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Sikeres fesztivál – XVIII. Kodály Napok 
Október 1-3. között tartották meg a XVIII. 

Kodály Napokat, amit három évente szervez-
nek meg Galántán. A rendezvényen ezúttal, 
a kialakult helyzet miatt, nem versenyt hir-
dettek, hanem a kórusok seregszemléjére 
került sor. 

A Kodály Napokról Bárdos Gyula, Cse-
madok elnök gondolatait az alább olvas-
hatják: 

„A Csemadok Országos Tanácsának 
megbízásából szövetségünk galántai területi 
választmánya és városi szervezete, a Zene-
barátok Társasága a többi társrendezővel 
közösen nagyszerűen helytállva rendezte 
meg a Szlovákiai Magyar Felnőtt Énekkarok 
Országos Fesztiválját - immár tizennyolca-
dik alkalommal a városi művelődési köz-
pontban. Az idei seregszemlére, más rendez-
vényekhez hasonlóan, rányomta bélyegét a 
pandémia. Csak többszöri időpont-módosí-
tást követően sikerült  a szervezőknek – Mé-
zes Rudolf Csemadok-alelnök vezetésével 
a járványügyi előírásoknak is megfelelően 
olyan nagyszerű körülményeket biztosítani 
a résztvevő kórusok tagjai számára, hogy 
mindenki  elismerésének és elégedettségének 
adott hangot a háromnapos rendezvény 
zárórendezvényén, a gálakoncerten, illetve 
az azt követő koszorúzáson az Esterházy-
parkban, a Kodály-szobornál.

Nem kis fegyvertényt hajtottak végre a 
galántai és környékbeli csemadokosok, a szer-
vezők, amikor a rendkívül bonyolult előírások 
és szigorú megkötések ellenére is  gördülékeny 
módon biztosították a résztvevőknek a sike-

res szerepléshez nélkülözhetetlen feltételeket. 
A rangos szakmai zsűri tagjai az idei fesztivál 
során nem pontozással fejezték ki vélemé-
nyüket az elhangzott kórusművekről, mivel 
a járványügyi helyzet miatt idén a verseny 
elmaradt, de ennek ellenére az elhangzott 
értékelések és szakmai tanácsok jó eligazításul 
szolgálnak a résztvevő karvezetők és kórus-
tagok számára.

A rendkívüli helyzet ellenére azonban volt 
ünnepi koncert Galántán, valamint a környék-
beli községekben – igaz a templomi hangver-
senyek résztvevőinek számát is csökkenteni 
kellett a szigorú előírásoknak megfelelően.

A Zene Világnapja alkalmából három kiál-
lítást is megtekinthettek a résztvevők a galántai 
városházán, illetve a városi művelődési köz-
pontban; az egyik a szlovákiai magyar kórus-
mozgalom fél évszázados történetét elevenítette 
fel a Kodály Napok jegyében. 

A létszámkorlátozások miatt komoly logisz-
tikai feladatot jelentett, hogy több helyszínen, 

a zsűritagok vándoroltatásával lehetett csak az 
előírásoknak megfelelő körülmények között 
megrendezni az idei fesztivált. A szervezők 
leleményességét és rugalmasságát a jelenlevő 
szakmai zsűri tagjai is bizonyosan a legma-
gasabb pontszámmal értékelték volna – ha 
lett volna pontozásos értékelés. 

A záró gálaműsor is a hagyományoktól el-
térő módon zajlott, mivel az idei rendezvény 
során az ismert okok miatt nem a szereplő 
kórusok, hanem  Veszprém Város Vegyes Kara 
adott remek koncertet. A  korábbi évfolyam-
okhoz képest az idei fesztiválon az összkari 
produkciót a létszámstop miatt nem lehetett 
színpadra vinni, ezért a nézőtér is ideiglenesen 
átalakult világot jelentő deszkává, ugyanis 
a résztvevők a helyükön maradva adták elő 
a népdalcsokrot, s az éneklésbe szinte vala-
mennyi jelenlévő bekapcsolódott. Csodálatos 
élmény volt, hálás köszönet érte.

Az idei rendezvényen először került sor a 
Záreczky László-díj átadására. A Kodály 
Napok és a helyi Csemadok-szervezet meg-
alapítója száz évvel ezelőtt született, s a róla 
elnevezett díjjal azokat jutalmazza a Csema-
dok, akik jelentős mértékben hozzájárulnak a 
kodályi értékek átadásához, a kórusmozgalom 
sikereihez, a hagyományok megéléséhez. A 
díjat a galántai Kodály Zoltán Daloskör, Józsa 
Mónika karnagy és Dunajszky Géza vehette 
át a Záreczky-család tagjaitól.

