
Bennünk van Trianon, no nem 
abban az értelemben, hogy azt el 
tudnánk fogadni, hanem abban, 
hogy nap mint nap szembesülünk 
vele. Akarva, akaratlanul. 99 évvel 
ezelőtt sokan gondolták úgy, ide-
iglenesek az új határok, nem akar-
ták elfogadni a döntést. Azóta a 
magyarságot sorra érik a megpró-
báltatások, sem Erdélyben, sem a 
Délvidéken, sem Kárpátalján és 
idehaza, a Felvidéken sem dőlhe-
tünk nyugodtan hátra. 

A hatalom minden elcsatolt 
országrészben megnehezíti a ma-
gyarság sorsát. Gondoljunk csak 
a „himnusztörvényre”, amelyet 
sokan Lex-DAC-ként emleget-
nek, és amely az állami szimbó-
lumok használatát szabályozza. 
Május 5-én civil összefogásnak 
köszönhetően a pozsonyi vár 
alatt több százan, országszerte 
több tízezren énekelték a magyar 
himnuszt. A törvény azóta válto-
zott, de a küzdelmet folytatni kell, 
hiszen az állami szimbólumok a 
magyar nemzet jelképeinek hasz-
nálatát még mindig korlátozza. A 
május 5-ei tüntetésen, amelyet 
a pozsonyi parlament épülete 
mellett tartottak, a Csemadok 
is szót kapott. Neszméri Tünde 
beszédét az alábbiakban teljes 
egészében közöljük. 

Összetartozunk

Első kézből
„Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg nem szerzi magának.” Kodály Zoltán
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Tisztelt hölgyeim és uraim!
A Csemadok érdekvédelmi és 

kulturális szervezetként az elmúlt 
hetven évben mindig kiállt a ma-
gyar oktatás mellett. Felemelte a 
szavát a jogtiprások ellen, tilta-
kozott a nyelvtörvény értelmet-
len szankciói miatt. Kulturális 
és közművelődési Szövetségként 
feladatának tekinti a magyarság 
kultúrájának megtartását, meg-
élését. A magyarság lelkéhez 
és létéhez hozzátartozik him-
nuszunk, nemzeti imánk, vagy 
ha úgy jobban tetszik a 306-os 
ima. 

Nemzeti létünkhöz kultúránk, 
népdalaink és a magyarság jelké-
pei mellett hozzá tartozik nyel-
vünk is, amelyet édesanyánk-
tól örököltünk. Ma ünnepli a 
magyarság anyák napját, ezért 
fontos, hogy ma az édesanyákról 
is szót ejtek, hiszen nem szabad 
elfelejtenünk, hogy a legtöbbünk 
tőle kapta anyanyelve mellett azt 
a kulturális értékrendet is, ami 
miatt ma itt vagyunk, aminek 
okán úgy érezzük, ki kell ide 
állnunk és fel kell emelnünk a 
szavunkat az értelmetlen, so-
viniszta törvény ellen, amely a 
nemzeti lobogónk használata 
mellett, himnuszunk éneklését 
is megtiltaná. 

Tisztelt tüntetők! 
Amikor a magyar iskolák 

megalakulása mellett tették le 
a voksukat a hetven évvel ezelőtt 
megalakult Csemadok tagjai, is 
Isten segítségét kérték, már ak-
kor is imádkozták: Isten, áldd 
meg a magyart! És Isten segített, 
létrejöhettek a magyar iskolák. 
Később is számtalanszor kiálltak 
a magyar intézmények mellett 
a csemadokosok, így maradha-
tott fel iskolahálózatunk, ahol a 
gyermekek elsajátíthatják Köl-
csey Ferenc versének csodálatos 
sorait. 

Nem sikerült betiltaniuk a 
himnuszunkat a kommunisták-
nak sem. Az átkosban is gyakran 
énekelték a Csemadok rendezvé-
nyen Kölcsey Ferenc Hymnus, a’ 
Magyar nép zivataros százada-
iból című versét, amelyet Erkel 
Ferenc zenésített meg, és valljuk 
be, ez a vers és a zene a magyar 
lelket jelképezi, lelkünk minden 
egyes rezdülését érezzük, ami-
kor felcsendül dallama. Az egész 
vers sajnos túl ritkán hangzik el, 
holott minden egyes sora törté-
nelmünket írja le. Az hatodik 
versszakban Kölcsey így ír:

Bújt az üldözött, ś felé Kard 
nyúl barlangjában,  Szertenézett 
és nem lelé  Honját á  hazában.

