
A 2019-es év a felvidéki ma-
gyarság életében a Csemadok 
megalakulásának hetvenedik 
évfordulója jegyében telt. Orszá-
gos szinten, járásonként, nagy-
városainkban, de kicsi falvakban 
is ünnepeltek a csemadokosok.  
2020-ban még számos alapszer-
vezet ünnepelni fog, hiszen nem 
mindenütt alakult meg az első 
évben a Csemadok helyi szinten. 
Az ünnepségek mellett egy má-
sik nagyon fontos esemény is vár 
a felvidéki magyarokra. 

„Ez az évünk a Csemadok het-
venedik évfordulója jegyében telt. 
Biztató számunkra, hogy minden 
nehézség, megpróbáltatás ellené-
re ez a szövetség megmaradt, él. 
A sok-sok tenni akaró tagunk-
nak köszönhetően összefogja a 
felvidéki magyarságot, bevonja 
a fi atalokat is a tevékenységbe, 
minőségi kulturális és közműve-
lődési programokat szerveznek, 
részt vesznek minden társadal-
mi megmozdulásban, kiállnak a 
közösség érdekeiért. A felvidéki 
magyarság ereje éppen ebben kö-
vethető tetten, hogy képes minden 
körülmények között mozgósítani, 
összefogni, együtt munkálkodni. 
Az elmúlt hetven év, a Csema-
dok fennmaradása ezt bizonyítja. 
Külön kiemelendő, hogy ez a leg-
régebben folyamatosan működő 
és 53 000 taggal a legnépesebb 
tömegszervezete a Kárpát-meden-
cei magyar nemzeti kisebbségnek” 
– nyilatkozta Bárdos Gyula a 
Felvidék.ma portálnak. 

Bárdos Gyula közösségi olda-
lán videóban értékelte az elmúlt 
időszakot és kívánt sikeres évet 
a felvidéki magyarságnak. „Az 
elmúlt évben számos tekintet-
ben csalódnunk kellett az állam 
vezetőiben, csalódnunk kellett 
a kormányban, az igazságszol-
gáltatásban és a törvényhozás-
ban is. Számos területen értek 
minket, magyarokat is támadá-

A közösségi összefogás hozhat eredményt

„Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg nem szerzi magának.” Kodály Zoltán
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sok. Voltak, akik himnuszunk 
éneklését akarták betiltani. (…) 
Számunkra hosszú évek óta 
világos, hogy azok a politiku-
sok akikhez Malina Hedvig, a 
dunaszerdahelyi szurkolóverés 
és hasonló események kötődnek, 

nem lehetnek az ország vezetői. 
Nem lehetnek a mi partnereink.” 
A videóban Bárdos Gyula kitért 
a 2020-as megmérettetések fon-
tosságára: „Az idei február 29-i 
választás nagy esély Szlovákiá-
nak, és a szlovákiai magyaroknak 
is. De hogy ez beteljesüljön, ahhoz 
mindenkinek hozzá kell járulnia. 
Nem elég az összefogást csak a 
politikusoktól elvárni. Ahhoz, 
hogy változást hozzon az új év, 
társadalmunk, közösségeink szé-
les összefogására is szükség van. 
Idősre és fi atalra, nagyvárosira 
és vidékire, sőt azokra is, akik 

külföldön tanulnak, vagy vállal-
tak munkát. Csak együtt leszünk 
képesek megteremteni az egységes 
magyar képviselet alapját. 

A közös választási lista csak 
a kezdet. Arról kell majd dönte-
nünk, hogy a megosztottság útját 

akarjuk-e tovább járni, vagy elin-
dulunk azon az úton, amelyet az 
összefogás szüksége hívott életre, 
amit jelölttársaimmal már meg-
kezdtünk. A mi felelősségünk, 
hogy félmilliós közösségünknek 
hiteles, kompetens képviselete 
legyen a parlamentben. Ennek a 
feltételei és az ezzel járó feladatok 
világosak számunkra. A jogállam, 
a törvények biztosítása, a déli ré-
giókat sújtó gazdasági diszkrimi-
náció megszüntetése, régióink fel-
zárkóztatása nemcsak gazdasági, 
hanem társadalmi szempontból 
is. A döntéseket szakemberekre 

kell bíznunk. Tudjuk, hogy ma-
gában az nem elég, hogy ma-
gyarok vagyunk, programunkat 
ezért fi atal magyar szakemberek 
bevonásával készítettük. És nekik 
köszönhetjük azt is, hogy most a 
miénk a legfi atalabb jelöltlista.” 
– mondta Bárdos Gyula az újévi 
videóban.

