
Mint a füst, mely lassan szétoszlik 
a levegőben, úgy tűnhet el a januári 
hideg ködben a várakozás idejéből és 
a reményből felépített szép, decemberi 
Tündérországunk. A szürke fagy, az új 
év napjai szürke szomorúsággal akar-
nak „kijózanítani”; feledtetni, hogy az 
új évvel új lehetőségek nyíltak. Pedig 
a szilveszteri számadás kérdései ilyen-
kor világlanak csak igazán. Ilyenkor 
érthetjük meg, hogy az év utolsó napja 
tulajdonképpen az idő ünnepe, amikor 
az elmúlás szomorúságán az újrakezdés 
mosolya ragyogott át. Minden egyes 
pillanat lehetőség a reményre, tervezge-
tésre, gondolkodásra és cselekvésre. 

A régi görögök különbséget tettek a 
khronosz és a kairosz között. A latin 
mindkettőt tempussal, a magyar nyelv 
az idő szóval adja vissza. Fogalmilag 
azonban különbség van a fi zikailag mér-
hető tartam „khronosz” és valaminek az 
aktualitását magában foglaló „kairosz” 
között. Előbbi a folyamatban lévő időt, 
a múlt, jelen és jövő egymásutánját je-
löli. A mitológiában istene: Kronosz, az 
ábrázolásokon zodiákuskereket forgató 
bölcs öreg, míg a másik „idő”: Kairosz, 
a meztelenül futó fi atalember, szárnyak-
kal a lábán, borotvával a kezében, hátul 
kopasz, homlokán előrenyúló göndör 
hajjal. Mert a borotva jel az emberek-
nek, hogy az idő minden élnél élesebb, 
előre hulló haját a vele találkozó meg-
ragadhatja, de akit egyszer lehagyott, 
meg nem foghatja hátulról sosem. 

Az idő tehát azé, aki megragadja. 
Az élet azé, aki megéli. Megélni pe-

Ideje van

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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dig csak úgy lehet, ha jelen vagyunk 
benne, ha közünk van a sorsunkhoz. 
Ha gondolkodunk és cselekszünk. Ha 
ragaszkodunk az életünkhöz és értéke-
inkhez. A nagy szavakat persze a min-
dennapok valóságára lefordítani nehéz. 
De nem lehetetlen. Talán az a lényeg, 
hogy még ma megtegyük, amit kell. 
Például: még ma írjuk alá a Minority 
SafePack kezdeményezést! Mi is ez? A 
Minority SafePack az Európai Nem-
zetiségek Föderális Uniója (FUEN) 
kezdeményezésére létrejött, az európai 
nemzeti kisebbségek illetve a regioná-

lis és kisebbségi nyelvek védelmét és 
népszerűsítését célzó intézkedéseket 
és jogszabályokat tartalmazó csomag, 
mely az Európa 47 államában élő 340 
történelmi kisebbség értékeinknek a 
megmaradását szolgálja. Célja, hogy 
a regionális és kisebbségi nyelvek, az 
oktatás és a kultúra, a regionális po-
litika, a részvétel, az egyenlőség, az 
audiovizuális és egyéb médiatartalom, 
illetve a regionális (állami) támogatás 
erősödhessen. Azt indítványozza az 
aláírásgyűjtés, hogy Uniós jogalkotás 
jöjjön létre, az őshonos kisebbségek 
ügyének rendezése ne tagállami, hanem 
európai uniós hatáskörbe tartozzon. 
A szükséges aláírások összegyűjtése 
után az Európai Bizottság feladata lesz 
kidolgozni az őshonos nemzeti kisebb-
ségek jogait szavatoló törvénycsomagot, 
melyet aztán minden tagállamnak al-
kalmaznia kell. Ahhoz, hogy az aláírás-
gyűjtés sikeres legyen, összesen 1 millió 
uniós polgár aláírása kell, és legalább 7 
tagállamnak teljesítenie kell a küszöböt. 
Számokra lebontva: Szlovákiában 50 
ezer, Romániában negyedmillió, Ma-
gyarországon félmillió, Németország-
ban százezer, Hollandiából húszezer, 
Olaszországban 120 ezer aláírást kell 
összegyűjteni. Ideje tehát beszélni közös 
dolgainkról, és cselekedni. A januártól 
március végéig tartó időszakban zajla-
nak a Csemadok szervezetek évzáró 
taggyűlései, ezek kiváló alkalmakat kí-
nálnak arra, hogy kitöltsük az íveket. 
Éljünk a lehetőséggel! 
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Elhivatottsággal a Mátyusföldön
A kodályi örökség és nemzeti értékeink ápolása és továbbadása

„Akiben van tehetség, köteles azt 
kiművelni a legfelsőbb fokig, hogy 
embertársainak mennél nagyobb 
hasznára lehessen. Minden ember 
annyit ér, amennyit embertársai-
nak használni, hazájának szolgálni 
tud.” 

Kodály Zoltán ezen gondolatai 
hatványozottan érvényesek a Cse-
madokban, a Mátyusföldön.

A Galántai és Vágsellyei járá-
sok 28 alapszervezetében mintegy 
9000 tag dolgozik. A területi vá-
lasztmány 45, annak elnöksége 
15 tagú. 

Az utóbbi időszakban, régi-
ónkban évente átlagosan 4-6 or-
szágos rendezvény valósult meg: 
így a magyar kultúra napja, az 
országos Szent István Ünnepség, 
a Kodály Zoltán Nemzetközi He-
gedűverseny, az időszerű orszá-
gos műveltségi vetélkedő döntője, 
a Kodály Napok, és az Országos 
Citeratalálkozó. 

A különböző országos ren-
dezvények válogatói, országos 
elődöntői közül évente 6-7 ese-
mény házigazdái régiónk egyes 
települései: a Tompa Mihály 
Vers- és Prózamondó Verseny, 
az Ipolyi Arnold Népmesemondó 
Fesztivál, a Bíborpiros szép rózsa 
országos népzenei vetélkedő, a 
Dunamenti Tavasz, stb. 

Ezek mellett régiónkban éves 
rendszerességgel 20-25 ver-
senyre, különböző regionális 
eseményre kerül sor a területi 
választmány és annak titkársá-
gának irányításával. Ezeken felül 

meg kell még említsem az alap-
szervezeteink vezetőinek szer-
vezésében megvalósuló koszo-
rúzási ünnepségeket, valamint 
az erőszakos lakosságcsere és 
deportálás alkalmából rende-
zett összejöveteleket. Csaknem 
minden településen alapszerve-
zeteink voltak a kezdeményezői 
az emlékhelyek létrehozásának. 
Alapszervezeteink igyekeznek 
felkutatni az újkori történelmi 
események helyi hőseit, áldo-
zatait, hogy azután az ő tetteik 
őrzésére állított emlékhelyeken 
tudjunk méltó módon emlékez-
ni, ezzel is hirdetvén a szülőföld-
höz tartozás jelentőségét. 

Területi titkárságunk példáján 
elindulva szervezeteink sokasága 
keresi fel kirándulásai alkalmával 

a Felvidék jeles, magyar kötődésű 
helyeit, történelmi szépségeit és 
egyre többen ismerkednek Ma-
gyarország és a Kárpát-medence 
múltjával, jelenével. Csíksomlyón 
a pünkösdi búcsú alkalmával tíz-
nél is több mátyusföldi település 
tábláját is megszámlálhattuk a 
több százezres tömegben. 

Kodály Zoltánnak köszönhe-
tően a legnagyobb tömegeket 
megmozgató eseménye régiónk-
nak a tavaly tizenhetedik alka-
lommal megvalósult Kodály Na-
pok, melynek jelentőségét abban 
az évben nagymértékben emelte, 
hogy a kettős Kodály-évforduló 
tiszteletére az UNESCO 2017-et 
Kodály-évvé nyilvánította. 