Bércre hág és völgybe száll, Bú 
ś kétség mellette, Vérözön lába-

inál, ´S lángtenger felette.
Ez az idézet jellemzi a felvi-

déki magyarság mai helyzetét 
is. Nem leljük hazánkat, mert 
korlátozzák nemzeti szimbólu-
maink használatát, mert még 
sok helyütt ma is sérelmezik, 
ha magyarul beszélünk. Ál-
landóan harcot kell vívnunk az 
anyanyelvi oktatásért. Elveszik 
állampolgárságunkat, ha felvesz-
szük más országét. Kultúránk 
támogatása még ma is hiányos, 
az anyaország segítsége nélkül 
képtelenek lennénk megszervez-
ni színvonalas rendezvényeinket, 
holott itt fi zetünk adót és hűsé-
gesek vagyunk szülőföldünkhöz. 
Ahhoz az országhoz, amelyet 
nem magunk választottunk lak-
helyül, hiszen őseink feje fölött 
a nagyhatalmak húzták meg a 
határt, miközben nagyszüleink 
és dédszüleink véleményét nem 
kérdezték meg arról, hova sze-
retnének tartozni. Mi mégis lojá-
lis állampolgárai vagyunk ennek 
az országnak.  A magyarság az 
állandó küzdésbe belefáradt. Bú 
s kétség mellette … 

Hölgyeim és Uraim! 
A Csemadok kiáll a magyar 

ügyek mellett, ahogy tette ezt a 
megalakulásától fogva, ahogy 
teszi azt hét évtizede. Nem sza-
bad hagynunk, hogy megfélem-
lítsenek, továbbra is szeretnénk 
megmaradni magyarként szülő-
földünkön, ahol több mint ezer 
éve élnek őseink. Ehhez viszont 
az kell, hogy nemzeti jelképe-
inket, zászlónkat, címerünket 
ne csak a szívünkben hordoz-
hassuk, hanem használhassuk is 
azt, hogy nemzeti imánkat, mely 
nemcsak egy ország, hanem egy 
nép himnusza, elénekelhessük, 
és továbbra is kérhessük: Isten, 
áldd meg a magyart! 

 ek



2 2019. június

ELSÔ KÉZBÔL IFJÚSÁG

„Az ének ma: Hamupipőke az iskola tárgyai 
közt. Pedig hiába, őérte jön el a királyfi , csak 
az ő lábára illik a cipő.“  (Kodály Zoltán)

A Csengő Énekszó a szlovákiai magyar 
gyermek- és ifjúsági énekkarok fesztiválja, 
egyben minősítő versenye, amelyre három 
évenként kerül sor Érsekújvárban. Az orszá-
gos rendezvény meghirdetője a Csemadok 
Országos Tanácsa és az annak keretében 
működő Szlovákiai Magyar Zenebarátok 
Társasága (SZMZT). Rendezői az előbbiek-
kel karöltve a Csemadok Érsekújvári Terü-
leti Választmánya, a Csemadok Érsekújvári 
Alapszervezete, valamint az Érsekújvári 
Járási Művelődési Központ.

A május 9-én és 10-én megvalósult ese-
mény főrendezője, mint évek óta, most is Ka-
zán József, a SZMZT vezetőségi tagja volt, 
akit csapatával együtt a kétnapos rendezvény 
gördülékeny lebonyolításáért csak dicsérni 
lehet. Nézze el nekem a tisztelt olvasó, hogy  
írásom nem a rendezvény versenyrészéről 
szól. Arról az arra nálam sokkal hivatot-
tabbaknak kell szólniuk. Jómagam most a 
keretműsorokról szeretnék szólni.

Csütörtök este a czuczorosok, azaz a helyi 
alapiskola egykori diákjai énekeltek, kedve-
sen szépen, lelkesen, Szaló Éva karnagy áldá-
sos munkáját dicsérően, Kodály örökérvényű 
„üzenetét” bizonyítva: „Másképp énekel a 
felnőtt is, ha magával hozza a gyermekkori 
ének rajongó lelkesedésének emlékét.” Majd 
a budapesti Ad Libitum kamaraegyüttes – 
Szakács Ildikó szoprán, Ott Rita hegedű, 
Kazán Péter klarinét, Kiskósa Tamás cselló, 
Gincsai Beáta Eszter zongora – mindnyájan 
kiválóan képzett hivatásos zenészek, akik 
anya-zenekaruk tagjaként vagy szólistaként, 
ifjú koruk ellenére már koncerteztek szinte 
az egész világban – adott hangversenyt. Cso-

A XVII. Csengő Énekszó egy obsitos nevelő szemével

dálatos muzsikálásukat hallgatva a következő 
kodályi intelem jutott eszembe: „…csakis 
művészi érték való a gyermeknek! Minden 
más árt neki.”

Pénteken délelőtt a közép- és a művészeti 
alapiskolás kórusok tagjai – akik, ha jöhettek 
volna és nem tették, bánhatják – részére ada-
tott kellemes időtöltés, szórakozási lehetőség. 
A helyi Csemadok-székházban Pap Boglárka 
– az idén az ún. Petőfi -program keretében 
tevékenykedő 13 anyaországi ösztöndíjasok 
egyike – tartott élvezetes néptáncos, társas-
játékos foglalkozást az arra igényt tartók 
számára. Ezután a főtéren, az arra járók egy 
önfeledten népdalokat éneklő középiskolás 
csapat az esti gálahangversenyre invitáló 
„Hírharangját” hallgathatták meg. Megkö-
szönve a lelkes énekeseknek a „produkciót”: 
„Ilyenből kellene Újvárnak minél több” – mond-
ták többen is az arra járók közül.

