
Az 51. Kazinczy Napok 
zárórendezvényén Kassán em-
léktáblát avattak Kolár Péter 
kultúraszervező, színházigazga-
tó, a Csemadok egykori elnöke 
tiszteletére. Az emléktábla egy 
fi atal kassai művész, Éliás Ádám 
alkotása. Az avatón Bárdos 
Gyula mellett Haraszti Attila, 
Magyarország kassai főkonzul-
ja mondott beszédet, melyet az 
alábbiakban olvashatnak.. 

„Szeretettel köszöntöm mind-
nyájukat a Csemadok Kassai 
Alapszervezetének székházá-
ban, illetve annak szűkös belső 
udvarán. Azon a helyszínen, 
ahol minden, amit magunk körül 
látunk, Kolár Pétert idézi, az ő 
emlékét őrzi. 

Külön szeretettel köszöntöm 
Kolár Esztert, Kolár Péter öz-
vegyét, aki a Csemadok Kassai 
Városi Választmánya és a csa-
lád nevében felkért engem, hogy 
mondjak beszédet Önöknek a 
mai ünnepség alkalmával. 

Most, amikor hamarosan 
leleplezésre kerül Kolár Péter 
emléktáblája, elénk idéződik a 
sikeres intézményvezető, aki-
nek nevéhez fűződik a kassai 
Thália Színház önállóvá válása, 
az eredményes Csemadok titkár, 
elnök, országos elnök, illetve az 
a személy, aki középiskolás ko-
rától kezdve különböző pozíci-
ókban egészen a haláláig aktív 
szervezőként dolgozott azért a 
közösségért, amelyhez tartozott, 
és amelyhez mi is tartozunk.

Ha körülnézek, azt látom, 
hogy a ma itt összegyűltek közül 
gyakorlatilag mindenki ismerte 
Kolár Pétert, többen bizonyára 
nálam sokkal régebb óta vagy 
nálam sokkal jobban is. Kérem, 
engedjék meg, hogy én most úgy 
emlékezzek róla, úgy mutassam 
be őt, amilyennek én láttam, 
amilyennek én ismertem. 

Kolár Péterrel színházigazga-

Emléktáblát avattak Kolár Péter tiszteletére

„Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg nem szerzi magának.” Kodály Zoltán
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tó korában találkoztam először 
– mintegy tizenöt évvel ezelőtt 
– s az azóta eltelt időszakban 
szerzett benyomásaim alapján 
elmondhatom róla, hogy külön-
leges egyéniség volt, aki szinte 
mindenütt jelen volt, aki szinte 

mindenkit ismert, akinek álta-
lában határozott véleménye volt 
a dolgokról, akinek a köz érde-
két megjelenítő céljai voltak, aki 
kereste és a legtöbbször meg is 
találta a megoldást a felmerülő 
problémákra, és aki nem csupán 
elméleti, irányító szerepet vállalt 
magára, hanem a legtöbb eset-
ben a konkrét megvalósításnál is 
aktívan közreműködött, és döntő 
szerepet játszott. Utat mutatott a 
környezetének, de maga járt elöl 
ezen az úton, és ha kellett, akár 
elindult azon egyedül is. 

Sohasem volt harsány vagy 
erőszakos, és sohasem büsz-
kélkedett eredményeivel. Saját 
személyét egyáltalán nem tolta 
előtérbe. Szerényen és udvaria-
san vett részt az egyeztetéseken 
vagy a vitákban, de akik ismer-
ték, azok tudták, hogy szelíd el-
tökéltsége valójában konok belső 
elszántságot, magabiztosságot és 
cselekvőkészséget takart, amely 
a magyarság ügyének elhivatott 
szolgálatára irányult egész éle-

tében. 
A felvidéki magyar közösség 

szolgálata és a magyar kultúra 
éltetése. Ennek a két dolognak 
szentelte teljesen magát. Életé-
nek hét évtizede alatt kifejtett 
tevékenysége akár e két foga-

lommal is összefoglalható. 
Kolár Péter azon kevesek közé 

tartozott, akit ritkán kritizált, 
hanem sokkal inkább megbe-
csült az a magyar közösség, 
amelyért következetesen és 
állhatatosan dolgozott. Kolár 
Pétert tisztelték, Kolár Pétert 
elismerték, Kolár Péterben bíz-
tak az emberek, mert hiteles sze-
mélynek tartották.

Én azt hiszem, bátran állít-
hatjuk, hogy két évvel ezelőtti 
halálával a felvidéki magyarság 
az egyik legértékesebb közös-
ségi, közéleti személyiségét ve-
szítette el. 

Kolár Péter életművéért – még 
életében – számos, rangos ki-
tüntetésben részesült mind Ma-
gyarországon, mind Szlovákiá-
ban. Közülük ezúttal csak egyet 
emelnék ki: 2016-ban magam is 
jelen lehettem, amikor itt Kas-
sán, szeretett szülővárosában, 
Pro Probitate – Helytállásért 
díjat vehetett át. Akkor – a ki-
tüntetés átvételét követően – úgy 

fogalmazott, hogy úgy érzi, hogy 
a díj a jövőnek is szól, és hogy 
még nagyon sok tennivalója van. 
(Nem tudhatta, hogy már nem 
lesz elég ideje tervei, elképzelé-
sei megvalósítására.) 

Az elvégzendő tennivalókat 
akkor a következőképpen ösz-
szegezte: fel kell rázni a kassai 
magyarságot, vissza kell adni a 
hitüket, a fi atalokat jobban be 
kell vonni a munkába, és nem 
utolsó sorban a kassai magyar 
szervezetek tevékenységét is 
össze kell hangolni. Program-
szerű gondolatai ma is éppúgy 
aktuális feladatokra hívják fel 
a fi gyelmet. 

A mostani rendezvény kere-
tében felavatásra kerülő új em-
léktábla mától olyan helyszínné 
változtatja ezt az épületet, amely 
lehetőséget teremt a Kolár Péter 
iránti tisztelet és nagyrabecsülés 
kifejezésére, emlékének ápolásá-
ra. Azt hiszem, tartozott ezzel a 
kassai közösség, illetve az egész 
felvidéki magyarság az ő sze-
mélyének. Ugyanakkor nagyon 
fontos, hogy a tábla ne pusztán 
az emlékezésre adjon alkalmat, 
hanem fi gyelmeztesse arra is a 
kassai Csemadok szervezet tag-
jait, illetve mindenki mást, aki 
ebben az épületben megfordul, 
hogy az ő több évtizedes helyt-
állása a jövőnek szólt, és ez az 
utódokat is kötelezi. A közösség 
felemelkedésén kell dolgozni, 
s nem szabad csüggedni soha, 
hiszen igen-igen sok még a ten-
nivaló. 

