
A minap azt olvastam egy 
programajánló füzetben, hogy 
„az ősz az elmúlás ideje, a kul-
turális élet számára viszont maga 
az újjászületés, hiszen az XY 
fesztivál keretében tartalmas 
és színes programok várják az 
érdeklődőket” stb. 

Az enyhén hatásvadász mon-
dat először csendes ellenállást 
váltott ki bennem, és elgondol-
koztatott: miért is az ELMÚ-
LÁS ideje az ősz? Hiszen télen 
elmúlik az ősz, tavasszal elmúlik 
a tél stb. Szóval nincs olyan pil-
lanat, hogy ne múlna el valami. 
Persze értem, mire gondolhatott 
a szerző.  Mégis jobb volna azt 
mondani, pusztán a múlás pom-
pájának időszaka az ősz, amikor 
„a föld / csak elalszik, nem hal 
meg; / Szeméből is látszik, hogy 

A Csemadok Nógrádi TV tizennegyedik alkalom-
mal rendezte meg Látkyn a Palóc Népművészeti és 
Kézműves Tábort, melyre a 8-14 éves korosztályból 
65 gyerek jelentkezett Losonc, Fülek és Rimaszombat 
környékéről.

Szakavatott kézművesek, a füleki Motolla Mű-
hely tagjai foglalkoztak a táborozókkal. Volt 
agyagozás Gyetvai Zsuzsa és szalmabáb készítés 
Molnár Mónika vezetésével. Anderko Andrea 
szabás-varrást tanított, Tőre Évával karkötőket 
készítettek, Varga Jutkánál pedig mézeskalácsot 
sütöttek a gyerekek. A kézműves foglalkozások 

Elmúlás és megőrzés

Palóc Népművészeti és Kézműves Tábor

Első kézből
„Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg nem szerzi magának.” Kodály Zoltán

2. évfolyam | 10. szám | 2018. október

csak / Álmos ő, de nem beteg”, 
s a sorokkal együtt hűs gyümöl-
csöket, sötét-smaragd szőlőt és 
jáspisfényű körtét szemezgetni 
üvegtálról; nem észrevenni, ha 
a fák aranykezükkel intenek. 
Nézni csendesen, ahogy a fák 
vetkőznek. A méltóságteljes bú-
csúzást, ahogy a színes falevél 
elengedi az ágat, mely szélben és 
viharban megtartotta. Könnyű 
nekik az elszakadás, a feladat 
teljesítve: nyáron hűsítő árnyat 
adni, télen, a kevéske napfényt 
nem elvonni. Belesimultak a 
rendbe. Ezt (is) tanítja az ősz, 
a rendet, az ok-okozatot. Mert 
minden mozdulat a megtett és 
a majd megteendő feladatokra 
mutat. Ahogy telik a pince és a 
prés alatt csordul a szőlő leve, 
tudjuk, annak a munkának a 

gyümölcse, melyet elvégeztünk. 
És azt is tudjuk, hogy jövő tavasz-
szal mit kell jobban csinálni, hol 
kell mélyebbre ásni, vagy többet 
öntözni. De most, ősszel örül-
ni kell: az elvégzett munkának, 
annak a gazdagságnak, amit a 
nyár itt hagyott. Jó helyre tenni 
a terményt, hogy megőrizzük a 
télre is a kincseket. 

Összehúzom magamon a kar-
digánt – az esőfelhők már régóta 
szürke takaróba bugyolálták a 
Napot. „Most / már félévig este 
lesz. / Köd száll, a lámpa imbo-
lyog. / Járnak az utcán karcsú, 
roppant, / négy-emeltnyi angya-
lok.”  (Nemes-Nagy) Ideje a nyá-
ron vett könyveket is elővenni. 

  bk

mellett egyidőben zajlott a nép-
dal- és néptáncfoglalkozás Paluch 
Norbert és Paluchné Percze Piros-
ka vezetésével. Idén is elkészült a 
rendezvény emlékét őrző kopjafa, 
amit ismét Nagyferenc Kati fara-
gott, persze aki úgy gondolta be-
besegített a munkába.

A tábor kísérő programjaként ven-
dégszerepelt Katona István dramaturg, 
koreográfus és néptáncos valamint a 
Ghymesi Igricek. A jó hangulatú tábort 
az utolsó este tábortűz zárta, előtte a 
táborlakók munkáiból kiállítás készült 
és örömtáncot is jártak a résztvevők.
 GK
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Borongós időben, de jó hangulatban zajlott a csatai tájház udvarán 
megrendezett VII. Alsó-Garam Menti Nyári Fesztivál. A műsor-
ban fellépett a csatai Rozmaring Éneklőcsoport, a lekéri Borsika 
Éneklőcsoport, a Bényi Hagyományőrző Tánccsoport, a Garam 
Menti Néptánc Együttes, az Apró Garammenti, a sárói Rozmaring 
Éneklőcsoport, a Nagyölvedi Rozmaring Népdalkör, Takács Lea és 
Hugyec Zsófi a. DE