Kiváló ötletnek bizonyult a kórustagokat 
(láthatóan élvezték) a Csemadok-székház 
hangulatos pincéjében ebédeltetni. Bizonyá-
ra az élményekkel teli délelőtt hatása alatt, a 
gyaloglástól mára már jócskán elszokott ifjak 
egyetlen zokszó nélkül gyalogolták végig a 

gála színhelyére, a Lovardába vezető utat.
Az esti Gála-hangversenyt megelőzően a 

középiskolás kórusok, a művészeti alapis-
kolás énekkarok tagjai a II. kategória – az 
alapiskola felső tagozatos énekkarainak tag-
jaival együtt hallgathatták meg a Szlovákiai 
Magyar Pedagógusok Vass Lajos kórusá-
nak fellépését-nevelői hangversenyét. Józsa 
Mónika, a kórus művészeti vezetőjének és 
karnagyának, jó pedagógiai érzékkel össze-
állított – a diákságot a művek befogadására 
motiváló kedves (a műveket felvezető) szö-
vege nagyban hozzájárult, hogy a nézőtéren 
a hangverseny alatt rend és fegyelem volt, 
mi több: a hangverseny végén felcsattanó 
taps bizonyítéka volt annak, hogy a „peda-
gógus-kórus” Kodály „üzeneteinek” egyikét 
teljesítve: „Mit kellene tenni? Az iskolában úgy 
tanítani az éneket és zenét, hogy ne gyötrelem, 
hanem gyönyörűség legyen a tanulónak (…). 
Nem algebrai jelek rendszerét, titkosírást egy 
a gyermeknek közömbös nyelvnek kell benne 
láttatni. A közvetlen megérzése útját kell egyen-
getni.” – fellépésével nagyon jó szolgálatot 
tett: Köszönjük Vass Lajos Kórus, hogy vagy-
tok!, hogy fellépésetekkel megtiszteltétek a 
Csengő Énekszó résztvevőit, hogy az ifjabb 
nemzedék láthatta, hallhatta „éneklő tanító-
ját”! Ismerve tanügyünk technokrata szelle-
mét, az érzelmi intelligencia fejlesztését: a 
zenére és a zenével való nevelést teljesen a 
peremre szorító tényét, befejezésül megszív-
lelésre álljon itt még egy kodályi üzenet:

„Nekünk ma védekeznünk kell a nyilvános-
ság, a levegő művészetpusztító bacilusai ellen. 
Meglehet, vannak, akik művészet nélkül is 
boldogok. Ignoti nulla cupido. Ne irigyeljük 
őket. Igyekezzünk a bennök elsorvadt nemes 
szervet a fi atalság tömegeiben kifejleszteni.”
 Stirber Lajos
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2019. május 3-4. között szervezték meg Udvardon a szlovákiai ma-
gyar helytörténészek országos találkozóját. A XXIII. Mérföldkövek 
konferencia egyik megálmodója Kusy Károly, a Csemadok Udvardi 
Alapszervezetének vezetőségi tagja büszkén mesélte, már huszon-
kettedik alkalommal ad otthont Udvard község a rendezvénynek, 
ugyanis egy alkalommal Somorján került megrendezésre. 

A faluban található a kitelepítettek és meghurcoltak emlékére 
1997-ben állított emlékmű, Lebo Ferenc udvardi gyökerekkel ren-
delkező, Győrben élő szobásművész alkotása, amelyet a rendezvény 
résztvevői idén is megkoszorúztak. Farkas Tibor, Udvard képvise-
lőtestületének tagja rövid beszédében összefoglalta az emlékmű 
történelmi vonatkozását és jelentőségét. 

Görföl Jenő, a Pro Patria Honismereti Szövetség titkára, a ta-
nácskozás levezető elnöke felkérte Fridrik Krisztinát, Udvard 
község alpolgármesterét, nyissa meg a konferenciát. Ezt követően 
Bárdos Gyula, a Csemadok országos elnöke beszédében a Szö-
vetség 70. évfordulóját és az összefogás erejét emelte ki, valamint 
reményét fejezte ki a május 5-én vasárnap tartandó Himnuszunk 
a szabadságunk! jelmondat alatt szerveződött tüntetésen várható 
nagylétszámú részvétel iránt. A szél-járás negyedévente megjelenő, 
irodalmi, művészeti, regionális folyóiratról a lap kiadója Böröndi 
Lajos beszélt.

Az előadók sorát Czigány István alezredes, a történelemtudomány-
ok kandidátusa kezdte meg. Témájának címe Küzdelem a magyar 
államiság megőrzéséért – A Rákóczi-szabadságharc. Előadásban 
szólt Thaly Kálmánról, a ”fejedelem íródeákjáról”, Ónod váráról, 
mely királyi végvárként több száz embernek adott zsoldosi munkát, 
s a török ellenes felszabadítóháborúról.

Kovács László történész a  Rákóczi-emlékév kapcsán adott elő. 
A gazdag képi anyagra épített történelmi kincsek felkutatása  Szlo-

vákia azon területeire terjedt ki, melyeken  maga a fejedelem is élt 
egykoron vagy legalább megfordult arra. Életútjának állomásai 
valós sorrend alapján követték egymást a szülőfalutól a kassai 
végső nyughelyéig. 

Az előadások a konferencia második fő témájaként hirdetett hét 
évtizedes múlttal rendelkező Csemadokról szóló beszélgetés követte. 