A XVII. Kodály Napok kere-
tében Galántán és a környező 
településeken húsznál is több 
rendezvényre került sor, és az 
év folyamán a TV titkársága az 

egyes alapszervezetekkel szoro-
san együttműködve több mint 
félszáz eseményen emlékezett 
Kodály Zoltánra. Minden bi-
zonnyal nem véletlenül írta a Ko-
dály Napok beharangozójában a 
zsűri elnöke, Erdei Péter: „Ennek 
a városnak a kisugárzása olyan, 

mint az őszi harmat, 
csöndben érkezik, de 
tetőtől talpig átjár!”. 
Büszkeséggel tölt el 
bennünket, hogy a 
világhírű zongora-
művész, karmester 
Vásáry Tamás vezette 
Kodály Zoltán Világ-

zenekar nyári turnéja keretében 
harmadik alkalommal Galántán 
is csodálatos hangversenyt adott. 
Nagy örömmel töltött el bennün-
ket az is, hogy a Galánta testvér-
városában, Kecskeméten alaku-
ló közép-európai ifjúsági kórus 
Galántán is bemutatkozott. 

A 2018-as év Galánta számára 
újból kettős kodályi évforduló je-
gyében zajlik. Május 30-án emlé-

kezünk Kodály Zoltán Galánta 
Díszpolgárává avatásának 75. 

évfordulójára, valamint október 
23-án lesz 85 éve, hogy először 
csendült fel a világon legtöbb-
ször játszott magyar szimfoni-
kus zenei költemény, a Galántai 
táncok. Ezen jeles évfordulók 
alkalmából a neogótikus Ester-
házy kastély felújított részében 
Kodály emlékszoba nyílik, vala-
mint Kecskemétnek köszönhető-
en egészalakos Kodály szoborral 
gazdagodik a kastély parkja. 

Népzenei téren is gazdag te-
vékenység folyik, hisz csaknem 
minden második településünkön 
működik népdalkör, népzenei 
együttes, vagy citerazenekar. 

Közel húsz éve rendezzük 
meg az esztrádcsoportok terü-
leti seregszemléjét, ahonnan a 
legjobb csoportok eljutnak az 
országos fesztiválra Szepsibe. 
Folytathatnám a sort a kiváló 
mesemondókkal, szavalókkal és 
verséneklőkkel, akik szintén si-
keresen szerepelnek az országos 
versenyeken.

A felsorolt eredmények mellett 
a mi régiónkban is 
rengeteg a gond, a 
probléma. A sikere-
kért, a szülőföldön 
való boldogulásért 
nálunk is meg kell 
küzdeni. Örömmel 
tölt el bennünket, 
hogy szervezeteink, 
csoportjaink veze-
tői elsősorban nem 

magyarázzák, hanem művelik a 
csodát.  MR

2017. december 3-án Jánokon rendezték  meg a XVI. Nemzet-
közi Betlehemes Találkozót. A rendezvényt Begala Gyula, Jánok 
község polgármestere nyitotta meg, háziasszonya Bankó Ibolya 
volt. A Bódva-völgyi település szabadtéri színpadán elsőként az 
Erdélyből érkezett györgyfalvai betlehemes csoport mutatkozott 
be, majd Magyarországról a gencsapáti, a hatvani, az ópályi és 
a füzéri betlehemes csoportok és a szlovák zólyommiklósiak 
következtek, végül a közeli Tornaújfaluból és Bódvavendégiből 
érkezett csoportok, valamint a jánoki megfi atalodott betleheme-
sek léptek fel.

November közepén az Érsekújvári TV küldöttei Kővágóörsön tartották 
meg őszi találkozójukat. Mivel idén volt az érsekújvári származású Kassák 
Lajos író, költő, műfordító, képzőművész születésének 130., és halálának 
50. évfordulója, péntek délelőtt ellátogattunk Budapestre a Kassák Múze-
umba. Délután már a község polgármestere köszöntött bennünket, utána 
Szigeti Tóth János, a Magyar Népfőiskolai Társaság elnöke mutatta be a 
Kárpát-medencei népfőiskolai együttműködés elmúlt harminc évét, majd 
Mihályfi  Márta, az MNT főtitkára ismertette a Káli-medence Népfőiskola 
tevékenységét. Utána vajdasági sikertörténeteket mutatott be Vigi László 
és felesége Sára. Vacsora után e sorok írója  is tartott egy rövid élménybe-
számolót a kulturális menedzserek és önkéntesek számára a közelmúltban 
Portugáliában megrendezett nemzetközi konferenciáról.

Szombaton Huszár László, a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet igazga-
tója a Felvidéki Értéktár jelenlegi állapotát és terveit ismertette, Kantár Éva 
elnöki beszámolója után egy rövidke falutúrán vettünk részt a Káli-medence 
szívében elhelyezkedő Kővágóörsön. A beszámolók után alapszervezeteink 
elnökei bemutatták az alapszervezetek tevékenységét. Végül Görföl Jenő, 
országos titkár szólt a jelenlévőkhöz, akit elkísért a Petőfi  Programos Murányi 
Veronika. Az ebéd után Kelemen Zsolt lovasíjász tartott előadást. 

Huszonegyedik alkalommal 
rendezte meg a Csemadok Lé-
vai Területi Választmánya téli 
teremlabdarúgó tornáját, mely 
öt csapat részvételével zajlott a 
lévai városi sportcsarnokban. A 
győzelmet Zselíz csapata sze-
rezte meg Garamszentgyörgy, 
Nagysalló, Ipolyszakállos és 
Zsemlér előtt. A legjobb kapus a garamszentgyörgyi Vojtek Dávid, 
a legjobb góllövő a zselízi Dobiás Milán lett. de

November 19-én 5. alkalommal tartották  meg az Ifjú Tehetségek 
Fesztiválját Csábon. Ének, zene és egyéb (vers, próza) kategóriában 
versenyeztek a fi atalok. A járás magyar iskoláiból 23 diák állt színpad-
ra. A korábbi évek győztesei is bemutatkoztak: Hlavács Réka, Híves 
Boglárka, Lenicky Erik és Baráz Ádám és a csábi Szeder Kórus, Akik 
kitűnő hangulatot varázsoltak, feledtetve az eredményhirdetés előtti 
várakozás izgalmát. A Zene kategória  győztese Gömöry Bíborka lett. 
Az ének kategória legjobbja Nagy Ráhel, míg az egyéb kategóriáé  
Jánoska Mátyás lett. A Fődíjat Bodzsár Mária nyerte el. SS

Szepsiben ünnepi hangulatot varázsolt Tokaj Város Vegyeskara 
a római katolikus templomban, 2017. december 10-én. Vezényelt 
Pásztor Istvánné, zongorán közreműködött Várhelyi Katalin. 
A jelenlevőket Mihályi Molnár László, a Szepsi Római Katolikus 
Egyháztanács elnöke köszöntötte. A vegyeskar fellépése előtt a hazai 
Vox Columbellae Vegyeskar énekelt, Havasi József vezényletével. 
A vendégek fellépését Gábor Bertalan helyi katolikus esperes-
plébános, pápai káplán köszönte meg.  zi

Elkészült az Irány a Macskarév! elnevezésű társasjáték, amely a 
Csallóközről szól, de minden magyar ember számára érdekes lehet. 
A játék célja, megismertetni a Csallóközt a játkosokkal. A játék 
beszerezhető a Csemadok dunaszerdahelyi irodájában, a Szlová-
kiai Magyar Művelődési Intézet székházában. Info: 031 552 24 78, 
intezet@intezet.sk.  n
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Két fi atal kapott Kantár Csaba díjat Sikeres évet zártunk
Interjú Bárdos Gyulával, a Csemadok elnökével

Színvonal és állandóság

ta, a díjat Csémy Éva javaslatára alapították. 
Az első években szímői fi atalok kapták meg 
az elismerést, majd felvidéki fi atal írók és 
közéleti személyiségek. A tavalyi évben egy 
antológia megjelentetésével emlékeztek meg 
Kantár Csabáról. 

A rendezvényen bemutatkozott Borsó 
Ákos, Bese Bernadett, Reczai Lilla, Zöldi 
Réka, Kétyi Juhász Anikó és Vontszemű 
Norbert. Foglár Gábor verseit nem felolvas-
ta, hanem elénekelte. A verséneklők közül 
fellépett az Aranymetszés duó, Papp Wiki 
és Korpás Réka. Kamocsai Gál László nó-
taénekes Petőfi  Sándor megzenésített verseit 

énekelte. A szímői Rozmaring citerazenekar 
népdallal, Kantár Máté ismeretlen szerző 
zongorajátékának előadásával színesítette 
a programot. 

