
Január 9-én Galántán ülésezett a Cse-
madok Országos Tanácsa, amelyen Bárdos 
Gyula elnök beszámolt az elmúlt év esemé-
nyeiről, köszönetet mondva a Csemadok 
tagságának az aktív munkáért. Kiemelte: az 
idei év a tisztújítás jegyében zajlik a Csema-
dokban, de február 29-én is fontos megmé-
rettetés vár a felvidéki magyarságra. 

A tanácskozáson egyebek mellett Kiss 
Beáta, szórványért felelős elnökségi tag be-

számolt a szórvány tanács eredményeiről, 
amelynek köszönhetően ma már a közbeszéd 
tárgya a szórványosodás, és elindult több 
program is ezek egy része a nyelvterület 
északi részén élők rendezvényei, másrészt 
a tömb és a szórvány együttműködésének 
programjai. 

Varga Tibor az ifjúságért felelős elnökségi 
tag hangsúlyozta a fi atalok bevonásának 
fontosságát a szervezetbe, örömét fejezte ki, 

Nemzetrészünk megmaradásáért

„Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg nem szerzi magának.” Kodály Zoltán
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hogy több régióban is elindult a fi atalítás fo-
lyamata. Köszönetet mondott az Add tovább 
a lángot! képzés szervezőinek és képzőinek 
is, valamint azoknak a fi ataloknak, akik a 
területi választmányok vagy alapszervezetek 
mellett, azok munkáját segítve dolgoznak. 

Az Országos Tanács a 2020-as év fontos 
eseményeivel is foglalkozott. Ezzel kapcso-
latban a Tanács határozatban leszögezte: A 
Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közműve-

lődési Szövetség, a Csemadok, az elmúlt 70 
évben, a felvidéki magyarság identitásának, 
kultúrájának, nyelvének, hagyományainak 
letéteményese volt, és az a napjainkban is. A 
társadalmi szerepe elválaszthatatlan a kulturá-
lis tevékenységétől, ezért is fontosnak tartjuk, 
hogy következetesen és egyértelműen állást 
foglaljon olyan kérdésekben, mely nemzetré-
szünk megmaradását, jövőjét nagymértékben 
befolyásolják. Ilyen kérdés ma, a közel másfél 

évtizedes politikai megosztottságunk után, a 
felvidéki magyar nemzeti egység megteremté-
se, egy olyan közösségi összefogás létrejötte, 
mely hosszú távon biztosítja az itt élő magyar 
anyanyelvű polgártársaink nyelvi, kulturális, 
oktatási, emberi és kisebbségi létéből fakadó 
jogait. A Szövetség ezért felszólítja tagjait, 
szimpatizánsait, fi atal támogatóit, hogy a 
február 29-én sorra kerülő választásokon 
minden fenntartásukat és kétségüket félre 

téve járuljanak az urnákhoz, és támogassák 
azon jelöltjeinket, akik a szövetség tagjai-
ként, tisztségviselőiként részt vállalnak ennek 
a társadalmi súlynak a növelésében, annak 
érvényre juttatásában, hogy a szlovák tör-
vényhozásban képviselhessék programunkat, 
elképzeléseinket,  hogy olyan törvényeket tud-
janak támogatni és előterjeszteni, amelyek a 
felvidéki magyar közösség megmaradását és 
fejlődését biztosítják.  nt

Bárdos Gyula Kiss Beáta Varga Tibor
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Lapunk hasábjain többször közöltük a 
felhívást: küldjék el szerkesztőségünknek 
visszaemlékezéseiket a Csemadokról. Az 
elmúlt hét évtizedben számtalan érdekes 
esemény történt Szövetségünkben, amelyek 
megjelentetése a múlt megismeréséhez nagy-
ban hozzájárul. Kleinné Szombath Marian-
na, Marika, nyugalmazott óvópedagógus, az 
érsekújvári Napsugár néptáncegyüttes veze-
tője, koreográfusa, a színjátszócsoport tagja, 
koreográfusa, a társastánccsoport alapító 
tagja, a Kassák Lajos Ifjúsági Klub alapító 
tagja eljuttatta hozzánk emlékeit. 

Az általam aktívan látogatott és aktív 
munkámmal támogatott Csemadok tevé-
kenységeken kívül számtalan kört, aktív, 
feledhetetlen embert kellene még megem-
lítenem, akik méltán megérdemelnék, hogy 
szóljak róluk, s akik munkáját becsben kel-
lene tartani és mindannyiszor megemlíteni, 
nehogy feledésbe merüljenek. A teljesség igé-
nye nélkül, nagyon röviden, de megteszem, 
hogy legalább ilyen módon kapjanak teret, 
s ne kerüljenek a feledés homályába. Én 
elmondhatom, hogy a helyi szervezet összes 
Csemadok elnökét személyesen ismertem 
szüleimen keresztül, fellépéseim által, majd 
aktív Csemadokos tevékenységem idejéből. 
Ugyanígy a vezetőségi tagokat is. Kiemelném 
azonban közülük Sidó Zoltánt, akit minden 

téren példaként állíthatunk mindannyiunk 
elé, s aki helyi szinten, de országosan is, 
erőn felüli, magasszintű, sokoldalú munkát 
végzett, s kinek leírhatatlan érdemei vannak 
a „közért” való tettekben. De nemcsak Cse-
madok elnökként dolgozott, színdarabban 
szerepelt, konferált, ha kellett velünk dolgo-
zott a pinceklub kialakításában stb.

