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SZENT LÁSZLÓ TISZTELETE
A Csemadok Országos Tanácsa, a Csemadok Pozsonyi Városi 
Választmánya és a Szenci Területi Választmány szervezésében 
emlékeztek meg július 4-én Szent Lászlóról a pozsonyi Prímási 
palota Szent László-kápolnájában.
A megemlékezésen Kovács László történész ismertette Szent László, 
a lovagkirály életútját. Szent László 1077-től volt magyar király, 
nevéhez fűződik többek között a magántulajdon védelme. Szent 
Lászlót 1192-ben avatták szentté. A történelmi előadás után idő-
sebb Reiter István és ifjabb Reiter István tartott ünnepi műsort, 
saját szerzeményeket is előadva. A megemlékezésen Molnár Tamás 
celebrált szentmisét.  e

SZOBROT ÁLLÍTOTTAK UJVÁRY ZOLTÁN EMLÉKÉRE
A Nagyrőcei járásban fekvő, 
alig száz lakosú Lévárt köz-
ség nevét sokan Ujváry Zol-
tán Szülőföldön hontalanul 
című könyvéből ismerhetik. 
Az 1990-ben megjelent kis 
kötet a faluból 1947-ben ki-
telepített, elhurcolt emberek 
kálváriáját írja le. 
A község agilis polgármes-
tere, Halász Márta kezde-
ményezésére (aki egyben 
a Csemadok alapszervezet 
elnöke is) 2004-ben Lévárt 
díszpolgárává fogadta a je-
les néprajzkutató professzort. 
2021. július 10-én pedig lé-
lekemelő ünnepség kereté-
ben leleplezték a 2018-ban 
elhunyt díszpolgáruk mellszobrát, Lukács János szobrászművész 
alkotását. Ujváry Zoltán professzor tudományos munkásságát és 
közéleti tevékenységét Czimbalmosné Molnár Éva, a Nemzetpo-
litikai Államtitkárság Felvidéki Főosztályának vezetője méltatta. 
Beszédében úgy fogalmazott, hogy nemzetünk megmaradása ma 
sem attól függ csupán, hogy hányan vagyunk, hanem attól, hogy 
van-e magyar lélek, van-e bennünk életerő.  Fotó: BB, BL

ELINDULT A SZAVAZÁS
A Csemadok Országos Tanácsa és a Csemadok Ifjúsági Tagozata 
meghirdette a Mács József Online Vers- és Prózamondó Verseny 
első évfordulóját. A versennyel a szervezők megemlékeztek és tisz-
teletüket fejezték ki Mács József (Madách Imre-díjas író, a Magyar 
Művészeti Akadémia tagja) emléke előtt, aki idén ünnepelte volna 
kilencvenedik születésnapját, és méltán nevezik őt a Felvidék króni-
kásának, hiszen a szlovákiai magyar lét a fő témája regényeinek.  Az 
online versenybe 
június végégig le-
hetett jelentkezni, 
augusztus végéig 
lehet szavazni a 
közösségi hálón 
azokra a videók-
ra, amelyeket a 
versenyzők szü-
lei vagy felkészí-
tői küldtek be. 
Az online versenybe Pozsony megyétől egészen Kassa megyéig 
jelentkeztek a magyar tanítási nyelvű iskolát látogató tanulók, de 
felnőtt versenyző is beküldte előadását. Közel nyolcvan videó ér-
kezett a felhívásunkra. A kiértékelést szeptember végére tervezik 
a szervezők. 
Szavazni az alábbi facebook oldalon lehet: https://www.facebook.
com/CsemadokElsoKezbol, a videók a Mács József Szavalóverseny 
című albumban vannak, a videót kell kedvelni (lajkolni).  ek

A Csemadok Országos Tanácsa megbízásából a Csemadok 
Nagykürtösi Területi Választmánya 2021. október 10-11-én rendezi 
meg a XXI. Őszirózsa magyarnóta-énekesek országos versenyét, 
ha időközben nem lépnek életbe újabb országos korlátozások. 
A nótaénekesek versenyébe 2021. szeptember 13-ig azok jelentke-
zését várjuk, akik betöltötték 16. életévüket, felső korhatár nincs. 
A versenybe 2 magyar nótával – hallgató, csárdás – lehet jelentkezni 
írásban név, elérhetőség (pontos lakcím, e-mail, telefonszám), 
valamint a nóták címének és hangnemének feltüntetésével a 
Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya címén:

Oblastný výbor Csemadoku, 
991 28 Vinica, Nekyjská 397/27
e-mail: csemadokntv@gmail.com,

Az érdeklődők bővebb tájékoztatást kérhetnek a Csemadok 
NTV telefonszámán: 0907 856296. A jelentkezőknek részletes 
információt küldünk. A jelentkezési lapok letölthetők a Csemadok 
honlapjáról www.csemadok-hu.eu

FELHÍVÁS
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Területi konferencia Rimaszombatban 

Megfelelni a kultúrális igényeknek

A Csemadok Rimaszombati Területi Vá-
lasztmánya 2021. július 17-én tartotta meg 
területi konferenciáját Rimaszombatban az 
Ivan Krasko Gimnázium épületében talál-
ható Family Restaurant éttermében.

A közgyűlést Povinszky Elvira titkár 
nyitotta meg Gál Sándor: Könyörgés című 
versével. A konferenciát Csirmaz Miklós 
területi választmányi tag vezette. A napirend 
jóváhagyása és bizottságok megválasztását 
követően a küldöttek meghallgatták a beszá-
molót az eltelt választási időszak tevékeny-
ségéről, eredményeiről. Tóth Csilla elnök 
távollétében Agócs Ildikó alelnök olvasta 
fel az összefoglalót, melyben a 2016-2020-
as időszakot értékelték, górcső alá vették az 
elmúlt négy év eseményeit. A területi választ-
mány két országos rendezvény lebonyolítója, 
ezek a Tompa Mihály Országos Verseny és 
a Ferenczy István Képzőművészeti Verseny. 
A gazdasági beszámolót Povinszky Elvira 
titkár ismertette, melyből kiderült, hogy a 
2020-as évben a koronavírus járvány miatt a 
rendezvényeket nem sikerült megvalósítani, 
s a Kisebbségi Kulturális Alaptól elnyert 
támogatást vissza kellett utalni. 