A Csemadok Felsővámosi Alapszervezete 2018. szeptember 15-én 
halászléfőző versennyel egybekötött nyárbúcsúztató családi délutánt 
szervezett az alapiskola udvarán. A főzőversenyen nyolc csapat vett 
részt. A négy tagú zsűri az értékelés után a Sógornők, a Konkoly 
csapat és a Simon – Dosztig páros halászleveit találta a legjobbaknak. 
A csapatok nevezési díjából és az adományokból a szervezők a helyi 
óvodát és alapiskolát szeretnék támogatni. A gyerekek fi gyelmét 
lufi hajtogatás, animációs program, valamint a Csallóközi Anjou 
Károly Bandérium fegyver- és viseletbemutatója kötötte le. Este 6 
órakor kezdődött az utcabál, amelyen Máron Lajos szolgáltatta a 
muzsikát.  NP

Restén a Csemadok, a község és a restei Önkéntes Tűzoltók közösen 
szervezték meg a nagy betyártalálkozót és a nyárbúcsúztatót szeptem-
ber 1-jén. Volt hortobágyi lovasbemutató és  futballmérkőzés, amelyen 
Tornaújfalu csapata győzött. Eközben hagyományos bográcsban főtt 
hortobágyi ételeket készítettek, mint a racka pörkölt vagy a slambuc. 
Bodnár Ferenc, Reste község polgármestere megnyitotta a találkozót 
és Makranszki Imre, a Csemadok Restei Alapszervezetének elnöke 
köszöntötte a megjelenteket. Z-I 

Szeptember 7-én a 
szenci Napfényes Fesz-
tiválon Aich Péter íróval 
beszélgetett Bárdos Ág-
nes. A költő, prózaíró, 
szerkesztő és publicista 
verses és prózai kötetei-
ből hangoztak el részletek, 
a beszélgetés során olyan 
témákat érintettek, mint a 
magyar nyelvű oktatás, az 
anyanyelvhasználat helyzete, a hajdani pozsonyi polgári életmód. 
Aich Péter vallomása szerint az író ember tapasztalatai az életben 
ugyanolyan banálisak, mint bárki másé, viszont időálló összefüg-
géseket tudnak felmutatni, és ez egyben hivatásuk is.  MV

A Csemadok Bódvavendégi Alapszervezete és a község közösen 
szervezte meg az új kenyér ünnepét 2018. szeptember 8-án. Az ün-
nepségen Béres Tibor polgármester és Horváth István, a Csemadok 
helyi elnöke köszöntötte a megjelenteket, a történelmi egyházak 
képviselői pedig felszentelték és megáldották az új kenyeret. Fellépett 
a jabloncai Búzakalász Hagyományőrző Csoport, a jánoki Napsugár 
Éneklőcsoport, a Mezőcsáti Éneklőcsoport, a hazai Hagyományőrző 
Csoport, a nyíregyházi Igrice Néptáncegyüttes és a nagyidai Ilosvai 
Selymes Péter Néptáncegyüttes.  ZI

Az Éberhardi Csemadok ASz 55 tagja augusztus végén útrakelt 
Csehországba. Már az első nap körbesétáltuk České Budějovicét, 
II. Přemysl Ottokár városát. A másnapi kiruccanás Zlatá Koruna 
kisközségben kezdődött, ezután Český Krumlov zegzugait jártuk 
végig. A város méltó UNESCO-örökség mivoltára. Az utolsó nap a 
mesebeli Hluboká kastély kárpótolt mindenkit a szomorkás időért, 
amely kívül-belül az angol Tudor kastélyok jegyeit viseli. Útban 
hazafelé Telčben tartottunk megállót. m
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Közösségi munka és sport
Beszámoló a Csemadok Lévai TV munkájáról

A Csemadok Lévai Területi Vá-
lasztmánya vezetősége a 2016. áp-
rilis 16-án megtartott tisztújító kon-
ferenciája óta a működik a jelenlegi 
összetételben. A megválasztott el-
nökséget Török Alféd elnök, Kiss 
Beáta és Szarka Katalin alelnökök, 
a tagságot Antal Nyustin Ágnes, 
Beňo Mária, Frasch István, Gubík 
Mária, Halász Gyula, Kajtár Éva, 
Matyó László, Molnár Tímea, Nagy 
Ella, Pál Gyula és Turay László al-
kotják. A konferencia az ellenőrző 
bizottságba Kučera Klárát, Péter 
Józsefet és Zöld Terézt választotta. 
A választmány titkára Duba Ernő. 
A nyári időszakot kivéve a TV havi 
rendszerességgel ülésezik. 

A Lévai járásban a 28 műkö-
dő alapszervezetben 3400 tagot 
tartunk nyilván. Sajnos a Lévai 
járásban is gond a települések 
nemzetiségi összetételének nagy-
mértékű változása. Ez a folyamat is 
közrejátszott abban, hogy az utóbbi 
években a tagság létszámát illetően 
bizonyos fokú fogyás észlelhető. A 
másik probléma, amivel nekünk 
is meg kell küzdenünk, a kultúra 
iránti érdektelenség és az emberek 
értékrendjének megváltozása. 

Örömteli tény viszont, hogy 
mindezek ellenére a műkö-
dő alapszervezetek száma nem 
csökkent, sőt a közelmúltban, 
Garamszentgyörgyben, Zsemléren 
és Vámosladányban újraéledt a 
Csemadok.