Kívánom, hogy ez az emlék-
tábla is hozzájáruljon ahhoz, 
hogy mindig legyenek olyanok, 
akik méltó követőivé akarnak 
válni Kolár Péternek, és hogy 
az ő életpéldája inspiráljon 
mind több fi atalt a magyar-
ság ügyének szolgálatára, a 
magyar kultúra éltetésére és 
gazdagításárára!

Kolár Péter unokái leplezték le az emléktáblát 
Fotó: Fábián Gergő, ma7.sk
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Lapunk hasábjain többször közöltük a felhívást: küldjék el szer-
kesztőségünknek visszaemlékezéseiket a Csemadokról. Az elmúlt 
hét évtizedben számtalan érdekes esemény történt Szövetségünkben, 
amelyek megjelentetése a múlt megismeréséhez nagyban hozzájárul. 
Kleinné Szombath Marianna, Marika, nyugalmazott 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. 

A Csemadokkal való kapcsolatomhoz, a visszaemlékezések so-
rához hozzátartozik még néhány érdekesség.
– 1966-ban, miután elvégeztem a pedagógiai iskolát, nem kaptam 

óvónői állást az Érsekújvári járásban, a magyarázat az volt, hogy 
minden végzősnek más járásban kell elhelyezkedni, s kezdeni 
hivatását, mindez annak ellenére (vagy pontosan azért) történt, 
mert túl aktívan tevékenykedtem a Csemadokban. Galántára he-
lyeztek, ahol viszont ismerték aktív kulturális tevékenységemet és 
nagyon örültek. Az óvónői állás mellett azonnal felkértek, hogy a 
gimnázium mellett indítsak egy tánccsoportot és lakást is felaján-
lottak. Miután mindezt az akkori Népművelési Ház igazgatója Pék 
Vendel megtudta, Kamocsán kaptam óvónői állast, ahol 2 éven 
át dolgoztam. Annak ellenére, hogy 12 km-re van Érsekújvártól 
a busszal való közlekedés sok időt vett el szabadidőmből, s ez 
megnehezítette mindennapjaimat, mert akkor már nagyon aktívan, 
sokat dolgoztam a kultúra, a tánc terén Újvárban és a járásban. 
1968-ban 1 évre bekerültem az újvári alapiskolába, ahol mint pi-
onírvezető és pedagógus dolgoztam. 1969-ben, amikor megnyílt 
a Pozsonyi úti (ma Cirill - Metód utcai) óvoda, kineveztek igazga-
tónőnek és elláttak sok-sok óvodán kívüli munkával, szervezetek 
vezetőségében kellett szinte kötelezően aktívan tevékenykedni. 
Persze hozzá kell tennem, hogy az óvodán belül két részleg – így 
két igazgatóság működött – szlovák és magyar tannyelvű óvoda, 
ami nagyon megnehezítette a munkámat, és sokszoros aktivitással, 
becsülettel, színvonallal kellett bizonyítanom létünket. Az, hogy 
lehetőségünk nyílt az óvodán, az épületen belül magyar óvodai 
részleget nyitni az elkötelezett szülőknek volt köszönhető, akik 
aláírásgyűjtéssel jelezték, hogy ez valós kérés. A szülők közt 
voltak a közért, magyarságért olyan sokat tevő Sidó házaspár – 
Marika és Zoli. Az óvoda létrejöttéről döntő napra „eltűnt” a 
szülők aláírásával fémjelzett magyar óvodát igénylők „kérelme”.  
Sidó Zoltánnak volt köszönhető, hogy ez a csúnya döntés nem 
következett be, hiszen ő jelen volt a döntéshozók között. Ez engem 
még jobban arra kötelezett, hogy hivatalomon belül is, nem csak 
a kultúra területén bizonyítsak színvonalas munkával, s ezzel az 
óvoda létét hosszú távon biztosítsam. Kezdettől – nyugdíjaztatá-
som idejéig tettem ezt teljes odaadással – 34 évig voltam az óvoda 
élén, átélve több, sok kolléganőmet érintő leváltást, igazgatóvál-
tást, amit vagy a hivatalos iskolaügyi felettesek tettek meg, vagy 
a kollektíva, közösség indíttatására történt meg (1968, 1989 után 
talán mindenütt váltásra került sor). Munkám elismerését talán 
az is bizonyítja, hogy én nem kerültem erre a sorsra. 1984-től egy 
igazgatóság alá került az óvoda, ekkor is sok jelentkező volt az 
igazgatói posztra, sőt fennált, hogy szlovák kolléganőt helyeznek 
az óvoda élére. Csak munkámnak, a sok feladatvállalásnak, a 
módszertani előadói tevékenységemnek köszönhetően neveztek 
ki a szlovák-magyar óvoda élére. 

Emlékeim a Csemadokról – 4. rész

– 1969-ben, amikor Dobos László lett a tárcanélküli miniszter, 
ajánlatot kaptam az egyik titkárnői állás betöltésére. Részt kellett 
vennem egy meghallgatáson. Ott ismerkedtem meg közelebbről, 
személyesen Agócs Valikával (a rádió munkatársával), aki látva 
izgatottságomat, aggodalmamat, nagyon kedvesen bátorított, hogy 
vállaljam el a felkérést, lehetőséget, ő mellettem lesz és mindenben 
segíteni fog. Akik erre felkértek, azzal a hátsó gondolattal tették 
ezt, hogy Pozsonyban élve aktívan bekapcsolódom majd az Ifjú 
Szivek együttes munkájába, ill. az alakulóban lévő Szőttesbe. 
Végül én ezt az ajánlatot nem fogadtam el.

– Ezidőben, 1969. márciusában kaptam szintén Pozsonyból Takács 
Andrástól, Quittner Jánostól, Tankó Idától egy ajánlatot, hogy 
azonnali hatállyal jelentkezzek az általuk továbbított felvételi 
iratok kitöltésével Budapestre, a Zeneművészeti Akadémia ko-
reográfusi táncszakára – mindez ráadásul állami ösztöndíjjal 
járt volna. Gondolkodás, tárgyalás után választottak engem erre 
a tanulmányra Csehszlovákiából. A döntést egyik napról a má-
sikra kellett meghoznom! Annyira erős volt bennem az óvónői 
hivatástudat, szeretet, hogy végülis ezt nem vállaltam fel. 