„Mindenkinek tudatosítania 
kell, hogy csak a közösségi ösz-
szefogás hozhat eredményt. Ami-
lyen mozgalmas volt az idei év, 
ugyanolyan lesz a következő is. 
Célunk mindenképpen az, hogy 
a Magyar Közösségi Összefogás 
bekerüljön a parlamentbe, mert 
az itteni magyarság érdekérvé-
nyesítése csak így valósulhat meg. 
Ez a megmaradásunk, a nem-
zeti identitásunk megőrzésének 
záloga. Bebizonyosodott, hogy a 
széthúzás nem vezet eredmény-
re, csak az együttgondolkodás 
és az együttmunkálkodás lehet 
célravezető. Visszautalva a het-
venedik évfordulóját ünneplő 
Csemadokra, ezt a szövetséget is 
sok-sok felvidéki magyar ember 
kitartása, közösségben gondolko-
dása, egyet akarása éltette eddig. 
És ahogy védőbástyája volt a fel-
vidéki magyarságnak, úgy kíván 
az lenni az MKÖ is. Tartalmas, 
mindannyiunkat gazdagító évet 
zárunk és ilyenben bízva kezd-
jük a következőt is!”– nyilatkoz-
ta Bárdos Gyula, a Csemadok 
országos elnöke, az MKÖ vá-
lasztási listavezetője a Felvidék.
ma-nak adott interjúban. 

A közösségi oldalon Bárdos 
Gyula sikeres 2020-as évet is 
kívánt: „A karácsony, újév, víz-
kereszt ugyanannak az ünnepkör-
nek a része. S ezek az ünnepek a 
megindulás örömét és lehetőségét 
adják. Ennek a szellemében kívá-
nom, hogy 2020 legyen az igazi 
összefogás és a valódi megújulás 
éve. Sikerekben gazdag boldog új 
évet kívánok!„ EK
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Az elmúlt hét évtizedben számtalan érdekes esemény történt 
Szövetségünkben, amelyek megjelentetése a múlt megismeréséhez 
nagyban hozzájárul. Kleinné Szombath Marianna, Marika, nyugal-
mazott óvópedagógus, az érsekújvári Napsugár néptáncegyüttes 
vezetője, koreográfusa, a színjátszócsoport tagja, koreográfusa, a 
társastánccsoport alapító tagja, a Kassák Lajos Ifjúsági Klub alapító 
tagja eljuttatta hozzánk emlékeit. 

1989-ben a „változások” idején a járás óvónőinek kérésére kértek 
fel tanfelügyelőnek, de ekkor sem vállaltam, csupán minden esetben 
megköszöntem a bizalmat. Mindenképpen meg szerettem volna 
hagyni a gyermekhez, szeretett hivatásomhoz a közvetlen közel-
séget, a velük való napi munkát, az óvoda közösségét. S ez időben 
ismét nagyon aktívan részt vettem a Csemadok alapszervezete 
munkájában. Záhorszky Elemér felkért régi szívügye, egész estét 
betöltő estjének megvalósításához. A „Csárdáskirálynő” nagyoperett 
színreviteléhez, arra, hogy vállaljam el a koreográfusi feladatot, 
minden szereplő és a tánckar részére is, valamint a szubrett, Stázy 
szerepét is rám osztotta. Tehát a komoly feladatkör – ami bizonyára 
szintén jó irányba alakította volna életemet – elutasításában mindig 
valahol ott volt a Csemadokban való aktív tevékenykedésem, ami 
időt, energiát igényelt a hivatás és család mellett, melyeket sohasem 
hanyagoltam el „sőt” úgy érzem a rám háruló feladatokat mindig 
erőn felül teljesítettem. Akik ismertek, bizonyíthatják.

Emlékeim a Csemadokról – 5. rész

Kovács Erzsó, Latabár Kálmán, Rátonyi Róbert, Alfonzó. Bátyám, 
József (Dodi), a Csemadok karbantartásánál gyakran segédkezett, de 
néptáncosként is szerepelt az iskola néptáncegyüttesének tagjaként 
a Csemadok műsoraiban. Öcsém, András, társastáncos volt, majd a 
néptáncegyüttesben táncolt, ahol szólista volt. Később a Népműve-
lési Intézet Nemzetiségi Osztályán dolgozott Pozsonyban, a Szőttes 
néptáncegyüttes tagja volt. Később vezette a naszvadi kultúrházat, s 
aktívan táncot tanított a naszvadi Csemadokban, felújítva a naszvadi 
hagyományokat. Bátyám lánya Marika, öcsém kislányai Szilvia, 
Andrea, kisfi am Otika az általam vezetett Csemadok gyermektánc-
csoportban táncoltak, de egyéb műsorokban szavaltak, énekeltek 
is. Szilvia társastáncos volt, de a vezetésemmel Andrea húgával 
szólótáncosként is szerepeltek a Csemadokban és a város kulturális 
rendezvényein. Oti fi am Záhorszky Elemér revüműsoraiban, mint 
kisfi ú szólót és duetteket énekelt Forró Dórikával, nagy sikerrel. 
14 évesen, a megalakult gyermek színjátszócsoport tagja lett és 
Ludas Matyi szerepét játszotta nagy sikerrel, melyet Nagy Erzsébet 
pedagógus tanított be. Később Szilvia, Andrea, Otika táncosként 
szerepeltek a Csárdáskirálynőben, ahol férjem, id. Klein Ottokár 
vállalta Kerekes Ferkó szerepét, és játszotta nagy sikerrel.

