
Megszokhattuk már, hogy 
nemzeti ünnepeink alkalmá-
val Áder János, Magyarország 
köztársasági elnöke kitünte-
téseket adományoz a felvidéki 
magyarság nagyjainak. Ilyenkor 
általában csemadokosoknak is 
gratulálhatunk az elismeréshez. 
Így volt ez az idei államalapítási 
ünnepkor is. 

„A Szent István-i mű az a 
küldetés, hogy építsük az or-
szágot“ – jelentette ki Semjén 
Zsolt magyar miniszterelnök-
helyettes az államalapító Szent 
István király ünnepe alkalmából 
tartott augusztus 19-i díjátadón 
az Országházban, ahol Magyar 
Ezüst Érdemkereszt kitüntetést 
kapott Balogh Gábor, a Csema-
dok közép-szlovákiai regionális 
alelnöke.

Balogh Gábor1963-tól tagja 
a Csemadoknak, melyben kü-
lönböző tisztségeket töltött be. 
Jelenleg a Nagykürtösi Területi 
Választmány elnöke, valamint 
2005-től országos regionális 
alelnök. Emellett kuratóriumi 

Csemadokosokat is kitüntettek

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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tagja a rimaszombati székhe-
lyű Simonyi Alapítványnak, és a 
Szövetség a Közös Célokért El-
lenőrző Bizottságának is tagja. 
2003-ban ő volt az egyik alapí-
tója a Nagykürtösi járás egyetlen 
magyar nyelvű lapjának, a KÜR-
TÖS közéleti havilapnak, ennek, 
mint járási elnök, felelős kiadója 
és szerkesztője is egyben.

1992-ben segédkezett az első 
nemzetközi népfőiskola létre-
hozásában (Ipolyvölgyi Nép-
főiskola – Kemence), melynek 
Magyarországról és Felvidékről 
is voltak hallgatói. Ipolybalogon 
is megalapította az Ipolyvölgyi 
Népfőiskolai Társaságot, amely 
tagja a Budapest és Környéke 
Népfőiskolai Szövetségnek, vala-
mint az országos szövetségnek is. 
Több éven keresztül hallgatója 
volt az Ipoly Szabadegyetemnek. 
Az egyetem hallgatóiként való-
sították meg az Ipoly Eurorégió 
megalakítását. Még a rendszer-
váltás előtt 1987-ben alapító 
tagja volt a Palóc Társaságnak. 
Szintén alapító tagja volt a Palóc 

Fórum szervezetnek, melynek 
küldetése összefogni a kultúra, 
az iskola, a vállalkozók, az ön-
kormányzatok és minden egyéb 
szervezet képviselőit problémáik 
megoldása érdekében. Alapító 
tagja a MAHÁZ civil szerve-
zetnek, melynek legfőbb célja 
egy Magyar Ház létrehozása a 
régióban. A Rákóczi Szövetség 
Alapszervezetének megalakítá-
sát Ipolybalogon szintén ő kez-
deményezte 2003-ban (ennek 
tiszteletbeli elnöke). Alapító 
tagja a Rákóczi Szövetség által 
létrehozott Nagykürtös és Vi-
déke Társaságnak. Vezetőségi 
tagja még az Ipoly Unió Ter-
mészetvédelmi és Kulturális 
Egyesületnek. 2000-ben lovaggá 
avatták a visegrádi székhelyű 
Szent György Lovagrendben, 
jelenleg a magisztrátusban a 
helyettes főkapitány címet viseli, 
és a Kárpát-medencei elszakadt 
nemzetrészeken működő prior-
ságok tevékenységének segítése 
a feladata. 2008-tól a Szent Ko-
rona Társaság tagja.

Áder János köztársasági elnök 
Magyar Arany Érdemkereszt-
tel tüntette ki Balassa Zoltán 
újságírót, helytörténészt. A ki-
tüntetést Magyarország Kassai 
Főkonzulátusán Haraszti Attila 
főkonzul adta át. A laudációt Si-
mon Lívia, a Kassai Magyar Fő-

konzulátus művelődésszervezője 
olvasta fel. A méltatást az www.
amikassa.sk hírportál egészében 
közölte. Balassa Zoltán „Kassá-
ra kerülésekor, 1972-ben azon-
nal belépett a Csemadok helyi 
szervezetébe. A rendszerváltás 
után a városi elnökség tagja és 
az Országos Tanács tagja volt. A 
70-es évektől részt vett a törté-
nelmi-honismereti szakbizottság 
munkájában. A világot jelentő 
deszkák is megérintették. (…) 
Balassa Zoltán a felvidéki, s ezen 
belül a kassai és Kassa-környé-
ki magyarság önazonosságának, 
hagyományainak megőrzése, 
nemzettudatának erősítése, a 
közösség múltjának ismerete és 
a magyar anyanyelvhasználat 
terjesztése érdekében több év-
tizede kiemelkedő publikációs, 
dokumentációs, ismeretterjesztő, 
előadói, helytörténészi tevékeny-
séget végez. Személyes ismert-
sége messze túlnyúlik szeretett 
városa, Kassa határán, a magyar 
közösség iránti elkötelezettségé-
vel, aktív szervezői, ismeretter-
jesztői, előadói munkásságával 
Kárpát-medence szerte sokak 
szemében elismerést vívott ki 
magának.”

A kitüntetetteknek a Csema-
dok egész tagsága és szerkesz-
tőségünk nevében is szívből 
gratulálunk!  ek
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Lapunk hasábjain többször közöltük a 
felhívást: küldjék el szerkesztőségünknek 
visszaemlékezéseiket a Csemadokról. Az 
elmúlt hét évtizedben számtalan érdekes 
esemény történt Szövetségünkben, ame-
lyek megjelentetése a múlt megismeréséhez 
nagyban hozzájárul. Kleinné Szombath 
Marianna – Marika, nyugalmazott óvó-
pedagógus, az érsekújvári Napsugár 
néptáncegyüttes vezetője, koreográfusa, 
a színjátszó csoport tagja, koreográfusa, a 
társastánc csoport alapító tagja, a Kassák 
Lajos Ifjúsági Klub alapító tagja eljuttatta 
hozzánk emlékeit. 