Emlékeim a Csemadokról – 6. rész

Zselízen az érsekújvári kicsik

Az érsekújvári Napsugár 1969-ben Gombaszögön

A vezetőségi tagok közül Szaló Béla bá-
csit említeném, aki hosszú évekig látta el 
a pénztárnoki funkciót nagyon példásan, 
nagy pontossággal, s amellett tagja volt a 
Csemadok kórusának, és számtalanszor be-
mutatkozott szólistaként is. Szívügye volt a 
Csemadok.

Az előzőekben említett színjátszócsoport, 
nép- és társastánccsoport, a KLIK mellett 
további nagyon aktív és színvonalas tevé-
kenységet kifejtő körök, csoportok működ-
tek. Így: 1949 áprilisában megalakult az 
énekkar Kovács Pál vezetésével, későbbi 
vezetők Krajcsír János, Chovanec Ondrej, 
Kopasz Elemér, Trelaj Géza, Kopasz Csaba, 

Zsilinszky Sándor, 
Papp László, Veszp-
rémi Ferenc. Kopasz 
Elemér ideje alatt 
volt a legmagasabb 
a kórustagok száma, 
járási, kerületi, or-
szágos kórustalálko-
zókon arattak nagy 
sikert. A kórus jó ala-
pul szolgált a későbbi 
színjátszócsoport fel-
lépésein, rendezvé-
nyein, s a színdarab-
okban. Utánpótlás 
hiányában fokozato-
san szinte megszűnt 

kórusként, már csak Záhorszky Elemér 
rendezvényein léptek fel. Jelenleg Szombat 
Károly irányításával vesznek részt a város 
és a Csemadok rendezvényein.

1963-ban alakult meg a Honismereti Kör, 
melyet Badin Győző majd Major Ferenc 
vezetett. Tagjai értékes, jó munkát végez-
tek, számtalan magas szintű előadást, estet 

szerveztek. Major Ferenc a helyi szerve-
zet titkári funkcióját is évtizedekig ellátta. 
Munkáját nagyon felelősségteljesen végezte. 
Helytörténeti írásai, gyűjtőmunkája, kutatói 
tevékenysége példaértékű volt.

1970-ben Hodossy Gyula „Iródia” néven, 
a kezdő írónemzedék számára egy fórumot 
hozott létre, kb. 1990-ig működtek. 

1972-ben Balogh György vezetésével aktí-
van működött a képzőművészetet kedvelők 
klubja. Az ő tevékenységük is aktív, szép 
színfoltja volt a helyi Csemadok szervezet 
sokrétű munkájának. Több, akkortájt felbuk-
kanó amatőr, ügyes és művészi színvonalat 
képviselő képzőművész vált a csoport lelkes 
tagjává, mint pl. Dr. Tóth Elemér, Kanyicska 
Csaba, Bresťák Sándor, Szegheő Gábor és 
még sokan mások. Számtalan tagot tudtak 
magukénak, elődásokat, táborozásokat szer-
veztek, kiállításokat rendeztek, kb. 1990-ig 
működött a csoport sokunk örömére.

1975-ben megalakult az ügyes kezek klubja 
Bencze Anna irányításával. Az általuk csak 
„Böködőkör”-nek nevezett csoport évekig 
dolgozott együtt, munkáikból kiállításokat 
rendeztek. Ancsi néninek köszönhetően is si-
került új ruhákat varratnom a néptáncegyüttes 
felnőtt csoportjának, majd később a szülők 
bevonásával a gyermekcsoportnak is.

1988-89-ben megalakult Juhász R. József 
vezetésével a „StúdióERTÉ” kísérleti mű-
vészfesztivál.

Mindezen csoportok működése, létezé-
se jelentette, hogy élet van a székházban, 
hogy van miért bejönni, belátogatni, s hogy 
mozgalmas, értékes munka folyik, ami éle-
tet visz a mindennapokba, s ez által szinte 
otthonunkká válhatott a Csemadok.

A befejező részt következő számunkban 
olvashatják. 



32020. február

ELSÔ KÉZBÔL SZÍNES

Az alábbi érvcsomagot februári ülésén jóváhagyta a Szlovákiai 
Magyarok Kerekasztalának Koordinációs Bizottsága. Szövetségünk, 
a Csemadok a kerekasztal tagja.