– Persze mindezen döntésekben volt bennem egy jó adag kishitű-
ség, belső félelem a „nagyvilágtól”, s persze édesapám szigora 
és a világot más szemmel látása – engem féltése is. A Csemadok 
országos vezetősége és a naszvadi Csemadok elnöke felkért a 
naszvadi kultúrház igazgatói funkciójának betöltésére. Ezt a 
lehetőséget is elutasítottam.

– Mindezeket később azért sajnáltam, és felmerült, hogy ha meg-
próbáltam volna, akkor sem lehetett volna veszteségem, hiszen 
óvónőként folytathattam volna, ha bármi nem úgy alakul, ahogy 
szeretném. Végülis a tánc volt a másik „szerelem”, amit nagyon 
szívesen és talán jól is műveltem, tehát lehetett volna ez is a hi-
vatásom. 

– Háromszor kínáltak tanfelügyelői állást is, amit szintén elutasí-
tottam. A tanfelügyelőnőnk ajánlására kértek fel, hogy vállaljam 
el a járási iskolaügyi vezető szerepét.

– A kerületi tanfelügyelőnő keletre, ahol új járási székhely alakult, 
szeretett volna kinevezni tanfelügyelőnek, lakást, nagyon kedvező 
fi zetést ajánlva.

Jelenet a Marica grófnőből
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A régi korok emlékeit mindenki magával 
viszi, a krónikák azok, amelyek átadják az 
elődöktől az utódoknak mindazt, ami tör-
tént. A Csemadok ebben az évben 70 éves a 
Boldogfai Alapszervezet 60 éves. 

Boldogfán a Csemadok alapszervezete 1958 
őszén alakult meg. Krónikát ekkor még nem 
vezettek, de a pénztárkönyvek és a meglévő 
személyi kartotékok alapján erre az időre 
datálható a helyi szervezet megalakulása. Hi-
vatalosan 1959. január 1-től tartják nyilván a 
mi szervezetünket. Az alapító tagok: Németh 
Károly, Mészáros Károly, Jankó László, Jankó 
Gyula, Huszár Dezső, Dóbiás Viktória, Blahó 
Sándorné, Pikáli Gyula és még bizonyára 
voltak mások is, akikről, ha név szerint nem 
is tesz említést semmilyen irat, de meg kell 
emlékezni róluk is. A helyi szervezet első elnö-
ke Németh Károly volt, Jankó László váltotta 
őt ebben a funkcióban, akinek vezetése alatt 
indult meg a szervezeti élet.

A Csemadok neve alatt újjászerveződött 
az a színjátszó csoport, mely nagy hagyo-
mányokkal rendelkezett, sok előadást vitt 
színpadra. 1960. márciusában megszületett 
az első színdarab, Szigligeti Ede: A szökött 
katona című népszínmű. Sokan a szabad ide-
jüket áldozták a darabért: Rajciné Dóbiás 
Viktória, Jankó Gyula, Karácsonyné Szabó 
Lujza, Blahó László, Gujberné Varga Erzsé-
bet, Klenovics Ferenc, Huszár Dezső, Molnár 
Lajos, Molnár Gyula és még sokan mások. 
Majd esztrádműsorok, farsangi bálok kerültek 
a kultúrprogramba.

1963-ban újra hallatott magáról a színjátszók 
csoportja, Egri Viktor Örök láng című verses 
drámáját vitte színpadra, amit nemcsak Bol-
dogfán, hanem Rétén és Jókán is bemutattak 
nagy sikerrel. A régiek mellett néhány újabb 
név: Szarka Ilona, Takács Erzsébet, Varjú 
Júlia, Dóka Károly. Az év programjához tar-
tozik még két irodalmi est is.

Az 1965-ös esztendő a műsoros estek éve, 
amit farsangi bál, majd Katalin-bál követtek. 
Ekkor már Klenovics Ferenc volt a szervezet 
elnöke. A taglétszám 24.

A következő év ismét a színjátszóké. Újra 
Szigligeti művet tűzött műsorára a csoport. Be-
mutatásra került a Lelenc című négyfelvonásos 
népszínmű, ahol a nagy siker kovácsai a régiek 
mellett a sok újonnan beszervezett fi atal tehet-
ség: Lajtman Terézi, Blahó Terézia, Mészáros 
Zsuzsanna, Gergely Katalin, Csaszny Ilona, 
Jankó Erzsébet, Dóbiás Károly, Szabó János, 
Csaszny József, Huszár Árpád, Csaszny Imre 
és egy négyéves gyerek, aki még ekkor nem 

A Csemadok Boldogfai Alapszervezetéek krónikájából

Csemadok-tag, Pikáli Hajnalka. A siker itt 
többszöri előadásban nyilvánult meg.

Ekkor már készülőben volt az új kultúrház, 
melyhez a színjátszók oly nagy reményeket 
fűztek, hiszen ez a csoport volt hivatva az épü-
letavatáson kultúrműsort szolgáltatni. Nagy 
szorgalommal folytak a próbák Pikáli Gyula és 
Klenovics István vezetésével, mert a tervezett 
műsorban a zene, az ének és a tánc a domináló 
elem volt. Mindenki igyekezett tudása legjavát 
adni és a siker nem maradt el.

A szervezetünk első fellépése az új kultúr-
teremben egy sikeres Rákoczi-est megren-
dezése volt, mely Rákoczi szabadságharcát 
mutatta be a kuruc-költészet és a kor dalainak 
tükrében.

Az 1971-es esztendő ismét a munka éve 
volt. Esztrádműsorokkal szórakoztattuk a 
község lakosságát, majd áprilisban Farkas 
Imre: Iglói diákok zenés színműve került be-
mutatásra. Itt újabb tehetséges műkedvelők 
írták be nevüket a Csemadok krónikájába: 
Blahó Klára, Szabó József, Szabó Ferenc, 
Szabó László, Lajtman Sándor, Csaszny Alajos 
és még sokan mások.

1973-ban Petőfi  Sándor születésének 150. 
évfordulójára állítottunk emléket. Ekkor már 
Dóka Károly volt a helyi szervezet elnöke.