A XVIII. Kodály Napok háromnapos 
rendezvénysorozata a korábbi évfolyamok 
hagyományainak megfelelően Kodály Zol-
tán emlékművének megkoszorúzásával ért 
véget. Köszönet valamennyi résztvevőnek és 
természetesen a nagyszerű munkát végzett 
szervezőknek.”  EK
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Ismét megtartották az Őszirózsa versenyt

Szólt a nóta Gímesen is

A magyarnóta-énekesek or-
szágos versenyét, az Ősziró-
zsát október 9-10-én tartottuk 
Ipolyhidvégen. Az idén a korláto-
zó intézkedések ellenére a szom-
bati napon már több résztvevője 
volt a versenynek, mint tavaly. A 
szombati napon a versenyzőknek 
lehetőségük volt a zenekarral való 
próbákra, hogy a verseny előtt 
megtegyék még az utolsó han-
golásokat a sikeres szerepléshez. 
Idén is Mezei Zsolt és társai ze-
néltek magas színvonalon. Este 
Ipolyszécsénykén nótaestre került 
sor, melyen az előző évfolyamok 
győztesei, sikeres szereplői vettek 
részt. Ez alkalomból köszöntöt-
ték a nyugdíjasokat, valamint a 
járvány miatt elmaradt ünnep-
séget a Csemadok Alapszervezet 
megalakulásának 70., valamint 
újjászervezésének 25., egyúttal 

a Rózsaszirom hagyományőrző 
éneklőcsoport megalakulásának 
25. évfordulóját. A fellépés után, 
közös vacsora közben a közön-
séget tovább szórakoztatta Básti 
János nótaénekes, akit Skamla 
József kísért harmonikán.

Másnap, vasárnap Ipolyhid-
végen, délelőtt a magyarországi 
versenyzők részére szerveztük 
meg a minősítő versenyt, melyen 
9 résztvevő volt. A zsűri ezúttal a 
következő összetételben értékelt: 
Szeredy Krisztina elnök, tagok 
Papp Katalin, Antal Gusztávné 
Erzsébet és Magyar Nándor. A 
zsűri 3 arany, 4 ezüst és 2 bronz 
minősítést osztott ki.

A döntőre vasárnap délután 
került sor, amelyet online is köz-
vetítettünk. Hiába volt azonban 
a gondos előkészület és a sike-
res főpróba, a délutáni közvetítés 

akadozott a gyenge jelsugárzás 
miatt. A döntőben 10 versenyző 
vett részt: Csemez Anikó (Jóka), 
Cséfalvay Zsolt (Nagyfödémes), 
Hlaváč Veronika (Fegyvernek), 
Nagy Noémi (Nemeshodos), 
Nagy Irma (Nemeshodos), Re-
zes Gyula (Szepsi), Sárkány 
Szilvia (Nádszeg), Simkó Mária 
(Felsőszeli), Tuskó Rózsa (Ipoly-
ság) és Záhorský Zsuzsanna 
(Ipolyhídvég). 

A zsűri a verseny után külön 
értékelte minden fellépő pro-
dukcióját, rámutatva azokra a 
hibákra, melyekre a jövőben job-
ban oda kellene fi gyelni a szerep-
lőknek. Az arany, az ezüst és a 
bronz minősítések megszerzé-
sén kívül a résztvevők a legjobb 
előadói címért is versengtek. 

Ötödik alkalommal tartottak nótaestet Gí-
mesen a Csemadok Nyitrai Területi Választ-
mánya és Gímesi Alapszervezete, valamint az 
önkormányzat közös szervezésében. Az október 
3-i eseményen a Felvidék tehetséges énekesei 
léptek fel, akiket a HAKME zenekar kísért. 
A közönség Vígh Valériát, Lachata Pált, Ladacsi 
Mónikát, Nagy Noémit, Jalsovszky Mónikát, 
Slezák Erikát, Wurczer Pétert és a gímesi 
Nagy Attilát hallotta, valamint a két sztárven-
déget Szeredy Krisztinát és Tolnai Andrást. 

Eredmények: 4 arany, 4 ezüst, 
2 ezüst 1 évre, bronz minősítést 
nem adtak ki. 

A döntőt a tavalyi győztes 
Slezák Erika nyitotta meg, zá-
rásként pedig a nézőként jelen-
lévő Bohács István és Wurczer 
Péter nótaénekes tartott egy kis 
bemutatót a közönség részére. 
Legvégül lépett fel a zsűri két 
tagja Magyar Nándor és Szeredy 
Krisztina. 