1.Azért menj el szavazni, mert különben a régiódnak nem lesz 
képviselete a parlamentben! Így a település, ahol élünk, ko-
moly bevételektől eshet el, hiszen nem lesz, aki előhozza a 
helyi problémákat az összes lehetséges, rendelkezésére álló 
fórumon.

2. Azért menj el szavazni, mert a magyar közösség problémáit 
hitelesen csak magyar nemzetiségű képviselők tudják közvetí-
teni és megoldani! Aki nem ismeri ezt a közeget, a gondokkal 
és a megoldásokkal sem lehet tisztában, teljesen átruházzuk 
azt a szlovák többségre.

3. Azért menj el szavazni, mert a demokrácia így működik! A 
rendszer fi gyelembe veszi a nép akaratát, de a pártok össze-
tételére és a parlamentben ülő képviselők személyére csak a 
leadott szavazatok vannak hatással. Aki tiltakozik, és távol 
marad, az a rendszer működtetéséből is kimarad, saját maga 
meg lemarad.

4. Azért menj el szavazni, mert így nyilvánítod ki a véleményed a 
politikáról! Ha tetszik, akkor támogasd a kormánypártokat, ha 
nem tetszik, akkor pedig támogasd azokat, akik a kormányt 
le akarják cserélni!

5. Azért menj el szavazni, mert biztosan vannak a választásokon 
induló jelöltek között olyanok, akikben személyesen megbí-
zol! Ők alkalmasabbak lehetnek a képviselői munkára, mint 
az ellenfeleik és a számodra láthatatlan politikusok, miért ne 
segítenél nekik egy szavazattal?

6. Azért menj el szavazni, mert ez az egyetlen, garantáltan gya-
korlati következményekkel járó módja annak, hogy kifejezd 
az elégedetlenséged, vagy az elégedettséged! A facebookon 
való kommentelés nem ilyen módszer (de ha gondolod, csi-
náld azt is)!

Tizenöt ok a szavazásra
7. Azért menj el szavazni, hogy javíts az ország állapotán! Úgy 

gondolod, hogy minden és mindenki ellened dolgozik? Többek 
között akkor válhat jobbá a helyzet saját magad, családtagjaid 
és a hozzátartozóid számára, ha rátermett emberek képviselik 
az érdekeid!

8. Azért menj el szavazni, hogy jobb országot hagyj rá a gyer-
mekeidre, unokáidra és szeretteidre! Valaki fákat ültet az 
utókornak, mások pártokra szavaznak, mert úgy gondolják, 
hogy hosszú távon megalapozzák az állam és a közösségük 
sorsát. Te is megteheted!

9. Azért menj el szavazni, hogy joggal kritizálhasd a politikát és 
a politikusokat! Szép dolog kívülről bekiabálni és mindenkit 
kiosztani, de ha nem voltál szavazni, saját magad is felelős 
vagy az előállt helyzetért!

10. Azért menj el szavazni, mert nagyon rossz vége is lehet a 
választásnak, ha a szélsőségesek és nacionalisták hatalomra 
kerülnek! Számukra a szlovákiai magyar társadalom egyene-
sen egy felszámolandó közösség. Ha nincs képviselet a parla-
mentben, sokkal könnyebb dolguk akad abban, hogy meg is 
valósítsák a céljaikat!

11. Azért menj el szavazni, mert négyévente egyszer tudod csak 
megtenni! Máskor nem szólhatsz bele abba, kik ülnek a par-
lamentben, még akkor sem, ha nagyon szeretnéd! Kimehetsz 
tiltakozni az utcára, de ehhez képest elmenni a szavazóhelyi-
ségig igazán nem kerül sok energiába.

12. Azért menj el szavazni, mert így támogathatod azt a hozzá-
tartozód, aki fontos a számodra! Még ha te nem is tervezed, 
a szüleid, gyerekeid, rokonaid, barátaid valamelyike biztosan 
szavaz. Szívesen veszik, ha csatlakozol hozzájuk. Jó érzéssel 
tölti el őket, ha többet tehetnek a számukra fontos ügyekért!

13. Azért menj el szavazni, mert a helyi magyarság megmara-
dása is függ az eredményektől! A parlament ráhatással van 
a törvényekre, a pozsonyi döntések kihatnak a régiókra, a 
régiók állapota megerősítheti, vagy még jobban szétverheti 
a helyi közösségeket. Úgy akadályozhatod meg a folyamatot, 
ha szavazol!

14. Azért menj el szavazni, mert így is támogatni tudsz egy vagy 
több elvet, amivel egyetértesz! Tetszik a magyar képviselet, az 
összefogás, a régiós érdekérvényesítés gondolata, vagy valame-
lyik szakmai célkitűzés? Egy szavazattal kiállhatsz mellette, 
magadért, az elveidért! A szavazatoddal ugyanígy kiállhatsz 
valamilyen másik elv ellen.