1974-ben ismét a színjátszó csoport halla-
tott magáról. Sikeresen bírkóztak meg Jókai 
Mór: Szeretve mind a vérpadig című drámá-
jával. Ismét újabb nevek a régiek mellé: ifj. 
Blahó Gyula, ifj. Jankó Gyula, Szabó Zoltán, 
Jankó Mihály. A szereplőket azért tartottam 
fontosnak megemlíteni, mert ők voltak abban 
az időben községünkben a magyar kultúra 
zászlóvivői és a szép magyar nyelv ápolói.

1977-ben Ady-estet tartottunk, mellyel 
a nagy költő születésének 100. évfordulója 
alkalmából kívántunk emléket állítani Ady 
Endrének. Színjátszóink szép versmondással 
vívták ki a nagyszámú közönség elismeré-
sét.

1978. februárjában megvalósult Dr. Püs-
pöki Nagy Péter előadó-estje, melyen ízelítőt 
adott a zsúfolásig megtelt terem hallgató-
ságának készülő művéből, melynek szoros 
tartozéka falunk keletkezése és fejlődése.

Később, különösen a televíziós adások 
megjelenésével a kultúraigény egyre ma-
gasabb lett nálunk is, és keresni kellett más 
módot a kultúra ápolására és terjesztésére. 
Költői esteket tartottunk, melyek előadói 
estekkel váltakoztak. Ezekben a progra-
mokban a közönség megismerkedett nagy 
költőink életével, munkássságával verseik 
tükrében, az előadók pedig elkalauzoltak 
más országokba, más régiókba. Előadásaikat 
fi lmvetítésekkel tették élvezetesebbé.

1990-től már Jankó Pál volt a helyi szer-
vezet elnöke. 

1995. szeptember 15-én került sor Boldogfa 
község első írásos említése 750. évfordulójá-
nak megünneplésére a helyi önkormányzat 
rendezésében. A kultúrműsort a község di-
ákjai és az innen elszármazott Csemadok-
tagok mutatták be Jankó Ilona és Podobek 
Imre vezetésével.

1997-től már Csaszny Alajos a helyi szer-
vezet elnöke. Ettől az időtől a területi átren-
dezés alapján már nem a Csemadok Galántai 
Területi Választmányhoz, hanem a Szenci 
Területi Választmányhoz tartozunk. 1997-
ben a taglétszám  már 120 volt. Ezekre az 
évtizetedkre talán már mindenki emlékszik, 
Csaszny Alajos vezetésével megannyi kirán-
dulás, kultúrprogram valósult meg.

Köszönet és hála mindenért, ami ennek a 
kis közösségnek kulturális összetartó erejét 
megőrizte, megadva ezzel egy új generáció 
részére, hogy ne felejtsék el, kik vagyunk és 
hová tartunk, hogy magyarságunk a magyar 
kúltúra megmaradjon.

Litkei András
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November 14-16-a között tartották meg Galántán a Kodály Zoltán 
Nemzetközi Hegedűversenyt. A rendezvényre 22 versenyző jelent-
kezett, többségük Magyarországról érkezett. Pénteken mindenki 
izgatottan várta a versenyt, a bábteremben és a színházteremben 
2-2 kategória versenyzett. Volt, aki először mérettette meg magát, 
de évente vissza-visszatérő versenyzőket is láthattunk a színpadon. 
Némelyikük teljesítménye még kissé bizonytalan volt, az izgalom 
is közrejátszott, de legtöbbjük magabiztosan lépett színpadra. 
A szakmai zsűri már délután eredményt hirdetett. A gálaműsoron 
került sor a díjak átadására, majd a verseny csodálatos gálakoncerttel 
zárult.  FuM

A 70. évforduló számos Csemadok alapszervezetet arra kötelez, hogy 
méltóképpen emlékezzenek, így volt az Érsekújvári járáshoz tartozó 
Udvardon is. A kultúrház folyosóján kiállított régi és új fényképekkel 
gazdagított paneleken keresztül ismerkedhetett meg az odaérkező 
az alapszervezet tevékenységével. Az ünnepség az óvoda, az alap 
és művészeti iskola kisdiákjainak műsorával kezdődött, amelyet a 
felnőttek kórusai a női éneklőcsoport és a férfi  dalárda folytatott. 
A területi választmány elnökének ünnepi köszöntője után az alap-
szervezet elnöke Salgó Tibor vette át a mikrofont, hogy a csaknem 
kétszáz résztvevő jelenlétében felolvassa azon, már nem élő és mai 
tagok nevét, akinek tevékenységéről a visszaemlékezésben elismerően 
beszélt. A legaktívabb tagok közül több mint ötvenen vehettek át 
köszönő levelet, de emléklapot kapott a TV-ban végzett munkájáért 
az ASz elnöke, valamint Farkas Tibor egykori alelnök. Az ünnepi 
megemlékezés résztvevőit saját készítésű kenyérrel ajándékozta meg 
a szervezet egyik tagja, amelyet a magyarok lisztjéből sütött. KÉ

Oroszkán nemzeti imánk eléneklésével kezdődött a  Csemadok 
megalakulásának 70. évfordulója alkalmából szervezett ünnepség. 
Adamcsok Magdolnának, az alapszervezet elnökének ünnepi be-
széde, Duba Ernőnek, a területi választmány titkárának köszöntője, 
és Tóth Árpád tiszteletes igei gondolatai után Matyó László számolt 
be az alapszervezet tevékenységéről. Az elismerő oklevelek átvételét 
követő kultúrműsorban fellépett: a Csemadok oroszkai éneklő- és 
tánccsoportjai, Hugyec Zsófi a, Csudai Ildikó, a Csemadok bényi ifjú 
táncosai, a lekéri Borsika Éneklőcsoport és Zsákovics László. A jól 
sikerült rendezvényt közös vacsora, majd mulatság követte, amihez 
a zenét a Pluto zenekar szolgáltatta. de