XXIII. Mérföldkövek ismét Udvardon
Duray Miklóssal Pomichal Krisztián újságíró beszélgetett. Duray 
Miklós kiemelte, milyen fantasztikus volt a magyar nemzet számára, 
hogy 1949-ben a felső hatalom engedélyezte egy kulturális Szövet-
ség, a Csemadok megalakulását. “Egy asztalhoz ült kommunista 

és kommunista ellenes.” Megtudtuk, hogy nem minden előzmény 
nélküli volt az, hogy Pozsonyba kerülve alapító tagja lett a József 
Attila Klubnak, hiszen nyüzsgő ember lévén a füleki gimnáziumban 
hamar rábízták a CSISZ-szervezetet, ami az ifjúsági szervezetek-
től elvárt hagyományos munka végét is jelentette, ám annál több 
értékes előadást, vitát rendeztek. Válaszaiban kitért az I. Ifjúsági 
Konferencia és a Magyar Ifjúsági Szövetség (MISZ) létrejötte 
körüli történésekre. Elmondta: Meggyőződése, hogy Csemadok 
nélkül sokkal nehezebb lett volna ennek a munkának a beindítása 
is. Felemlítette azt a Csemadok közgyűlést, ahol pártonkívüliként 

nem akartak szót adni neki. A küldöttek kiállása 
mégis azt eredményezte, hogy felszólalhatott. 

Štrba Sándor, érsekújvári helytörténész És 
megalakul az ország első Csemadok szervezete 
címmel tartott rövid összefoglalót az érsekújvári 
alapszervezet kezdeti lépéseiről és a benne folyó 
jelenlegi munkáról.

A Patria Díjat idén az érsekújvári Bibliotheka 
Kaláka Magánkönyvtár alapítója és működtetője, 
Štrba Katalin vehette át. A könyvtár az irodalom-
nak az enyészettől való megmentését tűzte ki célul. 
A könyvtár és vezetője munkáját Kádek Norbert 
Érsekújvár alpolgármestere méltatta.

A konferencia előadássorozatát fi atal hely-
történészek zárták. A szentpéteri Kossányi Jó-
zsef Alapisola és Óvoda két hetedikes tanulója, 
Pilinsky Evelyn és Žigo Boglárka a helyi Csema-
dok munkát kutatták. A búcsi Katona Mihály 
Alapiskola diákjai Cseh Benedek és Persei Jenő 

Búcs madárvilága címet viselő természetismereti kutatással készül-
tek. Felkészítő tanáraik Lacza Aranka és Győző Andrea voltak. 

A valós zárszó pedig, Istennel a hazáért és a szabadságért énekes-
verses műsor volt, melyet a II. Rákóczi Ferenc emlékév alkalmából 
Kovács László állított össze és Németh Imre, valamint Molnár 
László előadóművészek mutattak be. PB
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Ipolyszakálloson 
került megrendezés-
re az Ipolyi Arnold 
Szlovákiai Magyar 
Népmesemondó 
Verseny egyik terü-
leti elődöntője, me-
lyen 42 versenyző 
vett részt a Lévai, a 
Nagykürtösi és az Érsekújvári járásból. A versenyt a Sipos Anna 
néprajzkutató, Alt Kapczy Ildikó, Lőrincz Katalin és Rádi Gódor 
Mária pedagógusok által alkotott zsűri értékelte és a Rozsnyón 
megrendezésre kerülő országos döntőbe az alábbi nyolc versenyzőt 
juttatta el: Baranyai Péter, Csáky Katalin, Gazdag Réka, Csáky 
Máté, Varga Vivien, Laszab Veronika, Tóth Gellért és Oszoli 
Valéria. A jól megszervezett versenyért külön köszönet illeti a 
Csemadok helyi alapszervezetét, a helyi alapiskolát, a községi 
hivatalt és az ipolyszakállosi kézműveseket. de

A Baracskai Csemadok Alap-
szervezete idén is felvállalta a 
Baracskán is szólt a nóta című 
hagyományos rendezvényt, 
amelynek több ismert nótaéne-
kes volt a szereplője. Köztük a 
hazaiak, az egyik főszervező 
Hajtman Lívia és a fi atal tehet-
ség Wurczer Péter, akiket nagy 
tapssal jutalmazott a kastély 
kultúrtermét megtöltő közön-
ség. A jó hangulatot kiegészí-
tette az az értékes kiállítás, 
amelyet Krcsmár Zsuzsa elnök 
a vezetőség aktív hozzájáru-
lásával készített a Csemadok 
Alapszervezet felettébb gazdag 
70 éves múltjáról. A fényképek 
között nagyon sok eredeti dokumentum volt megtalálható, de az 
igen értékes gyűjtemények közül legfőképpen az egykori Cse-
madok jelvény emelkedett ki, amelyre már sokan csak képdo-
kumentumok segítségével emlékezünk. Az alapító tagokról és 
a régi eseményekről készült korabeli fényképek sokak szeméből 
könnyeket csaltak ki, akik között volt az egykori titkár, Czíria Jenő 
lánya is. A rendezvény méltó emlékezés volt a múltra és biztató 
előjel a jövőre. KÉ

A Csemadok Szepsi 
Alapszervezete szer-
vezésében a 40. Szepsi 
Csombor Márton 
Napok rendezvényso-
rozata keretében be-
mutatták Csáky Pál 
Értékeink – Százéves 

a szlovákiai magyar közösség – Hetvenéves a Csemadok című köny-
vét. A kötet a csehszlovákiai magyarság száz évéről és a Csemadok 
megalakulásának hetvenedik évfordulója alkalmából készült. A 
könyvbemutatón Köteles László, a Csemadok alelnöke, Csáky Pál, 
Görföl Jenő, a Csemadok országos titkára, a könyv társszerzője, 
Dunajszky Géza, a könyv társszerzője a Csemadok hét évtizedes 
történetét elevenítette fel. 