15. Azért menj el szavazni, mert ha te nem is, mások elmennek 
szavazni és döntenek helyetted. Olyanok is, akik elképesztő 
nézeteket vallanak rólad és a számodra fontos dolgokról. Biztos 
lehetsz benne, hogy nem várhatsz tőlük semmi jót. Ezt csak 
úgy tudod orvosolni, ha saját magad is szavazol!
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A második világháborút követően, a felvi-
déki magyarság sajátos kálváriát járt. Fenn-
maradása érdekében kénytelen volt megszer-
vezni önmagát. A kultúra, az anyanyelv és a 
történelmi emlékezet őrzőjévé hamarosan 
a Csemadok vált. Ennek egyik legkorábbi 
alapszervezete az idén hetven esztendős bősi 
alapszervezet, melynek születésnapjáról ja-
nuár tizenegyedik és tizenkettedik napján 
emlékeztek annak tagjai és támogatói. 

A rendezvény szombaton kora este vette 
kezdetét, a Zöld Csillag Színtársulat előadá-
sával. A csallóközi fi atal énekesek az István, a 
király rockoperából adták elő a legismertebb 

Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások minisztere, a magyar kul-
túra napján, Budapesten adta át a Pro Cultura Hungarica díjakat 
azoknak a személyeknek, akik több évtizede a magyar kultúra 
értékeinek külhoni megismertetéséért és terjesztéséért fáradoznak. 
Kásler Miklós Fekete Péter kultúráért felelős államtitkárral karöltve 
többek között Szvorák Zsuzsannát, füleki pedagógust, kultúraszer-
vezőt Pro Cultura Hungarica díjban részesítette. Szvorák Zsuzsanna 
több mint negyed évszázada a Füleki Gimnázium magyar nyelv- és 
irodalom, valamint etikai nevelés szakos tanára. Hivatása mellett 
jelentős közéleti tevékenységet végez, elsősorban Füleken, illetve 
a régióban. 16. éve elnöke a Csemadok Füleki Alapszervezetének. 
Társaival létrehozta a Magyar Közösségi Házat, mely megnyitása óta 
sikeresen működik. Rendezvények szervezésével, ifjúsági csoportok 
vezetésével, a civil szervezetek összefogásával gazdagítja a Felvidék 
kulturális életét. Megalapítója és 30 éve éltetője a nemzetközi hír-
névvel is büszkélkedő Zsibongó és Apropó Kisszínpadnak. Szvorák 
Zsuzsanna a díj átvétele után portálunknak elmondta: annak, akit 
nemcsak az égiek jutalmaznak, hanem a földiek is értékelnek és 
segítenek, erkölcsi kötelessége, hogy tovább folytassa a munkát. 
 ma7.sk

2020. január 24-én a Csemadok Kassa-vidéke Területi Választ-
mánya megszervezte a Magyar kultúra napja területi emlékünnep-
ségét Szepsiben, a városi művelődési központ nagytermében, mely 
a Szózat eléneklésével kezdődött. 

A rendezvény fővédnöke Petneházy Attila, a magyar-magyar 
kapcsolatokért felelős miniszteri biztos volt, aki ünnepi köszöntőt 
is mondott. 

Az emlékünnepségen felléptek a régió magyar településein tevé-
kenykedő tehetséges fi atalok és csemadokosok, akik az utolsó évek-
ben kimagasló eredményeket értek el a Csemadok által szervezett 
országos versenyeken és megmérettetéseken. Az emlékünnepségen 
kiosztották a Csemadok Kassa-vidéke Területi Választmánya El-
nöksége által 2013-ban alapított Csemadok Magyar Helytállásért 
Díjakat. Az idén ezt az emlékplakettet Bubenko György, a Csemadok 
Hími Alapszervezetének elnöke és Pelegrin János, a Csemadok 
Makranci Alapszervezetének elnöke kapta. 

A területi emlékünnepség a Magyar Himnusz közös eléneklésével 
végződött.  ZI

részleteket. Előadásukat a közönség nagy 
tetszéssel fogadta. 

Vasárnap délután koszorúzásra került sor 
a helyi Csemadok-háznál, ahol az ünneplők 
az emléktáblánál helyezték el koszorúikat. 
Beszédet Nagy Anikó elnök, valamint Fenes 
Iván polgármester mondtak. Majd a kultúrház 
nagytermében folytatódott az ünnepség, mely-
nek keretében Nagy Anikó az alapszervezet 
elnöke ünnepi beszédében visszaemlékezett 
az elmúlt 70 év legfontosabb eseményeire. 
Az ünneplő alapszervezetet Bárdos Gyula, 
a Csemadok országos elnöke, Fenes Iván 
polgármester, valamint a győri Gyárváros-

iak Baráti Körének elnöke, Horváth Tibor 
is köszöntötte.   