Az alapszervezetek nagyobb 
része a gondok és rossz körülmé-
nyek ellenére elismerésre méltó 
tevékenységet fejt ki. A működő 
alapszervezetek mindegyike meg-
szervez évente legalább egy helyi 
szintű rendezvényt, vagy tevéke-
nyen kiveszi részét az önkormány-
zat által szervezett rendezvények, 

falunap, évfordulós megemléke-
zés stb. lebonyolításából, valamint 
rendszeresen részt vesz a TV által 
szervezett rendezvényeken.

     Az alapszervezetek keretén be-
lül tevékenykednek énekkarok, asz-
szonykórusok, éneklő-, hagyomány-
őrző-, és tánccsoportok, citerások, 
színjátszók, irodalmi színpad. Ez a 
sokszínűség már eleve garantálja, 
hogy önerőből is szép, változatos 
műsorokat állítsunk össze. 

A rendezvények helyszíneinek 
kiválasztásánál a TV igyekszik fi -
gyelni arra, hogy lehetőleg minden 
régióba jusson egy-egy rendezvény. 
Vannak olyan rendezvényeink, ame-
lyek adott helyhez kötöttek. Ilyenek 

a kétévente megrendezésre kerülő 
Daloló Ipolyvölgye járási dal- és 
táncünnepély Ipolyszakálloson, a 
Szikince Hagyományőrző Feszti-
vál Zalabán, vagy az Alsó-Garam 
Menti Nyári Fesztivál Csatán, 
mellyel nyitottunk a szomszédos 
járások felé és együttműködésre 
szólítottuk az Érsekújvári járás 
Csemadok alapszervezeteit. Az 
elmúlt időszakban bővítettük ren-
dezvényeink sorát: a Nyitrai járás 
népművészeti csoportjainak részvé-
telével rendezzük a Barsi Találko-
zót Nagysallóban és a nagykürtösi 
csoportokkal az Őszi Találkozó 
elnevezésű rendezvényünket Pa-
láston. Meg kell említeni a másik 
járási rendezvényünket, a Novem-

beri Találkozót, amely kétévente 
kerül megrendezésre minden al-
kalommal más helyszínen. 

Rendszeresen bekapcsolódunk 
a Bíbor piros szép rózsa népzenei 
vetélkedő területi fordulójának 
és az Ipolyi Arnold Szlovákiai 
Magyar Népmesemondó Verseny 
regionális válogatójának megszer-
vezésébe, melyet hagyományosan 
Ipolyszakálloson rendezünk.

A Tompa Mihály Vers- és Pró-
zamondó Verseny körzeti és járási 
fordulójának lebonyolítása telje-
sen visszakerült a TV hatáskö-
rébe. A körzeti forduló három 
helyszínen kerül megrendezésre 
160-180 versenyző részvételével, 
ahol minden versenyző emlék-
lapot kap, a legjobbaknak pedig 
igyekszünk ajándékkönyvet biz-
tosítani. Kiemelt fi gyelemmel tör-
ténik a zsűri kiválasztása. A TV 
igyekszik minden szinten, tehát a 
körzeti, járási és – amennyiben a 
járás szervezi – a kerületi fordu-
lókon független szakemberekből 
álló zsűrit biztosítani. 

Valószínű, hogy az országban 
egyedüli választmány a lévai, 
amely alapszervezet közösségi 
munkában a sporttal is foglal-
kozik. Idén huszonegyedik alka-
lommal kerül megrendezésre a 

téli teremlabdarúgó 
torna az alapszerveze-
tek csapatai részére a 
lévai sportcsarnokban. 
Az érdeklődés növe-
kedése láttán a TV 
megszervezte a nyári 
kispályás labdarúgó 
tornát is, amely idén 
tizedik alkalommal 

került megrendezésre Nyírágón. 
A labdarúgó tornák hozadéka, 
hogy van alapszervezet, amelyik 
ezúton kapcsolódott be a közös-
ségi tevékenységbe. 

Az egymás és egymás munkájá-
nak megismerése a célja az alap-
szervezetek elnökei és gazdasági 
felelősei értekezletének. Ezen a 
munkabeszámolók mellett aktu-
ális témák – pénztárkönyv veze-
tése, pályázatok írása, internet 
használata – is terítékre kerülnek. 
Évről-évre nagyobb a részvétel 
ezeken a megbeszéléseken, bi-
zonyítva, hogy van érdeklődés 
és tenni akarás az alapszerveze-
tekben.

A rendezvények felsorolásának 
végére hagytam a járás területén 
zajló országos rendezvényeket: 
a fi atal amatőr zongoristák or-
szágos versenyét, a Kadosa Pál 
Zongoraversenyt – tavaly a 13. 
évfolyamát szerveztük meg  –, 
mely kétévente Léván, Kadosa 
Pál szülővárosában kerül meg-
rendezésre és az Országos Nép-
művészeti Fesztivált, mely néhány 
éves kihagyás után 2016-ban is-
mét visszatért eredeti helyszínére, 
Zselízre. 