5 éves koromtól részese voltam a Cse-
madok életének

Kisebbségi létünk, megmaradásunk 
egyik legfontosabb közege, magyarságunk 
mentsvára, kultúrszervezetünk, a Csema-
dok 2019-ben ünnepli 70. évfordulóját. 
Az első alapszervezet 1949-ben Érsek-

újvárban alakult meg, utána gombamód 
szaporodtak el, s kezdték működésüket 
lelkes tagok segítségével Szlovákia szerte a 
Csemadok szervezetek. Én 5 éves korom-
tól részese voltam a Csemadok életének. 
Kisgyermekként 1951-ben, mint kis táncos 
szólista kezdtem fellépéseimet édesanyám 
kíséretében, az erre engem, ill. szüleimet 
felkérő, lelkes szereplők között, akik je-
leneteket, dalokat, táncokat adtak elő. 
Záhorszky Elemér volt a felkérő, fi atal, 
kultúrát kedvelő, aki a „kultúrbrigádnak” 
nevezett lelkes csapatot vezette, mely ké-
sőbb esztrádcsoport néven szerepelt szinte 
minden kulturális rendezvényen a város-

Emlékeim a Csemadokról 1. rész
ban, s a környékbeli falvakban, városokban 
képviselte a Csemadokot. 

1953-ban, 7 évesen, egyike voltam azok-
nak a gyerekeknek, akik tagjai lettek a 
gyermekszínpadnak, amit Medvecky 
Manci néni, Štefánik Magda néni (aki 
egyben a zongorakísérőnk is volt, akit 
idővel Bihari Magdi néni váltott fel) ve-
zettek. A gyermekszínpad további lelkes 
vezetői Ács Károly és felesége voltak. A 
balettiskolában tanultakat felhasználva, a 
szüleim által varratott, gyönyörű ruhákat 
kihasználva sokat szerepeltem a Csema-
dok által szervezett műsorokban. Egyút-
tal a Tizenegyéves Iskola alsó- és felső 
tagozatának tánccsoportjában táncoltam 
és itt szólista lettem, melyet a felejthetet-
len Szigotszky Nelli néni vezetett, és aki 
sokunkat, így engem is az általa vezetett 
Csemadok csoportba irányított.

14 évesen a Csemadok tánccsoportjának 
is tagja lettem, ahol nővérem Julika, már 

aktívan táncolt és szerepelt Záhorszky 
Elemér esztrádestjein és Boleman Iván 
rendezésében előadott színdarabokban. 
Szólótáncos „sikereim” már 15 évesen 
kezdődtek partneremmel, akivel sokat 
szerepeltünk helyi, járási, országos kul-
turális rendezvényeken, s a néptáncon 
kívül, színpadi feldolgozású társas és egyéb 
koreográfi ákat adtunk elő (mint pl. ar-
gentin tangó, polka, rumba, cha-cha, stb.) 
Részesei voltunk annak a csapatnak, akik 
a Balla György által szorgalmazott társas-
tánc első fecskéi, alapító tagjai lettünk. Az 
első járási táncversenyre 1961-ben készül-
tünk és 1962-ben került sor a Csemadok 

épületében a helyi népművelési központ 
szervezésében, melyet mi nyertünk meg 
partneremmel, Ponesz Jánossal. Próbáink 
azelőtt a Grémiumban, de 1962-től már a 
Csemadok székházban zajlottak. 

1954-től 1961-ig a néptánccsoport moz-
gatórugója Szigotszky Kornélia volt. „Nelli 
néni” az iskolában és a Csemadokban ve-
zette a néptánccsoportot és járási, kerületi 
versenyek győzteseként országos bemutatók 
résztvevői lehettünk. 1959-60-ban 4 táncos-
párral alakult újjá a néptánccsoport, akik az 
esztrádműsorok más jellegű táncos koreog-
ráfi áiból is kivették részüket. Név szerint: 
Szombath Julika, Horváth Miklós, Horváth 
Mari, Balla Gyuri, Németh Jolika, Horváth 
Jenő, Szombath Marika, Ponesz János.

1961-65 között a néptánccsoport veze-
tői: Szombath Marianna, Ponesz János, 
Balla György, Gáspár László, Bízik Károly 
voltak. 1966-67-ig Keller Gáborral együtt 
vezettük a csoportot. Közben a 1963-ban 
a társastáncok kategóriájába beiktatták 
a „társas-csárdást”, mint versenytáncot. 
Ennek győztesei lettünk partneremmel. 
A szlovákiai versenyen 2., a csehszlovákiai 
versenyen 3. helyezést értünk el. Meg kell 
említenem, hogy Szigotszky Nelli néni 
engem szemelt ki utódjának. S tudni kell, 
hogy ő nem táncolt, illetve nem tanította 
velünk a lépéseket, a koreográfi át. De szív-
vel-lélekkel, nagy odaadással pártfogolta, 
segítette és mindig szerzett hozzá aktív 
táncost, pl. az Ifjú Szívek tagjai közül, 
akiket felkért egy-egy lépéskompozíció, il-
letve egész koreográfi a betanítására, amit 
ő, valamelyik ügyes táncosa segítségével 
betanított, begyakorolt. 

Így került reám is sor. Mivel elismert 
tánccsoport-vezetőként tartották szá-
mon, meghívást kapott országos gyer-
mektánccsoport-vezetők részére tartott 
néptáncoktatásra 1961-ben, ami Modor 
mellett, Babán zajlott. Ezen aktív, országos 
szinten ismert gyermekcsoportok vezetői 
vettek részt, s a szakma elismert szakembe-
rei adtak elő. Maga helyett engem küldött, 
így 15 évesen itt kerültem kapcsolatba és 
jó viszonyba – szinte gyermekként – Tóth 
Margit (Méryné), Kasza Ida (Tankóné), 
Hemerka Olga, Bors Éva akkor és máig 
elismert néptáncosokkal, a népi kultúra 
ismerőivel. 

Kleinné Szombath Marianna – Marika 
visszaemlékezéseinek folytatását követke-
ző számunkban olvashatják. 