A délután és koraest során „A Bősi Csema-
dok 70 éve” című ünnepi műsorban felléptek: 
a Kék Duna Vegyeskar, az Aranykert-, Tő-
zike- néptáncegyüttesek, a Süssfelnap gyer-
mek -néptánccsoport, Dóka Zsuzsa és Bősi 
Szabó László. Stifter Luca, Vida Gergely és 
Bernáth Eszter szavalatukkal emelték az est 
ünnepélyességét. A Zöld Csillag énekesei sem 
maradtak ki az ünnepi műsorból, melynek 
keretében sor került a „Hűségért” emlék-
lapok átadására, melyet a helyi alapszervezet 
támogatói, aktív és alkotó tagjai kaptak.  mp
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A magyar kultúra napja alkalmából évente díjakat ad át a Csemadok 
Galántán. A január 19-én megtartott díjátadó ünnepség kezdetén Dráfi  
Mátyás előadásában videóról elhangzott Kölcsey Ferenc Himnusza. 
A vendégek köszöntése után Szabolcs Attila a magyar Miniszterel-
nökség Nemzetpolitikai Államtitkársága nevében elmondta, hogy 
Kölcsey Ferenc 1823-ban írta a Himnuszt, aminek évfordulóját 1989 
óta ünnepeljük. 

A Magyar kultúra napján díjaztuk nagyjainkat
mert nem mindegy, milyen programmal vágunk neki az elkövetkező 
időszaknak, annak érdekében, hogy megmaradjunk. Bárdos Gyula 
arra is kérte a jelenlévőket, tegyenek meg mindent annak érdeké-
ben, hogy minél több gyermek tanuljon magyar iskolában. Kitért a 
parlamenti választások fontosságára is, mindenkit kérve, vegyenek 
részt a választáson.

Ezután a Vásárúti Dalárda Zsapka Zsolt vezetésével Vásárút kör-
nyéki dalokat adott elő, majd átadták a Csemadok Életmű Díjakat 
Méry Margit néprajzkutatónak és Mészáros Győzőnek, az Országos 
Tanács tagjának. A díjakat az elnökség tagjai adták át, majd a Deáki 
Bukovszky Dorottya tolmácsolásában Márai Sándor Halotti beszéd 
című verse hangzott el.

A szavalat után Metzner Valéria és Teleki Béla kapott kitüntetést. 
A Csemadok Életmű Díjak átadása után a Lukanényei Citerazenekar 
a Kodály Zoltán által gyűjtött lukanényei népdalokból álló csokrot, 
valamint a Radetzky-indulót adta elő nagy sikerrel. A citerazenekar 
fellépése után átadták a Csemadok Közművelődési Díjakat is, melyben 
az alább felsoroltak részesültek: Józsa Mónika, Tömösváry Mária, 
Remák Béla, Tóth Ágnes, Tóth László, Zsapka Zsolt. 

A Gyurcsó Istvánról elnevezett díjat idén Molnár László vehette 
át. Molnár László a díj átvétele után Gyurcsó Istvánra emlékezett, 
aki a Csemadokban kollégája volt, s tiszteletére a Költő kérdez című 
versét adta elő.

Végezetül átadták a Fábry Zoltán-díjat is, melyet olyan nem felvidéki 
személyiségek kaphatnak meg, akik sokat tesznek a Csemadokért és a 
felvidéki kultúra érdekében. Az idei díjazott Erdei Péter a kecskeméti 
Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet igazgatója. 

A díjátadó után a kitüntetettek nevében Mészáros Győző mondott 
köszönetet. Beszédében azt kívánta, jó vezetői legyenek a felvidéki 
magyarságnak, és felhívta a fi gyelmet az összefogás fontosságára a 
magyarság megmaradása érdekében.

A rendezvény a Galántai Kodály Zoltán Daloskör előadásával ért 
véget. A közönség a kórussal együtt énekelte el Kölcsey Ferenc és 
Erkel Ferenc csodálatos művét, a Himnuszt. nt

A Csemadok Lévai Alapszervezete a színvonalas műsornak köszön-
hetően méltón ünnepelte meg a Magyar kultúra napját január 26-án. 
A lévai zsinagógában megrendezett eseményen Hrubík Béla ünnepi 
gondolatai után következő műsorban fellépett: Sándor Ágnes, a somorjai 
Híd Vegyeskar, a Czeglédi Péter Református Gimnázium diákjai, az 
érsekkétyi Bohák lányok, Göbő Anna és Göbő Sándor, Éder Kristóf, 
Kosorín Dalma, Srna Anna, Tomašovsky Dávid. DE

Magyar kultúra napja Léván Apponyi-torta
2020. január 26-án az 

éberhardi Floril cukrász-
dában elkészült az első 
Apponyi-torta, amely na-
gyon fi nom. Mindenkinek 
ajánljuk. A recept mellé-
kelve. A tortát megkós-
tolhatják majd a Nemzeti 
összetartozás napi rendez-
vényen, amelyet június 5-6-án tartunk meg Éberhardon. 