A választmány legfőbb felada-
tának a továbbiakban is az alap-
szervezetek aktiválása mellett az 
ifjúság érdeklődésének felkel-
tését és a közösségi munkába 
való bevonását tartja, valamint 
lehetőségeihez mérten min-
dent elkövetni a járás magyar 
lakosságának megmaradása és 
kulturális életének gyarapítása 
érdekében.

de



4 2018. október

ELSÔ KÉZBÔL

Nyék falvak XI. találkozója
Az idei nyár végén, 2018. 

augusztus 25-26-án szervezte 
meg Ipolynyék önkormányzata 
a Csemadok alapszervezetének 
közreműködésével a Pincefeszti-
vált, mely idén kiegészült a Nyék 
falvak találkozójával is. 

A rendezvény a Hősök te-
rén kezdődött, itt került sor a 
Magyar Országgyűlés hivata-
los zászlajának felvonására, a 
koszorúzásra, itt hangozott el 
Hrubík Béla polgármester, és 
Parák József lelkiatya ünnepi 
beszéde, majd a közösség el-
énekelte a magyar és a lengyel 
himnuszt.

Ezt követte a volt fürdő par-
kolójában a rendezvény ünne-
pi megnyitója, kultúrműsorok 
színes választéka. Fellépett a 
Csemadok Karnevál pop-ope-

RÓLUNK

rett gálája, a BOOM zenekar, 
Szabó Endre és zenekara Csán-
gó népzenével, gorál népzené-
ket is hallhattunk Ochotnica 
Dolná lengyel településről, 
majd a QUALITON előadását. 
Ezt követte az est főelőadása, 
az ABBA show. A szombatot 
retródiszkó zárta. A programok 
alatt a hazai és regionális borá-
szok sátraiban válogathattunk a 
borok széles választékából. 

Vasárnap ünnepi misével kez-
dődött a program, amit a Szent 
István-szobor megkoszorúzása 
és a Nyék Falvak Emléksziklájá-
nak felavatása követett. Délután 
a kultúrházban került sor a helyi 
Csemadok által megszervezett 
Daloló Ipoly mente „Ide jöt-
tünk énekelni” dalos találkozó. 
Ennek keretén belül fellépett a 

Nagyidán a felújított Ilosvai Ház udvarán és szabadtéri színpadán 
2018. augusztus 31. és szeptember 2. között az idén már tizenegyedik 
alkalommal szervezték meg az Ilosvai Fesztivált. A nagyidai Ilosvai 
Selymes Péter Néptáncegyüttes 2017-ben a Fölszállott a páva nép-
zenei verseny néptáncegyüttesek kategóriájának döntőjébe jutott. 
A háromnapos rendezvényen több mint ezer érdeklődő vett részt. 
A rendezvény első napján a XI. Ilosvai Gyermek Néptánctábor 
emlékeiből állítottak össze egy kiállítást. A gyerekek a Tulipán 
hagyományos gyermekjátékokon vehettek részt. A megnyitó után 
hajnalig tartó bukovinai táncház következett hagyományőrzőkkel, 
viseletekkel és bukovinai specialitásokkal. 

Napocska, a Csemadok helyi ha-
gyományőrző éneklőcsoportja, 
Vajdaságból az oromhegyesi ci-
terások, a lengyel gorál, felvidéki 
népzene: Alt Pisti és zenekara, a 
zsombói nyugdíjas énekkar, va-
lamint az ipolybalogi, nagyfalusi 
és szécsenykei dalkörök. A ta-
lálkozó egy közös produkció-

Ünnepi gálaműsor a XI. Ilosvai Fesztiválon 
Szombaton este a nagyidai Ilosvai Selymes Péter Néptáncegyüttes 

és partneregyesületeinek ünnepi gálaműsorára került sor. A mű-
sorban fellépett az Apró Ilosvai Néptáncegyüttes, a Kis Ilosvai 
Gyermek Néptáncegyüttes, az Ilosvai Néptáncegyüttes ifjúsági 
csoportja és az Ilosvai Selymes Péter Néptáncegyüttes. Bemutatko-
zott a nyíregyházi Igrice Néptáncegyüttes és a balatonszentgyörgyi 
Kis Balaton Táncegyüttes is. Színpadra lépett a dernői Borostyán 
Néptáncegyüttes, a nagykaposi Komócsa Néptáncegyüttes és az 
abaújszinai Rozmaring Néptáncegyüttes. A továbbiakban fellép-
tek a Bukovinai hagyományőrzők, a hidasnémeti Hagyományőrző 
Egyesület és a nagyidai Hagyományőrző Egyesület. 

Az ünnepi műsor háziasszonya és mű-
sorvezetője Kupec Andrea, az Ilosvai 
Néptáncegyüttes vezetője volt. Az ünne-
pi műsort megtisztelte jelenlétével Gris 
Emese Diána, Magyarország Kassai 
Főkonzulátusának elsőbeosztott kon-
zulja, Rastislav Trnka, a Kassai Megyei 
Önkormányzat elnöke, Nagy György, me-
gyei képviselő, Beluscsák Gyula, Nagyida 
község polgármestere és Zborai Imre, 
a Csemadok Kassa-környéke Területi 
Választmány titkára. A műsor után ismét 
hajnalig tartó táncház volt a fi ataloknak 
és a néptáncot kedvelőknek. 

A rendezvény vasárnap délelőtt a 
nagyidai református templomban öko-
menikus istentisztelettel ért véget. 

Zborai Imre

val zárult, a fellépő énekkarok 
2 népdalt közösen elénekelve 
varázsolták még vidámabbá az 
előadást.