2019. május 
5-én Szepsi 
Csombor Márton 
emléktáblájánál 
koszorúzási em-
lékünnepséget 
tartottak, ame-
lyen Molnár Ár-
pád, református 
lelkész mondott 
ünnepi beszédet. Gábor Bertalan, római katolikus esperes-plébános, 
pápai káplán imát mondott, közreműködött a Szepsi Asszonykórus. 
Az emlékünnepség után a városi művelődési központ nagytermében 
a szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont tanulói és 
diákjai mutatták be Úgy szeretnénk meghálálni című anyák napi 
ünnepi műsorukat. zi

Május 5-én, születésének és halálának évfordulós napján em-
lékeztek meg Alsóesztergályon két nyelven, a ma már teljes 
szlovák környezetben, Kubányi Lajosról, Nógrád festőjéről a 
helyi szervezetek, az önkormányzat és a Csemadok Nagykürtösi 
Területi Választmánya az evangélikus templomban, majd a te-
metőben szemerkélő esőben, emlékbeszédekkel, kultúrműsorral 
és a virágok elhelyezésével. Innen a résztvevők a falu közösségi 
házába vonultak, ahol folytatták a megemlékezést, szó esett az 
utóbbi évben a Kubányiak körül történt eseményekről is. BG

Május 26-án került megrendezésre a Gyermeklánc Zoboralji 
Hagyományőrző Gyermek- és Ifjúsági Fesztivál az alsóbodoki 
Esterházy János Zarándokközpontban. A fesztivál célja, hogy a 
Zobor-vidéki gyermek- és ifjúsági csoportok közös bemutatkozási 
lehetőséget kapjanak a nagyközönség előtt. TK
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Május 19-én csa-
ládi napot tartottak 
Dunasápújfalun. A ren-
dezvény kézműves fog-
lalkozással kezdődött, 
amelyen a gyerekek és a 
játszani vágyó felnőttek 
karkötőket, képeket készítettek, a gyerekek szőttek, rajzoltak, 
ragasztottak. Délután a magyar iskolába járó gyerekek adtak 
műsort, amivel az édesanyákat köszöntötték. Mivel a faluban 
nincsen magyar iskola a magyarok Félbe és Szencre járnak isko-
lába, de sokuk kiemelkedő sikert ér el különböző versenyeken, 
tehetségüket május harmadik vasárnapján is bizonyították.  NT

Kassa Város Díjával 
ismerte el a város veze-
tése a Csemadok Kassai 
Városi Választmányá-
nak munkásságát. Az 
elismerést 2019. május 
7-én adták át a történel-
mi városházán.

Május elején tartották Kassán a városnapokat, amelyet XXV. 
alkalommal rendeztek meg annak emlékére, hogy Nagy Lajos 
király 1369. május 7-én címert adományozott a városnak. Kassán a 
650. évfordulóról rendezvénysorozattal emlékeznek meg. Összesen 
29 elismerést osztottak ki ez ünnep alkalmából, Kassa Város Díját 
mások mellett a Csemadok Kassai Városi Választmánya, illetve 
Hanesz Angelika pedagógus, a kassai Talentum robotépítő csapat 
mentora vehette át Jaroslav Polaček főpolgármestertől. 

Köteles Szabolcs, a Csemadok Kassai Városi Választmányának 
elnöke a ma7.sk-nak elmondta, az elismerést az elmúlt 70 évben 
Kassa kulturális és társadalmi életéhez való hozzájárulása miatt 
kapta a szervezet. Ez nem egy személy, hanem több ember és na-
gyon sok önkéntes munkája. „Szeretném azt hinni, hogy tényleg 
azt a sok munkát ismerték el, ami az elmúlt 70 évben az itteni 
Csemadokhoz kötődik. Amikor átvettem a díjat, arra gondoltam, 
hogy ezzel az elődöket is megtisztelték” – nyilatkozta a Ma7.sk-
nak Köteles Szabolcs.  k

Május 17-én került sor 
Tornalján Béres József 
Szép magyar ének című 
bővített kiadású könyve 
és az énekeskönyv ihlette 
fi m bemutatójára. A szer-
ző a világhírű Béres csep-
pek feltalálójának fi a, a 
Béres Gyógyszergyár elnöke. A Petényi Katalin és Kabay Barna 
rendezte fi lm bemutatja az énekeskönyv születését és a szerző 
erdélyi utazásait, melyek során nem csak adatközlőkkel találko-
zott, hanem a népzene és egyházzene legjelentősebb kutatóival, 
köztük Kallós Zoltánnal is. Az est vendége volt Batta György 
író, lapszerkesztő és ft. Erdélyi Géza nyugalmazott református 
püspök.  -il-   