A recept: Hat tojássárgáját hat evőkanál vaníliás cukorporral eldör-
zsölünk, majd hozzáadunk három evőkanál szitált morzsát, egy szelet 
reszelt csokoládét és hat tojás habját. Kikent formában kisütjük, és ha 
kihűlt, két tortalapot vágunk belőle.

Töltelék: 12 és fél dkg fi nomra őrölt diót főzőtejjel leforrázunk, 12 és 
fél dkg vajat négy-öt evőkanál vaníliás cukorral eldörzsölünk, a diót 
hozzákeverjük, és egy kis rumot is öntünk bele. A tortának a tetejét és 
az oldalát is bevonjuk a krémmel, és az egészet behintjük reszelt csoko-
ládéval. fm

Bárdos Gyula, a Csemadok elnöke köszönetet mondott azért a 
közösségi munkáért, aminek eredményeként a Csemadok méltókép-
pen ünnepelte meg az alapítás 70. évfordulóját. A 2020-as év fontos 
eseményeiről is szólt. Az idei év a tisztújítás jegyében zajlik majd, kérte 
ezért, hogy kellő alapossággal válasszák ki az új Csemadok vezetőket, 
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A Csemadok Nagyfödémesi Alapszervezete és az Aranyeső Nyug-
díjasklub könyvbemutatót tartott 2020. január 12-én a nagyfödémesi 
nyugdíjasklubban.

Ritkán fordul elő, hogy egy-egy bemutatott könyv főszereplője 
maga is jelen legyen az eseményen. Január második vasárnapján a 
nyugdíjasklubban köszönthettük az idén 90 éves vásárúti Kántor 
Zoli bácsit, akit szinte gyermekfejjel hurcoltak el Németországba a 
második világháború idején. Kilenc hónapot töltött a messzi távolban 
leventeként, ahol bőven volt része nélkülözésben és kilátástalan-
ságban. Ezt az időszakot, és mélyen eltemetett fájó emlékeket idéz 
fel a „Messzi idegenben” című könyv. Olyan emlékeket, amelyek 
örök mementóul szolgálnak a ma embere számára. 

És fájó emlékeket idézett fel a találkozó és a könyvbemutató is, 
melyen a kötet két szerzője B. Vida Júlia újságíró és Kántor Zoltán, 
az egykori levente is jelen volt. A könyv írója B. Vida Júlia, Zoli 
bácsi életének jó ismerője, a könyv egy-egy részletét is felolvasta, 
hogy a jelenlevők még jobban megismerjék történelmünk e gyászos 
időszakát. A kötet hitelességét bizonyítja az is, hogy lektora Babucs 
Zoltán, hadtörténész volt, aki a könyv előszavát is írta. SZE

A Csemadok Rozsnyói Alapszervezetének szervezésében került 
megrendezésre 2020. január 25-én a Csemadok-székház nagyter-
mében Dr. Bukovszky László történész, kisebbségi kormánybiztos 
a Mindszenti József érsek felvidéki „ügynökei” – Arany A. László 
és társai című előadásra. fe

A Csemadok Nagyrőcei Terüle-
ti Választmánya Tornalján a múlt 
évben egy programsorozatot indí-
tott Kézműves foglalkozások fel-
nőttek részére címmel. Tavasszal 
3 és ősszel is 3 hétvégi foglalkozást 
szerveztünk meg. Március végén a 
húsvétra készülve tojás- díszítéssel 
kezdtük Ujváry Mária szilvásvára-
di kézműves irányításával. Május 
elején a rongyszövéssel folytatódott 
a munka, ahol Tóth Erzsébet ta-
nácsai alapján a használt anyagot 
újra hasznosítottuk. Június 15-én a 
fazekaskorongon apró agyagedénye-
ket formáztunk ki Zagiba Mátyás 
jólészi kézműves segítségével. Ősszel a foglalkozások november 23-án 
folytatódtak. A gyöngyhorgolás készítését mutatta be a jelenlévők-
nek Csupori Éva rozsnyói kézműves. Decemberi munkánk során 
karácsonyra készülve, mézeskalácsot díszítettünk Balogh Bettina 
felfalusi kézművessel, az ünnepek között pedig díszes karácsonyfa-
gömbök készültek Majoros Mónika tanítónő útmutatásai alapján. 
Ez a programsorozat a Bethlen Gábor Alap anyagi támogatásának 
és a Csemadok szervezésének köszönhetően jött létre és folytatódik 
egy lelkes csapat részvételével évről évre. mk