Sokadik alkalommal rendezte meg az Érsekújvári járás egyik 
legrégebbi Csemadok Alapszervezete Kürtön az őszi népzenei 
találkozóját, Őszi Nótázás címmel. A rendezvény az ünnepi meg-
nyitót követően, egy tehetséges fi atal versmondó, Jankulár Tamás 
szavalatával vette kezdetét. A több évtizede működő Bokréta vegyes 
éneklőcsoport tagjai új viseletbe öltözve, magyar színeket magukra 
öltve léptek a színpadra. A helyi óvodások és alapiskolások nagy 
sikerrel léptek fel. A fellépők között volt a magyarországi Novaj 
község asszonykórusa, a Szímői Rozmaring citera és népdalkör, a 
Nagykéri Éneklőcsoport, a Marcelházi Menyecskekórus a Besenyői 
Citeraegyüttes és a Nagycétényi Férfi kórus. Az emléklapok átadása 
és egy közös ének után nótázással zárult a rendezvény. KÉ

Az alapszervezet 70 éves tevékenységét bemutató kiállítás meg-
nyitásával kezdődött a zselízi Csemadok születésnapi ünnepsége, 
mely a kultúrházban az Apró Kincső műsorával folytatódott. Sárai 
András, az ASZ elnöke ünnepi beszéde után a Csemadok országos 
elnöksége nevében Balogh Gábor, a Csemadok Lévai TV képvisele-
tében Duba Ernő köszöntötte az ünnepséget. Az elismerő oklevelek 
átadását követő műsorban fellépett: Gubík Ági, Javorka Ildikó, az 
Apró Kincső néptáncegyüttes, a Double Twins, a Cimbora óvoda, 
a Franz Schubert Vegyes Kar és a Pengő zenekar.  de
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A Csemadok Somorjai Alapszervezete november 24-én ünnepelte a 
Csemadok megalakulásának 70. évfordulóját. A rendezvényen felléptek 
a Csemadok csoportjai: a Híd Vegyes Kar, a Csalló Néptáncegyüttes, 
a Csali Gyermek Néptáncegyüttes, valamint a Csali Zenekar. A Cse-
madok anno című fotókiállítás a Csemadok hét évtizedét elevenítette 
fel. A rendezvényen Bárdos Gyula, a Csemadok elnöke is köszöntőt 
mondott.  e-k
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November 11-én a Rimaszom-
bati Városi Művelődési Központ-
ban egy remek előadásnak lehettek 
részesei az érdeklődők. A XVII. 
Győry Dezső Kulturális Napok 
keretén belül a Csemadok Rima-
szombati Területi Választmánya 

szervezésében került bemutatásra Soóky László: Papa különböző 
hangszereken hegedül című darabja. A szellemesen megírt, sajátos 
humorral fűszerezett történetet – mely a szerző édesapját idézte 
meg – a felvidéki (dunamocsi) származású Lajos András, a Miskolci 
Nemzeti Színház színművésze adta elő fergeteges sikerrel. Szem nem 
maradt szárazon, de szerencsére a könnyek a nevetéstől folytak a 
nézők szeméből. A kiváló színészi teljesítmény felejthetetlen élményt 
nyújtott minden jelenlévőnek. A rendezvény a Kisebbségi Kulturális 
Alap anyagi támogatásával valósult meg. PE

A Csemadok Nyitrai Területi Vá-
lasztmánya november 9-én ünnepi 
közgyűlésen köszönte meg tagsá-
gának az elmúlt hét évtizedben 
elvégzett munkát. A Pogrányban 
megtartott rendezvényen a tizenhat 
alapszervezet ünnepelt együtt. A 

rendezvényen Gyepes Lajos, a Csemadok Nyitra Területi Választmá-
nyának elnöke és Görföl Jenő, a Csemadok országos titkára mondott 
köszöntőt. A jubileumi rendezvényen Göbő Anna és Göbő Sándor 
adtak műsort, fellépett a Kubók Gyermek Néptánccsoport és a Pogrányi 
Nagyharang Hagyományőrző Csoport férfi  kara. A rendezvényen átadták 
a Hűségért Emléklapokat. A Nyitrai járásban két alapszervezet alakul 
meg 1949 tavaszán, a nyitragerencséri és a pogrányi.  NT

A Csemadok Tornaljai Alapszervezete Andante Vegyes Kara több 
hazai és határon túli kórussal ápol baráti kapcsolatokat. Közülük a 
Hegyalja Pedagógus Kórus november 16-án a szerencsi Rákóczi-vár 
színháztermében jubileumi koncerttel emlékezett megalakulása ötve-
nedik évfordulójára. A színvonalas rendezvény egyik vendégkórusa az 
Andante volt. A felvételen Kurali Ágnes karnagy vezényli a miskolci 
„In aeternum” Bartók Kórus és az Andante közös műsorszámát. -il-

Dunasápújfalun november 24-én Játszóházat szervezett a Csemadok 
alapszervezete és a Fiatalok a Jövőért. A rendezényen Krupár Luca, 
a Petőfi  Sándor Program Ösztöndíjasa, és Neszméri Tünde, az alap-
szervezet elnöke mátyusföldi gyermekjátékokat tanított a gyerekekkel. 
A jelenlévő idősebb korosztály tagjai a régi szokásokat emlékezetük 
szerint kiegészítették. Pihenőként gyöngyöztek és üvegfesték technikával 
képeket is alkottak a gyerekek. A rendezvényt a Bethlen Gábor Alap 
támogatta.  e-k

A Csemadok Csitári 
Alapszervezete évente 
megemlékezik A csitári 
hegyek alatt című népdal 
gyűjtőjéről. Kodály Zoltán 
emléktáblájának megkoszo-
rúzásával vette kezdetét az 
ünnepség november 23-án, ahol Berecz Katalin, az alapszervezet tagja 
mondott beszédet. A kultúrházban a zeneszerző, népdalgyűjtőre emlékezve 
felléptek a helyi, az alsóbodoki, a gesztei és a pogrányi hagyományőrző 
csoportok. A rendezvényt a Bethlen Gábor Alap támogatta.  i-t

Egyhetes rendezvénysorozattal 
ünnepelte meg a Csemadok Rétei 
Alapszervezete a Szlovákiai Ma-
gyar Társadalmi és Közművelődési 
Szövetség megalakulásának jubi-
leumát. A Szenci járáshoz tartozó 
községben november 11-én kezdő-
dött el az ünnepségsorozat, amely november 16-án egy emléktábla 
leleplezésével és egy gálaműsorral ért véget. Az első napon Rajczi 
Adrienn, Réte szülötte és Kassai Csongor beszélgettek, a színésznő 
nemrégiben megjelent zsebkönyve kapcsán. Az ünnepi héten Gál 
Tamás és a Csavar Színház Arany János: A nagyidai cigányok című 
vígjátékát adta elő nagy sikerrel és bemutatták Metzner Valéria: 
Adalékok az emlékezéshez című könyvét is, mely a helyi Csemadok 
elmúlt 20 évét taglalja.  A zárónapon felléptek a község tehetségei, 
és emléktáblát avattak a kultúrház falán.  IE