A Szlovákiai Magyar Mű-
velődési Intézet megbízásá-
ból a Csemadok Tornaljai 
Területi Választmánya má-
jus 6-án huszonharmadik 
alkalommal rendezte meg a 
Tompa Mihály Városi Mű-

velődés Központban a Duna Menti Tavasz regionális válogató fesztivál-
ját. Idén rekordnak számító 10 együttes jelentkezett a válogatóra, végül 
kilenc mutatta be műsorát. A Regős János, Mázik István és Kovács 
Magda összetételű zsűri 7 csoportot válogatott be a dunaszerdahelyi 
országos fesztiválra: Fülek, Feled, Bátka, Gömörfalva, Sajógömör és 
Tornalja két csoportja jutott tovább.  -il-   A Csemadok Pozsony-

püspöki Alapszervezetének 
tagjai a hozzátartozóikkal 
együtt minden év május 
utolsó vasárnapján elláto-
gatnak a temetőbe és meg-
látogatják nagyjaik sírját. 
Minden sírra egy-egy szál 
virágot helyeznek, mécsest 
gyújtanak és röviden meg-

emlékeznek az ott nyugvóról. Tiszteletadás ez nagyjaink emléke előtt. 
Így emlékeztünk rájuk, mert életükben sokat tettek magyarságunkért, 
a magyar nyelv és a magyar kultúra megmaradásáért.

Komoly szellemi értéket hagytak ránk, bízva bennünk, hogy mi is 
tovább gyarapítjuk a örökölt „talentumot”. Itt nyugszanak, mert itt 
születtek, vagy életük folyamán ide sodorta őket a szél.  TA

Május 16-án 26. alkalommal rendezte meg a Cse-
madok Rimaszombati Területi Választmánya Feled-
ben a hagyományos  Területi Gyermek Folklórfesz-
tivált, amely idén is nagy érdeklődésnek örvendett. 
A fesztiválra hét gyermek néptánc- illetve folklór-
csoport (145 gyermek) jelentkezett be a Rimaszom-
bati és a Losonci járásból, akik moldvai táncokkal, 
népdalokkal, népi hagyományokkal, szokásokkal, 
viselettel ismerkedhettek meg Varga Norbert, Var-
ga Lia és Imre Mács Katalin vezetésével. A tavalyi 
anyagból, Felcsík táncaiból a füleki Szederinke 
Gyermek Néptáncegyüttes tartott bemutatót. 
A találkozó most is – mint eddig mindig – kiváló 
hangulatban zajlott és közös énekléssel, tánccal 
zárult.  pe
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Ady Endre halálának 100. év-
fordulója alkalmából rendezett 
irodalmi és zenei estet 2019. 
május 19-én a Csemadok Lé-
vai Alapszervezete. A műsor-
ban felléptek a Juhász Gyula 
Irodalmi Színpad versmondói: 
Gyurgyonovics Kinga, Kovács 
Barnabás, Levák Anikó, Nagy Csilla, Nagy Emma, Nagy Veronika 
és Valent Judit. Közreműködtek: Bukai Éva, Farkas Szilárd és 
Szigeti József Bence. A műsort Újváry László és Sándor Ágnes 
rendezte. DE

 Perényben a helyi kultúrház nagytermében szervezte meg Bí-
borpiros szép rózsa népzenei vetélkedő 12. évfolyamának járási 
válogatóját a Csemadok Kassa-környéki Területi Választmány. A 
népzenei vetélkedő járási fordulójára 9 szólóénekes, 5 népdalkör 
és két citerazenekar jelentkezett, végül 13 produkciót láthatott a 
közönség. A válogató a Csemadokosok nagy családjának közös 
találkozója, őseink kultúráját, a népdalt, a népzenét kedvelők 
összejövetele és a felvidéki népzenei mozgalom seregszemléje 
volt. A vetélkedő közös énekléssel zárult, valamennyi fellépő 
versenyző közösen elénekelte az Írem, írem, fehér írem, valamint 
a Tavaszi szél vizet áraszt kezdetű dalt. A versenyzők a verseny 
végén, együtt a közönséggel, elénekelték nemzeti imánkat, a 
magyar himnuszt. zi

A Csemadok Naszvadi Alapszervezete 2019. május 15-én ün-
nepelte megalakulásának 70. évfordulóját. Ebből az alkalomból 
mutatták be a község hagyományait megjelenítő színdarabot, a 
Naszvadi lakodalmast. 

Szombati Antal a község tanítója 1938-ban jegyezte fel a 
naszvadi lakodalmas szokásokat, amely csak 1970-ben került 
színpadra Lednicszky József rendezésében. Néhány évnyi kiha-
gyás után az 1980-as évek második felében újra bemutatták, majd 
harminc év múltán most ismét sikerült. A Naszvadi lakodalmas 
a helybéli házasságkötések kilenc cselekményét: Leánykérő; 
Egyezkedés; Ágyvétel, Menyasszonybúcsúzás; Esküvő; Vacsora; 
Menyasszony kikérése; Árgyélustánc; Menyasszonytánc mutatja 
be. A színpadon egyszerre 55 szereplőt láthattunk, az amatőr 
színjátszók több nemzedéket is felölelve a 2 éves Olivértől a 77 
éves Feri bácsiig. Az előadás osztatlan sikert aratott, a Naszvadi 
lakodalmas Gútán június 22-én és Martoson július 5-én kerül 
újra bemutatásra. VL