A kétnaposrendezvény záró 
programja az Ismerős Arcok 
koncertje volt. 

BCSE
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40 év hosszú idő egy ember életében is, hát 
még egy csoport életében, melyben különböző 
nézetű, karakterű emberek működnek. És ezt 
egy kicsit sem vehetjük közhelynek. Aki átélte, 
csak az tudja igazán, mennyire szép, felüdítő, 
de ugyanakkor milyen nehéz, áldozatokat 
igénylő is lehet hosszú évekig egy vagy akár 
több csoport tagjának lenni. 

A Nagykéri Női Éneklőcsoport tagjai tudják 
ezt, és felvállalva ezt az édes terhet, anyanyelv-
ük csengő szólását terjesztik a különböző 
falunapokon, Csemadok-  rendezvényeken, 
fesztiválokon határon innen és túl. 

Az éneklőcsoport 1978-ban alakult az egy-
kori Elektrosvit üzemében. Színes, zoboralji 
népviseletben lépnek színpadra mind a mai 
napig. A jelenlegi tagok szinte a kezdetektől 
énekelnek nem csak a női, hanem a vegyes 
éneklőcsoportban is. Külön-külön és közösen 
is több neves rendezvény fődíját hozták el a 
hazaiaknak, a nagykérieknek. 

A Csemadok járási küldöttei és a környék-
beli folklórcsoportok a Csemadok helyi alap-
szervezete által szervezett nyári Csemadok-
napon köszöntötték és értékelték a jubiláló 
női éneklőcsoport tagjait. 

Munkájuk megbecsülésének jeleként a 
nagykéri önkormányzat szeptember 22-én 
gálaestet rendezett az ünnepelteknek, amely-
re meghívták az egykori tagokat is. Sajnos, 
nem mindenki élhette meg ezt a napot a volt 
tagok közül. Rájuk néma csenddel emlékez-
tek. Akik viszont eljöttek, nagy büszkeséggel 

szívükben írták alá a falu krónikáját és vették 
át az emléklapot valamint a virágot a falu 
polgármesterasszonyától, Valaska Judittól. 
Mikor közösen álltak a közönség előtt, Száraz 
Márk vezényletére egyszerre megszólalt a 
múlt a jelen és a jövő egy nagykéri népdalban. 
Ezután Valaska Judit köszöntötte a csoport 
tagjait és megköszönte az eddigi áldozatos 
temérdek munkát, mellyel öregbítik és ezentúl 
is terjesztik falunk hírnevét. Továbbá buzdí-
totta a tagokat a hagyományok megőrzésére 
és továbbadására. 

Száraz László, a Csemadok helyi alapszer-
vezetének elnöke is köszöntötte a csoport 
tagjait. A Mórinca néptánccsoport tagjai, 
csatlakozva a köszöntőkhöz, verssel és tortával 
kedveskedtek a kiváló énekeseknek. Ezután a 
női éneklőcsoport tagjai, nevezetesen Száraz 
Mária, Kovács Éva, Gróf Margit, Gergely 
Etelka, Száraz Erzsébet, Száraz Edit, Szá-

Itt tanított nótaszóra édes, jó anyám

raz Erzsébet és Maly Magdolna énekükkel 
emelték a gálaest színvonalát. A vegyes ének-
lőcsoport zárásként „Ez a föld az enyém, itt 
élt az apám” című dalt énekelte. Úgy hiszem, 
egy szem sem maradt szárazon.

A gálaest keretén belül bemutatásra került a 
„Vígan szól az operett“ című darab az érsek-
újvári Operett Kvintett előadásában. Ezután 
a jubiláló tagok állófogadáson vettek részt a 
Csemadok helyi alapszervezete jóvoltából. 

 Ezúton is kívánunk az éneklő csoport tag-
jainak további sikereket, de főleg kitartást, 
hogy ne hagyják elveszni elődeink népdal-
hagyatékát és népviseletét.

Felvételünkön a jelenlegi tagok láhatók: 
Száraz Erzsébet, Száraz Edit, Gróf Margit, 
Maly Magdolna, Száraz Mária, Gergely Etel-
ka, Száraz Erzsébet, Kovács Éva. A másik 
képen a csoport volt tagjai. 

Száraz Viktória
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Szeptember 15-én a 
megszokott helyszínen 
újra sétarepülést láttak 
Csilizpatason. Darnai 
Bálint, a Csemadok helyi 
elnöke és a Red Baron 
club alelnöke szerint a 
céljuk, hogy megismer-
tessék a repülést. Ezút-
tal rekordot is döntöttek, a 3 év alatt több mint ezer ember repült, és 
a mostani rendezvényen több mint 1200 látogató volt. A gyerekeket 
Gizi bohóc szórakoztatta, volt hadtörténeti kiállítás, cukorkaszórás és 
tűzijáték. A nap csúcspontja az a pillanat volt, amikor Vitéz Frankó 
Endre 2. világháborús vadászpilóta megérkezett, és a résztvevők 
felköszöntötték őt 95. születésnapja alkalmából. DB