A TV 2021-2024 választási időszakra szóló 
munkatervét szintén Agócs Ildikó ismertet-
te. Megszavazták a taglétszám növelésére 
irányuló törekvést a működő alapszerve-
zetekben; az alapszervezetek hálózatának 
bővítését; a községekben együttműködésen 
alapuló közéleti és kulturális tevékenységek 
támogatását; az alapszervezetek munkájának 
lehetőségekhez mért támogatását, szervezési 
segítségnyújtást; a hagyományőrző csoportok 
munkájának támogatását fellépések szerve-
zésével a részvételükkel; az utánpótlás bizto-
sítását az iskolákkal való együttműködéssel, 
közös rendezvények szervezésével, a diákok 
bekapcsolásával a Csemadok szervezeti éle-
tébe; a Csemadok ifjúsági kártya kiadását, s 
ezzel a tagság fi atalítását; a meglevő orszá-
gos és regionális seregszemlék, fesztiválok, 
versenyek magas színvonalú megszervezése 
a jövőben is; s nem utolsó sorban javasolták 
alapszervezeti szinten a falunapok szervezé-
sében való aktív részvételt.

Ezt követően megválasztották a területi 
választmányt: Agócs Ildikó alelnök (Almágy), 
Albert Éva alelnök (Gesztete), Ádám Zsolt 
(Péterfala), Cerovsky Gyula (Rimaszom-

bat), Csank Tímea (Détér), Csirmaz Miklós 
(Rimaszombat), Csobó Zsuzsanna (Feled), 
Homonnai László (Csíz), Horváth Zsuzsanna 
(Rimaszombat), Pál Csaba (Nagybalog), vala-
mint Tóth Csilla elnök (Rimaszombat) szemé-
lyében, az ellenőrző bizottságot, az OT tagokat 
és a küldöttek az országos közgyűlésre. 

A hozzászólásokban aktívan bekapcso-
lódtak az alapszervezetek elnökei, akik 
megosztották egymással tapasztalataikat 
és a közeljövő programjait is. A közgyű-
lést megtisztelte jelenlétével Görföl Jenő, a 
Csemadok országos titkára is, aki gratulált 
a jól szervezett és építő jellegű konferenci-
ához. Görföl Jenő kifejtette, az alapszer-
vezeteknek igyekezniük kell a települések 
kulturális ütőerén tartani a kezüket, hiszen a 
rendezvényeik nemcsak a tagoknak szólnak, 
hatással vannak a többiekre is. A határozati 
javaslatokat Sebők Valéria leköszönő területi 
választmányi tag ismertette, akinek virágcso-
korral és kedves szavakkal köszönték meg 
az 1975-től Csemadokban végzett munkáját, 
kifejtették, továbbra is számítanak rá.

A zárszót Cerovszky Gyula és Albert Éva 
alelnök mondták.  (PHE)

A Csemadok Rimaszombati 
Területi Választmánya 2021. jú-
lius 17-i területi konferenciáján a 
2016-os közgyűlés óta eltelt idő-
szak munkáját értékelte. Tóth 
Csilla elnököt kérdeztük a járás 
társadalmi és kultúrális életről 
a Csemadok tükrében.

 –Milyen alappilléreken nyug-
szik a hagyományos Csemadok-
tevékenység a területi választmány 
irányításával?

– Három alapvető területen 
folyik a munkánk: a szervezeti 
élet megtartása, közművelődési 
munka valamint az amatőr mű-
vészeti csoportok pártolása.

– Hogyan sikerült az elmúlt idő-
szakban a taglétszámot szinten 
tartani ill. növelni az alapszerve-
zeteken belül?

– A Csemadok Rimaszomba-
ti Területi Választmányához 22 
alapszervezet tartozik 1770 fős 

taglétszámmal. Az elmúlt négy év 
alatt újraéledt az óbásti és újbásti 
alapszervezet, a balogiványi 
alapszervezet újraszervezése 
is folyamatban van. 2018-ban 
Nemesradnóton új alapszer-
vezet alakult, mely aktívan be-
kapcsolódik régiónk kultúrális 
és társadalmi életébe. Köszönet 
ezért a kezdeményezőknek, Pósa 
Homoly Erzsébetnek és Pósa Dé-
nesnek. Az új alapszervezetek 
munkájákhoz sok sikert, sok jó 
ötletet, az önkormányzatok tá-
mogató hozzáállását kívánjuk, 
hisz tudjuk, hogy minden alap-
szervezet munkája és aktivitása 
nagy mértékben függ a helyi ön-
kormányzattal és az egyházzal 
való sikeres együttműködéstől is. 
Sokszor sajnos nem elég a lelkes 
vezetőség és tagság, ha nem ta-
lál megfelelő partnerre a község 
vezetésében. 

– Mindemellett, hogy a régió leg-
több alapszervezete megünnepli 
nemzeti ünnepeinket, kirándu-
lásokat, bálokat, kézműves fog-
lalkozásokat, nyugdíjasnapokat, 
gyermeknapot, Mikulás-napot 
szerveznek, s több alapszervezet 
a falunapok keretén belül vállal 
szervezői munkát a járásban több 
alapszervezetet is büszkélkedhet 
már hagyományosnak számító 
rendezvénnyel, melyek ezek? 

– Ajnácskő hosszú évek óta si-
keresen szervezi meg a Váraljai 
Fesztivált, színházi előadásokat, 
zenés esteket szervez, megrendezi 
a Szent István-ünnepséget. 

Almágy a Gortva-völgyi Ha-
gyományőrző Ünnepségnek ad 
otthont, valamint a Mesterségünk 
címere hagyományőrző gyermek-
fesztivál szervezője. 

Nagybalogon minden évben 
megemlékeznek a Málenkij robot 

áldozatairól koszorúzással egy-
bekötött emlékünnepség keretén 
belül, megszervezik a „Gyöngyösi 
István nyomában az ifjúsággal“ 
művelődési tábort, felelevenítik 
a kiszejárás hagyományát. Nagy-
balog külön érdeme, hogy régi-
ónkban egyedül náluk működik 
a Csemadok ifjúsági kártya kiosz-
tása a fi atalok körében. Összesen 
70 ifjú csemadokosuk van, akik 
aktívan bekapcsolódnak a szer-
vezeti életbe is. 