Többször felkértek a Csemadok vezetőségben való munkára, amit 
azzal utasítottam vissza, hogy tiszteljenek meg vele mást, így egy 
aktív taggal több ember vesz részt a helyi szervezet munkájában, 
mert én úgyis dolgozom és mindenben aktívan kiveszem a részem. 
De azért elkerülhetetlenül, néhány éven keresztül én is a Csemadok 
vezetőségének tagja voltam. 

Az 1966-ban alakuló ifjúsági klub alapító tagjai közé tartoztam 
Kubicskó Irén és Gémesi Károly mellett. Felvettük a Kassák Lajos 
Ifjúsági Klub „KLIK” nevet. Sok-sok aktív, tenni akaró fi atalt sikerült 
toborozni, megnyerni. Alapul szolgáltak a tánccsoportom tagjai! Kü-
lönféle rendezvényeket szerveztünk, készítettünk elő. Így mi voltunk, 
akik hosszú idő után újra magyar bált és más, fi atalokat is vonzó tánc-
délutánokat szerveztünk. Az első magyar bálra „Palotást” tanítottam 
be, jómagam is táncoltam, nagy sikere volt, s emelte a bál hangulatát. 
A szüreti ünnepségekre is táncot tanítottam, felvonultunk. Az ifjúsági 
klub tagjai részt vállaltak a szervezésben. Személyesen én, sok ifjúsági 
klubossal, táncossal nagyon aktívan részt vettünk a pinceklub kialakí-
tásában. Itt meg kell említenem a Szegheő mérnök unokatestvéreket, 
akik besegítettek a tervezésbe. A KLIK-et később a következő személyek 
vezették: Kubicskó Irén, Decsi György, Takács Éva, ifj. Szaló Béla, Gál 
Péter, Farkas Tibor, Ficza – Szombath Mária, Kis Péter.

Most szerencsére, s örömömre néhány aktív, tenni akaró fi atal által 
a KLIK újjáalakult. Remélhetőleg hosszú távon lesznek képesek 
fenntartani, és együtt dolgozni.

Az érsekújvári Napsugár 1969-ben Gombaszögön

Felvonulás a tribün előtt, a Csemadok Érsekújvári ASZ 
gyermektáncegyüttese a Kis Napsugár

A Csemadokhoz való kötődésem szüleimen, rajtam keresztül 
kihatott az egész családra. Ők nemcsak szemlélőivé, de aktív ré-
szeseivé váltak a kultúrának, a Csemadok iránti elköteleződésnek: 
Édesapám a kezdeti nehézségeken segítette át a helyi szervezetet 
azzal, hogy amikor épült a székház és pénz, építőanyag hiányában a 
munka megrekedt, Záhorszky Elemér az ő segítségét kérte, tudva, 
hogy ő nem mond nemet. Az első nagyszabású szüreti felvonulás 
sikeréhez is hozzájárult, lovaskocsit, s a járás legnagyobb akhós 
hordóját hozatta el, cigányzenészeket fogadott, majd a lovaskocsira 
őket ültette és bennünket, gyermekeit népi ruhába felöltöztetve! 
Anyukám szinte állandóan részt vett a fellépéseken, kíséretként, a 
fellépők öltöztetésében, a ruhák csinosításában vett részt. Nővérem 
Julika színdarabokban, jelenetekben szerepelt, konferált, táncolt. 
A Záhorszky Elemér által meghívott magyarországi művészek 
fogadásának állandó résztvevője volt, olyan hírességeket fogadott, 
mint Sárdy János, Németh Marika, Róna Viktor balettművész, 



32020. január

ELSÔ KÉZBÔL JUBILEUM

Felhívásunkra a somorja Strieženec Alex 
is elküldte visszaemlékezéseit, amelyekben 
Somorja város néptánc-mozgalmára, annak 
kezdeteire emlékezett vissza.  