A művészek bemutatkozása után Hajtman 
Béla irodalmár értékelte az írókat. Beszédé-
ben visszaemlékezett, hogyan ismerkedett 
meg Csabával. Saját könyvbemutatójára 
készült, mikor egy sms-t kapott, amelyben 
Kantár Csaba felajánlotta neki, hogy elviszi 
Dunaszerdahelyre, a bemutató helyszínére. 
Az egész utat végig beszélgették, ami egy 
egész életre meghatározó élmény a szá-
mára. 

Lacza Gergely zenész a verséneklőket ér-
tékelte, kiemelte: fontos a szöveg és a zene 
közötti összhang. Ez után Neszméri Tünde, 
a tavaly megjelent antológia szerkesztője 
emlékezett meg Kantár Csabáról. 

Az értékelések és visszaemlékezések után 
a kuratórium tagjai bejelentették a 2017-es 
év győzteseit, a testület döntése értelmében 
Bese Bernadett és Foglár Gábor érdemelték 
ki az elismerést.  F

Kantár Csaba fi atalon elhunyt íróra em-
lékeztek december 16-án szülőfalujában, 
Szímőn. Kantár Csaba 1978. november 2-án 
látta meg a napvilágot, és 2003. január 15-én 
súlyos betegség után halt meg. Annak ellené-
re, hogy fi atalon távozott, számos kiadvány-
ban szerepelt, saját kötete is megjelent. 

2002-ben a rákkal szemben vívott ádáz 
küzdelem közepette írta prózakötetének 
műveit, amelynek néhány fejezete bekerül 
a PF 2002 című antológiába. A kötet az író 
halála után jelent meg 2003 tavaszán. Halálát 
követően az AB-ART kiadó megjelentette 
Kantár Csaba Összegyűjtött műveit, valamint 
több kiadványban jelentek meg írásai. 

A Levédia Kör, a Csemadok és a Via Nova-
ICs évente megszervezi a Kantár Csaba estet, 
amellyel a mellett, hogy emlékeznek a fi ata-
lon elhunyt művészre, a felvidéki magyar ifjú 
írók is bemutatkozási lehetőséget kapnak. 
Az idei évben a rendezvényt verséneklők is 
színesítették. 

Kantár Éva, a Levédia Kör elnöke, Csaba 
édesanyja ismertette a díj történetét, elmond-

Talán ezzel a két szóval lehetne összegezni a pozsonyi Városi 
Kulturális Napok célját; a rendezvényre 2017-ben a XXXI. került 
sor. Az eddigiekről és a tervekről Jégh Izabellát, a Csemadok Po-
zsonyi Területi Választmányának elnökét kérdeztem.

– Milyen hangsúlyváltások voltak a VKN történetében?
– Komoly múltra tekint vissza a rendezvény. Horňák István kez-

deményezésére jött létre annak idején azzal a céllal, hogy a magas 
színvonalú együtteseknek és a két magyar színházunknak szereplési 
lehetőséget adjon Pozsonyban. A komáromi és kassai színházak 
azóta is felváltva hoznak előadást, de a Jókai Napok vagy a Duna 
Menti Tavasz győztesei is megfordulnak nálunk. Általában 12-14 
programra kerül sor a két hónap alatt minden évben. Igyekszünk úgy 

összeállítani a programot, hogy mindenki találjon neki tetszőt. 2-3 
évente van gyerekprogram is, de alapvetően a felnőtteket szólítjuk 
meg. A három alapszervezet által összeállított műsorfolyamról van 
szó, melyben a ligetfalui 2, az óvárosi 1 és a püspöki 2-3 rendez-
vényért felel.  A zárás az ádventi hangverseny, melyre már jó ideje 
Püspökiben kerül sor.  

– A 2017-es rendezvények közül melyik volt a legnépszerűbb?
– A Thália Színház előadásán 400 fős közönség volt. Idén emlékez-

tünk a kitelepítések 70. évfordulójára, mely a VKN nyitórendezvénye 
is volt egyben. Csanaky Eleonóra forgatókönyvével, rendezésében, 
jelmeztervezésével Négy emberöltő címmel egy színmű is készült, 
főként a püspöki Csemadok-tagok szereplésével. Az előadásra és 

a megemlékezésre kb. 300-an jöttek el – alig fértünk 
be a 250 fős kultúrházba. Hívtak minket a darabbal 
Szarvára is, majd az érdeklődésre tekintettel az évzáró 
alkalmával is bemutattuk. 

– Mik a tervek a jövőre nézve?
– A záróhangversenyt 2018-ban Németh Imre 

és a Gaudium adja majd, novemberben pedig egy 
magyarnóta- és operett-estet is szervezünk. Októ-
berben a Jókai Színház jön. Író-olvasó találkozót 
is tervezünk, történelmi jellegű előadás is biztosan 
lesz, ezt mindig a ligetfalui alapszervezet szervezi; és 
Brünnbe is ellátogatunk, mivel a CSMMSZ Brünni 
Alapszervezete fennállásának 25. évfordulóját ünnepli, 
illetve az I. világháború befejezésének 100. évfordu-
lójáról is megemlékezünk majd. ek

LÁTÓSZÖG

Szlovákiai Magyar Társadal-
mi és Közművelődési Szövetsé-
günk, a Csemadok több tízezres 
tagságával a legnagyobb szerve-
zetek közé tartozik Európában. 
A Szövetség minden régióban 
több tucat rendezvényt tart 
évente, ezzel építve a felvidéki 
magyar közösséget. A Csema-
dok elnökét, Bárdos Gyulát az 
elmúlt évről kérdeztük. 

– Elnök úr, hogyan értékelné a 
Csemadok 2017-es évét?

 – Minden szempontból sikeres 
volt. Az utóbbi időben majd min-
den évben kaptunk elismerést, 
akár a magyar kormány, akár 
az Európai Parlament részéről.  
Ez azt jelzi, hogy fi gyelik és ér-
tékelik a munkánkat, amelyet 
a szövetség több mint 50 000 
tagja végez. Tavaly a Magyar 
Termék Nagydíj Kárpát-me-
dencéért Nívódíját kapta meg 
szervezetünk.

Fontosnak tartom, hogy vala-
mennyi országos rendezvényünk 
megvalósult, és a visszajelzések 
alapján sikeresen. Emellett ren-
geteg helyi, regionális (megyei 
vagy járási) rendezvényünk is 
volt, annak ellenére, hogy bizony 
sokszor a pályázatok támoga-
tása nem érkezett meg időben. 
Itt szeretném megköszönni 
valamennyi csemadokosnak, a 
területi választmányok tagjai-
nak, titkárainak és valamennyi 
szervezőnek azt az áldozatos 
munkát, amellyel biztosítani 
tudták a megvalósításhoz szük-
séges anyagiakat is. Néha áthi-
daló hitelkonstrukciókkal, de 
megoldották a feladatokat. Az ő 
gyors ügyintézésük és helyzetfel-
ismerésük nélkül ezt a munkát 
nem lehetne elvégezni.  Első-
sorban viszont a magyar kor-
mányt és a Bethlen Gábor Ala-
pot illeti köszönet. Ha kiemelt 
intézményként nem kapnánk 
komoly támogatást részükről, 
akkor nem tudnánk szervezet-
ten ilyen tevékenységet kifejteni. 

Emellett természetesen fontos 
az is, hogy a megyei és helyi 
önkormányzatokkal jó kapcso-
latot ápoljon a Csemadok. Az 
együttműködés többségében 
eredményes volt, programjaink 
nagy részét támogatták, ahogy 
a helyi vállalkozók is. Sokat kö-
szönhetünk nekik. Szeretném 
kiemelni: mivel civil szervezet 
vagyunk, a tagság saját szabad-
idejét, energiáját, ötleteit hasz-
nosítjuk a közösség érdekében, 
és ez értékelendő a leginkább. 
Nekünk, csemadokosoknak a 
közösségépítés az egyik legfon-
tosabb feladatunk, amit úgy 
érhetünk el, ha megfelelő helyi 
és regionális vezetőink vannak. 
Olyan hiteles személyek, akik 
kapcsolatot tartanak és együtt-
működnek a helyi szinten meg-
határozó egyéniségekkel és 
intézményekkel. A polgármes-
terrel, a helyi önkormányzattal, 
a megyei önkormányzattal, a he-
lyi, illetve megyei képviselőkkel, 
intézményvezetőkkel, az alap- és 
középiskolák, óvodák vezetőivel, 
valamint a többi civil szervezet-
tel is. Mivel a Kárpát-medence 
egyik legnagyobb közművelő-
dési szervezete a Csemadok, 

ilyen téren is kulcsfontosságú a 
szerepünk. Hazai berkekben a 
Szlovákiai Magyar Pedagógusok 
Szövetségével, a Szlovákiai Ma-
gyar Szülők Szövetségével és a 
Szlovákiai Magyar Cserkészszö-
vetséggel is jó kapcsolatot ápo-
lunk és a lehetséges területeken 
együttműködünk. Kapcsolatunk 
nem csak formális, hiszen tag-
ságunk jelentős része itt is és 
ott is vállal szerepet. Kivesszük 
részünket a Szlovákiai Magya-
rok Kerekasztala munkájából is, 
és élő kapcsolatunk van a Kár-
pát-medencében tevékenykedő 
testvérszervezetekkel is.