Péterfalai alapszervezetünk a 
nagyon sikeres és kedvelt Barkó 
Virtus Napja – Barkósági pa-
rasztolimpia társszervezőjeként 
jeleskedhet. 

Rimaszombat minden évben 
sikeresen szervezi meg a Fonóka 
napközis kézműves tábort óvo-
dás kortól középiskolás korig levő 
gyerekek számára. Az ő érdemük 
a Gömöri Kórustalálkozó is, me-
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lyen felvidéki és magyarországi 
vendégek mutatkoznak be a hazai 
Blaha Lujza Vegyeskórus mellett. 
A március 15-i megemlékezések 
is az alapszervezet égisze alatt 
kerülnek megrendezésre. 

A tamásfalai alapszervezet 
egyedi rendezvénye az Apák-
anyák napi ünnepség. 

Az 1970-es években meg-
szűnt és 2018-ban újraalakult 
nemesradnóti alapszervezet sem 
tétlenkedett megalakulása óta. 
2019-ben az október 6-ai ünnep-
ség keretén belül huszárszobrot 
avattak községükben. Minden 
év március 20-án Kossuth-nap 
keretén belül emlékeznek meg 
nemzeti ünnepünkről, valamint 
tavaszváró foglalkozásokat szer-
veznek, Egy virágot Kossuthért 
címmel fényképkiállítást is készí-
tettek. Megalakult a Pillangó nép-
tánccsoport is a falu fi ataljaiból, 
akik már néhány fellépés erejéig 
megmutatták magukat. 

Hagyományőrző csoporttal 
dicsekedhet Almágy, Balogfa-
la, Détér, Gesztete, Nagybalog,  
Péterfala. 

 – Mit kell tudnunk a Csemadok 
másik fontos működési területéről, 
a közművelődési munkáról?

– Ez a terület kiállítások, elő-
adások, évfordulók ünneplése, 
könyvbemutatók, irodalmi és 
közművelődési konferenciák szer-
vezésében nyilvánult meg. Fon-
tosnak tartjuk az amatőr művé-
szeti munka pártolását is: vers- és 
prózamondó versenyek, irodalmi 
vetélkedők, képzőművészeti ver-
senyek szervezését, hagyomány-
őrző csoportok seregszemléjét és 
gyermekcsoportok találkozójának 
szervezését. Tevékenységünk tehát 
ezekre a területekre összpontosul 
az országos és regionális rendez-
vények szervezésével. 

– A Csemadok Rimaszomba-
ti Területi Valasztmánya évente 
két országos szintű rendezvényt 
szervez. A Tompa Mihály Or-
szágos Versenyt és a Ferenczy 
István Képzőművészeti Ver-
senyt. Mindkét rendezvény 
több, mint csupán vetélkedő. 
A szavalóverseny Rimaszombat-
ban egyben fesztivál, a vers ün-

nepe is. Milyen programokat kí-
náltak az elmúlt időszakban?

– A Tompa Mihály Országos 
Versenyt a Csemadok Országos 
Tanácsának megbízásából szer-
vezzük. Az iskolai, a járási és ke-
rületi versenyek után kerül sor a 
rimaszombati országos döntőre. 
Területi választmányunk nem-
csak a rimaszombati országos 
döntő, hanem a teljes versenyfo-
lyamat lebonyolításáért is felelős. 
A döntőt magába foglaló három 
napos rendezvény elsősorban a 
versenyzőkről, az irodalmi művek 
előadásáról és a megmérettetés-
ről szól. Országos rendezvényünk 
még mindig sok irodalomkedve-
lőt vonz, bizonyítja ezt az is, hogy 
az elmúlt négy évadban 250-320 
között volt az országos döntőn 
versenyzők létszáma. Az országos 
döntőn a versenyzés közötti időt 
igyekszünk kísérőrendezvényekkel 
kitölteni. Ízelítőként megemlíte-
nék párat az elmúlt négy évből: a 
Ganévia Galéria kiállításai Tompa 
Mihály születésének 200. évfordu-
lója alkalmából, Janikovszky Éva 
emlékkiállítás, Borostyán együt-
tes koncertje, a Szőttes Kamara 
Néptáncegyüttes Úton című elő-
adása, Szarka Tamás zenés-irodal-
mi műsora, Varga Richárd Más tol-
lával... című zenés-verses műsora, 
a GIMISZ diákszínpad Szép nyári 
nap című musicalelőadása, Buda 
halála a Csavar Színház előadá-
sában, Bandor Éva és Olasz István 
verses összeállítása, Soóky László 
Egy disznótor pontos leírása című 
műve Lajos András színművész 
tolmácsolásában, Csáky Pál Hit és 
illúzió c. műve a Boráros Színház 
előadásában, A padlás című mu-
sical a Komáromi Jókai Színház 
előadásában. Gyermekprogramok-
ban sem volt hiány, az országos ren-
dezvény résztvevői megnézhették 
a Kuttyomfi tty Társulat Kukorica 
Jancsi, a Vitéz című színdarabját, 
az Árgyélus Színház a Világ kenye-
re című meseelőadást mutatta be, 
a Nektár Színház jóvoltából pedig 
A szép és a szörnyeteg című klasz-
szikus mesének örvendhetett a fi a-
talabb korosztály. Sajnos, az elmúlt 
évadok során is búcsút mondtunk 
a Tompa Mihály Országos Verse-

nyen  aktívan közreműködő legen-
dáknak. Megemlékeztünk Benkő 
Géza színművészről – többéves 
zsűritagunkról, Csendes Lászlóról, 
Kolár Péterről és Kis Péntek József  
rendező tanárról, aki a Tompa Mi-
hály Országos Verseny oszlopos 
tagja volt a kezdetektől. 

– A 2020-as évben az országos ver-
seny is a koronavírus áldozatává vált, 
hisz néhány járási forduló megszerve-
zésétől már tovább nem juthattak el. 
Mi várható a folytatásban?

– Az elmaradt járási és kerületi 
fordulókat későbbre terveztük, az 
országos döntő időpontját pedig 
2021 májusáig halasztottuk. A jelen 
helyzetet ismerve mindenki tud-
hatja, hogy a megszervezésre már 
nem kerülhetett sor. Bízunk benne, 
hogy jövőre a világ egészségügyi 
helyzete változni fog, és megszer-
vezhetjük a jubileumi 30. Tompa 
Mihály Országos Versenyt.