Szeptember második vasárnapján Ipolyszakálloson zajlott a Lévai 
járás Csemadok- csoportjainak seregszemléje, a Daloló Ipolyvölgye 
járási dal- és táncünnepély. A köszöntők után fellépett: Balla Éva, 
Balázs Vivien, az Ipolyszakállosi Gézengúzok, Romada Szabina, az 
Ipolyszakállosi citerások, a lévai Apró Garammenti, az érsekkétyi Pa-
csirta Éneklőcsoport, a nagysallói Szivárvány Asszonykórus, a lontói 
Palóc Néptánccsoport, a sárói Rozmaring Éneklőcsoport, a palásti 
Búzavirág hagyományőrző csoport, a Csatai Rozmaring Éneklőcso-
port, a farnadi Rozmaring Asszonykórus, a százdi citeraegyüttes, a 
nagyölvedi Rozmaring Népdalkör, a Garam Menti Néptánc Együttes 
szeniorcsoportja és a lekéri Nosztalgia Éneklőcsoport. DE

Az Érsekújvári járásban fekvő Kicsind községben szeptember 16-án 
tartották meg az V. Szüreti Felvonulást. A 350 lakosú település apraja 
nagyja részt vett a felvonuláson. A kultúrház udvarán Sotkovszky 
Marietta helyi elnök Pásztor Rita polgármester köszöntötte a résztve-
vőket. Fellépett a Salixsa – Fűzfa éneklőcsoport, az Ebedi Vegyeskar, 
a Bényi Menyecskék és a Párkányi Pásztortűz táncosai. A zenés 
jókedvről a Varjos zenekar gondoskodott, akik a kisvonatra felülve 
végigmuzsikálták a falu utcáit. A csapat élén hangos szóval a kisbíró 
adta hírül, hogy megérett a szőlő, itt a szüret ideje.  KÉ

Talán nincs másik nemzeti himnusz a világon a magyaron kívül, amely 
azért mond köszönetet Istennek, mert borral és bőséggel látta el az or-
szágot – ezekkel a szavakkal kezdte ünnepi köszöntőjét Molnár Viola, 
a Csemadok Martosi ASz elnöke. Sajnos az égiek nem voltak kegyesek, 
így a lovaskocsis felvonulás elmaradt, de este a helyi kultúrházban 
fellépett az ímelyi Fagyöngy Népdalkör és a Szíkes citerazenekar, az 
ógyallai Őszirózsa Népdalkör, a Bellő Néptánccsoport, a Kéknefelejcs 
Népdalkör és a Martosi Hagyományőrző Együttes. A rendezvény szüreti 
bállal zárult a Gajmesz Band közreműködésével. vl

2018.szeptember 8-án a Csemadok helyi szervezete és a 23. számú 
Arany János Cserkészcsapat változatos programkínálattal várta a 
családokat az egykori Zárda udvarára. Szerveztek egészségfelmé-
rést, miközben a gyerekek a légvárban ugráltak és kézműveskedtek. 
A színpadon a Kis Megyer és Csilizke Gyermek Néptáncegyüttes, 
a Kéknefelejcs Népdalkör, a Sevens zenekari formáció, a Vidám 
Nótázók éneklőcsoport, Dóka Zsuzsa és Bősi Szabó László léptek 
fel. A rendezvény lezárásaként a Szent István emlékparkban kopjafát 
állítottak a pozsonyi csata 1111. évfordulója alkalmából. vl

Tizedik alkalommal tartották meg a szüreti felvonulást és mulatságot 
Ipolyhídvégen, a helyi elnök Czibulya Magdolna vezetésével. A prog-
ram terményáldással és harangszenteléssel egybekötött szentmisével 
kezdődött Gyurász Pál plébános celebrálásában. Ezt követően indult 
traktorok vezetésével a falut körbejáró szüreti felvonulás. A tréfás 
utcai díszítések között vonuló több száz fős ünneplő közönséget a 
helyi Szivárvány Énekcsoport, a Rimóci Rezesbanda, a Qualiton 
Együttes, Szeredy Krisztina és Jenei Gábor operetténekesek és egy 
tréfás lagzit versben elbeszélő kisbíró, Kázmér László szórakoztatta. 
A helyiek minden állomáson megvendégelték a felvonulás résztvevőit. 
A sportpályán Torma Róbert és zenekara játszott. FM
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BARANGOLÓ

Az Ipoly mentére barangoltak a honismereti 
kerékpártúrások (2. rész)

ELSÔ KÉZBÔL

Az idei, 44. Honismereti Kerékpártúra részt-
vevői az Ipoly mentére barangoltak. Az útinapló 
első részét előző számunkban olvashatták.

Egyik legemlékezetesebbként, a természetvé-
delmi nap maradt meg. Az Ipoly különlegessége 
az erdő, sztyeppe, ártéri vizes élőhely közvetlen 
közelsége, ami egyedülálló világviszonylatban is.  
A természetvédelmi területet az Ipoly Unió pol-
gári társulás kezeli, állami támogatás nélkül. Az 
Ipoly Unió látogatói központjába Wollent József 
mutatta be a folyó szabályozás előtti állapotát, a 
Csehszlovákia alatt végrehajtott szabályozásnak 
a természetre és a környező falvakra, városokra 
tett káros hatását és a jelenlegi állapotokat. A 
közeli, az ötvenes években rizstermesztéssel is 
próbálkozó területet is bejártuk. Láttunk fehér 
gólyát fán fészkelni, kócsagot, és a mocsárban 
fészkelő barna rétihéját.