November 16-án ünnepelte a Csemadok megalakulásának hetve-
nedik évfordulóját az Érsekújvári járáshoz tartozó nagykéri alap-
szervezet. Az ünnepi műsor elején a Molnár zenekar zenélt, majd 
Dojčán Krisztina és Száraz Márk tárogatón játszott. Száraz László, 
a Csemadok Nagykéri Alapszervezetének elnöke és Kantár Éva, a 
Csemadok Érsekújvári TV elnöke mondott köszöntőt. A nyugdí-
jasok aratási koszorút ajándékoztak a Csemadoknak. A köszöntő 
után felléptek a helyi csoportok, a Nagykéri Mórinca csoportjai, 
a nagyok, a középső csoport és az aprók is, a Nagykéri Castanea 
női kórus a Nagykéri Vegyes Kar és a Száztagú Citerazenekar. Az 
ünnepi műsor után cigányzenekarral szórakoztak a jelenlévők. A 
program végén Valaska Judit, a község polgármestere is köszöntötte 
a hetvenéves alapszervezetet, melynek életéből kiállítást is láthattak 
az érdeklődők.  NT
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November 14-én a lévai 
Reviczky Házban került sor 
a XIV. Kadosa Pál Zongo-
raverseny ünnepélyes meg-
nyitójára, melynek keretén 
belül a zeneszerző életét be-
mutató kiállítás nyílt és kon-
certet adott az Ad Libitum 
kamarazenekar. A másnapi, a lévai zsinagógában megrendezett verse-
nyen, melynek védnöke Léva Város polgármestere volt, 33 versenyző 
vett részt. A Felvidék számos településéről, többek között Fülekről, 
Pozsonyból, Komáromból, Nyitráról, Somorjáról, Érsekújvárból, 
Simonyból, Dunaszerdahelyről és természetesen Léváról  érkeztek 
fi atalok, hogy bemutassák tehetségüket a zsűrinek, melynek elnöke 
Sylvia Čápová-Vizváry zongoraművész volt, tagjai Esztó Zsuzsanna, a 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem nyugalmazott művésztanára és 
Gulyás István, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem művésztanára 
voltak, akik a verseny után adott záróhangversennyel koronázták meg 
a rendezvényt, melynek szervezői a Szlovákiai Magyar Zenebarátok 
Társasága, a Csemadok Lévai Területi Választmánya, valamint a 
Kadosa Pál nevét viselő lévai művészeti alapiskola, társszervezői a 
Csemadok Lévai Alapszervezete, a Reviczky Társulás és a Lévai Ma-
gyar Asszonyok Ligája és a Czeglédi Péter Református Gimnázium 
voltak.  de

A Csemadok Szepsi ASz 
és a Szepsi VMK közös szer-
vezésében Rendszerváltók 
címmel megemlékezést tar-
tottak Szepsiben a római ka-
tolikus templomban, 2019. 
november 17-én. A megem-
lékezésen közreműködött a 
budavári Mátyás-templom Ének- és Zenekara, Tardy László karnagy 
vezetésével, a kassai Csermely Kórus és a szepsi Vox Columbellae 
Vegyeskar közös énekkara, Havasi József karnagy vezetésével. Ekkor 
nyílt meg a Bársonyos forradalom 1989 - 2019 című kiállítás a Városi 
Művelődési Központban. zi 

Idén huszonegyedik alkalommal szervezte meg a Csemadok Kassa-
környéki Területi Választmánya az Egressy Béni Országos Fesztivált a 
Csemadok OT megbízásából. A felvidéki amatőr színjátszók országos 
seregszemléjét Szepsiben tartották 2019. november 7-e és november 
10-e között. Idén kilenc versenyelőadás és három vendégelőadás került 
színpadra. A négy napos rendezvény fővédnöke Sasvári Sándor, Jászai 
Mari-díjas magyar színművész és énekes volt, aki a fesztivál megnyi-
tóján Közös a sorsunk! címmel adott koncertet legszebb dalaiból. A 
találkozó a verseny névadójának, Egressy Béni Szepsiben lévő köztéri 
szobrának megkoszorúzásával kezdődött.

A megnyitón átadták az Egressy Béni Fesztivál-díjat, amelyet ezúttal 
Juhász Dósa János, újságíró, színházi szakember, a fesztivál szakmai 
munkatársa, kultúraszervező kapta. A díjazottat Havasi Péter, újságíró, 
a Kassai Figyelő főszerkesztője, rendező méltatta, akivel annak idején 
közösen kezdték szervezni a falusi színjátszók országos seregszemléjét, 
a mai Egressy Béni Fesztivál elődjét. A fesztivál fődíját a komáromi 
Marianum Egyházi Iskolaközpont MEG+növünk diákszínjátszó 
csoportja nyerte el.  ZI

2019.  november 14-én a Csema-
dok Rozsnyói Alapszervezetének 
szervezésében színházi előadásra 
került sor a Csemadok Székház 
nagytermében. A gyermekek az 
Egyszervolt Mesezenekar „Mu-
latság messzeországban!“ című 
előadását  láthatták. fe

N o ve m b e r  9 - é n 
Lekenyében is megünnepel-
ték a Csemadok megalaku-
lásának 70. évfordulóját, a 
találkozó vendége volt Csáky 
Pál író, valamint Máté Ad-
rienn, aki zenés előadásával 
kápráztatta el a jelenlévőket. 