– A járás másik országos Cse-
madok-rendezvénye a Ferenczy 
István Képzőművészeti Verseny, 
ide kik és milyen alkotásokkal 
kapcsolódhatnak be?

A pályamunkákat a szlovákiai 
magyar tanítási nyelvű alap- és 
középiskolák diákjai küldhetik 
be. Ezeket 3 tagú szakzsűri bí-
rálja el. Az eredményhirdetésre, 
valamint a kiállítás megnyitójára 
általában február végén, Ferenczy 
István születésének évfordulóján 
kerül sor a Tompa Mihály Alap-
iskolában. A verseny témái közül 
egy mindig valamilyen aktuális 
évfordulóhoz kötődik. 2017-ben 
Tompa Mihály és Arany János 
születésének 200. évfordulójára, 
2018-ban pedig Hatvani István, 
az „ördöngős professzor“ szüle-
tésének 300. évfordulójára em-
lékeztünk. 2019-ben a 110 éve 
született Radnóti Miklós előtt 

hajtottunk főt, 2020-ban pedig 
a 170 éve született Blaha Lujza 
emlékének adóztunk sok-sok 
portréval. A portrék mellett szü-
lettek könyvillusztrációk Fekete 
István műveihez, Arany János 
Toldijához, magyar történelmi 
jelképeinket és régi hangszereket 
is felsorakoztattunk, szép mun-
kák születtek hungarikumainról, 
valamint tájképek a Felvidékről. 
Az elmúlt négy év alatt csaknem 
ezer pályamunka érkezett elbírá-
lásra több mint 50 felvidéki isko-
lából. A legjobb pályamunkákat 
minden évben a Tompa Mihály 
Országos Verseny rimaszombati 
döntőjén is kiállítottuk.

– Csemadok-rendezvényeink 
sorát a regionális összejövetelek 
teszik teljessé. Mely programokat 
szervezi a területi választmány?

– Minden év májusában Terü-
leti Gyermek Folklórfesztivált 
szerveztünk Feleden. Nyári ren-
dezvényünk a Gömöri Magyarok 
Kulturális Ünnepélye, melynek az 
elmúlt időszakban a Csemadok 
gesztetei, feledi és rimaszomba-
ti alapszervezete volt a társszer-
vezője. Kétévente szeptember-
ben rendezzük Sajógömörben a 
Czinka Panna Fesztivált, ahol a 
cigányprímásra emlékezünk mell-
szobrának megkoszorúzásával és 
egy szórakoztató nótaesttel. A 
Területi Választmány éves prog-
ramsorozatát a Győry Dezső 
Kulturális Napok rendezvényei 
zárják. A sokszínűségre, igényes-
ségre törekszünk akkor, amikor 
az egyes rendezvényeket tervezni 
kezdjük. Szeretnénk, ha a Rima-
szombati Területi Választmány 
által megszervezett rendezvények 
minden korosztályt megtalálná-
nak és különböző kulturális igé-
nyeket is kielégítenének. PHE)
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A népi bölcsesség úgy tartja, hogy akinek halálhírét keltik, az 
bizonyára sokáig fog élni. Nem egész egy évvel ezelőtt a közös-
ségi hálón felröppent a hír, hogy Motesíky Árpád, nyugalmazott 
pedagógus, vadászíró elhunyt. Azután, amikor hazakerült a 
kórházból, jól szórakoztunk a hír kapcsán, mondván: akkor 
még a 100-at is együtt fogjuk megünnepelni. Nem így történt! 
Árpi bátyánk ez év július 11-én valóban visszaadta lelkét a 
Teremtőjének. 

Könnyű volt a születésnapját megjegyezni – hiszen büszkén 
mondogatta, hogy akkor született, amikor Petőfi  – január 1-én. 
Csak jóval később! 1941-ben, az akkor már Magyarországhoz 
visszacsatolt Nagycétényben látta meg a napvilágot. 

Korombéliek a Cétényi Alapiskola tanítójaként ismerték meg 
őt. Felfelé pödrött, dús fekete bajusza, szigorú, ám mindig kedves 
tekintete, magára vonta nemcsak a tanulók, hanem a kollégái 
fi gyelmét is. És közben senkinek sem volt kétsége afelől, hogy 
módszertanilag a legfelkészültebb pedagógusok közé tartozott. 
A tananyagot könnyedén, Comenius szavaival élve, játszva és 
játékkal tudta előadni. Árpi bátyát mindig is nagy tisztelet övezte 
a térségben, hisz sokaknak nemcsak a tanítómestere volt, hanem 
magyarságtudatban is erősítette őket. Talán ötödikes kisiskolás 
lehettem, amikor egy kényes kérdéssel fordultam hozzá, nem tud-
ván, hogy arról nem ildomos beszélni. Félrehívott, elmagyarázta 
és aztán intően szólt: Ez meg maradjon köztünk! És én büszke 
voltam, hogy egy felnőtt ember, a tanítóm bizalmasa lehetek. Va-
lószínűleg ez a mozzanat volt barátságunk kezdete. Figyelemmel 
kísérte életutam minden fontosabb eseményét, és én a tanácsait 
vagy megfogadtam, vagy nem, de azért mindig türelmesen végig-
hallgattam őt. 

Árpi bátyánk ifjúkorától kezdve ott volt a térség minden magyar 
rendezvényének szervezésénél. A pedagógusok akkor még való-
ban mozgató rugói voltak a magyarság közösségi életének. Bár a 
konszolidáció idején kitiltották a Csemadokból, a rendszerváltás 
után, a 90-es évek elején rövid időre újra felvállalta a Csemadok 
Nyitrai Területi Választmányának titkári teendőit. Ha valakit, 
akkor őt valóban karizmatikus egyéniségnek lehetett tekinteni. 
Megjelenésében vonzó, megnyilatkozásaiban meggyőző, igazi 
vezéralak volt. 

