutazásnak lehetünk tanúi. Az első jelenetben hajón vagyunk, 
Zrínyi Ilona kíséretével és Thökölyvel száműzetésének utolsó és 
legtávolabbi állomása, Kis-Ázsia felé halad. Egyedül van a fedélze-
ten, s az éjszaka csendjében megidézi életének állomásait. A darab 
során vissza-visszatérünk a hajóra, s ez a színhely a keretjátéka az 
előadásnak.

Alakján keresztül képet kapunk a XVII. századi Magyarország 
politikai állapotáról, katonai eseményeiről, a kuruc korszak kez-
deteiről. Emlékeiben megidézi apját, Zrínyi Pétert, akit hős kato-
naként az osztrák császár perbe fogott, és árulás koholt vádjával 
kivégeztetett. Látjuk esküvőjén Munkács várában, s a Thököly iránti 
szenvedély ellentmondásos stációiban.

Thököly Imre kezdeti katonai sikerei, mint a felvidéki, partiumi 
várak elfoglalása, meghódolása boldogsággal tölti el, s a csatákba 
is követi élete szerelmét. Később a zuhanás idején, Thököly török 
elfogatásakor már Munkács várát védi, mint „Európa legbátrabb” 
asszonya. A korabeli krónikák rajongással beszélnek róla, s ő volt 
az a személy, aki nő létére is utolsó pillanatig védte a rá bízott várat, 
noha a reménytelenség nyilvánvaló volt a túlerővel szemben, de ő 
ilyen módon akart hazájának becsületet szerezni. A vár kénytelen 
feladása után Bécsbe kerül gyermekeivel, ahol a megállapodás 
ellenére elszakítják tőle Ferenc fi át. Az osztrák árulás másodszor 
is kettétöri életét. 4 évi tartózkodás után Thököly kiváltja két elfo-
gott osztrák generálissal, s engedélyezik, hogy kövesse urát török 
birodalmi helyekre. Így él majd Bulgáriában, Konstantinápolyban, 
s végül Nikodémiában, ahova a hajó viszi. A darab tömören ragadja 
meg életének fontos pontjait, s ezekből fonja meg egy rendkívüli 
személyiség portréját a dráma lehetőségeit kihasználva. Zrínyi Ilona 
példás alakja nem merülhet a feledés homályába.

Ehhez járult hozzá most a nagycétényi előadás is, amelyen minden 
korosztály képviseltette magát.  n

Nagycétényben az idén ősszel elindul a magyar 
óvodai oktatás, a községben a Kárpát-medencei 
Óvodafejlesztési Programnak köszönhetően 
megépült a magyar óvoda, melynek építtetője a 
Vidéo Alapítvány volt, fenntartója a Zoboralja 
Kht. lesz. Az óvoda körüli teendőkbe besegí-
tettek Csemadok Tiszta Forrás Nagycétényi 
Alapszervezetének tagjai is, ott voltak a te-
reprendezésnél, a bútorok összeszerelésénél, a 
parkosításnál, a játszótér kialakításánál, de a 
nyílt nap megszervezésénél is. Hogy az óvoda 
környezete még szebb legyen a Tiszta Forrás 
Alapszervezet mellett működő Nagycétényi 
Citerazenekar tagjai az összetarzozás jegyében 
elültettek egy selyemakácot, amely arra em-
lékezteti majd a gyermekeket, hogy örömmel 
látják őket a magánintézményben.  t

Zrínyi Ilona nemzetféltése azt a gondolatot indította el a közön-
ségben, hogy a darab mondanivalója igencsak aktuális. 

A mű ajánlójában ez olvasható: A dráma hitelesen mutatja be 
Zrínyi Ilona sokarcú, izgalmas alakján, drámai sorsán keresztül a 
magyar történelem egyik legbonyolultabb s egyben legvitatottabb 
korszakát. Zrínyi Ilona Thököly Imréhez és fi ához, II. Rákóczi Fe-
renchez fűződő viszonya alkotja a darab fő gerincét. Mint nő, mint 
anya, s egyben a hazaszeretet példátlan emblematikus személyisége 