Közismert a bibliai csodatétel, a kánai menyegző jelenete, amely-
ben Jézus a vizet a násznép számára borrá változtatta. Ennek a 
vallási csodatételnek a tiszteletére szervezte meg január 11-én 
Kútyika Nagycétényi Éneklőcsoport és a Csemadok Tiszta Forrás 
Nagycétényi Alapszervezete a kánai menyegzőt felelevenítő műso-
rát, amelyen minden évben feldolgoznak egy részt a hagyományos 
lakodalmasból. Az idei évben a menyasszony-öltöztetést elevení-
tette fel a Kútyika a Nyitracsehi Férfi  Éneklőcsoport tagjainak 
részvételével. A rendezvényen fellépett az ifjú tehetség, Berkes 
Veronika, a Nagycétényi Aprók Citerazenekar, a Nyitracsehi 
Férfi  Éneklőcsoport, a Nagycétnyi Citerazenekar és a Kútyika 
Nagycétényi Éneklőcsoport. nt

Teltházas rendezvénnyel kezdte az évet a Csemadok Fegyverneki 
Alapszervezete. Az önkormányzat támogatásával megszervezett ma-
gyarnóta-esten fellépő énekeseket - Barti Éva, Szolár Mária, Hlaváč 
Veronika, Kántor János, Kišš György, Mészáros András, Magyar 
Nándor, Básti János és Kováč Gyula - Mezei Zsolt és cigányzenekara 
kísérte. A jó hangulatban lezajlott majd‘ négyórás nótamaraton alatt 
a közönség együtt énekelte az ismert nótákat a fellépőkkel, a végén 
pedig vastapssal köszönte meg a színvonalas előadást.  De
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A magyar kultúra napja, de egyben a magyar kultúra ünnepe is 
volt január 24-én Füleken a művelődési ház zsúfolásig megtelt bálter-
mében. A Csemadok Füleki Alapszervezete szervezésében valósult 
meg a magyar kultúra napi rendezvény. Verses, zenés összeállítással 
léptek fel a füleki pedagógusok, majd sor került a 2019. évi Nógrád 
Közművelődéséért Díjak átadására. Ezen a rendezvényen emlékezett 
meg az alapszervezet a Csemadok megalakulásának 70. évfordulójáról. 
Ez alkalomból a szervezet Hűségért emléklapot adományozott volt 
Csemadok elnököknek, művészeti csoportoknak, civil szervezeteknek, 
iskoláknak, vállalkozóknak és támogatóknak. 

A 2019. évi Nógrád Közművelődéséért Díjak jutalmazottjai: Eibner 
Róbert, Kertész Nóra és Varga Lia. Nógrád Közművelődéséért 
Életmű Díj: Mázik István. Gratulálunk!  gk

2020. január 18-án a 
Szenci Művelődési Ház-
ban a Magyar kultúra nap-
ja alkalmából fergeteges 
műsort adott a Diószegi 
Dióhéj és a Lukanényei 
citerazenekar. Szatmári, 
erdélyi, gömöri és csalló-
közi népdalokat és Strauss 
Radetzky-indulóját is hal-
lotta a közönség.  F

A Csemadok Hegysúri Alapszervezete 2020. január 25-én tartotta 
értékelő évzáró taggyűlését, valamint a Csemadok megalakulásának 
70. évfordulóját is megünnepelte. A hegysúri szervezet 1950. január 
5-én alakult. Kultúrműsorral és rövid visszatekintéssel emlékeztek 
meg a 70 évről. Az évzáró taggyűlésen, amelyen részt vett Bárdos 
Gyula, a Csemadok elnöke is, értékelték az elmúlt év munkáját és 
kitűzték az új feladatokat a 2020-as évre.  fm

Január 26-án csaknem teltház előtt tartották Egyházgellén a he-
lyi művelődési házban a magyar kultúra napját. Nemzeti imánkat 
felvételről Sinkovits Imre tolmácsolta, majd Kovács László tartott 
érdekfeszítő bevezető előadást Kölcseyről, Himnuszunkról és a 
magyar kultúra napjáról. Ezt követően a helyi fi atalok (Iván András, 
Zöld László, Bittera Gabriella és Méry Mária) álltak mikrofon elé, 
hogy a „Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek” című előadásukkal 
közvetítsék (Kovács László összeállításában) költőink – Gál Sándor, 
Dupka György, Dsida Jenő és mások kultúránkról, nyelvünkről szóló 
gondolatait. A Pósfa zenekar rövid koncertje méltó befejezése volt 
az ünnepi megemlékezésnek. 