Ahol még tartalékot látok, az 
a fi atalok tényleges bekapcsoló-
dása a Csemadok munkájába, s 
ez meghatározó kérdés jövőnk 
szempontjából. A tavaly megala-
kult Ifjúsági Tanács elkezdte a 
tevékenységét, és vannak régiók, 
ahol ez jól működik, de olyan 
helyek is, ahol sajnos ez a fo-
lyamat lassan halad. A folyama-
tosságot szervezetünkön belül 
csak akkor tudjuk biztosítani, ha 
állandóan jönnek olyan fi atalok, 
akik elkötelezettséget éreznek 
és átveszik a jelképes fáklyát. 
Emellett pozitívan értékelem a 

szórványban élőkkel kapcsolatos 
új kezdeményezéseinket.

Meg kell említsem, hogy eb-
ben az évben indult útjára Első 
kézből címmel saját havi la-
punk. Mivel kiterjedt szervezet 
vagyunk, nagyon fontos, hogy 
tudjunk egymás munkájáról, jó, 
ha van egy olyan folyóirat, ahol 
nyomon lehet követni a legfonto-
sabb eseményeket és a szövetség 
munkája megismerhető.

A szövetség országos elnö-
keként szeretném megköszön-
ni azt a munkát is, amelyet a 
Petőfi  ösztöndíjasok végeznek 
itt a Felvidéken. Sok esetben a 
Csemadok a fogadószervezetük, 
de ahol éppen nem, ott is ak-
tív a kapcsolatuk szövetségünk 
tagjaival. Bízunk abban, hogy a 
következő években is folytatódni 
fog ez a nagyszerű kezdeménye-
zés.

– Az idei esztendőben milyen 
tervei vannak a szövetségnek?

– Reménykedünk abban, hogy 
a feltételek ebben az évben is 
adottak lesznek az eredményes 
működéshez. Azért fogalma-
zok óvatosan, mert a Bethlen 
Gábor Alap részéről ugyan a 
támogatást – reményeink sze-



ÁPRILIS
1. V Húsvét, Hugó
2. H Húsvét, Áron
3. K Buda, Richárd
4. Sze Izidor
5. Cs Vince
6. P Vilmos
7. Szo Herman
8. V Dénes
9. H Erhard

10. K Zsolt
11. Sze Leó, Szaniszló
12. Cs Gyula
13. P Ida
14. Szo Tibor
15. V Anasztázia
16. H Csongor
17. K Rudolf
18. Sze Andrea, Ilma
19. Cs Emma
20. P Tivadar
21. Szo Konrád
22. V Csilla, Noémi
23. H Béla
24. K György
25. Sze Márk
26. Cs Ervin
27. P Zita
28. Szo Valéria
29. V Péter
30. H Katalin, Kitti

MÁJUS
1. K A Munka ünnepe, Fülöp
2. Sze Zsigmond
3. Cs Irma, Tímea
4. P Flórián, Mónika
5. Szo Adrián, Györgyi
6. V Frida, Ivett
7. H Gizella
8. K Mihály
9. Sze Gergely

10. Cs Ármin, Pálma
11. P Ferenc
12. Szo Pongrác
13. V Imola, Szervác
14. H Bonifác
15. K Zsó ia
16. Sze Botond
17. Cs Paszkál
18. P Alexandra, Erik
19. Szo Ivó, Milán
20. V Pünkösd, Bernát, Felícia
21. H Pünkösd, Konstantin
22. K Júlia, Rita
23. Sze Dezső
24. Cs Eszter
25. P Orbán
26. Szo Evelin, Fülöp
27. V Hella
28. H Csanád, Emil
29. K Magdolna
30. Sze Janka, Zsanett
31. Cs Angéla, Petronella

JÚNIUS
1. P Tünde
2. Szo Anita, Kármen
3. V Klotild
4. H Bulcsú
5. K Fatime
6. Sze Cintia, Norbert
7. Cs Róbert
8. P Medárd
9. Szo Félix

10. V Gréta, Margit
11. H Barnabás
12. K Villő
13. Sze Anett, Antal
14. Cs Vazul
15. P Jolán, Vid
16. Szo Jusztin
17. V Alida, Laura
18. H Arnold, Levente
19. K Gyárfás
20. Sze Rafael
21. Cs Alajos, Leila
22. P Paulina
23. Szo Zoltán
24. V Iván
25. H Vilmos
26. K János, Pál
27. Sze László
28. Cs Irén, Levente
29. P Péter, Pál
30. Szo Pál

OKTÓBER
1. H Malvin
2. K Petra
3. Sze Helga
4. Cs Ferenc
5. P Aurél
6. Szo Brúnó, Renáta
7. V Amália
8. H Koppány
9. K Dénes

10. Sze Gedeon
11. Cs Brigitta
12. P Miksa
13. Szo Ede, Kálmán
14. V Helén
15. H Teréz
16. K Gál
17. Sze Hedvig
18. Cs Lukács
19. P Nándor
20. Szo Vendel
21. V Orsolya
22. H Előd
23. K Nemzeti ünnep, Gyöngyi
24. Sze Salamon
25. Cs Bianka, Blanka
26. P Dömötör
27. Szo Szabina
28. V Simon, Szimonetta
29. H Nárcisz
30. K Alfonz
31. Sze Farkas

NOVEMBER
1. Cs Mindenszentek, 

Marianna
2. P Achilles
3. Szo Győző, Bálint
4. V Károly
5. H Imre
6. K Lénárd
7. Sze Rezső
8. Cs Zsombor
9. P Tivadar

10. Szo Réka
11. V Márton
12. H Jónás, Renátó
13. K Szilvia
14. Sze Aliz
15. Cs Albert, Lipót
16. P Ödön
17. Szo Gergő, Hortenzia
18. V Jenő
19. H Erzsébet
20. K Jolán
21. Sze Olivér
22. Cs Cecília
23. P Kelemen, Klementina
24. Szo Emma
25. V Katalin
26. H Virág
27. K Virgil
28. Sze Stefánia
29. Cs Taksony
30. P Andor, András

DECEMBER
1. Szo Elza
2. V Melinda, Vivien
3. H Ferenc, Olívia
4. K Barbara, Borbála
5. Sze Vilma
6. Cs Miklós
7. P Ambrus
8. Szo Mária
9. V Natália

10. H Judit
11. K Árpád
12. Sze Gabriella
13. Cs Luca, Otília
14. P Szilárda
15. Szo Valér
16. V Aletta, Etelka
17. H Lázár, Olimpia
18. K Auguszta
19. Sze Viola
20. Cs Teo il
21. P Tamás
22. Szo Zénó
23. V Viktória
24. H Ádám, Éva 
25. K Karácsony, Eugénia
26. Sze Karácsony, István
27. Cs János
28. P Kamilla
29. Szo Tamara, Tamás
30. V Dávid
31. H Szilveszter

JANUÁR
1. H Újév, Fruzsina
2. K Ábel
3. Sze Benjámin, Genovéva
4. Cs Leóna, Titusz
5. P Simon
6. Szo Boldizsár
7. V Attila, Ramóna
8. H Gyöngyvér
9. K Marcell

10. Sze Melánia
11. Cs Ágota
12. P Ernő, Tatjána
13. Szo Veronika
14. V Bódog
15. H Lóránd, Lóránt
16. K Gusztáv
17. Sze Antal, Antónia
18. Cs Piroska
19. P Márió, Sára
20. Szo Fábián, Sebestyén
21. V Ágnes
22. H Artúr, Vince
23. K Rajmund, Zelma
24. Sze Timót, Xénia
25. Cs Pál
26. P Paula, Vanda
27. Szo Angelika
28. V Karola, Károly
29. H Adél
30. K Martina
31. Sze Gerda, Marcella