A felvételen a Csemadok megalakulásának harmincadik évfordulója alkalmából szervezett 
érsekjvári rendezvnyen kitüntették az alapítókat és az aktív csemadokosokat. A képen Hübsch 
Sámuel, Szombath Marika, Farkas Lajos, Sidó Zoltán és Szabó Béla látható. 
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Add tovább a lángot
A három évvel ezelőtt megalakult Csemadok Ifjúsági Tanácsa 

Petőfi  Sándor Program két ösztöndíjasának segítségével nyár ele-
jén meghirdette az Add tovább a lángot – Ifjúsági Közösségépítő 
Képzést. 

Augusztus 25-e és augusztus 28-a között a szenci Csemadok-üdü-
lőben megtartott táborban Balázs Lilla, a Petőfi  Sándor Program 
ösztöndíjasa kommunikációs tréninget vezetett, Pap Boglárka, ösz-
töndíjas csoportvezetői képzést tartott és társasájátékokat tanított 
meg a fi ataloknak, Neszméri Tünde, a Csemadok Nyitrai TV titkára 
a Szövetségről és rendezvényeiről tartott előadást.

A képzésre ellátogatott Bárdos Gyula, a Csemadok elnöke is, 
aki a táborozókkal a Csemadok jövőjéről és a magyar közösség 
állapotáról is beszélgetett. Az elnök elmondta: a fi atal generációra 
kell építeni, szükség van rájuk, mert a látásmódjuk más, de a céljaik 
ugyanazok, mint az idősebb korosztályé. 

Az utolsó napon a résztvevő fi atalok rövid írásban foglalták össze 
az Add tovább a lángot! - Ifjúsági Közösségépítő Képzésen szerzett 
tapasztalataikat. Ezeket alább olvashatják. 

TARI ESZTER
Életem sovány 16 évének egyik legjobb döntését hoztam meg azzal, hogy 

eljöttem erre a képzésre. Mint minden velem egykorú, én is próbálom meg-
találni a helyem ebben a széles, nagyvilágban. Egy olyan helyre akartam 
megérkezni, ahol igazán részese lehetek a csapatmunkának, ahol bátran 
beszélhetek az ötleteimről és az érzéseimről, ahol mindig új emberekkel 
ismerkedhetek meg. Legelvetemültebb álmomban sem gondoltam volna, 
hogy ez alatt a három és fél nap alatt fogok rábukkanni. Az elmúlt pár 
év, ami a kutatással telt, úgy tűnik, ide vezetett.  Itt ülök a tó partján és 
próbálom szavakba önteni, hogy mit adott még ez a pár nap. A sok infó 
és értékes tudás mellé társul még valami megfogalmazhatatlan. A közös 
lecsófőzés, a játékok, a fürdés a tóban, a kora hajnali beszélgetések és az 
összes perc, ami nevetésbe torkollott, mind egyre szorosabbra vont össze 
ötünket. Őszintén remélem, hogy ez a kapocs idővel erősebbé válik, és 
hogy képesek leszünk több társunkat is bevonni. 

SZANYI MÁRK
E négy napos tábor elmondhatatlan erővel bír számomra. Biztosan 

több volt, mint egy puszta képzés. Olyan fi atalokkal dolgozhattam 
együtt, akikben messzemenően jelen van a rátermettség, elhivatottság és 
készek arra, hogy közös érdekeket képviseljenek. Személy szerint jóval 
többet kaptam, mint amiért jöttem. Ahogy általában, most is szokásos 
céljaimmal érkeztem: csapatmunka, tapasztalat szerzése, vélemény 
kinyilvánítása. Már az első este kikristályozódott bennem, hogy ez 
az összejövetel eltér a többitől. Egy komoly tréning, mely rendkívül 
megnyugtat, hála a jártas csoportvezetőknek, és hála nekünk. 

Egy olyan csomagot vehettem át, egy olyan fát van lehetőségem 
elültetni, mely, ha megfelelően fog gyökerezni, égbeszökő koronája és 
gyümölcsei lehetnek. Kommunikációs készségek, emberismeret, önis-
meret, rendezvényszervezés, cikkírás, ez mind csak hab a tortán. 

Úgy vélem ez a pár nap engem nagy mértékben megfogott és innen-
től kezdve kész vagyok megtenni az első, de hatalmas és bátor lépést, 
önmagam, közösségem és a kultúra építése fel. 

FERENC BEBI
Számomra a legfontosabb cél az volt, hogy olyan emberként térjek haza, 

aki segíteni tud a falunkban működő Csemadoknak. Olyan tapasztalatokat 
szerettem volna hazavinni, amikkel saját magam is fejleszthetem, illetve az 
otthoniaknak is segítségére lehetek. A vezetőknek köszönhetően ez megva-
lósult. Rengeteg új dolgot tanultam meg, ami előre visz életemben. Olyan 
emberek munkáját láttam magam előtt, akik mindent beleadva, szívvel, 
lélekkel teszik azt, amit kitűznek célul. Megtanultam olyan csapatban 
dolgozni, akiknek tagjait eddig nem ismertem, mégis közös erőfeszítéssel 
képesek voltunk a lehetetlent is lehetővé varázsolni.  t

HLAVÁCS RÉKA 
Úgy érzem, céljaimat elértem a tábor folyamán, mivel sok érdekes 

előadás szólt arról, hogyan is működik a Csemadok, és mi hogyan 
tudnánk segíteni. A beszélgetések alatt tanultakat azonnal fel is hasz-
nálhattuk és csoportban dolgozva megoldhattuk a kiadott feladatokat. 
Új barátokat szereztem, akikkel eredményesen együtt dolgoztunk, 
amihez fontos volt, hogy megismerjük egymást és merjünk beszélni 
egymás előtt. Ebben sokat segítettek a különféle játékok, melyek, ha 
nem is mindig arról szóltak, hogy többet tudjunk meg egymásról, de 
legalább együtt szórakoztunk és nevettünk. 