Publicisztikai írásai is, amelyek – elhagyva a Motesiczky család-
nevet – Motesíky írói álnév alatt jelentek meg, könnyed, emészthető 
stílust tükröznek. Tömérdek cikke jelent meg annak idején főleg 
A Hét-ben, amelyekben közre adta és népszerűsítette Zobor-
vidéke sokak számára kevésbé ismert történelmi eseményeit 
és személyeit. A Kárpát-medencében mégis a vadászati témájú 
könyvei és kiadványai által vált ismertté. Emlékszem, hogy egy-
szer meghívott az egyik ilyen témájú könyvének bemutatójára a 
Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál egyik standjához – csak 
ámultam, hogy milyen nagy érdeklődéssel fogadja a közönség 
ezt a témakört. Ehhez azonban hozzá tartozik a tény is, hogy 
a termékeit nagyon jól tudta menedzselni. De még ezekben is 
visszakanyarodott szülőföldjéhez, Zoborvidékéhez: a Múltról és 
a vadászatokról a Zoboralján, vagy a Cétényke-parti történetek 
nemcsak a vadászatról szóltak, hanem identitásmegőrző szerepet 
is szánt nekik. Vadászírói munkásságát Nimród Vadászéremmel és 

Motesíky Árpád pedagógus és vadászíró hamvai fölött

Bársony István Kitüntetéssel díjazták. Rendszeres vendége volt a 
nyitracsehi Jurta Látványtárnak – bemutattuk a könyveit, vagy mint 
Balassi tisztelőt, meghívtuk őt a Bálint-napi Balassi borkóstolóink 
zsűrijébe, vagy csak egyszerű beszélgető partnerként fogadtuk 
őt. Mindig szívesen jött, hiszen tudta, hogy a jó pedagógusnak a 
katedrán túl is teljesíteni kell a küldetését.    

Halála előtti néhány héten csaknem kétnaponta hosszasan beszél-
gettünk telefonon. Már ekkor nehézkes volt a beszéde, de biztattam 
őt: Ne félj, ha vége lesz ennek a nyavalyás járványnak, elmegyünk 
a szőlőhegyre és egy-két pohár bor mellett megváltjuk a világot! 
Még postán elküldte Jurán Vidor Vadászkrónikáját, melynek 
szerkesztésében részt vett, mi több, Gábor fi a Szélcsendület című 
verseskötetét is olvasásra ajánlotta, de a könyvekbe írt ajánlások 
betűi már sejtették a véget. És aztán végleg elhallgatott a telefonja, 
amely a járvány idején az egyetlen kommunikációs eszköz volt 
kettőnk között. A vadászírót a Teremtő végérvényesen magához 
rendelte és most már ott, az örök vadászmezőkön gyűjti az anyagot 
legújabb, mennyei kötetéhez. 

Isten nyugosztaljon kedves Árpi bátyám!
Csámpai Ottó
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2021. július 26-a és 29-e között Kulturális örökségünk címmel 
4. alkalommal szervezett gyerektábort a Csemadok Nagybalogi 
Alapszervezete. A táborban 30 alapiskolás és 6 középiskolás vett 
részt. A megvalósult programok között szerepelt A só című nép-
mese bemutatása helyi fi atal Csemadok-tagok részvételével. Voltak 
kézműves foglalkozások és kiállítás a Gömöri Kézművesek Társu-
lása tagjaival, vizes játékok, sportjátékok, méta, bábelőadás. Pákó 
Mária megzenésített verseket adott elő. A gyerekek koszorúztak 
Znám István matematikus emléktáblájánál és Gyöngyösi István 
emléktáblájánál. Voltak kirándulni, és népdalokat is tanultak. 
A rendezvény fő támogatója: Kisebbségi Kulturális Alap. További 
támogatók: Nagybalog község, Kluka Norbert polgármester, szülők, 
nagyszülők, vállalkozók. PG

Persén július 10-én tartották meg a Nógrádi Hagyományok 
V. Kulturális-Gasztronómiai Ünnepét. Jó szervezés, jó hangulat, 
kellemes emberek, és fi nomabbnál fi nomabb tájjellegű ételek – így 
lehetne jellemezni a persi csemadokosok rendezvényét, melyre a tik-
kasztó meleg ellenére is szép számmal jöttek össze az emberek. 

A főzőversenyben 10 csapat mérte össze főzőtudományát a kör-
nyékről, de a rendezvényt megtisztelték a rimaszombati Kondéros 
Tündérek is. Az étlapon volt klasszikus gulyás, halászlé, savanyú ká-
posztaleves, tárkonyos bográcsgulyás, babgulyás, pikáns juhpörkölt 
tócsniban. Az öttagú alkalmi zsűrinek komoly gondot okozott az 
értékelés, miután a sajátos receptúrák alapján készült ételek bizony 
magas szinten voltak elkészítve és néhány csapat még a tálalásra is 
külön fi gyelmet szentelt. Nem csoda, hogy több megosztott díj is 
volt, de végül a pálmát a Nagyaróci „Bakrok” csapatának tócsniba 
töltött pikáns juhpörköltje vitte el. A szervezők minden résztvevő 
csapatot megjutalmaztak, és a zsűritagoknak is megköszönték a 
részvételt. A jó hangulatú eseményen Agócs Sándor tárogatós és 
zenész barátai szórakoztatták a közönséget, majd utcai diszkóval 
zárult a rendezvény.  GK

Vajda Márta gömörhorkai amatőr festőművész visszajáró ven-
dég a tornaljai Rákóczi Magyar Házban. Tavalyi júniusi kiállítása 
után idén július 16-án ismét szép számú közönség előtt került sor 
a legújabb alkotásait bemutató kiállítás megnyitójára. A többféle 
stílusirányzatot megidéző és képzőművészeti technikát bemutató 
munkák között ezúttal a könyvillusztrációk kaptak központi sze-
repet, hiszen a megnyitót a szervezők összekapcsolták a tornaljai 
Furman Zita közelmúltban megjelent Lia álmai c. meséskönyve 
bemutatójával. A rendezvényen közreműködött Kerepesi Igor 
versmondó.  -il-