FEBRUÁR
1. Cs Ignác, Brigitta
2. P Aida, Karolina
3. Szo Balázs, Oszkár
4. V Csenge, Ráhel
5. H Ágota, Ingrid
6. K Dóra, Dorottya
7. Sze Rómeó, Tódor
8. Cs Aranka
9. P Abigél, Alex

10. Szo Elvira
11. V Bertold, Marietta
12. H Lídia, Lívia
13. K Ella, Linda
14. Sze Bálint, Valentin
15. Cs Georgina, Kolos
16. P Julianna, Lilla
17. Szo Donát
18. V Bernadett
19. H Zsuzsanna, Eliza
20. K Aladár, Álmos
21. Sze Eleonóra
22. Cs Gerzson
23. P Alfréd, Mirtill
24. Szo Mátyás
25. V Géza
26. H Edina
27. K Ákos, Bátor
28. Sze Elemér, Oszvald

MÁRCIUS
1. Cs Albin 
2. P Lujza, Henriett
3. Szo Kornélia, Frigyes
4. V Kázmér
5. H Adorján, Adrián
6. K Inez, Leonóra
7. Sze Tamás
8. Cs Zoltán
9. P Fanni, Franciska

10. Szo Ildikó, Emil
11. V Szilárd
12. H Gergely
13. K Ajtony, Krisztián
14. Sze Matild
15. Cs Nemzeti ünnep, Kristóf
16. P Henrietta
17. Szo Gertrúd, Patrik
18. V Sándor, Ede
19. H József, Bánk
20. K Klaudia
21. Sze Benedek
22. Cs Beáta, Izolda
23. P Emőke
24. Szo Gábor, Karina
25. V Irén, Írisz
26. H Emánuel
27. K Hajnalka
28. Sze Gedeon
29. Cs Auguszta
30. P Nagypéntek, Zalán
31. Szo Árpád

JÚLIUS
1. V Annamária, Tihamér
2. H Ottó
3. K Kornél, Soma
4. Sze Ulrik
5. Cs Emese, Sarolta
6. P Csaba
7. Szo Apollónia
8. V Ellák
9. H Lukrécia

10. K Amália
11. Sze Lili, Nóra
12. Cs Dalma, Izabella
13. P Jenő
14. Szo Örs, Stella
15. V Henrik, Roland
16. H Valter
17. K Elek, Endre
18. Sze Frigyes
19. Cs Emília
20. P Illés
21. Szo Dániel, Daniella
22. V Magdolna
23. H Lenke
24. K Kincső, Kinga
25. Sze Jakab, Kristóf
26. Cs Anikó, Anna
27. P Liliána, Olga
28. Szo Szabolcs
29. V Flóra, Márta
30. H Judit, Xénia
31. K Oszkár

AUGUSZTUS
1. Sze Boglárka
2. Cs Lehel
3. P Hermina, Lídia
4. Szo Dominika, Domonkos
5. V Krisztina, Kriszta 
6. H Berta, Bettina
7. K Ibolya
8. Sze László
9. Cs Emőd

10. P Lőrinc
11. Szo Tiborc, Zsuzsanna
12. V Klára
13. H Ipoly
14. K Marcell
15. Sze Mária
16. Cs Ábrahám
17. P Jácint
18. Szo Ilona
19.   V Huba, Emília
20. H Nemzeti ünnep, István
21. K Hajna, Sámuel
22. Sze Menyhért, Mirjam
23. Cs Bence
24. P Bertalan
25. Szo Lajos, Patrícia
26. V Izsó, Natália
27. H Gáspár
28. K Ágoston, Mózes
29. Sze Beatrix, Erna
30. Cs Rózsa, Félix
31. P Bella, Erika

SZEPTEMBER
1. Szo Egon, Egyed
2. V Dorina, Rebeka
3. H Hilda
4. K Rozália, Ida
5. Sze Lőrinc, Viktor
6. Cs Zakariás
7. P Regina
8. Szo Mária, Adrienn
9. V Ádám

10. H Hunor, Nikolett
11. K Teodóra
12. Sze Mária
13. Cs Kornél
14. P Roxána, Szeréna
15. Szo Enikő, Melitta
16. V Edit
17. H Zsó ia
18. K Diána
19. Sze Vilhelmina, Vilma
20. Cs Friderika
21. P Máté, Mirella
22. Szo Móric
23. V Tekla
24. H Gellért, Mercédesz
25. K Eufrozina, Kende
26. Sze Jusztina, Pál
27. Cs Adalbert
28. P Vencel
29. Szo Mihály
30. V Jeromos

Békés, boldog új esztendőt!
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Egy csokor mosolygós lány 
is köszöntötte Gál Sándort 80. 
születésnapján a buzitai kultúr-
házban rendezett ünnepségen. A 
citerások egyike, Görcsös Rita, 
a szervezésben aktívan közre-
működő Görcsös Magdolna 
Csemadok vezetőségi tag fi ata-
labb lánya. Anyával és lányával 
beszélgettünk.

– Magdolna, hány éve Csema-
dok-tag?

– Magdolna: A csemadokos 
múltam középiskolában, a kassai 
Csermely Kórusban kezdődött, 
de ha jobban belegondolok, már 
gyerekként benne voltam, hiszen 
apukám régebben színdarabot 
játszott, anyu tánccsoport tag-
ja volt itt Buzitán, s ha már az 
én gyerekkoromban nem is vol-
tak aktívak, a rendezvényekre 
eljártunk. A középiskola ideje 
alatt párhuzamosan énekeltem 
a kórusban, és játszottam a 
Boda Feri által megalapította 
a színjátszó csoportban. Aztán 
férjhez mentem, családalapítás 
következett és sok kötelezettség 
jött a három apró gyerekkel, így 
egy időre kimaradtam a Csema-
dokból. Aztán ahogy nőttek a 
kicsik, csak visszakanyarodtam. 
Ebben persze szerepe volt Boda 
Ferinek is, aki hívott, így hama-
rosan vezetőségi tag lettem, és 
ennek már vagy húsz éve.

– Rita, Te erre az időszakra hogy 
emlékszel?

– Rita: Akkoriban sokat vigyá-
zott ránk apu, és őt kérdezgettük, 
hol van anyu; a válasz mindig az 
volt: „hát Csemadok akció van, 
ott segít”.

– Magdolna: Igen, mindig volt 
valami. A párom otthon volt ve-
lük, de a rendezvényekre jött ő 
is. Ebből soha nem volt nézetel-
térés köztünk. Én meg húztam 
a három gyereket a Csemadok 
jászói táborába is…

– Rita: Eleinte gyerekekként 
táborlakók voltunk, anyu szer-
vezett, később aztán csak mi 
jártunk, akkor már szívesen be-
segítettünk Boda Feri bácsinak 
a szervezésbe. A buzitai ren-
dezvényekre már alapiskolából 
mentünk – pakolni, előkészülni, 
termet díszíteni, stb., aztán ösz-
szepakolni. 

– A pakolás kedvet csinált a 
Csemadokhoz…?

– Rita: Persze, buli volt. Ter-
mészetes volt, hogy megyünk 
anyuval, valahogy úgy, mint 
otthon, ahogy besegítenek a 
gyerekek a háztartási munkák-
ba. Eleinte csak kisebb, aztán 
nagyobb dolgokba is bekapcso-
lódtunk. Az első nagyobbként 
a Kanyaptamenti Dal- és Tánc-
ünnepélyre emlékszem, amin 
mi fi atalok egy-egy csoportot 
kísértünk. Észre sem vettük, de 
már benne voltunk a Csemadok-
munkában. Aztán a bátyám, Pali 
vezetőségi tag is lett egy időre.

 De ez régebben volt, már saj-
nos nem fér bele az itthon töl-
tött időbe. Amíg Kassára jártam 
gimnáziumba, és hétvégente ha-
zajártam, egyszerű volt, a nyitrai 
egyetemi évek alatt is könnyeb-
ben meg lehetett oldani, de már 
3 éve Pozsonyban dolgozom, és 
csak havonta tudok hazajárni. 
De ha itthon vagyok, akkor a 
csajokkal biztosan próbálunk; 
szóval a citera megmaradt. „Ci-
teracsalád vagyunk”.