„A legrégebbi, néptánc-mozgalomra való 
utalást egy, a város múltját feltáró könyv-
ben találtam, amelyet Soňa Zakariásová 
nemrég publikált Somorjai időutazás cí-
men. Ő említi, hogy már 1949-ben a Cse-
madok égisze alatt megalakult egy népi 
tánccsoport, amelyet Szmertnik Margit 
vezetett. Erről a csoportról többet nem 
sikerült felkutatnom. Tény azonban, hogy 
az ötvenes évek derekán Somorján már 
létezett egy tánccsoport Vízi László veze-
tésével. Ez a csoport részt vett 1957-ben az 
akkoriban évente meghirdetett országos 
népművészeti versenyen (Súťaž ĽUT) s itt 
találkoztak a pozsonypüspöki táncosokkal. 
Itt határozták el, hogy a két csoport egyesül 
és Felsőcsallóközi Népi Együttes néven 
működik tovább. Befogadója a somorjai 
népművelési intézmény lett, a próbák a 
városi (régi) kultúrházban folytak. Ettől 
a ponttól személyesen is érintett vagyok, 
mert a csoportot apám, Strieženec Horváth 
Rudolf vezette. Ő az egyik úttörője a hazai 
magyar néptánc-mozgalomnak, a püspöki 
csoportot 1954-ben alapította. Ebből a tár-
saságból sokan átjöttek Somorjára, többek 
közt Quittner János is, aki később ikonikus 
alakja lett a hazai néptánc-mozgalomnak. 
Egy másik nevet is megemlítek, Czingel 
Gyuláét, aki a későbbi Csalló-alapító, 
Czingel László bátyja volt. Somorján elég 
jó körülményeket biztosítottak az együttes-
nek, volt például egy rendszeresen honorált 
kísérő zenekaruk is, amelyet id. Sárközi Fe-
renc vezetett. Még a püspöki lelkes társaság 

Múltunk egy szelete

A somorjai lányok Táncos idil Gombaszögön

próbákra való 
utaztatását is 
megoldották: 
egy, a pékség 
tulajdonát ké-
pező Garant 
tipusú szekré-
nyes teherautó 
rendszeresen 
szállította a 
tagokat. Az 
együttes aktív 
mű k ö d é s é t 
jelzi, hogy évi 80-85 fellépést teljesítettek 
(néptánc találkozókon, szüreti ünnepsége-
ken, ünnepi műsorokban stb.) ami a mai 
viszonyok közt szinte elképzelhetetlen. 1958 
februárjában önálló műsorral bemutat-
koztak a Csehszlovák Televízióban is, ez 
magyar együttesként nagy fegyverténynek 
számított azokban az időkben. A 1960-ban 
lezajló területi átszervezések vitték el az 
együttest Dunaszerdahelyre, ahol Csalló-
közi Dal- és Táncegyüttes néven működött 
tovább és ténykedik mind a mai napig.

E helyen írok néhány méltató szót apám-
ról, annál is inkább, mert egy időben a „tán-
cos Rudi” népszerű polgárnak számított 
Somorján, s a tánccsoport vezetése mellett 
a helyi Népművészeti Intézetet is igazgatta. 
Amint említettem 1954-től egyik alapító-
jaként, több mint harminc évig vett részt 
a felvidéki néptánc-mozgalomban. Kétszer 
nyerte el az év legjobb koreográfi ája díját, 
mindkét esetben vendég koreográfusként: 
a Nyitrai Pedagógiai Főiskola Magyar Ka-
rának tánccsoportjával (Cigánytánc) és a 
Szőttessel (Üveges, lassú és friss). Veze-
tésével a Csallóközi Dal- és Táncegyüttes 

meghatározó szerepet töltött be a szlovákiai 
magyar néptánc-mozgalomban. A „hőskor-
ban” Takács Andással együtt néptánc-gyűj-
téseket is folytatott, később előadója volt a 
Csemadok és a Népművelési Intézet által 
szervezett rendszeres tánccsoport-vezető 
tanfolyamoknak. Szakmai tevékenysége 
során neves néptánc pedagógusokat, kore-
ográfusokat nevelt (Quittner János, Brandl 
Ferenc, Kraus Ágota). Ide írom Quittner 
János, másutt már publikált méltató szavait: 
„Rudi mesterem, barátom-példaképem, 
neki köszönöm, hogy egy életre eljegyeztem 
magam a magyar táncművészettel.”

Végezetül, tisztelegve az ős-tagok előtt, 
a teljesség igénye nélkül felsorakoztatom 
a Felsőcsallóközi Népi Együttes somorjai 
aktőrei nevét. Mindent megtettünk azért, 
hogy teljes legyen a lista, de sajnos írásos 
anyag nem maradt fenn, s az emlékezet 
ennyi év távlatából bizony megkophat. El-
nézést azoktól, akik kimaradtak.