Tavaly a járvány miatt elmaradt az Éberhardi Nyár. Az idén ki-
csit a megszokottól eltérően, kevesebb szereplővel szervezte meg a 
Csemadok Éberhardi Alapszervezete a társszervezőkkel közösen 
a szabadtéri rendezvényét 2021. július 18-án. Sajnos most az égiek 
szóltak közbe és a műsor kezdése előtt olyan zápor zúdult a rendez-
vény helyszínére, hogy kint a szabadtéren nem tudták megtartani a 
műsort. A szervezők leleményességének köszönhetően a helyszínen 
lévő vadászház lett pillanatok alatt az előadóterem. A műsorban 
felléptek a Három királyok egy rövidített műsorral, mivel Kovács 
Koppánynak el kellett „ugornia” haza az időjárás viszontagságai 
miatt, így csak Derzsi György és Vadkerti Imre szórakoztatta a 
közönséget gyönyörű énekeikkel. Utánuk Bognár Rita és Tihanyi 
Tóth Csaba adták elő Szenes élet-mű-schow című műsorukat, a 
közönség együtt énekelt a művészekkel, mivel az énekek ismerősek 
voltak. A teremben kb. 60-an a teraszon kint nagyjából 40 személy 
élvezhette a gyönyörű dallamokat.

A Három királyok műsorát ősszel, 2021. szeptember 1-jén a 
szenci VMK-ban hallhatja, élvezheti a szenci és a Szenc környéki 
közönség. f.m.
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Mivel a tavalyi év előre nem látott, komoly problémái miatt a juniális 
elmaradt, most dupla örömmel, izgatottan vártuk az ideit, melyre 2021. 
július 11-én került sor.

A szervezők már egy héttel előtte lázas készülődésbe kezdtek, hogy 
minden a lehető legjobban sikerüljön. Mire eljött a „nagy nap”, készen 
állt a színpad, a díszítés, és mindenki pontosan tudta a dolgát. 

Vasárnap reggel sajnos, már csak az idő volt jobban elkeseredve, mint 
mi… lógott az eső lába. De mindenki eljött, aki segítőnek ígérkezett. 
Az optimizmus meghozta gyümölcsét, délutánra kisütött a nap (bár az 
akció közepén kaptunk még egy kiadós záport!). Az aszfaltrajz ugyan 
a vizes járda miatt elmaradt, s az ugrálóvárat sem lehetett felállítani, 
de aki eljött, nem bánta meg. A felsőszeli Nyíló rózsa táncegyüttes, 
Czinege László és a további szereplők fellépése felejthetetlen élmény 
volt. A gulyásfőzők üstjeiben rotyogott a fi nom eledel, melyet mindenki 
megkóstolt. Jutalmul a „szakácsok” ajándékot és oklevelet is kaptak. 
A gyerekek az arcfestésnél sorakoztak, rövid időn belül cicák, mese-
alakok és hercegnők vidám kacagása töltötte be a teret. Elmondhatjuk, 
hogy kellemes délutánt töltöttünk el a megújult Csemadok-ház udvarán. 
Zene, vidámság, nagy találkozások, beszélgetések – s hosszú idő után egy 
kis gondtalan szórakozás. Ez volt az idei rendhagyó juniális, mely több 
szempontból is beírja majd magát a rendezvények történelmébe… FM

Tizenharmadik alkalommal rendezte meg a Csemadok Lévai 
Területi Választmánya nyári kispályás labdarúgó tornáját, mely öt 
alapszervezet csapatának részvételével zajlott július 3-án Zselízen. A 
győzelmet Zselíz csapata szerezte meg Farnad, Zsemlér, Ipolypásztó 
és Bori előtt. A legjobb kapus a zselízi Csenger Zsolt, a legjobb 
góllövő a zselízi Szokol Róbert lett. Üde színfoltja volt a tornának 
a Csemadokos öregfi úk jó hangulatú „baráti” mérkőzése, melyen a 
Csemadok helyi alapszervezetének csapata a területi választmány 
válogatottját látta vendégül.   Fotó: Juhász Gábor, de 

Berencs falurésze, Nagyfalu első írásos említésének 750. évfordulója 
alkalmából nagyszabású rendezvényt tartottak július 25-én, amelyhez 
a Csemadok Berencsi Alapszervezete a hagyományőrző nap meg-
szervezésével járult hozzá. A program színesre sikerült, valódi ünnep 
volt ez a délután, amelyre a környékről is érkeztek kíváncsiskodók. 
A Csemadok Berencsi Alapszervezetének tagjai szívesen csatlakoztak 
a hagyományőrző délután megszervezéséhez, hiszen szívügyük a köz-
ség. Fontos, hogy a magyar szokások, hagyományok, és ezzel a magyar 
nyelv is fennmaradjon ezen a zoborvidéki településen, ahol sajnos már 
évtizedek óta nincsen magyar iskola. A hagyományőrző rendezvény a 
Nyitra megyei önkormányzat támogatásával valósult meg. nt

A Csemadok Dacsókeszi Alapszervezete szervezésében, a Cse-
madok Nagykürtösi Területi Választmányának támogatásával, 
július 25-én, vasárnap délután, a helyi kulturális központban egy 
nagy sikerű rendezvényre került sor, melynek keretében néprajzi 
kiállítás, könyvbemutató Mikszáth Kálmán mint író és ember be-
mutatásával, a Csemadok mint országos szervezet jellemzésével és 
zenei betétekkel tarkítva szórakozhatott a hallgatóság.

Elsőként a helyi Gyöngyvirág asszonykórus mutatkozott be, amely 
ritkán vállal nyilvános szereplést, pedig igény lenne fellépésükre. 
A szép dallamok után Eva Soósová író, rendező, műfordító könyv-
bemutatójára került sor, aki Mikszáth Kálmán: Hlas zvona rodnej 
dediny című könyvét mutatta be, egyben jellemezte mint írót és 
embert. Ez a kötet Mikszáth 24 elbeszélésének szlovák fordítását 
tartalmazza. Egyik elbeszélését Mária Kropáčová népszerű előadó 
adta elő szlovákul, népviseletben. A könyvbemutató után Balogh 
Gábor a CSNTV elnöke mutatta be a Csemadokot mint országos 
szervezetet, küldetését, társadalmi szerepvállalását, jövőbeni cél-
kitűzéseit. Ezek után került sor a néprajzi kiállítások megnyitójára. 
Vendégkiállító Kois Szilvia Ipolyvarbóról egy egész színpadot be-
töltő kiállítási anyagot hozott és mutatta be gyűjteményét, melyet 
férjével nagyrészt saját maguk készítettek. A helyi gyűjteményekben 
láthattunk népviseleteket, babákat, régi játékokat és egyéb külön-
legességeket. Bemutatkozott még Saša és Borbála Starý Tekovból, 
akik kiállított tárgyaikkal, öltözékűkkel a második világhábo-
rú világát mutatták be gombos harmonikán előadott dalaikkal. 
Az egyes programpontok között Kovács Bandi prímás és Kovács 
Karcsi harmonikás szórakoztatta a közönséget.