– Tényleg, vagy csak képletesen?
– Magdolna: Félig (nevet). 

2002-ben a buzitai alapiskolában 
létrejött egy citeráskör, melynek 
a vezetője - merő véletlenségből 
- Görcsös János, a sógorom.  

– Rita: A lánya is játszott egy 
ideig, de én mint keresztlánya 
mai napig, ahogy még  négy lány 
a kezdetektől. Eleinte voltak fi úk 
is, de őket jobban érdekelte a 
foci, a helyi csapatban játszottak. 
Név szerint a mostani  felállás: 
Mikókai Zsuzsa, Mohňanský 
Dominika ésVeronika, Palencsár 
Noémi, és nemrégiben két fi ata-
labb tagunk is lett: Kamenicky 
Bernadett, Tóth Nikolett, na meg 
én, Görcsös illetve már Rajcsányi 
Rita. Azért említettem a 
citera családot, mert a 15 
év alatt egy kis családdá 
kovácsolódtunk össze. 
Sokszor fáj a szívem, hogy 
már nem tudok részt ven-
ni minden fellépésen, és 
benne lenni olyan szer-
vezésekben, mint pl. a 
Katalin bál. De nagyon 
jó látni – még ha csak fotókon is 
–, hogy az itthon maradt fi atalok 
milyen profi zmussal csinálják! 
Nekem az egyetemen is termé-
szetes volt, hogy a JUGYIKban 
is szerveztem programokat.

– Magdolna: 2013-ban elnök 
is volt!

– Rita: Én ott is mindig csak 
azt mondtam, hogy ez nálam a 
Csemadokban kezdődött… És 
biztos, hogy az is számított, amit 
Anyuék a fi atal korukról mesél-

tek. Mi mindig azt hallgattuk, 
hogy a színjátszás milyen felejt-
hetetlen élmény volt. 

– Magdolna: Na igen, a Boda 
Feri vezette színjátszós időszak 
nagyon jó volt. Nagyon jó csapat 
voltunk, aztán a családalapítás 
miatt feloszlottunk. Boda Feri-
nek később volt egy olyan álma, 
hogy szülőkből és gyerekekből 
álljon össze egy csapat, de ez 
nem valósult meg. Viszont kb. 15 
éve lettek találkozók, szalonna-
sütések, amelyeken emlékezünk 
és jókat nevetünk. 

– Rita: Feri bácsi egyszer a 
gyerekek körében is fel akarta 
éleszteni, de sajnos 2-3 próbál-
kozás után abbamaradt… 

– Magdolna: Persze van elég 
tennivaló a Csemadokban: a nem-
zeti ünnepek megszervezésén túl 
részt veszünk az Egressy Béni 
Országos Színjátszó Fesztivál és 
a Csereháti Népművészeti Fesz-
tivál szervezésében is. Jó ideje az 
én feladatom a konyha, azaz több 
ember jól tartásáról kell gondos-
kodni egy-egy ilyen alkalommal. 
Régebben mind a három gyerek, 
Rita, Kata és Pali is felszolgáltak, 
hívtak barátokat, osztálytársakat 

is. Mára ők sajnos már nem tud-
nak részt venni, mert messze talál-
tak munkát. Szerencsére Buzitán 
a vezetőségben fele-fele az idősebb 
és a fi atal aránya, de mi idősebbek 
már szívesen átadnánk az egészet 
is. Boda Feri is örülne, ha meg-
újulna a szervezet. Ha Feri nem 
ennyire szívvel-lélekkel vezetné, 
akkor biztosan nem lenne ennyi-
re aktív élet. Az ő személye tehát 
nagyon fontos, mi meg benne va-
gyunk, és csináljuk.

„…hát Csemadok akció van”

      Észre sem vettük, de már 
benne voltunk 
       a Csemadok-munkában.

ELSÔ KÉZBÔL

rint – ebben az évben is meg-
kapjuk, ami viszont a szlovákiai 
támogatásokat illeti, teljesen új 
időszak kezdődik. A pályáza-
tokat mostantól a Kisebbségi 
Kulturális Alap fogja elbírálni, 
várjuk, hogy miként fog működ-
ni.  Egyelőre sok kérdőjel van 
még. A törvényre nagyon soká-
ig vártunk, meglétét pozitívan 
értékelem, de egy több konkré-
tumot és garanciát tartalmazó 
jogszabály lett volna az igazi 
megoldás. Reméljük azonban, 
hogy a sikeres pályázatokkal a 
továbbiakban is lehetőségünk 
lesz annyi anyagi forrást szerez-
ni, hogy a rendezvényeinket meg 
tudjuk valósítani.

Ami pedig a Csemadokot ille-
ti: a következő esztendő már a 
ráhangolódás éve lesz 2019-re, 
amikor a Szövetség megalakulá-
sának 70. évfordulóját fogja ün-
nepelni. Fontos, hogy az évfor-
duló ne csak emlékezés legyen, 
hanem tudjunk új ötletekkel, 
programokkal, kezdeménye-
zésekkel, közösségi elképzelé-
sekkel előállni és a fi atalokat is 
jobban bevonni a munkánkba. 

– Hetven éves múltat nagyon 
kevés szervezet tudhat maga mö-
gött.

Igen, ez így van. S fontos meg-
említenem, hogy noha teljesen 
más célokkal hozták létre, már 
rögtön az elején éltek a lehető-
séggel a csemadokosok, hogy 
az anyanyelvükön kommuni-
kálhatnak, szervezkedhetnek, 
tevékenykedhetnek. E nélkül 
valószínűleg sokkal, de sokkal 
gyengébb lábakon állna a felvi-
déki magyarság.  Az, hogy még 
– a gyors ütemű fogyásunk elle-
nére – ennyien vagyunk a Fel-
vidéken, annak is köszönhető, 
hogy a Csemadok kormányokat 
túlélve, különböző rendszereket 
meghaladva, minden körülmé-
nyek között tette a maga dolgát. 
Bármilyen volt is a hivatalos el-
várás, a csemadokosok, az alap-
szervezetek tagjai a közösség-
megtartást és összefogást szem 
előtt tartva jól sáfárkodtak a 
felkínált lehetőséggel. A Cse-

madok együtt élt és él a telepü-
lésekkel. Ezt a regionalizmusra 
épülő szervezeti életet fenn kell 
tartanunk. A tisztségviselőknek 
és a tagságnak fi gyelniük kell, 
hogy ne elszigetelt közösségek 
jöjjenek létre, hanem olyanok, 
amelyek nyitottak és lehetősé-
get adnak mindazoknak, akik 
szívesen csatakoznának. Nem 
csak a tagságot várjuk a ren-
dezvényeinkre, hanem minden 
érdeklődőt. Szinte az összes 
művészeti ágnak, szakterület-
nek megvan a maga kifutási 
lehetősége a versenyeinkben, 
a legkisebbektől a legidősebbe-

kig. Az új körülmények között 
a mai lehetőségeket, a modern 
technikai eszközöket felhasz-
nálva, de a hagyományainkhoz 
is ragaszkodva kell megmutat-
nunk hová tartozunk, miért jó 
itt a szülőföldünkön magyarnak 
lenni. Egyéni és kollektív fe-
lelőssége ez a Csemadok- ta-
goknak és a szövetségnek. A 
társadalmi kérdésekben szin-
túgy véleményt kell formálni, 
helyi és országos problémák 
esetében is. A 2018-as eszten-
dőben önkormányzati válasz-
tásokra kerül sor, és mint már 
említettem, az együttműködés 
az önkormányzatokkal elsőd-
leges fontosságú. Az egyik 

kiemelt társadalmi feladat az 
lesz, hogy erre a megmérette-
tésre jól készüljön fel a felvidéki 
magyarság,  talpraesett polgár-
mestereink és önkormányzati 
képviselőink legyenek. Fon-
tos, hogy minél több magyar 
menjen el szavazni, és minél 
több magyart válasszon. Kö-
zösségünknek olyan magyar 
polgármesterekre és képvise-
lőkre van szüksége, akik Szö-
vetségünkkel együttműködve 
fogják elkötelezetten szolgálni 
nemzetrészünket. 

Egy másik, európai szintű tár-
sadalmi ügyről is szólnom kell. 