BALGA TAMÁS
Az elmúlt három nap rengeteg tapasztalatot és rálátást biztosított a 

Csemadok munkásságára. Rengeteg dolog tisztázódott bennem és sok 
új dolgot is megtanultam. Céljaim és elvárásaim egyaránt beteljesedtek, 
köszönhetően a vezetők hozzáértésének és odaadásának. Pozitív élmé-
nyekkel gazdagodtam csapattársaimnak köszönhetően is, mivel – rövid 
időn belül – sikerült egy összetartó kis közösséget kialakítanunk. Ez 
a képzés nemcsak pozitív élményekkel gazdagított, de bátorított is a 
képzéseken való részvételre. Az egészet összefoglalva: ez egy gondosan 
megtervezett képzés volt, rengeteg tanulási és szórakozási lehetőséggel, 
melyet szívesen ajánlok az érdeklődők fi gyelmébe. 
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Isten feladatot bízott ránk, teljesítsük hát! 
Arra születtünk, hogy maradandó gyümöl-
csöt teremjünk, egyenként és közösségben 
egyaránt. Az a dolgunk, hogy megszenteljük 
környezetünket, tanítsuk hát gyermekeinket 
és szeretteinket!” – hangzott el Farnadon, 
augusztus 9-én, a Böjte Csaba ferences szerze-
tes által celebrált szentmisén. A szertartással 
vette kezdetét a Csemadok Farnadi Alapszer-
vezete által szervezett kétnapos jubileumi 
ünnepség.

A Csemadok megalakulásának 70. évfordu-
lója alkalmából a farnadi közösség az „Európa 
a polgárokért” programon belül valósította 
meg a rendezvényt. Így a helyiek a Muravidé-
ken elterülő Kapca község József Attila Mű-
velődési Egyesületének égisze alatt működő 
népdalkör tagjait, a székelyföldi Szent Ferenc 
Alapítvány oroszhegyi napközi otthonának 
gyermekeit, valamint a magyarországi Tordas 
„Jövőt nekik is” Alapítvány Szivárvány Együt-
tesét is vendégül láthatták. A csemadokosok 
gyűjtést szerveztek az oroszhegyi gyermekek 
számára – étellel, tanszerekkel, kozmetiku-
mokkal, tisztítószerekkel és ruhaneművel 
kedveskedve.

Az alapszervezet újra tanúbizonyságot tett 
arról, hogy elsődleges célja a magyar kultúra 
éltetése. László Attila, a Balkan Fanatik és a 
Zorall mellett olyan formációk is színpadra 
léptek, amelyek a hazai zenei életet gazda-

„Minden kisebbség helyzetébe képes volt beleképzelni, beleélni magát. Nem tudom 
hogyan, de nála mindig érzetük: az övéiért harcolt foggal-körömmel, ám sosem a 
mindent nekünk elv alapján, sosem  mások kárára cselekedett. Ezért hívtuk mindig 
szeretettel beszélgetésre, előadásra, tanácskozni, zsűrizni. Jött örömmel együttműkö-
dési szerződést kötni, előadást tartani, beülni a színjátszó fesztivál zsűrijébe.” – Így 
vallott Görföl Jenő Csemadok titkár Kötő Józsefről Kolozsvárott augusztus 
közepén a halálának közelgő ötödik évfordulója alkalmából szervezett megemlé-
kezésen. A rendezvény a Házsongárdi temetőben kezdődött, Kötő sírjánál, majd 
a Györkös Mányi Albert Emlékházban előadásokkal folytatódott. Az Erdélyi 
Magyar Közművelődési Egyesület rendezvényének társszervezője a Kolozsvári 
Akadémiai Bizottság Színháztudományi Szakbizottsága volt. Széman Péter 
elnök köszöntője után előadást tartott többek között Szép Gyula, Dáné Tibor 
Kálmán, Egyed Emese, Sirató Ildikó, Sebestyén Rita. A nap végén Víg Emese 
In memoriam Kötő József című portréfi lmjét tekinthette meg a közönség. Kötő 
szerteágazó munkássága, konok hűsége példa a kisebbségben élők számára 
ugyanúgy, mint a többségi nemzet tagjai számára is. BL

Szövetségünkben is zajlik a belügyminisztériumi 
nyilvántartásban szereplő adatok frissítése és az 
új adatok feltöltése. A törvény szerint ezt december 
31-ig kell elvégezni. Az országos szervezet adatait 
június 30-ig kellett pontosítani. A Csemadokban 
Nagy Anikó az Országos Ellenőrző Bizottság elnöke 
vállalta a területi választmányok által begyűjtött 
adatok egységesítését és eljuttatását a belügymi-
nisztériumba.
„Az országos adatok feltöltése és benyújtása megtör-
tént. A területi választmányok többsége elküldte a 
módosításokat. Néhány járás pár alapszervezete még 
most pótolja a hiányzó adatokat. Érdekességként 
elmondhatom, hogy az országos nyilvántartásban 
a Csemadoknak 515 alapszervezete szerepelt. Ez a 
szám most valószínűleg megváltozik, előreláthatólag 
csökken majd”– mondta Nagy Anikó az Első Kézből 
megkeresésére. 
„Az a szervezet, amelyik a megadott időpontig nem 
jelentette be a változásokat, a határidő után már 
csak illeték megfi zetése után teheti ezt meg. Így 
természetesen új szervezet is bejegyeztethető. Fon-
tos tudni, hogy az adatok pontosítását elmulasztó 
szervezet nem kaphat működési igazolást, ami pedig 
feltétele a pályázásnak” – tudtuk meg az ellenőrző 
bizottság elnökétől.  (g)

gítják. A Kormoránnal Vadkerti Imre lépett 
fel, de sor került az EszPé-féle Szécsi Pál-
emlékkoncertre is. A legkisebbeket a Kobold 
zenekar szórakoztatta, és a farnadi székhelyű 
Estendøn koncertje sem maradhatott el.