A rendezvénynek azért is volt értelme, mert a nemrég újjáalakult 
alapszervezet egyre szlovákosodó környezetben igyekszik még az 
itt élő magyarok számára valami maradandó élményt nyújtani és 
bevonni őket a kulturális életbe. BG



72021. augusztus

SZÍNESELSÔ KÉZBÔL

Július 4-én Alsóbodokon tartotta meg a 
Gyermeklánc Gyermek- és Ifjúsági Fesztivált 
a Csemadok Nyitrai Területi Választmánya 
a Csemadok Alsóbodoki Alapszervezetének 
társszervezésében. A közösség megmaradásá-
nak alapfeltétele, hogy legyenek olyan magyar 
gyermekek, akik megismerik ősiek kultúráját 
és azt elsajátítják, továbbörökítik.

A megnyitóban Gyepes Lajos, a Csemadok 
Nyitrai Területi Választmányának elnöke 
Sebő Ferencet idézte: „A hagyományt nem 
ápolni kell, hisz nem beteg, nem is őrizni, 
mert nem rab. Hagyományaink csak akkor 
maradhatnak meg, ha megéljük őket“. Paulisz 
Marián, Alsóbodok polgármestere köszö-
netét fejezte ki, hogy a Csemadok ismét az 
Esterházy János Zarándokközpontban szer-
vezi meg a fesztivál.

A rendezvényen vendégül látták a szerve-
zők a Galántai járásból a Mátyus Néptánc-
csoportot, a Komáromi járásból a Bellő Nép-
tánccsoportot és zenekarát, az Érsekújvári 
járásból az Ebedi Citerazenekart. Az anyaor-
szágból, Őrbottyánból is érkeztek vendégek, 
a várost Barna Csenge képviselte.

A Nyitrai járásból fellépett a nagycétényi 
Manócska Óvoda, a Nefelejcs Hagyomány-
őrző Gyermek Népdalcsoport Alsóbodokról, 
Varga Vivien és Viktória, Bencz Levente 
Gímesről, a nyitragesztei Balkó Tímea, az 
alsóbodoki Gyepes Patrícia, a Kolonban élő 
Sándor Marianna kislányával, Olíviával, a 
koloni és az alsóbodoki alapiskolások. A ren-
dezvényt a Szőttes Kamara Néptáncegyüttes 
táncháza zárta.

A fesztiválon bemutatkoztak a Zoboralji 
Örökség Őrzői Hímző- és Viseletkészítő 
Műhely tagjai. A csitári Brath Ella festmé-
nyeinek és az alsóbodoki Gyepes Erzsébet 
népviseletes babáinak kiállítása nagy népsze-
rűségnek örvendett. Molnár Imre fazekas és 
Molnár Belány Szilvia agyagozással kötötték 
le a gyerekek fi gyelmét. Az arcfestést a helyi 
magyar pedagógusok biztosították.

Kulturális élet a Nyitra vidékén
Idén Kalászon tartotta meg a Csemadok 

Nyitrai Területi Választmánya Csemadok 
országos rendezvényét. A 19. Generációk 
Találkozása ismét az összes korosztályt 
megszólította.

Július 9-én a Zoboralji Örökség Őrzői 
Hímző- és Viseletkészítő Műhely kiállítá-
sával kezdődött a háromnapos rendezvény. 
A Műhely számos díjat nyert az elmúlt 
időszakban, aminek köszönhetően már né-
hány éves működés után, 2019-ben elérték 
a Tárgyalkotó Népi Iparművész Szervezet 
címet. A kiállításon láthatták az Alsóörsi 
Csipkeműhely Balaton-felvidéki vert csipkéit 
is. Az este koncertekkel folytatódott, fellé-
pett a párkányi Funk You zenekar, a nap a 
helyi Midi Sound utcabáljával zárult.

A harmadik napon szentmisével kezdő-
dött a program, majd a jelenlévők meg-
koszorúzták az első világháborús hősök 
emlékművét és az 1956-os emlékművet is, 
ahol Ladányi Lajos, a Csemadok alapszer-
vezet alelnöke szólt a közönséghez. Délután 
a Hagyományőrzők Találkozójával foly-
tatódott a műsor. A megnyitóban Kalász 
polgármestere, Balázs János üdvözölte a 
jelenlévőket.

Bárdos Gyula, a Csemadok elnöke köszö-
netet mondott a szervezőknek, elmondta, 
hogy a 19. alkalommal megszervezett Ge-
nerációk Találkozása a Csemadok országos 
rendezvénye és a fellépők listája a garancia 
arra, hogy nagyszerű programot állítottak 
össze a szervezők.

Fellépett a Nagycétényi Citeracsoport, a 
Nyitragesztei Téliződ Hagyományőrző Cso-
port, az Ahai Kordon Férfi kar, a Kútyika 
Nagycétényi Éneklőcsoport, a Berencsi 
Pimpimpápa, a Csitári Menyecskekórus, 
a Pogrányi Nagyharang Hagyományőr-
ző Csoport férfi kara, a Nyitracsehi Férfi  
Éneklőcsoport, valamint a kalászi Bachan 
Teréz. A Lédeci Hajnalkert Hagyományőr-
ző Csoport fellépése előtt megemlékeztek 
a jelenlévők az elmúlt évben tragikusan 
eltávozott csoportvezetőjükről, Buday Mi-
hályról és Balázs Sándorról, aki a csoport 
alapítója volt.

A második napon délelőtt gyermek-
programokkal várták az érdeklődőket. A 
hagyományos ételek kedvelői az ízek ud-
varán kóstolhatták meg a helyiek fi nom 
étkeit. Délután asztalitenisz-torna volt. A 
ferencvárosi öregfi úk és a kalászi öregfi úk 
meccsén 6-0 lett az eredmény.