Lengyel Betka, Szabó József, Varga Mag-
da, Ozorai Ferenc, Sárközy Ferenc, Bodó 
Erzsébet, Lipka István, Bors Katalin, Kopál 
Irénke, Fiedler Ernő, Fiedler Éva, Kállay 
Edit, Valacsay Tibor, Gyurkovics Árpád, 
Simon Edit, Molnár Jenő, Horváth Márta, 
Vízi László, Vízi Antal, Vízi József, Vízi 
Gita, Óvári Margit, Czére László, Czére 
Tibor, Radocsák Katalin, Kaluz Gyula, 
Dolník Erzsébet, Fehér Júlia, Petőc Júlia, 
Ferenczi Rozália, Strieženec Eta, Csenkey 
László, Mikus Gizella, Molnár Lajos, Né-
meth Zoltán, Szabó József, Bittera Mihály, 
Boros János, Bors György, Sárközy Aladár, 
Sárközy Elemér, Kalmár Rozália, Kalmár 
László, Merc Mária, Károlyi Edit, Dobsa 
Ferenc.
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A Csemadok Hárskúti Alapszervezete ismét megtartotta ha-
gyományos rendezvényét, amelyet elsősorban a gyerekek részére 
szerveznek. 2019. december 7-én a Tájház udvarán a legkisebb 
korosztályt a Mikulás várta.  fe

A 2019-ben Madách- és Talamon Alfonz-díjjal kitüntetett Bárczi 
Zsófi a idén megkapta Tornalja Város díját is. Mivel a kitüntetett (a 
Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok 
Karának dékánja) egyéb elfoglaltsága miatt októberben nem vehetett 
részt a városi képviselő-testület díjátadó ünnepi ülésén, a Csemadok 
Területi Választmánya december 6-án író-olvasó találkozót szervezett 
a tornaljai származású íróval. A szép számú közönség előtt Szögedi 
Anna polgármester köszöntötte a díjazottat, majd Szászi Zoltán költő, 
publicista beszélgetett Bárczi Zsófi ával a Vidéki lyányok énekeskönyve 
c. díjnyertes kötetéről és az irodalomról általában.  -il-

A Csemadok Pozsonypüspöki Alapszervezete és a helyi plébánia 
közös szervezésében megvalósult ádventi hangversennyel befejeződ-
tek a Városi Kulturális Napok rendezvényei. Idén 12. alkalommal 
került sor a Szent Miklós-plébániatemplomban az adventi hang-
versenyre. Idei vendégünk egy nagy múltra visszatekintő, a Magyar 
Szent Korona élethű mását templomában és templomának tornyán 
őrző település Ipolybalog Szent Korona Kórusa volt, amely magas 
művészi fokon mutatta be magyar, szlovák és latin nyelven Tomas 
Luis de Victoria, Camille Saint-Saens, Barbarra Strozzi, Richard 
Farrant és Mikuláš Schneider-Trnavský művei mellett J. S. Bach  
Magnifi cat és Cisz-moll prelúdiumát, Kodály Zoltán Ádventi éne-
két és W. A. Mozart Laudate Dominum szerzeményét, valamint 
egy gregorián éneket is hallott a közönség. A rendezvényen ott 
volt Magyarország Nagykövetségének tanácsosa, Márvány Miklós 
első beosztott, Pék Zoltán polgármester és Vadkerti József esperes 
plébános is. A szólisták: Bianka Máthová (szoprán), Híves Mária 
(szoprán, alt furulya), Pászti Károly karnagy (basszus furulya) és 
Kósa József (orgona, zongora) is magas művészi igényességgel álltak 
a közönség elé. Vezényelt Molnár Ottó. A meglepetés műsorszám 
Kodály Zoltán Esti dala volt, amelyet az énekkar több tagja a 
közönség közé vegyülve énekelt a templom félhomályában. Ez az 
ének és az elhangzott szakrális művek hozzásegítették a várakozó 
Egyház és a reménykedő Ember ádventi egymásra hangolódását 
és várakozását a kis Jézus eljövetelére.  ji

Második alkalommal szerveztek Szentcsaládjárás-napi koncertet a 
Zoboralján, az alsóbodoki, a nyitragesztei és a pogrányi hagyomány-
őrzők december 29-én a Csemadok Új Hajtás Kalászi Alapszervezete 
és a Csemadok Nyitrai Területi Választmánya meghívására előadták 
a Szentcsalád-járás hagyományát, amely még ma is élő szokás a 
Zoboralján. A szentcsaládjárás kilenc nappal szenteste előtt, azaz 
december 15-én kezdődik. A hagyomány szerint minden este más 
családnál találkoznak és viszik egymáshoz a Szent Család képét 
vagy szobrát, és eljátsszak a szálláskeresés hagyományát.  NT

December 21-én az éberhardi Apponyi kápolnában adott koncertet 
Bertók István és Bertók Tóth Katalin összeállítású Black & White 
duó és Sipos Dávid. A Csemadok Éberhardi Alapszerezetének 
rendezvényén felléptek az éberhardi gyerekek, akik a féli magyar 
iskolát látogatják, valamint a vőki óvodások is. 