Szervezetünk bekapcsolódott 
a Kisebbségi Jogsegélycsomag 
(Minority SafePack) európai 
polgári aláírásgyűjtő kezdemé-
nyezésbe az őshonos kisebbsé-
gek érdekérvényesítési jogainak 
elismertetéséért. Az ügy érde-
kében megszólítottuk az itt élő 
többi kisebbséget is: a némete-
ket, a ruszinokat, a cseheket.  
Az aláírásokat március végéig 
lehet leadni, az ívek interneten 
vagy papír alapú gyűjtőíveken is 
elérhetők,  kitölthetők. Kérjük 
az alapszervezeteket, hogy az 
évzáró gyűléseken is gyűjtsék az 
aláírásokat, tegyék ki az íveket, 
töltsék ki, a fi atalabbak segítse-
nek az idősebbeknek. Összesen 

egymillió aláírás kell, ehhez a 
mi vállalásunk 50 000 a Felvi-
déken, de szeretnénk, hogy ha 
több aláírást is sikerülne ösz-
szegyűjteni, hiszen az erőnket 
mutatná. Kérem Szövetségünk 
tagjait, hogy e tekintetben, a 
továbbiakban is mozgósítsuk 
tagságunkat.

– Ha kiemelne még két gon-
dolatot zárásképp, mit üzenne a 
Csemadok tagság felé?

– Az egyik Kodály Zoltán gon-
dolata, mely lapunk mottója is, 
hiszen örökölni nem lehet ezt 
a kultúrát, vagy megéled, vagy 
ha nem, akkor kimehetsz gyer-

tyát gyújtani érte…  Szabó De-
zső mondatára hívnám még fel 
tagságunk fi gyelmét, miszerint 
„Minden magyar felelős minden 
magyarért”. Ezt kétszeresen is 
aláhúznám a felvidéki megosz-
tott magyarságunk esetében. 
A megosztottság nagyon sok 
negatívumot okoz, és ez meg-
mutatkozik a szervezetek, így 
a mi szövetségünk munkájában 
is. Bármilyen véleményen van is 
az ember különböző kérdések-
ben, azért meg kell találjuk azt 
a közöset, ami ahhoz kell, hogy 
magyar közösségként tudjunk itt 
a szülőföldünkön megmaradni 
és működni.

mv
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A Szilicei-fennsík kincsei
ELSÔ KÉZBÔL ELSÔ KÉZBÔL

A Rozsnyótól Pelsőc felé futó völgy „rop-
pant nemzeti zászló is egyszersmind: vörös 
föld, fehér kősziklák, zöld erdő.” – írja Pe-
tőfi  1845-ös úti jegyzetében. Ezeken a fehér 
sziklákon terül el a mesébe illő Szilicei-
fennsík, kis falujával és jégbarlangjával. 

Hogy a fennsíkra érjünk, a 16-os útról 
Szádalmás felé kanyarodunk, s haladunk 
el a pálos kolostor romjai mellett; tovább 
a Gombaszögi Kulturális Ünnepség és a 
Gombaszögi Nyári Tábor nosztalgikus 
érzéseket keltő helyszíne terül el. Felfelé 
kanyarogva a (jól kiépített, autóval is jár-
ható) szerpentinen egyszer csak felérünk a 
hegytetőre, 530 méteres tengerszint feletti 
magasságba.  A terület nagy része jelenleg 
a Szlovák-karszt Nemzeti Parkhoz tartozik, 
földrajzilag pedig az Aggteleki-karszt ré-
sze, tőle délkeletre, az országhatáron túl 
már az Aggteleki Nemzeti Park terül el. 
A velemjaro.sk adatai szerint Szilice tele-
pülése komoly múltra tekint vissza: első 
írásos említése 1376-ban „Szedlych” néven 
olvasható. Több névváltozatot is őriznek a 
korabeli dokumentumok, de mind ehhez 
hasonló. Eredete a szláv sedlo, azaz nyereg 
szóra vezethető vissza. Első ismert birtoko-

A lévai zsinagógában tartották 
meg a 13. Kadosa Pál Zongora-
versenyt, amelyben öt kategóriá-
ban versenyeztek. A zsűri elnöke 
Ghillány Tibor, a Pozsonyi Kon-
zervatórium igazgató-helyettese, 
zongoratanára, tagjai Gulyás Ist-
ván, a Liszt Ferenc Zeneakadé-
mia tanára és Kassai István Liszt Ferenc-díjas magyar zongoramű-
vész, Kadosa Pál egykori tanítványa voltak. A versenyt a Szlovákiai 
Magyar Zenebarátok Társasága, a Csemadok Lévai TV valamint 
a Lévai Művészeti Alapiskola szervezte. Társszervezők a Csema-
dok Lévai Alapszervezete, a Reviczky Társulás és a Lévai Magyar 
Asszonyok Ligája voltak. DE

Népénekeket és zoboralji népdalokat adtak elő a hagyományozó 
csoportok a nyitragesztei katolikus templomban a december 10-én 
megtartott ünnepi rendezvényen. Az Advent 2017 elnevezésű kon-
certen fellépett a helyi Téliződ hagyományőrző csoport, az Unicum 
fúvószenekar, a pogrányi Nagyharang, a gímesi hagyományőrzők, 
a Csitári Menyecskekórus és a cseh férfi kar. n

A Csemadok Lévai TV és Csatai ASz 2017. november 18-án a 
csatai kultúrházban rendezte meg  a Novemberi Találkozó járási 
fesztiválját. A rendezvényen felléptek a lévai  járásbeli  Csemadok 
alapszervezetek mellett működő csoportok, többek között a lekéri 
Nosztalgia éneklőcsoport, a lévai Garam Menti Néptánc Együttes, az 
Apró Garam Menti, a Nagyölvedi Rozmaring Népdalkör, a farnadi 
Rozmaring Asszonykórus, a Csatai Rozmaring Éneklőcsoport, a 
lontói Palóc Néptánccsoport, az oroszkai Csemadok ifjúsági tánccso-
portja, az Érsekkétyi Pacsirta Éneklőcsoport, a kétyi  Napraforgók 
néptánccsoport, a nagysallói Szivárvány Asszonykórus, a tesmagi 
Amicorum Vegyeskar, a farnadi Rozmaring Asszonykórus, Hudec 
Zsófi a, Raj Dorina és a lekéri Dudich Ferenc Polgári Társulás 
mellett működő Borsika éneklőcsoport. 

A Csemadok Rozsnyói Alapszervezete és Területi Választmánya 
december 14-én a székházában karácsonyváró délelőttöt tartott, ahol 
a Paramisi társulat bemutatta a  „Kiskakas gyémánt félkrajcárja” 
című  zenés táncos előadást. Nagy sikere volt a gyerekek, de még a 
felnőttek körében is. Utána karácsonyi dalokat énekeltek közösen 
a szereplőkkel és szaloncukros kosarakat dézsmálhatták meg a 
gyerekek, aminek szintén nagyon örültek. FE

November 17-én Terbegec adott otthont a Csemadok Nagykürtösi 
TV által szervezett eseménysorozatnak. A területi választmány 
ülése után, de ennek szerves részeként, a magyar szórvány napja 
alkalmából vendégünk volt Kiss Beáta, a Csemadok szórványokért 
felelős elnökségi tagja. A napi program a Kodály Zoltán „200“ 
emlékkiállítás megnyitójával, majd végül az ezt követő emlékesttel 
zárult, melyen felléptek: a terbegeci éneklőcsoport, az Ipolybalogi 
Művészeti Alapiskola tanárai és diákjai, a Csábi Szeder Kórus és 
az aranysávos Amicorum Vegyeskar Tesmagról. BG