A Generációk Találkozása egyik rend-
hagyó programja volt a nótaest, amelyen 
Hajtman Lívia, Nagy Attila és Wurczer 
Péter lépett fel. Suki István és zenekara, a 
Rajkó zenekar tagjai csodálatosan húzták 
a nótákat.

A nótaest előtt Csenger Tibor, a Nyitra 
megyei önkormányzat alelnöke szólt a kö-
zönséghez, kiemelte: Nyitra megye tagja lett 
a Rába–Duna–Vág Korlátolt Felelősségű 
Európai Területi Társulásnak, aminek kö-
szönhetően a Kis Projekt Alapokhoz a me-
gye területén lévő járásokban, így a Nyitrai 
járásban működő egyesületek is pályázhat-
tak. A Csemadok Nyitrai Területi Választ-
mányának pályázata is sikeres volt.

A nótaest után Göbő Anna és Göbő Sán-
dor adtak koncertet, a megzenésített versek 
elnyerték a közönség tetszését. Az estét a 
koloni Bon Pari zenekar koncertje zárta. 
A koloni zenekar 30 éves szünet után állt 
össze újra.

A vendégegyüttes ezúttal a Lévai 
Garammenti Néptánccsoport volt, vala-
mint Őrbottyán hagyományőrzői, és az 
őrbottyáni Barna Csenge.

A Nyitrai járás két rendezvénye a „Közös 
kulturális élet és hagyományőrzés Csema-
dok OV Nitra és Őrbottyán község együtt-
működésében” projekt keretében valósul 
meg (kód: SKHU/WETA/1901/4.1/345). 
A projekt az Interreg V-A Szlovákia–Ma-
gyarország Együttműködési Program Kis-
projekt Alapjának keretében valósul meg az 
Európai Unió támogatásával, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap társfi nanszíro-
zásával. nt
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A Csemadok Lévai Területi Választmánya július 31-én Léván 
tartotta a vírushelyzet miatt tavaly elmaradt 39. járási konferen-
ciáját, melyen a járásban működő 33 alapszervezet 30 küldöttje 
vett részt. A tanácskozást megtisztelte jelenlétével Bárdos Gyula, 
Szövetségünk országos elnöke. Az elmúlt időszak értékelése 
után sorra kerülő választások eredményeképpen a választmány 
elnöke Török Alfréd, alelnökei pedig Kiss Beáta és Szarka 
Katalin lettek. A megújult választmányba a küldöttek Antal 
Nyustin Ágnesnek, Beňo Máriának, Gubík Máriának, Halász 
Gyulának, Lőrincz Katalinnak, ifj. Mácsadi Istvánnak, Matyó 
Lászlónak, Molnár Tímeának, Pál Gyulának és Sárai Andrásnak 
szavaztak bizalmat.  de

A Csemadok Szenci Területi Választmánya 2021. július 8-án 
tartotta XXXIX. területi konferenciáját a rétei kultúrházban. A 
meghívott 29 küldöttből 28, a 11 vendégből 11 volt jelen, így a 
konferencia 97,5%-os részvétellel tanácskozott. A helyiek rövid, 
színvonalas kultúrműsorral köszöntötték a küldötteket és a vendé-

Fügedi Jenő, komáromi festőművész tavaly, február 23-án ünne-
pelte 85. születésnapját, az akkoriban tervezgetett jubileumi tárlat-
nyitóját a világjárvány miatt idén június 25-re kellett halasztani.  

Fügedi Jenő a  második világháború után festő-mázoló szakmát 
tanult, 18 éves korától a Ludas Matyi hetilap szórakozató rajzai 
hatására kezdett el maga is alkotni. Olyan művészektől tanult, mint 
František Chrastek, Pleidell János, Dušan Valocky, Várakozó Ottó, 
Rudolf Filo és Zmeták Ernő. Számtalan önálló és közös kiállításon 
mutatkozott már be a közönségnek. Művészetéért többször is díjaz-
ták, képei nem csak európai kiállítások és lakások falait díszítik, de 
eljutottak a tenegeren túlra, Amerikába is. Fügedi széles skálában 
alkot:  ceruza-, tusrajzok, pasztellek, akvarellek, olajképek is gaz-
dagítják galériáját, ugyanakkor alkalmazza a kombinált technikát 
is. Alkotásai realista módon ábrázolják a körülöttünk levő világot. 
Tájképein megörökíti Komáromot, régióbeli városokat, Pozsonyt 
és Prágát. Munkásságában külön helyet foglalnak el önarcképei és 
gondos precizitású bélyegméretű képei.

A Csemadok Galériában megtartott meghitt hangulatú ünnepség 
keretében a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem dékán-helyettese, 
Récka Adrianna művészettörténész által róla magyar és szlovák 
nyelven írt (Ön)arckép című könyv bemutatására is sor került.  vl

geket. Szereplők: Bodnár Beáta, Metzner Dóra, Szitka Lea, ezúton 
is köszönjük nekik. A hagyományos bizottságok megválasztása, a 
napirend jóváhagyása után az elnöki beszámoló hangzott el a terü-
leti választmány ötéves munkáról. Itt jegyzem meg, hogy a területi 
választmány erre az alaklomra egy kiadvánnyal készült, amelyben 
az öt év munkájának összefoglalója területi és alapszervezeti szin-
ten képekkel illusztrálva. Minden küldött, vendég és alapszervezet 
átvehette a kiadványt. A címe: A Csemadok Szenci Területi Vá-
lasztmányának életéből 2016-2020-ig. A küldöttek megválasztották 
a területi választmány elnökét, alelnökét, az ellenőrző bizottság 
elnökét, a 29 tagú TV, a 9 tagú elnökséget,  az OT tagokat, az OK 
küldötteit. Javasolnak 1 személyt az OTE-be, valamint a Nyugat-
szlovákiai alelnöknek Mézes Rudolfot. A területi választmány 
elnöke Bárdos Gyula lett.  A vitában a vendégek szólaltak fel. Majd 
a Programtervezet és a Határozatok elfogadása következett, amely 
a Himnusz eléneklésével ért véget.  A szervezők fi nom vacsorával 
kedveskedtek a konferencia résztvevőinek.  FM