A szintén kerékpáros Selmeczi Kovács 
Ádám, a Duna-Ipoly Nemzeti Park börzsönyi 
tájegységvezetője lett vezetőnk utunk további 
szakaszán. A határfolyón fahidacskán keltünk 
át, és mezei utakon értük el Drégelypalánkot. 
A község központjában a Szondi-szarkofágnál 
emlékeztünk a törökellenes honvédő harcokra. 
A község fölött egy tisztásról gyönyörű kilátás 
nyílt az Ipoly menti árterületekre. Az ipolyvecei 
madárles és kilátó alá, már a langyos nyári eső 
kényszerített be. Ekkor az árterületből felbuk-
kanó közel ötszáz állatot számláló szürkemar-
hacsorda meglepetéssel szemlélte a betolakodó 
bicajosokat. A töltéseken vezető gyalogúton, 
függőhídon, kanálison át vezetett utunk. 
A töltésen kergetőző őzeket, fehér kócsagokat, 

ölyveket, gémeket láthattunk. Az ipolybalogi 
zsilipnél találtunk rá a gázlóra, ahol térdig 
érő vízben már át lehetett kelni a valamikor 
„hajózhatónak” kikiáltott folyó túlsó oldalára. 
Este Bodonyi András zenés műsorával mond-
tunk köszönetet Ipolynyéknek és Hrubík Béla 
polgármesternek a vendéglátásáért. 

Reggel a kultúrháznál Eszterházy János mell-
szobra előtt tisztelegtünk. Ipolyságon a Honti 
Múzeum igazgatója Pálinkás Tibor üdvözölt. 
Bemutatta a múzeum gyűjteményeit. A helyiek 
lelkesedése töretlen, gyűjtenek mindent, ami 
a régmúltat idézi. Megtekintettük a múzeum 
falán elhelyezett emléktáblákat, többek között 
II. Rákóczi Ferencét, a jelenleg kulturális ren-
dezvényekre használt volt zsinagóga épületét, 
a volt vármegyeházát. 

Rekkenő hőségben kerekezünk tovább. 
Az út a Börzsöny hegység lábánál tekergett. 
Ipolyszalkára már egy kettős vashídon kel-
tünk át. Az itteni tájház egyben kézműves 
műhelyként is működik. Dikácz Zsuzsanna 
házi készítésű bodzaszörppel, tönköly lisztből 
készült ropogtatni valóval fogadott bennünket. 
Közben az udvaron álló kemencében sült a 
fi nom túrós-szalonnás-hagymás, és házi szilva-
lekváros lepény. Körbeültük Zsuzsannát, aki a 
tájházban rendezett nyári kézműves táborokról, 
sokrétű tevékenységükről és a tönköly jótékony 
hatásáról beszél. 

Ide érkezett meg volt túratársunk  Stubendek 
Attila. Ő kalauzolt tovább bennünket. Tizenöt 
kilométert után érkezünk meg a Börzsöny és 
a Pilis hegység közé ékelődött Szob városká-
ba. Csak a helyiek által ismert mellékutakon 
jutottunk el a vasúti híd lábához. A híd gya-
logos járdáján keltünk át Szlovákiába, hogy 

elérjük az Ipoly torkolatát. Immár az Ipoly 
jobb partján folytattuk utunkat a folyótor-
kolatig. Pár száz méter után megérkeztünk. 
Csodás a kilátás: a Dunakanyar egy része, 
a torkolat, a pilisi hegyek. A nagy melegben 
sokan feladták, nem kerekeztek tovább. Mi 
teljesítettük a küldetést. Végig jártuk az Ipoly 
folyását a forrástól a torkolatig. Láttuk meg-
születni a folyót és most látjuk közel 250 km 
után hogyan egyesül a vén Dunával. Ki tudja, 
az ott jártunkkor kibuggyanó forrásvíz vagy mi 
jutottunk el hamarabb a torkolatig? Nekünk 
kitérőkkel hat napig tartott. 

Földutakon, országúton még tíz kilomé-
ter a táv Garamkövesdre, a táborhelyig. 
Garamkövesden a község polgármestere Ján 
Elzer és a valamikori kerékpátúrás ismerő-
sünk Keszegh Ági fogadott. Gulyással fo-
gadtak, mely fi nomra sikerült. Kisüsti is járt 
hozzá. Következő nap már szinte ráadás az 
esztergomi bazilika, a Duna folyó látványa. 
Párkányt régi túrásbarátunk Himmler Gyuri 
mutatja be. Városnézés- este Pince és borna-
pok Garamkövesden. Késő éjszakába nyúló 
beszélgetések, tapasztalatokról, élményekről. 
10 nap alatt, 400 résztvevő, tizenötezer megtett 
kilométer, naponta átlag 400 perc úton. Kicsit 
nomád körülmények, sátortábor, gyalogtú-
ra, múzeumok, tájházak, kalandos átkelés az 
Ipolyon, csak a helyiek által ismert értékes 
előadók, szürkemarha gulya, palló, függőhíd, 
eső, zivatar, hőség és sorolhatnánk a megannyi 
látványosságot, kalandot, emlékhelyet. És per-
sze vidám baráti társaság, tábortűz, népdalok, 
csodálatos emberek. Talán így jellemezhetnénk 
a túrát. 2019. július 27-én folytatjuk Nógrádban, 
Gömörben.  Köteles László
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Az augusztus 21-ét követő napokban a Csemadok központi szer-
vei, járási és helyi szervezetei, sorra tették közzé az intervenciót 
elítélő nyilatkozataikat, amelyekben támogatásukról biztosították 
a csehszlovák állami és pártvezetést, s a rend és nyugalom meg-
őrzésére és a megszállókkal való együttműködés elutasítására 
szólították fel a magyar lakosságot. A magyar lapok – a szlovák 
és cseh lapokhoz hasonlóan – napokon keresztül rendkívüli szá-
mokat jelentettek meg, a Csehszlovák Rádió pozsonyi stúdiójának 
magyar adása Gabonaváros néven illegálisan sugározta műsorait, 
a magyarlakta járásokban és városokban illegálisan terjesztett 
magyar és kétnyelvű röplapokon tiltakoztak a megszállás ellen. 
A magyar lakosság ellenségesen fogadta a déli országrészekbe 
bevonuló magyar hadsereget is. 