Május első vasárnapján, az anyák napi műsor keretében 
Ipolyszécsénykén a helyi Csemadok „színjátszó” csoportja is 
fellépett, akik Kliment Éva vezetésével egy humoros előadást 
mutattak be. Karinthy Frigyes Kacsalábon forgó kastély című 
mese-paródiával debütáltak, ami nagy sikert aratott a lelkes 
helyiek előadásában. A nézők is nagy érdeklődéssel fogadták a 
színdarabot, hiszen hasonlóra már rég nem volt példa a faluban. 
Reméljük, többször is megtekinthetjük őket majd ebben a felál-
lásban. FC 

Minden év májusában a legtöbb időt Mikszáthra emlékezve 
töltjük el. Május 5-én folytattuk a Mikszáth Irodalmi Délutáno-
kat, amelyet minden hónap első vasárnapján tartunk a Mikszáth 
emlékházban. Ezeken a délutánokon Mikszáthra és műveire 
emlékezve szeretnénk jobban megismertetni tagságunkkal a 
Mikszáth életművet, ezért erre havonta más-más alapszerve-
zet vagy alapszervezetek kapnak meghívást, de természetesen 
ezen mindenki részt vehet. Május végén, halála évfordulójára 
emlékezve évente megtartjuk a Mikszáth Irodalmi Kávéházat 
és a Mikszáth-emléknapot, valamint ennek részeként a területi 
választmány tavaszi ülését is. Ez utóbbiakat május 31-én tartottuk 
szép számú résztvevővel. A tanácskozáson az állandó témákon 
kívül behatóan foglalkoztunk az alapszervezetek törvény által 
előírt új regisztrációjával és ennek kivitelezésével. BG
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Május 17-én harmadik alka-
lommal szervezte meg a Cse-
madok Rozsnyói Alapszerve-
zete Jólészen a Bíbopiros szép 
rózsa járási népdalversenyét. 
A járás magyar iskoláiból 78 
tanuló vett részt, a felnőtt ka-
tegóriában 12 népdalcsoport 
versenyzett. Őszinte örömmel tölt el bennünket, hogy évről évre 
szép számmal jelentkeznek a magyar iskolák tanulói és a felnőttek 
is erre a szívet melengető találkozásra.  FE

Fény, amely messzire világít, 
Fény, amely szíveket dobogtat
70 fáklyának fényében
Adj erőt a Csemadoknak!
A Csemadok megalkulásának 70. évfordulóját ünnepelték 

2019. május 11-én Jabloncán – dallal, verssel, nótaszóval, cite-
raszóval. Sok kedves baráttal a szilicei, várhosszúréti, torna-
görgői és a körtvélyesi 
Csemadok tagsággal, 
énekkarokkal együtt 
idéztük fel a mozgal-
mas a Csemadokban 
eltöltött 70 év szépsé-
gét. A rendezvény al-
kalmából készült óriási torta, a házi kenyér és a kézimunkákból 
és fényképekből megrendezett kiállítás még színesebbé tette ezt 
a szép napot. Az ünnepségen díszoklevelet adtunk át a legak-
tívabb Csemadok-tagnak, Csobádi Magdalénának, aki már 60 
éve ápolja falunkban a kultúra sokszínű fáját. Megható volt a 70 
fáklya fényében elénekelt nemzeti imánk minden egyes sora. Ér-
tékeket hordozunk, hagyományokat ápolunk és tesszük mindezt 
önzetlenül, alázattal mi, fáklyavivők. fe

Május 31-én, Pozsonyban a Csema-
dok Rákosi Ernő Termében a nemzeti 
összetartozás napja szellemében nyílt 
kiállítás Az én Balatonom, a mi Bala-
tonunk címmel Bereki Anikó fényké-
peiből. A magyar közmédia munka-
társának hangja minden rádióhallgató 
számára ismerős, fotói érzelemdúsak, a 
Balaton iránti szeretetet tükrözik belőlük. A nemzeti össztartozás 
napi rendezvényükre, amely június 1-jén Éberhardon folytatódott, 
még visszatrünk.  nt

Az idén hatodik alakalommal, május 19-én rendezték meg Csáb 
község szervezetei, az önkormányzat és a Csemadok Nagykürtösi 
Területi Választmánya ezt a fesztivált, amelyen a résztvevők há-
rom kategóriában tehettek tanúbizonyságot tehetségükről. A 26 
résztvevő énekben, hangszeres zenében és egyéb kategóriában, 
melyben főleg vers és próza szerepelt, mérték össze tudásukat a 
szép számú közönség előtt. Az első három helyezett kategórián-
ként oklevelet és díjakat vehettek át, ezenkívül meghívást kaptak 
a júniusban tartandó járási kulturális fesztiválra. BG