Az ünnepség után került sor gellei szervezetünk újjáalakuló ülésére. 
A Csemadok Életmű Díjas Kovács László (neki Gelle polgármeste-
re, Iván Lajos köszönőlevéllel ismerte el a falu kultúrájáért végzett 
munkáját), az utóbbi években Csipkerózsika-álmát alvó szervezet 
egykori elnökének bevezetője után a jelenlévők megválasztották az 
alapszervezet elnökét, Iván Andrást, a Pósfa zenekar tagját, majd 
megvitatták a közeljövő feladatait, a munkatervet. Az ülésen több 
mint ötven új tagja lett a szervezetnek. -l

Játszóházzal egy-
bekötött taggyűlést 
tartott a Csemadok 
Dunasápújfalusi 
Alapszervezete ja-
nuár 26-án. Az év-
zárón a helyi elnök, 
Neszméri Tünde be-
számolt a 2019-es év 
eseményeiről, Fekete 
Márta köszönetet mondott a tagságnak, hogy a területi választmány 
munkájába is bekapcsolódnak. Az ülés után mátyusföldi gyermekjá-
tékokat elevenítettek fel, és kézműveskedtek a jelenlévők.  n

A Csemadok Éberhardi 
Alapszervezetének néhány 
vezetőségi tagja 2020. ja-
nuár 25-én meglátogatta a 
Fekete házaspárt, akik ja-
nuár 10-én ünnepelték 65. 
házassági évfordulójukat, 
azaz a vaslakodalmukat. 
Feri bácsi 93 éves volt janu-
árban, felesége Juliska néni 

pedig az idén lesz 89 éves. A házaspár hosszú ideje tagja a Csemadok 
alapszervezetének. A néhány órás látogatás alatt felidéztük a múltat 
és ajándékkal kedveskedtünk nekik.  FM

A januári hónap a Területi Választmány alapszervezeteinél az év-
zárók jegyében zajlott. Szinte minden alapszervezetnél lezajlottak az 
évzárók, ahol Kopasz József a Területi Választmány elnöke igyekezett 
szinte mindig részt venni. Nagyon jó hangulatú találkozásokra volt 
így lehetőségük az alapszervezet tagjainak. A hosszan tartó találko-
zások alkalmával sok mindenre választ kaptak a jelenlevők. Külön 
öröm volt számunkra, hogy alapszervezeteink fi atalodnak és a fi atal 
generáció is szeretné kivenni a részét a Csemadok munkájából. ge
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A Pozsonypüspöki Alapiskola diákját, Bittera Sophie Imant az a 
megtiszteltetés érte, hogy december 14-ére egyedüli felvidékiként 
meghívást kapott az Országházi Gyermekkarácsonyra. A Csema-
dok megalakulása 70. évfordulójának pozsonyi ünnepi műsorán 
hallotta Dr. Szili Katalin a Magyar Országgyűlés volt elnöke Sophie 
Iman énekét és meghívta őt az Országházi Gyermekkarácsonyra. 
Sophie Iman itt is a Nélküled-et énekelte 821 Magyarországról és 
a határon túlról érkezett hátrányos helyzetben élő általános iskolás 
gyerek előtt. 

Egy vérből valók Add tovább a lángot!
Egy csoport, melynek tagjai nem is ismerik egymást? Közös célok, 

amiért összejöttek? Lehetséges! A Csemadok által szervezett II. Add 
tovább a lángot! képzés nemcsak megtanított minket, résztvevőket az 
együttműködésre, de rengeteg tapasztalatot adott, mely az életben és a 
Csemadokban való munkásságunkban is hatalmas segítséget nyújt! Ha 
valakinek volt már problémája a kommunikációval, problémák meg-
oldásával vagy akár egy prezentáció elkészítésével, a képzés ezekre és 
még jó pár gondunkra megoldást ígért! Az ígéretet betartva, nemcsak 
tudást kaptunk, de egy erős csapatot is kovácsolt belőlünk. BT

Ezt követően a többi neves fellépővel közösen a parlamenti főlép-
cső színpadán a Kiskarácsony, Nagykarácsony című dalt adták elő. 
Olyan művészekkel léphetett fel, mint  Fábián Éva, Király Viktor, 
Varga Szabolcs énekesek és Kautzky Armand színművész. 

Felemelő élmény és komoly megtiszteltetés volt ez számunkra, 
főként azért, mert Sophie az énekkarrierje kezdetén jár, mindössze 
egy éve énekel Keviczky Tünde operadíva és énektanár kórusában. 
Szeptembertől tanul a dunaszerdahelyi művészeti alapiskolában 
éneket szintén Keviczky Tündénél.  A Nélküled nem ismeretlen 
számára, mivel két alkalommal a Mol Arénában és a Puskás Aré-
nában is énekelte (ott ugyan nem egyedül).

Majd jött a következő meghívás: Sophie Imant és énektársát, 
Farkas Olivért a XII. Mága Zoltán újévi koncertre, Budapestre 
hívták meg. Szilveszter napját is főpróbával töltöttük, január 1-jén 
kb. tizenháromezer ember előtt léptek fel. Felemelő érzés volt közö-
sen énekelni Nyerges Attilával, az Ismerős Arcok frontemberével, 
a Nélküled dalszövegírójával. 

Az este folyamán a 9 éves Bittera Sophie Iman és a 11 éves Farkas 
Olivér az Örömóda és a Himnusz eléneklésénél is közreműködött, 
amelyeket jeles énekesekkel együtt adtak elő. BK