A Csemadok vezetése a megszállást követő napokban, hetekben 
ennek ellenére még mindig bízott benne, hogy a készülő nemzeti-
ségi alkotmánytörvény meghatározó rendezési elve a Csemadok 
által megfogalmazott és a CSKP akcióprogramjában is szereplő 
önigazgatási elv lesz. A Csemadok-vezetés reményeit táplálta 
Gustáv Husáknak, az SZLKP újonnan megválasztott első titká-
rának a Csemadok KB 1968. szeptember 7–8-i ülésén elmondott 
beszéde is. Husák – aki személyében első ízben vett részt a párt 
első embere a Csemadok KB ülésén – amellett, hogy köszönetet 
mondott a magyar kisebbség augusztusi magatartásáért, megígérte, 
hogy a magyarság helyzetét a teljes egyenjogúság alapján fogják 
rendezni, s hogy a nemzetiségi alkotmánytörvényt a föderációról 
szóló alkotmánytörvénnyel egy időben fogadják majd el. A Cse-
madok vezetésével közölte egyúttal azt is, hogy a Nemzetgyűlés 
által elfogadandó nemzetiségi alkotmánytörvénynek a pártvezetés 

Szeptember 26-a reggelén indult útnak 36 Nagykürtös járásbéli kilen-
cedikes és kísérő tanáraik a Csemadok Nagykürtösi TV szervezésében 
megvalósult „Nagyjaink nyomában” elnevezésű tanulmányi kirándulásra. 
A 2012 óta évente megrendezett utazás célja, hogy a Nagykürtösi járás 
magyar alapiskoláinak végzősei behatóbban megismerkedjenek a járás 
neves szülötteivel és az ő emlékhelyeikkel. FM

„Fontos a kötődés a régihez, mely jellemez bennünket, Csemadoko-
sokat. Hiszem és vallom, hogy a régmúlt soha nem rossz, amit el kell 
felejteni, ellenkezőleg, a múltból lehet meríteni. A múlt egy erős alap, 
amelyre lehet építkezni” – mondta szeptember 1-jén Nagy Anikó, a Cse-
madok Bősi ASz elnöke azon az ünnepségen, amelyen átadták a felújított 
Csemadok-házat. Az ünnepségen megáldották az új kenyeret is. 

 n-ek

A Csemadok és a prágai tavasz – 5. rész
döntése értelmében csupán egyfajta kerettörvény jellege lesz, 
amelyet majd az eltérő sajátosságok fi gyelembe vételével a tagköz-
társaságok parlamentjeinek törvényei fognak részletezni.

A 144-ES ALKOTMÁNYTÖRVÉNY 

A nemzetiségi alkotmánytörvény 1968 augusztusában félbesza-
kadt előkészületi munkálatai az SZLKP KB Elnöksége 1968. szep-
tember 11-i ülésének határozata és irányelvei alapján folytatódtak. 
A szlovák pártvezetés által létrehozott munkabizottság, amelyben 
helyet kapott Szabó Rezső, a Csemadok KB vezető titkára is, 
szeptember végére kidolgozta a nemzetiségi alkotmánytörvény 
javaslatát, amelyet október elején nyilvános megvitatás céljából 
a sajtó hasábjain is közzétettek.

Az alkotmánytörvény tervezetének nyilvánosságra hozatalát 
követően a szlovák sajtó ismét nagy teret biztosított azoknak a 
cikkeknek és leveleknek, amelyek aggodalmukat fejezték ki ami-
att, hogy a jogszabály a nemzetiségek számára túlzott jogokat fog 
biztosítani.     A tervezettel szembeni szlovák ellenvetések végül 
elérték céljukat, s az alkotmánytörvény végleges változatának 
kidolgozása során azok egy részét fi gyelembe vették. Noha a Cse-
madok KB 1968. október 20-i galántai ülése kiállt a szervezet által 
megfogalmazott és az alkotmánytörvény tervezetében is szereplő 
elvek mellett – az eseményeket egyre inkább meghatározó Gustáv 
Husák utasítására – azokat a nemzetiségek számára hátrányos 
módon módosították. 

 Kovács László