„A felső politikai szándék az az volt, hogy a kommunista párt ideo-
lógiáját a magyarok között, a Csemadok próbálja valamilyen módon 
napról napra terjeszteni. Mi történt a valóságban?” – tette fel a kér-
dést, amelyre kifejtette: „Itt kell megint csak fejet hajtani az emberi 
tisztesség és a belső iránytűk előtt. A felvidéki magyar közösség soha 
nem a felvázolt módon élte meg a Csemadokot.” Az ünnepségen a 
jelenlévők közül huszonkilencen átvették a Hűségért emléklapot, 
amelyet az alapszervezet vezetőségi tagjai nyújtottak át. BB

A Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet 2019. november 23-án 12. 
alkalommal szervezte meg a Bíborpiros szép rózsa népzenei vetélkedő 
országos döntőjét a dunaszerdahelyi Csaplár Benedek VMK-ban. A 
zsűri elmondása szerint a döntőn a jók és a még jobbak között kellett 
rangsorolást tenni. A citerazenekarok kategóriában a  Nemeshodosi 
Citerások ezüstsávos minősítést kaptak. A zsüritagok közül Borsi 
Ferenc, óbudai tanár, citeraoktató, szívből gratulált mindenkinek, 
a következő gondolatokkal zárta a népdalvetélkedőt: “Ezen a napon 
mindenki gazdagodott szellemiekben. A legfontosabb üzenete ennek a 
vetélkedőnek, hogy ne felejtsük el az énekeinket, ne felejtsük el, amit 
ránk hagytak a felmenőink, és továbbadni a következő nemzedéknek. 
Ez a nap azért is szép volt, mert egymásnak közvetítettük érzelmeinket a 
népdalokon keresztül, mert közösségeink a legfontosabbak és a népzene 
tartja össze – összetartja a családot, a falu közösségét és a  nemzetnek a 
közösségét.“ R. Sz.
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A jubiláló Szenczi Molnár Albert Napok keretén belül Zsapka 
Attila „Tiszta szívvel” című műsorát október 27-én a hegysúri 
közönség előtt is bemutatta. Már hagyományosan a Napok műso-
rának része a Szenci járás elsőseinek kultúrműsorral egybekötött 
ünnepélyes köszöntése. A rendezvényen felléptek a járás iskolái, 
illetve bemutatkoztak az elsősök. Idén 60 elsős vehette át a Rákóczi 
Szövetség ösztöndíját.

November 6-án mutatta be a komáromi Jókai Színház Molnár 
Ferenc: Üvegcipő c. vígjátékát. A darab egyik főszerepét a szenci 
születésű Bárdos Judit alakította. 

Az idei 50. Szenczi Molnár Albert Napok több mint egy hónapos 
ünnepségsorozatának záró rendezvényére november 9-én a Szenczi 
Molnár Albert Alapiskola színháztermében került sor. A műsorban 
közreműködtek az iskola diákjai. Oravec Veronika és Moore Emilia 
6. osztályos tanulók népdalcsokrot adtak elő. Mivel Gál Sándor 
egészségügyi okok miatt nem tudott eljönni az előadását írásban 
elküldte és ezt Bárdos Gyula a Csemadok elnöke tolmácsolta a 
közönség felé. Az előadás címe: „Így kezdődött – Visszatekintés a 
Szenczi Molnár Albert Napok indulására”.

Az iskola diákjai minden évben emlékeznek, az idén is így volt, 
műsoruk címe „Szállj madár, szállj”. Tóth Katalin készítette fel a 
tanulókat. A műsort Kovács Koppány a Rómeó Vérzik zenekar 
frontembere és a Felvidéki és Érsekújvári Rockszínpad, valamint 
a Magyar Lovas Színház tagjának előadása zárta, akik magyaros 
énekeket adtak elő.

A nyár végén öt tettre kész fi atal barátságot kötött a Csemadok által szervezett Add 
tovább a lángot! ifjúsági közösségépítő tréningen. Novemberben Szencen megtartot-
ták a második találkozót is. Ahogy először, ezúttal is gazdag képzésben részesül-
tek. Gyakorlati tapasztalatot és elméleti tudást szereztek a konfl iktushelyzetek ke-
zelésében, a pályázatírás alapjait is megismerték, és gyakorolták. Fő céljuk egy fi atal 
közösség építése kultúránk megmaradása érdekében. Az új esztendő elején gyakorlat-
ban adnak számot az elsajátított tudásukról egy általuk szervezett toborzó tréningen. 
Melyről bővebb információt a csemadokelsokezbol@gmail.com e-mail címen kaphatnak. 
A tréninget Balázs Lilla, Neszméri Tünde, Pap Boglárka szervezték és irányították.  SZM

A jubileum alkalmából készült „Adósságtörlesztés” című visszate-
kintő kiállítás a Szenczi Molnár Albert Napokról, ez most az alapis-
kolában tekinthető meg. A rendezvénysorozat az alapiskola aulájában 
lévő Szenczi Molnár Albert reliéf megkoszorúzásával fejeződött be. 

Az idei jubileumi napok minden rendezvénye iránt nagy volt az 
érdeklődés Szencen és a környező falvakban is, a Csemadok alap-
szervezetekkel közösen szervezett rendezvényeken, koncerteken is. 
Minden szervezőnek, szponzornak, adakozónak, segítőnek és a Magyar 
Miniszterelnöki Hivatalnak is köszönetünket fejezzük ki támogatá-
sukért, hogy méltóképpen megünnepelhettük az 50. Szenczi Molnár 
Albert Napokat és Szövetségünk, a Csemadok megalakulásának 70. 
évfordulójáról is méltóképpen emlékeztünk.  FE-M
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Csokonai és Lilla nyomában 
Komáromban – ifjúsági irodal-
mi és helytörténeti programun-
kat az alapiskolás diákoknak, 
középiskolásoknak és egye-
temistáknak hirdettük meg. 
Március folyamán került sor a 
vers- és prózamondó versenyre. 
Ifjúsági rendezvényeinket iro-
dalmi, helytörténeti sétákkal 
folytattuk Csokonai és Lilla 
nyomában Komáromban és környékén. A helytörténeti barangoláson a búcsi Katonai 
Mihály Alapiskola tanulói vettek részt. Komáromban sorra járták Csokonai Vitéz Mi-
hály és Vajda Julianna – Lillához köthető emlékhelyeket, majd a következő irodalmi 
állomás, Dunaalmás volt (Lilla lakhelye, első férje, Lévai István révén), itt található a 
Csokonai Művelődési Házban a Lilla-emlékszoba, valamint a helyi temetőben alussza 
örök álmát a felvilágosodás legnagyobb költőjének múzsája, Lilla. Vajda Juliannának 
kötődése van Ekelhez, 1776. október 26-án itt keresztelték meg a református temp-
lomban, valamint Dunamocshoz és Hetényhez, ahol második férjével Végh Mihály 
református lelkésszel élt.