Május 18-án Sajógömörben is megünnepelték a Csemadok meg-
alakulásának hetvenedik évfordulóját. A rendezvényen Bárdos 
Gyula, a Csemadok elnöke mondott beszédet, Haraszti Attila, 
kassai főkonzul és Jankóšik Zoltán, Sajógömör polgármestere is 
köszöntötte az alapszervezetet. Az alapszervezet elnöke Gyurán 
Csilla beszédében kifejtette: „Remélem sok ilyen rendezvényt 
tudunk még szervezni, bízom benne, hogy valami elkezdődött 
Gömörben. Összefogassal es együttműködéssel menni fog, csak 
akarni kell!“ Az ünnepségen az 1976-1987 időszakban működő 
énekkar és az 1976-1986 között működő színjátszó csoport tagjai 
emléklapot kaptak. Fellépett a Sajógömöri énekkar, a tornaljai 
Hóvirág énekegyüttes és a Sajógömöri Magyar Tannyelvű alapiskola 
citerazenekara. Az alkalom a Himnusz eléneklésével zárult. LT

Az előző évekhez hasnlóna május 23-án ismét megemlékeztünk 
Balassi Bálintról, a nagy reneszánsz költőről Kékkő várában, ahol 
a kastély falán emléktáblát, a kastély termeiben állandó kiállítást 
láthatunk a történelmi Balassa családról. A megemlékezés két 
nyelven történt, mivel az emléknapot közösen szervezi meg a 
várban működő múzeum és a Csemadok Nagykürtösi Területi Vá-
lasztmánya. Az emlékbeszédeken és a koszorúk elhelyezésén kívül 
mintegy egy órás kultúrműsort is megtekinthettek a résztvevők, 
majd utána szabad társalgással folytatták az emléknapot. bg
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A Csemadok Területi Választmánya  
valamint a Bodrogközi és Ung-vidéki 
Közművelődési Intézet által életre hívott 
Latorca Menti Tavasz -  Gyermekszínjátszó 
Fesztiválnak idén május 3-án a kisgéresi 
kultúrház adott otthont. A  8 benevezett 
gyerekcsoport 3 kategóriában mérte össze 
tudását, a bábosok-, a gyermekszínjátszók-, 
illetve a szerkesztett játékok csoportjában. 
Ez a verseny tulajdonképpen előválogatója  
a Duna Menti Tavasz országos fesztivál-
nak.

A bábosok kategóriában a kisgéresi alap-
iskola két csoportja, a Mustármag, illetve 
a Fügefa mérte össze tudását, és a nagy 
múltú Mustármag ismét győzedelmeske-
dett, elnyerve ezzel a részvételt az országos 
versenyen. Felkészítőjük Blanár Gabriella, 

A Csemadok megalakulásának 70. évfordulója kapcsán nagyon 
sokszor kerül szóba, hogy mennyi lemondással, a szabadidő 
feláldozásával jár együtt az a tevékenység, amelyet szervezetünk 
végez. Tagadhatatlan tény az is, hogy a tagok, vezetőségek, 
csoportok munkájuk során nagyon sok vidám pillanatot is meg-
élnek. A Csemadok Országos Elnöksége úgy véli, hogy ezeket a 
pillanatokat, eseményeket is érdemes megörökíteni és megőrizni. 

Latorca Menti Tavasz 

Felhívás

Furik Mária és Móricz Henrietta volt. 
Játékuk címe: 3+1.

Legnépesebbnek ezúttal is a gyermek-
színjátszók csoportja bizonyult, ahol a 
Királyhelmeci Speciális Alapiskola Va-
rázskerék nevet viselő csoportja, illetve a 
nagykaposi Erdélyi János Alapiskola Haj-
nalka színjátszócsoportja lett a továbbjutó. 
A királyhelmeciek Pirigyi Mária, Dakos 
Szilvia és Szabó Alica vezetésével Doja, 
a cigánytündér című népmese-feldolgo-
zással vívták ki maguknak a továbbjutást, 
a nagykaposiak egy vidám jelenetet mu-
tattak be, Szúnyog címmel.  Őket Szűcs 
Ágnes készítette fel. Ebben a kategóriá-
ban szerepelt még Teknőcök néven egy 
bodrogszerdahelyi színjátszócsoport, il-
letve a bélyi Csicsergők.

A harmadik, szerkesztett játékok kate-
góriában a bélyi alapiskola Gyöngyöcs-
ke csoportja lett a továbbjutó Évszak-
ok-játékok című előadásával, Szakszon 
Anna vezetésével, megelőzve ezzel a 
bodrogszerdahelyiek Betlehemezők cso-
portját. A zsűrinek nehéz feladat jutott 
ezen a napon, hangsúlyozták: az a leg-
fontosabb, hogy a színház képes kapukat 
nyitni egymás felé, és a résztvevő  gyerekek 
lehetőséget kaptak arra, hogy színházi 
élményben részesüljenek.

A szervezők nevében Zvolenský Gabri-
ella és Kopasz József köszönetet mondott 
Kisgéresnek, amiért befogadták a rendez-
vényt, segítettek a szervezésben és mindent 
megtettek annak sikeréért.

 ge

Az elnökség azt kéri, hogy a Csemadok munkával kapcsolatos 
vidám történeteket, egy-egy csemadokos személyiséghez kötődő 
anekdotát a szerző által jónak látott terjedelemben küldjék el 
a csemadokelsokezbol@gmail.com címre, hogy azokat folya-
matosan közölhessük az Első Kézből című kiadványunkban, 
ugyanerre a címre továbbra is várjuk a régi fényképeket.