A sokszínű program meghatározó mo-
mentuma volt az igényes gálaműsor, aminek 
keretein belül Bárdos Gyula, a Csemadok 
országos elnöke, Török Alfréd, a Csema-
dok Lévai Területi Választmányának elnö-
ke, Csenger Tibor, Nyitra megye alelnöke és 
Kun Ferenc, a Rákóczi Szövetség alelnöke 
köszöntötte a megjelenteket. A műsor folya-
mán a helyi alapszervezet mellett működő 
Rozmaring Asszonykórus, a Kis Nádas, a Ná-
das Néptáncegyüttes, a helyi felekezetekből 

megalakult ökumenikus kórus és a Csengő 
Hangok kamarakórus is fellépett, de szerepet 
kaptak a helyi óvodások és a Csibészek nevű 
sulizenekar tagjai, továbbá bemutatkozott a 
község néhány fi atal tehetsége, Baláž Noémi, 
Molnár Orsolya, Molnár Ibolya és Mácsadi 
István is.

„A saját csapatomra és a gálaműsor részt-
vevőire vagyok a legbüszkébb. Velük egy 
olyan rendezvényt sikerült megvalósítani, 
ami valóban az összetartozásunkat erősítette. 
Ilyenkor megtapasztalhatják az együvé tar-
tozás élményét, és helyet találnak közöttünk 
azok is, akik bizonytalanok hovatartozásukat 
illetően” – fogalmazott Nagyné Baka Ella, a 
farnadi alapszervezet elnöke. KSL
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Szent István példáját követve

Ünnep és kenyéráldás Bősön

Harmadik alkalommal szervezték meg az 
Országos Szent István Király Ünnepséget 
Deákin. Méltó helyszínen, hiszen Deáki a 
magyar nyelvtörténet egyik jelentős hely-
színe, valamint a katolikus templom Szent 
István-kápolnájának egyik freskóján azt 
láthatjuk, ahogy államalapítónk felajánlja or-
szágát Boldogasszonyunknak, Máriának.

Az augusztus 24-én megtartott ünnep-
ség koszorúzással vette kezdetét, amelynek 
elején Bukovszky Dorottya Márai Sándor 
Halotti beszéd című versét adta elő, majd 
Baranyay Alajos, a Csemadok Galántai Te-
rületi Választmányának elnöke mondott 
beszédet. Kiemelte: jelenkori gondjainkat 
úgy kellene kezelnünk, hogy méltók legyünk 
Szent István király örökségére.

Ma folytatni tudjuk elődeink nemes ha-
gyományait, akik hittel vallották, hogy jövőt 
csak a kultúráját, múltját ismerő és tisztelő 
nemzedékkel lehet építeni. „Nemzeti tör-
ténelmünk megismerésével, művelésével, a 
tudomány, a kultúra, a sport eredményei-
nek felmutatásával, értékeinket jól ismerő, 
erkölcsben szilárd, öntudatos, okos nem-
zedékek útját kell kijelölnünk” – mondta a 
területi választmány elnöke. 

A rendezvény koszorúzással folytatódott, 
amelyen Magyarország pozsonyi nagykövet-
sége, a régió polgármesterei, megyei alelnö-
kei, civil szervezetei emlékeztek az államala-
pításra. A koszorúzási ünnepség ideje alatt 
a deáki Nefelejcs Vegyeskar énekelt.

A rendezvény a kultúrházban folytatódott, 
ahol Renczés Viki, a Marosvásárhelyi Mű-
vészeti Egyetem színész szakos hallgatója 
előadta az Örökségünk című dalt, majd 
Jakócs Krisztina polgármester köszöntötte 
a vendégeket és érdeklődőket. Elmondta: 
Szent István király ünnepe minden magyaré. 
Büszkék vagyunk rá, hogy merte vállalni azt 
a nagy tettet, amellyel gyarapodott nem-

zete, országa. 
Majd Bárdos 
Gyula, a Cse-
madok elnöke 
köszöntötte a 
jelenlévőket a 
h e t v e n é v e s 
Csemadok ne-
vében. Kiemel-

te: a Csemadok vezetése jól döntött, amikor 
Deákit választotta a rendezvény helyszínéül, 
hiszen az méltó az országos rendezvényhez. 
Hozzátette: Szent István király példáját kö-
vetve mindenkinek meg kell tennie mindent 
a nemzetért a saját közösségében, családjá-
ban. Ezért a hetvenéves Csemadok a jövőben 
is szeretné bevonni azokat az embereket a 
munkába, akik fontosnak tartják, hogy a 
felvidéki magyar közösség következő nem-
zedékei is tudják, hova tartoznak. 

A köszöntők után Csorba László történész 
Akiktől az amerikai elnökök tanultak – Kos-
suth, a szabadság apostola címmel tartott 
előadást. Majd Kovács László történelem-
tanár a Szent Korona történetét ismertette 
előadásában. A két történelmi előadás után 
a magyarországi Ritka zenekar lépett fel a 
Halmos Béla-programnak köszönhetően. 
Előadásukban Alsószeliben, Deákin, Dió-
szegen, Felsőszeliben, Galántán és Vágán 
gyűjtött népdalokat hallott a közönség.

A rendezvény ideje alatt látható volt az 
ipolybalogi Szent Korona másolatáról ké-
szült fotókiállítás, a fényképeket Kliment 
Éva és Görföl Jenő készítették. Látható 
volt a pécsi székhelyű Határokon Túli Ma-
gyarságért Alapítvány Magyar családok a 
Kárpát-medencében című kiállítása is.

A rendezvény ünnepi ökumenikus isten-
tisztelettel ért véget, amelyet Tóth László 
püspöki helynök celebrált, igét mondott Nt. 
Édes Ákos lelkipásztor. Az istentiszteleten 
közreműködött a Nyitragesztei Téliződ Női 
Éneklőcsoport és a Nyitracsehi Férfi  Ének-
lőcsoport. n

2019. augusztus 18-án ünnepelni jöttünk össze a bősi Csemadok-
ház melletti parkban az alapszervezet meghívására. Szent István 
királyunk ünnepe azon kevés események közé tartozik, amelyre nem 
vetődik a gyász árnyéka, így ez a jövőbe vetett hit ünnepe is. István 
király, amikor államunkat megalapította, törvényeit és intelmeit a 
rendteremtés, a biztonság megszilárdítása, a hit megtartása, a jó és 
igazságos hatalomgyakorlás szellemében alkotta meg.