Fotó: Martinsky Melinda NT
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December 7-én tartották meg a Csemadok 
Nógrádi Területi Választmánya és alapszerve-
zeteinek ünnepi megemlékezését a Csemadok 
megalakulásának 70. évfordulója alkalmából 

November negyedik szombatján „Értékeink – 70 év a kultúra 
szolgálatában“ című rendezvénnyel Léván ünnepelte meg a Szövet-
ség megalakulásának 70. évfordulóját  a Csemadok Lévai Területi 
Választmánya és Lévai Alapszervezete. Az érkező vendégeket a 
kultúrközpont előcsarnokában a hetven év eseményeit, fellépéseit 
bemutató kiállítás fogadta, mely által betekintést nyerhettek a 
járásban és a helyi alapszervezetben elvégzett a több évtizedes 
munkába, tevékenységbe.  

A jubileumi ünnepség megnyitásaként Váci Mihály Te bolond 
című költeménye hangzott el Kovács Barnabás előadásában, majd 
Nagy Csillának, az est műsorvezetőjének felvezető mondatai után 
az ünnepi beszéd és a köszöntések kerültek sorra. Török Alfréd, 
a területi választmány és egyben az alapszervezet elnöke ünnepi 
beszédében elismerését és köszönetét fejezte ki az alapszerveze-
tekben aktívan tevékenykedő tagoknak, akik szívvel-lélekkel végez-
ték és végzik értékteremtő munkájukat a magyarság és a kultúra 
szolgálatában. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével és köszön-
tötte Balogh Gábor, a Csemadok Országos Tanácsának alelnöke, 
Magyarország Pozsonyi Nagykövetsége képviseletében Márvány 
Miklós első beosztott tanácsos és Ján Krtík, Léva polgármestere, aki 
kihangsúlyozta a Csemadok jelentőségét Léva és a régió kulturális 
életében és elismerő oklevéllel értékelte a területi választmány és 
az alapszervezet munkáját. A köszöntések sorát Csáky Pál, közíró 
zárta, aki visszaemlékezett a lévai Csemadokban eltöltött évekre. 

A továbbiakban az ünnepség az oklevelek átadásával folytatódott. 
A Csemadok Országos Elnöksége által a Szövetség megalakulásá-
nak 70. évfordulója alkalmából a Csemadokban végzett érdemdús 
munkájának elismeréséül adományozott Hűségért emléklapot 66 
lévai járásbeli Csemadokos vehette át, járási kitüntetésben 32 arra 
érdemes személy ill. művészeti csoport részesült. 

A díjátadást követő ünnepi műsor Molnár Ibolya, a 2018-as 
Tompa Mihály Országos Verseny verséneklő kategóriája győzte-
sének fellépésével kezdődött. Öt követte a Juhász Gyula Irodalmi 
Színpad Sándor Ágnes rendezte Emlékek útján című összeállítása, 
melynek verseit Újváry László válogatta össze. A Pengő zenekar 
kíséretével a Garam Menti Néptánc Együttes Ifjúsági Csoportja 
bodrogközi táncokat adott elő, majd a Nagyölvedi Rozmaring 
Népdalkör asszonykórusa helyi gyűjtésű dalokkal lépett színpadra. 
A palásti Búzavirág hagyományőrző csoport Keresztelős című 
műsora után Mészáros Lajos, Ménkű Milán és unokája Ammer 
Dávid citerázott. Az elhangzott műsorszámokhoz hasonlóan 
nagy sikert aratott a Pengő zenekar műsora, amely Széki muzsika 
című, új lemezének zenei anyagából adott ízelítőt. Zárásként a 
Garam Menti Néptánc Együttes új műsorát mutatta be, Sárközi 
táncok címmel. 

A Himnusz eléneklésével véget ért ünnepi műsort követően a 
meghívott vendégeket állófogadásos megvendégeléssel várták a 
szervezők.  de

Losonci járás alapszervezetei: Béna, Csákány-
háza, Fülek, Fülekkovácsi, Kalonda, Losonc, 
Nagydaróc, Perse, Fülekpüspöki, Ragyolc, 
Terbeléd, Vilke és Rapp valamint a 27 fellé-
pő csoport, illetve szólista. Országos kitün-
tetést vehetett át Ocsovay Gyula Rappról, 
mint alapító tag. Ünnepi köszöntőt mondott 
Koronczi Ferenc, a Csemadok Nógrádi Terü-
leti Választmány elnöke, Alexandra Pivková 
Losonc város polgármestere és Balog Gábor 
a Csemadok Országos Tanácsának regionális 
alelnöke.  A vendégek között foglalt helyet 
Mária Ambrusová a Nógrádi Művelődési 
Központ igazgatója és Agócs Attila megyei 
képviselő is. Az ünnepség Társszervezője a 
losonci Nógrádi Művelődési Központ volt. 
 GK