2017. november 26-án Buzitán a felújított malomban mutatták be A 
Dialógus Európa lelkéért című kötetet. A könyvet Gábor Bertalan, 
szepsi római katolikus esperes-plébános, pápai káplán, Bartal Károly 
Tamás jászói nyugalmazott főapát és Vakless Attila, szesztai görög 
katolikus esperes-parókus mutatták be. A beszélgetőtárs Csáky 
Pál európai parlamenti képviselő volt. A résztvevőket Mohňaský 
József Buzita község polgármestere köszöntötte. Napjainkban 
Európa komoly problémákkal küzd, ezek egyike az identitásvál-
ság. A kötetben arra a kérdésre keresik a választ, mennyi mindent 
köszönhet kontinensünk a kereszténységnek- keresztyénségnek, s 
a jövő érdekében mi az, amit ebből az eszmerendszerből fel kell 
mutatni, és az oly szükséges erkölcsi újjászületés egyik pilléreként 
alkalmazni. zi

sa 1399-ben Szalonnai István volt, később 
több tulajdonosa is volt, köztük a csetneki 
Bebek család. Lakói mezőgazdasággal, ál-
lattartással, gyümölcstermesztéssel foglal-
koztak. A község 1813-ban, 1833-ban és 
1871-ben majdnem teljesen leégett. 1881-ig 
megyehatárt alkotott Torna és Gömör-
Kishont vármegyék között. A falu 1881-ig 
Torna vármegyéhez tartozott, majd 1920-ig 
kisközségként Gömör-Kishont vármegye 
Rozsnyói járásához, ahogy később, Cseh-
szlovákiához csatolása után is. 1920-ban 
periférikus helyzetű határközséggé vált. 
1938-45 között visszacsatolták Magyaror-
szághoz. 1944-45 fordulóján súlyos har-
cok színtere volt a község.  Népességét 
tekintve 1910-ben 993 fő, 1921-ben 1000, 
1938-ban pedig 954, csaknem kizárólag 
magyar nemzetiségű lakosa volt. A 2011-es 
népszámlálási adatok szerint 78% volt a 
magyar lakosság, többségük református. 
„A református templom a csehek idejében 
már fennállott. Építési idejét megállapítani 
nem lehet.” – írta Borovszky Samu a 20. szá-
zad elején. Azóta azonban kiderült, hogy a 
18. században barokk, majd a 19. században 
klasszicista stílusban átépített, késő góti-
kus, kora reneszánsz stílusú, erődfalakkal 
erősített 1526-os keletkezésre datálható 
templom újjáépítés lehet. Szilice lelkipász-
torának, André Jánosnak is köszönhető, 
hogy a belső terekben egyedi freskótöredé-
kekre bukkantak, ráadásul több rétegben, 
eredetük részben a 13. századra tehető.  
A legkorábbi vakolatréteg érdekessége, 
hogy ujjlenyomatok is felfedezhetőek ben-
ne. Hogy pontosan mit/kit ábrázolhattak 
a freskók, biztosan nem állapítható meg a 
töredékesség miatt, de az egyik ábrázolást 

látva a Szent László-legenda megjelenítése 
is valószínűsíthető. 

„De legnevezetesebbé teszi ezen helysé-
get az ugy nevezett ledniczei barlang, melly 
a faluhoz nyugotra csak csekély távolságra 
esik. Torkolatának (melly délre esik), ma-
gassága 18, széle 8 öl. Földalatti boltozatai 
egy általjában kősziklások, s délfelé messze 
kiterjednek, ugy, hogy mindnyájan mind 
eddig meg nem vizsgáltathattak, részint a 
tátongó mélységek, részint a síkos, jéges 
ut miatt. Fő különössége ezen barlnagnak 
abban áll, hogy gyomrában a hideg épen 
abban a mértékben növekedik, mellyben 
a külső meleg nő. Igy nyáron át a bolto-
zatról lecsepegő víz egyszerre megfagy, 
s sokszor olly nagy jég csapokat képez, 
hogy kőszikla daraboknak tekinthetné az 
ember. A barlang falai pedig különféle 
alakzatokat ábrázoló jégmázzal vonatnak 
be. Ellenben télen a belső hőmérséklet egé-
szen lágymeleg, s azért telelni mindenféle 
állatok vonulnak ide, u. m. nyúlak, rókák, 
baglyok, denevérek, szunyogok, stb.; a jég 
pedig több apró patakokra olvad el.” – írta 
a 19. század közepén Fényes Elek a faluhoz 
közel található a Szilicei-jégbarlangról, 
mely a mérsékelt éghajlati öv legalacsonyab-
ban, 503 m tengerszint feletti magasságban 
elhelyezkedő jégbarlangja, mintegy 1100 
m hosszú. Az 1995 óta Világörökségként 
számon tartott barlang a Gombaszögi-bar-
langgal együtt egy összefüggő földalatti 
rendszert alkot, amelyet a Fekete-patak 
alakított ki. A barlang eljegesedésének kora 
2000 évre tehető Mindenesetre régészeti 
feltárásokat végeztek benne és néhány ezer 
éves újkőkori, illetve réz- és bronzkori le-
leteket találtak.  BK
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A Pécsi Kodály Zoltán Gimnázium nagy 
nemzetközi sikereket megélt Bartók Béla 
Leánykarának és a budapesti Tihanyi Ván-
dorszínpad művészeinek ünnepi karácsonyi 
hangversenyével 2017. december 17-én véget 
ért Galántán a Kodály-év eseménysorozata. 

A Csemadok Galántai Területi Választ-
mánya több társrendezővel együttműködve 
a 2017 január 22-i, a magyar kultúra napi 
országos ünnepséggel kezdődően több mint 
két tucatnyi rendezvénnyel, rendezvényso-
rozattal igyekezett méltó módon bekapcso-
lódni az UNESCO, az ENSZ Nevelésügyi, 
Tudományos és Kulturális Szervezete által 
tett felhívásba, hogy a Kodály év sikeréhez 
mi, galántaiak, mátyusföldiek is hozzájá-
ruljunk. 

Gál Sándor, a felvidéki magyarság költője 2017. decem-
ber 9-én családja, barátai, ismerősei, olvasói, tisztelői és a 
csemadokosok körében ünnepelte születésnapját. Nyolcva-
nadik születésnapja alkalmából közel százan köszöntötték 
Buzitán, a helyi kultúrházban. A kultúrműsorral egybekötött 
ünnepség is a búcsi születésű író nagyságát bizonyítja, akinek 
második otthona Buzita. Gál Sándor 1937. november 9-én 
született Búcson. Tavaly születésnapján elhatározta, hogy 
élete nyolcvanadik esztendejének minden napját papírra 
veti. Megírja mindazt, ami a fejében és a lelkében van. 
A mintegy hetven kötetet számláló életműve is bizonyítja, 
hogy volt értelme naponta felkelni és íróasztalhoz ülni. „Ha 
élek írok, ha írok, élek. Az, hogy én írok, nagy közösségi 
munka, nem egyéni sikerélmény. Az elmúlt ötven évben 
egyedül semmire sem mentem volna. Mindez egy közös 
élmény. Ha van, akivel koccinthatok, ünnepelhetek, az 
ajándék.” – vallotta az ünnepelt.  ZI

A világ egyik legnagyobb magyarjának, 
Kodály Zoltánnak, születése 135. és halála 
50. évfordulója alkalmából valósultak meg 
a XVII. Kodály Napok, a XVII. Nemzet-
közi Hegedűverseny, a Kodály Kórusok 
VI. Galántai Nemzetközi Találkozójának, 
a Galántai Karácsonyi Zenei Napoknak az 
egyes eseményei. Ezen évfordulók alkal-
mából került sor a Kodály Zoltán Ifjúsági 
Világzenekar galántai hangversenyére, a 
Kodály Zoltán országos műveltségi ve-
télkedőre, a különböző kiállítások egész 
sorára, tudományos tanácskozásokra, 
konferenciákra, előadásokra, a zeneszerző 
által is bejárt vidékek újbóli felfedezését 
szolgáló kirándulások megvalósítására. 
Új emlékhelyek, emléktáblák felavatásá-

val is Kodály Zoltán előtt tisztelegtünk, 
így az emlékező utódok százai, ezrei he-
lyezhették el a köszönet és hála virágait, 
koszorúit.

A Jubileumi Kodály Emlékév befejeződött, 
de 2018-ban is lesz alkalom a zeneszerző 
munkásságára emlékezni. Május 30-án lesz 
75 éve, hogy a „hét legszebb esztendő városa”, 
Galánta díszpolgárává fogadta nagy fi át, ok-
tóber 23-án pedig 85 éve, hogy a Budapesti 
Filharmóniai Társaság első hangversenyének 
80. évfordulója alkalmából rendezett ünne-
pi hangversenyen felcsendültek a Galántai 
táncok dallamai, mely azóta a világon a leg-
többet játszott magyar szimfonikus zenekari 
mű lett. mr