A Szent István napi ünnep kihagyhatatlan része a kenyéráldás. Az 
aratás után hagyományosan erre a napra sütötték az új búzából készült 
első kenyeret. Az ünnep jelképe a kenyér, ami az életet, a megélhetést 
és az otthont szimbolizálja. A nemzeti színű szalaggal átkötött kenyérrel 
fejezzük ki, hogy az élet és a haza összekapcsolódik. A Bősiek kenyere 
és a kis cipók a helyi gazdák búzájából készültek, azokéből, akik a 
bősi földeken gazdálkodnak.  Mégpedig Bodó Teodor, Sóky Zsolt, 
Sóki János és Sóki György búzájából. Az ökumenikus kenyéráldást 

Szakáll János László esepres és Oros Csaba tiszteltes végzte el. Az új 
kenyeret városunk polgármestere Fenes Iván szegte meg. Az ünnpi 
műsorban közrműködtek a Tőzike és Süss Fel Nap néptánccsoportok 
tagjai valamint Stifter Luca, a Nagy testvérek: Mónika és Gábor, Nagy 
Dóra, Nagy Szilárd és Nagy Tamás.  NA
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A Csemadok Pozsonypüspöki Alapszervezetének vezetősége évtizedek 
óta megörvendezteti tagságát egy közös nyári kirándulással, melynek célja 
a közösség összekovácsolásán túl az új ismeretekkel való gazdagodás. 
A résztvevők az elmúlt évek során megtapasztalták, hogy Jégh Izabella 
pontos szervezésében és Brogyányi Mihály mindenre kiterjedő idegen-
vezetésében meg lehet bízni. Augusztus 6-11-e között előbb Mohács felé 
vettük az irányt, ahol nemzeti gyászhelyünkön emlékeztünk a magyarság 
életét évszázadokra megpecsételő 1526. augusztus 29-i csatára. Innen 
Lippóra mentünk, ahol az 1947-ben ide, a déli határ mentére, kitelepí-
tett pozsonypüspökiek leszármazottai vártak bennünket. Megható volt 
átérezni, hogy 72 év elszakítottság után is milyen intenzívek a rokoni 
kapcsolatok, felfedezni a hasonlatosságot a vendégfogadók és a vendégül 
látottak között. A két kemény történelmi lecke után a további úti célok 
már másfelé irányították fi gyelmünket: Harkány, Pörböly – Gemenci 
erdő, Pécs, a Munkácsy- és a Gyugyi-Zsolnay kiállítás, a villányi bor-
kóstolós vacsora, a siklósi vár és a máriagyűdi kegyhely meglátogatása 
mind-mind lelkünk megerősítését szolgálta és óriási büszkeséggel töltött 
el bennünket, hogy „annak ellenére”, hogy „mégis” micsoda értékeket 
alkotott nemzetünk!  CsE

A nyitracsehi római katolikus templomban szentmisével és koszorú-
zási ünnepséggel emlékeztek meg Szent István királyról és a magyar 
állam megalapításról augusztus 25-én. A szentmisét Dušan Molek 
plébános celebrálta. Prédikációjában első szent királyunk nagyságát 
méltatva kiemelte: István király példáját követve tiszta szívvel, igaz 
hittel vállalva a keresztet kell élnünk. A mise után templomkertben 
koszorúzással folytatódott az ünnepség. TK

A Csemadok Tornaljai Területi Választmánya, az MKP és a Rákóczi 
Szövetség helyi szervezetével közösen idén augusztus 18-án emlékezett 
államalapító királyunkra, Szent Istvánra. A katolikus templomban 
tartott ökumenikus istentisztelet keretében megáldották az új kenye-
ret, majd a résztvevők megkoszorúzták a Templom téren 1996-ban 
állított millecentenáriumi emlékművet. Ünnepi beszédet Mihályi 
Molnár László mondott. A koszorúzási ünnepségen, illetve a Rákóczi 
Magyar Ház udvarán tartott baráti összejövetelen közreműködött 
Agócs Sándor füleksávolyi tárogatós.  -il-  

A Szent István király tiszteletére szentelt rétei katolikus templomban 
augusztus 20-án szentmisével és koszorúzási ünnepséggel emlékeztek 
meg a magyar államalapításról a Nagy Géza fafaragó által készített 
Szent István-domborműnél. A szentmisét Matus Jenő celebrálta, aki 
szerint István király Imre herceghez írt intelmei a ma emberéhez is 
szólnak. Duray Rezső, az MKP Szenci járási elnöke ünnepi beszédében 
elmondta: Szent királyunk „egyensúlyt tudott teremteni az ideológiai 
hatalom és az ország építői, valamint az idegen tapasztalatokat és 
érdekeket képviselő jövevények és a hazaiak érdekei között.  nt

A Csemadok Tiszta Forrás Nagycétényi Alapszervezetének szer-
vezésében augusztus 18-án, a szentmise után emlékeztek meg Szent 
Istvánról és a magyar államalapításról. A rendezvényt a templom mel-
letti parkban tartották, ahol a Pócsik Antal által faragott emlékműnél 
ünnepeltek a helyi és környékbeli magyarok. Az ünnepség kezdetén 
Gyepes Lajos, a Csemadok Nyitrai Területi Választmányának elnöke 
Sajó Sándor Magyarnak lenni című versét adta elő. Majd dr. Zeman 
István Szent Istvánról és Boldogasszony anyánkról elmélkedett. 
Gyepes Lajos ünnepi beszédében visszatekintett Szent István szentté 
avatására. Kiemelte: megmaradásunk csak rajtunk múlik.  N