a losonci zsinagógában. 250 szereplő és 80 
meghívott vendég volt jelen az ünnepségen, 
amelyen a Csemadokban végzett érdemdús 
munkájukért Hűségért emléklapot kaptak a 
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A 2019. december 7-én Szimőn emlékeztek Kantár Csabára, a 
rendezvényen Kantár Éva, a Csemadok Szimői ASZ elnöke kiemelte: 
a Kantár Csaba-emlékest keretén belül tartják meg az Ifjú Alkotók 
Találkozóját, amelyet idén Ady Endre felolvasó esttel egészítettek 
ki. Majd Kondé Nagy Mónika, Kantár Máté és Ivolka Valéria 
Kantár Csabáról szóló írásokat adott elő, majd Neszméri Tünde 
ismertette Kantár Csaba életét és munkásságát. Ady Endre halálá-
nak századik évfordulójára a Csemadok Kamocsai Alapszervezete 
mellett működő irodalmi kör emlékezett egy összeállítással, utána 
tehetséges fi atalok Ady Endre műveit adták elő. Az előadásokat 
szakmai zsűri értékelte: Csémy Éva, Rozsnyó Jitka és Varga Rózsa 
végül a Kantár Csaba-díjat az előadásokat értékelve az érsekújvári 
Benyovszky Adélnak és Szabó Júliának ítélte oda, akik csodálatos 
előadással emlékeztek a száz évvel ezelőtt elhunyt Ady Endre em-
léke előtt. NT

A jó szervezésnek köszönhetően rég nem látott nagy számú közön-
ség részvételével zajlott a 2019-es Bacskai Béla Emléknap Persén. 
A rendezvény hagyományosan a temetőben koszorúzással kezdő-
dött a festőművész sírjánál. Majd a kultúrházban érdekes, eddig 
nem látott képek és Bacskai néhány személyes tárgyának kiállítása 
várta a közönséget. Nagy Gábor polgármester, a Csemadok Persi 
Alapszervezetének elnöke köszöntötte a jelenlévőket, majd Titton 
Viktória, a Füleki Vármúzeum igazgatója tartott előadást a festőmű-
vész életútjáról. Ezt követően került sor a kultúrműsorra, melyben 
fellépett Agócs Gergely népzenész, népzenekutató, Agócs Sándor 
és Hámor Marci zenészek közös produkcióval. A persi születésű  
Fazekas Bence hegedűvirtuóz és Lenka Poláková, a Pozsonyi Ze-
neakadémia tanulójának közös kis hangversenye zárta a műsort. 
A rendezvény során a polgármester elárulta, hogy a Bacskai ház 
azért nem látogatható, mert már készülnek a jövő évi kerek évforduló 
méltó megünneplésére, és a ház jelenleg felújítás alatt áll. 

Fotók: Schnelczer Zoltán GK

Magyar Örökség-díjat vehetett át 2019. december 14-én Bu-
dapesten a Szőttes Kamara Néptáncegyüttes. A Szőttes a hite-
les hagyományőrzés miatt került be a díjazottak nevét őrző, ún. 
Aranykönyvbe.  Laudációjában Takács András néptánckutató úgy 
fogalmazott, a Szőttes Kamara Néptáncegyüttes a felvidéki magyar 
néptánc-mozgalom egyik kiváló képviselője, mindenkori példamutató 
iránymeghatározója. 

A Szőttes a hagyományok feltárása mellett a színpadi feldolgozás 
hogyanjára is megadta a választ. Tevékenységével, egy-egy tájegy-
séget átfogóan bemutató műsoraival eredményesen hozzájárult 
a felvidéki néprajzi tájegységek népi hagyományainak alaposabb 
megismeréséhez” – mondta. 

Takács András beszéde végén megemlékezett Reicher Gellértről, 
a Szőttes áprilisban, autóbalesetben elhunyt szervezőtitkáráról. „Az 
együttes élni akarása mellett Gellért munkabírása, ügyszeretete 
volt a minden nehézségeken átvezető erő. Szellemiségében ma is 
közöttünk van.”  Ma7.sk