A Csemadok Komáromi TV célja egy komplex irodalmi és történelmi élmény átadása 
a fi atal generáció számára, Csokonai szellemiségében. A program a Bethlen Gábor 
Alap támogatásával valósul meg. vl

A Csemadok Tiszta Forrás Nagycétényi 
Alapszervezete és a Szlovák Vöröskereszt 
Nagycétényi Helyi Szervezete meghívására 
gyermekkora egyik helyszínére, Nagycéténybe 
látogatott Dr. Bödör Csaba molekuláris bio-
lógus, a Semmelweis Egyetem tudományos 
főmunkatársa. Bödör Csaba korunk egyik 
népbetegsége, a rák kutatásával foglalkozik. A 
kutató elmondta, még mindig ide tér haza, itt, 
ezen a vidéken van otthon. Szülei ismerték az 
anyanyelvű oktatás fontosságát, ezért testvéreivel 
együtt Nagycétényben végezte el az alapiskolát. 
Vallja, hogy ebben az iskolában kapta meg a 
biztos alapokat: a szülőföldhöz való kötődést 
és az élővilág szeretetét.  tk
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A Csemadok Pozsonyi Városi Választmánya által szervezett or-
szágos rendezvény, a Városi Kulturális Napok idén már a XXXIII. 
alkalommal valósult meg. 10-12 változatos programból állt az igé-
nyeknek megfelelően. A „Napok” idei műsorában a megalakulásának 
50. évfordulóját ünneplő kassai Thália Színház volt a vendégünk 
s fergeteges sikert aratott Légy jó mindhalálig című musicallal, 
amellyel hivatalosan is megnyitottuk az országos rendezvényt. 

A XXXIII. Városi Kulturális Napok 2019. szeptember 29-től 
december 1-ig tartottak. Hagyományosan a Pozsonyi Kifl i PT 
szervezésében megvalósuló pozsonyi történelmi sétával kezdődött. 
Idén Thaly Kálmán volt a történelmi séta témája, amelyet Korpás 
Árpád vezetett. 

Október első vasárnapja Pozsonypüspökin már 12 éve a Kitelepí-
tettek Emléknapja. Reggel szentmisével és a kopjafánál elhelyezett 
koszorúkkal, ünnepi beszéddel és az iskolások rövid programjával 
emlékeztek az alapszervezet tagjai, a kitelepítettek hazalátogató 
leszármazottai és a település lakói a kitelepített családokra, ro-
konokra és falubéliekre. Délután ünnepi műsor keretében adták 
át a „Pozsonypüspöki Magyarságának Megmaradásáért” Csema-
dok-díjat, amelyet idén szervezetünk tevékeny tagja, Kovács Klára 
kapott. A műsort Szvorák Kati Kossuth- és Magyar Örökség-díjas 
énekművész mutatta be. 

Október 6-a az aradi vértanúk emléknapja, az aradi és pozsonyi 
vértanúkra a Kecske-kapui temetőben a felújított Jeszenák János 
báró sírboltjánál emlékeztünk. Az emlékezés virágait Rázga Pál 
sírjára is elhelyeztük. Mindkét helyen Szvorák Kati énekművész mű-
ködött közre. További ilyen nagyobb lélegzetű rendezvény az ádventi 
hangverseny, amelyre december 1-jén került sor Pozsonypüspökin a 
Szent Miklós-templomban. Idén az ipolybalogi Szent Korona Kórus 
mutatkozott be nagy sikerrel. Ezen rendezvények közé ékelődtek 
a nemzetközi szintű rendezvényeink. A bécsi „Europa” Clubbal 
közösen szervezet „56-os” megemlékezés Bad Deutsch Altenburg 
Szent István korabeli templomában az ökumenikus istentisztelettel 
és az akkor elmenekült, idegen földben nyugvó magyarok, sírkertben 
lévő jelképes sírjának megkoszorúzásával. A másik a CSMMSZ 

Kulturális Napok Pozsonyban

Brünni Alapszervezetével közösen szervezett „Brünni Magyar 
Napok” nyitórendezvénye, a Špilberk várban a koszorúzás, majd 
szentmise, illetve a november végi gálaműsor, amely Katalin-bállal 
zárta a Brünni Magyar Napok rendezvényeit. 

A „Napok” rendezvényeinek idén része volt a ligetfalui alapszer-
vezet által a Csemadok Rákosi Ernő nagytermében megszervezett 
két rendezvény: a G.Kovács László által megtartott történelmi 
előadás a pozsonyi 13-ról, illetve az országos titkár, Görföl Jenő 
nagyon tanulságos és több titkokat feltáró visszaemlékezése a 
Csemadok 70 évvel ezelőtti megalakulására – a „Csemadok, mint 
fáklya” címmel. 

Külön említem meg, hogy a Csemadok Pozsonypüspöki Alap-
szervezetének szervezésében idén már harmadik alkalommal került 
sor az I. világháborúban elesett, világszerte jeltelen sírban nyugvó 
hős katonákról szóló megemlékezésre és gyertyagyújtásra. A Szent-
háromság téren álló Hősök szobránál imával és gyertyagyújtással 
emlékeztek a szervezők az I. világháború befejezésének 101. év-
fordulójára november 11-én, 11 óra 11 perckor. Pontosan abban az 
órában, amikor a nagyhatalmak a fegyverszünetet aláírták. Ennek 
a megemlékezésnek minden alkalommal részesei a magyar iskola 
felső tagozatos diákjai is, akik mécsest helyeztek a szobor talap-
zatára és két diákja magyar és szlovák nyelven mondott verset. Az 
emlékezés virágait a Csemadok alapszervezete mellett elhelyezték 
a társszervezők: a Temetkezési Vállalatok Szlovákiai Asszociációja, 
az Iskola és Óvoda, valamint az önkormányzat nevében Pék Zol-
tán polgármester, aki a megemlékezés emlékbeszédét is mondta. 
Mécseseket helyeztek el a lakosok is.

A Csemadok Pozsonyi Város Választmánya által szervezett ren-
dezvénysorozat felett idén is vállalta a védnökséget Magyarország 
pozsonyi nagykövete, Pető Tibor, anyagilag támogatta a Bethlen 
Gábor Alapkezelő Zrt., valamint Magyarország Nagykövetsége, 
illetve társszervezőként volt jelen a Cultus Ružinov intézmény, a 
Pozsonyi Magyar Intézet, valamint a termek biztosításával a Cse-
madok OT és Püspöki Önkormányzata is. Jégh Izabella