A Csemadok Nyitrai Területi Választmánya Alsóbodokon, a Szent 
Kereszt Felmagasztalása kápolnában tartotta meg Szent István tisztele-
tére azt a szentmisét, amelyet Magyar Károly esperesplébános celebrált 
augusztus 25-én. A szentmisén közreműködött a Nyitracsehi Férfi  
Éneklőcsoport. Magyar Károly atya prédikációjában István királyt 
fénylő csillagnak nevezte. Ahogy Szent István, úgy Gróf Esterházy 
János is példaként szolgálhat a huszonegyedik század emberének, ő 
is mutatja az utat. A mártír minden szenvedésében hű volt magyarsá-
gához, hű hitéhez. A szentmise után a területi választmány gyertyát 
gyújtott és koszorút helyezett el Esterházy János és Paulisz Boldizsár 
sírjánál.  T
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Huszonegyedik alkalommal került megrendezésre Kolozsváron a 
Szent István-napi Néptánctalálkozó, melyre 8 ország 21 néptánccsoportja 
kapott meghívást. Idén először a Nagykéri Mórinca Néptáncegyüttes 
is részt vett Kárpát-medence egyik legrangosabb kisebbségi rendez-
vényén. Az erdélyi rendezvény több helyszínen zajlott, köztük Désen, 
Magyarfenesen, Miriszlón, Magyarlónán, Zsobokon, Kalotaszentkirályon 
és Kolozsváron. A fellépések előtt díszes felvonulásra került sor, így a 
települések lakói egy kis ízelítőt kaphattak népviseleteinkből, dalcsok-
rainkból. Désen somogyi-táncokat, Magyarfenesen és Miriszlón zobori 
táncokat, Kolozsvár főterén magyarbődi táncokat és zobori táncokat 
láthatott a közönség a nagykériek előadásában.  

Mivel a rendezők egyik fő célja  kapcsolatot teremteni a kisebbségi 
csoportok közt, hétfőn délután minden együttes Válaszútra utazott, ahol 
hagyományos, nemzeti ételeikkel vendégelték meg egymást. A rendezvény 
fénypontja az augusztus 20-i Kolozsvári Magyar Napok keretén belül 
megtartott Kolozsvári Nemzetközi Néptáncgála volt.  SzL

A budapesti Republikon Ala-
pítvány és a Csemadok Tornaljai 
Területi Választmánya Európa 
fejlesztéspolitikája közelről cím-
mel augusztus 28-án negyedik 
alkalommal rendezett közös 
konferenciát Tornalján, melyen 
áttekintették az Európai Unió 
eddigi és az európai parlamenti választásokat követő fejlesztéspolitikáját, 
a fontosabb régiós és helyi fejlesztéseket, illetve azt, hogy a helyi polgárok 
hogyan vonhatók be a döntéshozatalba. A konferencia előadói voltak 
Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke, Nagy László, 
a Tornaljai Városi Hivatal hivatalvezetője, Nagy Réka, a Tornaljai Régió-
fejlesztést Támogató Központ munkatársa és Nagy Zsolt, a Republikon 
Intézet projektvezetője. Az eseményt Hann Péter moderálta. -il-

A Csemadok Szenci Területi Választmányának idei második nyári 
gyermek táborát – az előző évekhez hasonlóan – Élesmarton szervezte 
meg. Kiadós sétákat tettünk a környéken, közben megfi gyeltük, milyen 
gyógynövények találhatóak itt, aki akart, szedett is egy csokorra valót. 
A képzőművészetet kedvelőknek is kedveskedtünk, festettünk arcot, 
hajat, ruhát, képet készítettünk fából, szögekből és hímzőfonalból. 
A sportolni vágyók fociztak, métáztak. Kirándultunk: Zólyomban 
megtekintettük Balassi Bálint születési helyét, sétáltunk a városban, 
körbejártuk a szentantali vadászkastélyt és megtekintettük a véglesi 
várat. Sokat énekeltünk és játszottunk. pf

A Csemadok Nemesradnóti Alapszervezete a Csemadok megalakulá-
sának a 70. évfordulója alkalmából önköltséges autóbuszos kirándulást 
szervezett. Az úti cél Mezőkövesd volt, ahol a Zsóry Gyógy- és Strandfürdő, 
a gyönyörűen parkosított fürdő 22 medencével rendelkezik. Szponzora-
inknak köszönhetően csoportosan megtekintettük a Matyó Múzeumot 
és fi nom lencsegulyással zártuk a napot a bükkábrányi Malomtanya 
vendéglőben. Eközben a Csemadok mellett működő Pillangó csoportunk 
a simonyi falunapon lépett fel. A radnóti Pillangó tánccsoport 2019. 
februárjában, a Csemadok évzáróra alakult meg, ekkor mutatkoztak be 
először. Azóta modern tánccal, zumbával, cigánytánccal és magyar tánccal 
is készülnek a fellépésekre. Idén nyárra Dobos Ilona elnök és Lukács Márta 
elnökségi tag a község anyagi támogatásának köszönhetően a lányoknak 
szép magyar ruhát varrt, amit büszkén viselnek. A csoport tagjai a bátkai 
alapiskola 7-9. osztályos tanulói. A simonyi falunapon közösen léptek fel 
Rigó Mónikával és meghívást kaptak a Muzsika TV-be is Budapestre. 
Így a radnóti Pillangó csoporttal irány a főváros!  PHE

A Csemadok Komáromi Területi Választmánya és a kolozsnémai 
önkormányzat közös szervezésében valósult meg az 57. Járási Dal- és 
Táncünnepély augusztus 24-én. A rendezvényen a járás hagyományőr-
ző- és kulturális  csoportjai vettek részt. A Csemadok megalakulásának 
70. évfordulójára pedig Hrubík Béla: Sorsközösségben – tisztelgés a 
Csemadok 70 éve előtt c. könyvének bemutatója emlékeztetett.  VL

A Csemadok Nagyrőcei TV idén már 20. éve szervez a helyi és kör-
nyékbeli alapiskolások számára nyári kézműves tábort Tornalján a 
Rákóczi Magyar Házban.  A július 29-e és augusztus 2-a között lezajló 
táborban 40 gyermek foglalkozott gyöngyfűzéssel, makraméval, rongy-
szövéssel, kosárfonással, korongozással, fafaragással, bőrözéssel és 
gyertyaöntéssel, körmöcskéztünk és képeslapokat is festettünk. Egyik 
délután meglátogattuk Hanván  Igo Aladár fafaragó állandó kiállítását  
és megkoszorúztuk Tompa Mihály sírját. Utolsó nap Szilvásváradra 
kirándultunk.  MK



SZÍNES

IMPRESSZUM:

ELSÔ KÉZBÔL

Felelős kiadó: Bárdos Gyula, a Csemadok elnöke | Főszerkesztő: Neszméri Tünde | Szerkesztők: Bedi 
Kata, Görföl Jenő | Szerzők: Balajti Lajos, Böröndi Lajos, Csanaky Eleonóra, Kaszmán Saróka Liliána, 
Kliment Éva, Molnár Katalin, Nagy Anikó, Pongrácz Flóra, Pósa Homoly Erzsó, Száraz László, Tóth 
Klára, Vass Laura | Kiadja: Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség – Csemadok, 
815 57 Bratislava – Pozsony, Nám. 1. mája 10-12. www.csemfeszt.sk, www.csemadok-hu.eu | Nyomda: Palatia Nyomda és Kiadó Kft., Győr

Napokig csak támolyogtak, s helyüket keresték Kerek Erdő 
lakói, ki-ki elveszett rokonait kezdte felkutatni, más az erdő 
újjáélesztésén fáradozott, s akadt olyan is, aki a lakóhelyek 
biztonságos területeit kezdte felkutatni. Minden munkálatba 
belekezdtek, majd egyhamar ott is hagyták, hirtelen mást tartot-
tak előbbre valónak, így olyankor abba is belefogtak. Magyarán 
nem haladtak a nyakukba zuhant feladatokkal és akadályokkal, 
inkább halogatták, másra osztották, a tehetetlenség okozta ide-
gesség mindenki viselkedésére rányomta a bélyegét, uralkodni 
kezdett az indulatosság és a zűrzavar.

Büszke Páva szeretett volna hasznára lenni megmentőinek, azon-
ban a feszültség miatt több elutasításban és gorombaságban volt 
része, mint valaha. Nagyon kedvetlen lett a sikertelen próbálkozások 
sokaságától, így kieszelte, hogyan téríthetné észhez Kerek Erdő 
lakóit. Ekképpen gondolkodott: Furcsák ezek a lények, ha nem 
értékelik segítő szándékom, persze büszkeségem általában nagyobb, 
minthogy munkához lássak. Ha mindenki csak a saját malmára 
hajtja a vizet, egyhamar nem lesz újra virágzó a terület, pedig az 
elbeszéléseik alapján, gyönyörű lehetett. Talán, ha újra megérzik, 
milyen egy csapatban dolgozni és egymást segítve előrébb jutni, 
sikerülhet a terület értékeinek megőrzése. Hogyan fogjak hozzá? 
Mi lehetne elég erős, kijózanító esemény? 

A sok gondolatfoszlány közepette látja ám, hogy Bölcs Bagoly 
és Ravasz Róka az elszenesedett határvonal felé lopakodnak. 
Valamit nagy hévvel suttogva tárgyaltak, de nem hallotta tisz-
tán. Követni kezdte őket, hátha megtudja, miben sántikálnak. 
Jó darabig sikerült neki a rejtőzködés, fi gyelt minden gallyra 
és zörgő avarra, nehogy túl nagy zajt csapjon, s lebuktassa saját 
magát. Azonban kékeszölden csillogó tolla, valamint feje tetején 
ékeskedő bóbitája kevéssé volt rejtőzködésre alkalmas, egy óvat-
lan pillanatban, mikor éppen egy hernyót szemelt ki magának 
a tölgy törzsén, könnyedén kiszúrta őt az éles szemű ravaszdi. 
Gyanakvóan nézte, majd egy fejbiccentéssel jelezte Bölcs Ba-

golynak, hogy társaságuk akadt. A bölcs rászolgált nevére, jól 
átgondoltan csupán hangosabban kezdte folytatni a beszélgetést, 
kíváncsian, mihez kezd majd a páva. Drága Barátom, nem tudom 
te hogy vagy vele, de véleményem szerint, nem állat mancsa van 
ebben a tűzben. Láttad már azokat a sima képű lényeket, akik 
a nagy falkájukból kiszakadva egyszer-egyszer ide látogatnak? 
Medve legyek, ha nem az ő meggondolatlanságuk okozta ezt a 
felbecsülhetetlen kárt! Lehet, hogy azt a túlontúl büszke pávát 
is ők szabadították ránk! – mondta. 

Igazad lehet, barátom! Ki tudja mire képes ez a madár! Lehet, 
hogy veszélyben vagyunk! – helyeselt Ravasz Róka. Ezt a sértő 
megjegyzést nem hagyhatta annyiban a kékeszöld csillogó tollú, 
sárga bóbitás nyomozó. Kiszaladt a bokorból, egyenesen eléjük. 
Milyen bizalmatlan zagyvaságokat hordotok itt össze rólam! 
Elmondtam már honnan érkeztem, miként jutottam ide, nem 
szolgáltam rá erre a csúfos megjegyzésre. Az erdőlakók saját 
maguk ellenségeivé váltak, ezen kellene inkább a kobakotokat 
törni, nem holmi álhíreket felröppentetni. A két barát elmond-
ta, ha nem sértik meg, egyhamar magától biztosan nem jött 
volna elő a bokorból, pedig ők bizony észrevették a nyomozása 
közben. Ez volt a legegyszerűbb módja, hogy szemtől-szembe 
lehessenek és a megjegyzéseket, találgatásokat félretéve, egyedül 
Büszke Páva szégyellhetné magát, hiszen olyan beszélgetésekbe 
üti a csőrét, melyek nem neki szólnak. Megbékélve folytatták 
a tanácskozást, immáron hárman. A hamuban nem állattól 
származó nyomokat fedeztek fel, és a tűznek is olyan érdekes 
színe és illata volt. Bizonyossá vált előttük, ez bizony a sima 
arcú embernek nevezett faj műve. Meghallgatták hogyan látja a 
páva az erdő sorsát, adtak a szavára, hiszen nem őshonos állat-
ként már sokat tudott a területük növényvilágáról, a természet 
gondozásáról és az állati kapcsolatokról. Látta a színpompás 
madár, hogy meghallgatásra kerül, elmesélte hát a nagy ötletét 
két újdonsült barátjának!

Kihűlt nyomon
(KEREK MESE FOLYTATÁSA: 3. RÉSZ)