Várakozás együtt címmel a Csemadok Jabloncai Alapszerve-
zete 2019-ben is megszervezte karácsonyi rendezvényét, amely 
gyertyagyújtással vette kezdetét a kultúrház udvarán lévő adventi 
koszorúnál. Az ünnepséget Molnár János református lelkész a 
várakozókhoz intézett szavaival nyitották meg, majd az ünnepi 
műsorban helyet kapott a vers, karácsonyi dalok, történetek, je-
lenetek a gyerekek és felnőttek előadásában. A karácsonyi díszbe 
öltöztetett asztalon káposztaleves, kalács, sütemények, mézeskalács, 
bor várta a vendégeket. De nem maradt el a tombola, zene és tánc 
sem. Együtt várták a karácsony érkezését, amelynek varázsa, ha 
mi is úgy akarjuk, egész évben kitart. fe
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December 13-16-a között tartották meg a Galántai Karácsonyi 
Zenei Napokat, amelynek köszönhetően a régióban vendégszerepelt 
a Pécsi Kamarakórus, Tillai Aurél Kossuth-díjas és Liszt Ferenc 
díjas karnagy, zeneszerző, főiskolai oktató, érdemes művész veze-
tésével. A kórus fellépett a berencsi, deáki és galántai templomban, 
majd a vasárnapi ünnepi karácsonyi hangversenyen. A koncerten a 
Galántai Kodály Zoltán AI Balogh Csaba vezette Gyermekkara és 
a Józsa Mónika irányítása alatt működő Galántai Kodály Zoltán 
Daloskör is szerepelt, vendégként pedig az esztergomi SIC Transit 
Folk Műhely adott műsort. A koncert a népi karácsonyi énekek 
közös éneklésével és a himnusszal ért véget.  fm

Galántán ismét megtartották az Anyanyelvi Napokat. December 
4-én mesemondó fesztivál volt a két galántai óvodában, ahol a járás 
alsó tagozatos tanuló vezették be az óvodásokat a mesék csodálatos 
világába. Ezután együtt énekeltek, táncoltak, majd ellátogatott hoz-
zájuk a Mikulás, nagy örömet szerezve a gyerekeknek. A Vágsellyei 
járásban a Zsigárdi Kulturális és Információs Központ adott helyet a 
mesemondó fesztiválnak. December 11-én a két járás felső tagozato-
sai a galántai Pázmány Péter Alapítvány székházában gyűltek össze a 
versmondó fesztiválra, többségük az anyanyelv szeretetéről, szépségé-
ről szóló verset választott, számos színvonalas produkciót hallhattunk. 
A versenyzők teljesítményét a Csemadok vezetősége oklevéllel és 
ajándékkönyvekkel jutalmazta.  fm

2019. december 13-án a Csemadok Rozsnyói Alapszervezetének 
szervezésében színházi előadásra került sor a Csemadok Székhá-
zának nagytermében. A gyermekek a Paramisi Társulat Csillagot 
láttunk című előadását  láthatták. Az előadáson a Rozsnyói  Refor-
mátus Egyházközség Alapiskolájának alsó tagozatos tanulói vettek 
részt. fe

Spiró György író 
volt a Csemadok 
Szenci Alapszer-
vezete és a Szenci 
Városi Múzeum 
vendége decem-
ber 17-én. Az író-
val Bárdos Ágnes 
beszélgetett, aki 
életrajzi adatokat 
is elmondott: eb-

ből kiderült Spiró György zeneszerző vagy fi zi kus akart lenni. 
Spiró György szerint egy magyar embernek minden indoeurópai 
nyelv idegen. „Szerencsénk van, hogy ilyen anyanyelvünk van, ha 
megtanulunk egy másik nyelvet, az más struktúra, akkor rögtön 
tudunk két eltérő struktúrában gondolkodni. Ez nagyon hasznos 
lehet.”  NT

A C semadok 
Fülekkovácsi Alap-
szervezete 2019-ben 
is megrendezte a 
Mocsáry Lajos Em-
léknapot. Az esemény 
Kurtányban koszo-
rúzással kezdődött 
a Mocsáry-kúria 
lábánál felállított emlékműnél, majd a fülekkovácsi kultúrház-
ban műsorral folytatódott. Felléptek a helyi alapiskola tanulói, az 
Andornaktályai Falukórus, a Ságújfalui Népdalkör, a rimaszombati 
Viharvirág verséneklő együttes és a fülekkovácsi Mezeicsokor Ének-
lőcsoport. Az emlékműnél rövid emlékbeszédet tartott Böszörményi 
István helytörténész, a Csemadok Nógrádi Területi Választmány 
alelnöke. GK

Nyitragesztén tartotta meg december 8-án a Csemadok Nyitrai 
Területi Választmánya és a Csemadok Nyitragesztei Alapszervezete 
a Zoboralji Hagyományőrzők Adventi Találkozóját. A rendezvényen 
adventi és karácsonyi dallamok csendültek fel, majd a résztvevők 
megtekintették a kultúrházban nyílt kiállítást. A helyi önkormányzat 
által összegyűjtött régi képek, használati eszközök, viseletek a múlt 
olyan jelképei, melyeket magunkban hordozunk. A hagyományőrzők 
terveikről is szót ejtettek a koncertek utáni beszélgetésen. A rendez-
vényt a Bethlen Gábor Alap és az önkormányzat támogatta.  NT
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