Hosszú idő után újból volt 
régióbeli szereplője a döntőnek 
Záhorsky Zsuzsanna személyé-
ben, aki ezüst minősítést szerzett 
egy évre, melyet jövőre meg kell 
védenie. Szeretnénk, ha ez jó 
példa és buzdítás lenne jó hangú 
énekeseinknek a versenybe való 
benevezéshez. bg

A rendezvény főszervezője a gímesi Nagy Attila 
volt, aki fontosnak tartja, hogy a nótakedvelők 
megismerhessék a felvidéki nótaénekeseket. 
A rendezvényen gratuláltak a jubiláló Gímesi 
Villő Hagyományőrző Csoportnak is, sok sikert 
és erőt kívánva a további működéshez. A köz-
ismert dallamokat a közönség együtt énekelte 
a vendégekkel. A rendezvényt támogatta a 
Kisebbségi Kulturális Alap és a Miniszter-
elnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága a 
Bethlen Gábor Alapon keresztül.  nt
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Október 15-én eltávozott az 
élők sorából a „csendes nyug-
talan”, Kun Ferencz, a Rákóczi 
Szövetség alapítója, alelnöke. 
Példája volt annak, hogyan le-
het konok kitartással küzdeni 
a kitűzött cél eléréséért. Most 
nagyon sokan büszkék barátsá-
gára. Mert igaz is, nagyon sok 
barátja volt. Mindenki a barát-
ja volt, lett, aki hajlandó volt 
több-kevesebb időt fordítani a 
kárpát-medencei népek szelle-
mi-gazdasági felemelkedéséért 
folytatott munkára. A Csema-
dokot barátjának tekintette, be-
csülte. Ahogy a csemadokosok is 

Október 22-én a Csemadok Tornaljai 
Területi Választmánya és a Rákóczi 
Szövetség az 1956-os forradalom 65. 
évfordulója alkalmából ünnepi megem-
lékezést szervezett a a tornaljai Tompa 
Mihály Városi Művelődési Központban. 
A rendezvényt Miko Attila, a Csemadok 
Tornaljai Területi Választmányának el-
nöke nyitotta meg. Ezt követően Balajti 
Lajos, a tornaljai TV alelnöke mondott 

szerették, tisztelték és megőrzik 
emlékezetükben Kun Ferenczet, 
az Alelnök Urat. Nyugodjon bé-
kében.

ünnepi beszédet, melyben személyes élményein keresztül emlékezett 
vissza a forradalom eseményeire. Beszédében kiemelte: ’56 hőseinek 
öröksége olyasmi, amiért ma mindnyájunknak hálásnak kell lenni. 
Köszönet és hála illeti ´56 még élő hőseit, és azokat, is, akik már 
meghaltak azért az örökségért, amit ránk hagytak. Az ünnepi beszéd 
után a budapesti Ad Libitum Kamaraegyüttes lépett színpadra. 
A zenekar nemzeti műsorát a nem túl nagy, de lelkes közönség 
vastapssal jutalmazta. tá

A Csemadok Nyitrai Terü-
leti Választmánya és Pogrányi 
Alapszervezete meghívására 
Dunajszky Géza visszatért fi a-
tal éveinek színhelyére, előadást 
tartott Pogrányban, ahol több 
mint egy évtizedig tanított. A 
Csemadok tájházánál nyílt napot 
tartottak, érkeztek az érdeklő-
dők, megtekintették a tájházat és Simek Viktor kiállítását, majd 
meghallgatták Dunajszky Géza helytörténész előadását, amelyben 
több a Zoboraljához köthető esemény is elhangzott. A helytörténész 
a csemadokos éveire is visszaemlékezett, de elsősorban az 1945 utáni 
kegyetlenségeket ismertette, aminek következtében még ma is több 
tömegsírra bukkannak, hiszen a csehszlovák hatalom büntetlenül 
gyilkolt a háború vége után is, kegyetlenségeiknek magyarok, né-
metek, de szlovákok is áldozatául estek.  nt

Október hatodikán Nyitragesztén a Csemadok alapszervezete 
megemlékezett az aradi hősökről is a Hősi Emlékkeresztnél, ahol 
azoknak a gesztei hősi halottaknak állítottak emléket, akik a har-
cokban hunytak el.

Az aradi vértanúkra emlékezve 2021. október 6-án a Csema-
dok Rozsnyói Alapszervezete megemlékezést tartott és meg-
koszorúzta Szörcsey Antal honvédszázados sírját a rozsnyói 
köztemetőben, amelyen részt vettek a rozsnyói civil szervezetek 
és a város lakosai. Ünnepi igehirdetést tartott Nagytiszteletű 
Takács Klaudia református lelkész. Verset mondott Várady 
Eszter, a Rozsnyói Safárik Gimnázium diákja. A megemlékezés 
a Himnusz eléneklésével ért véget.  fe

Nyitracsehin október 10-én ko-
szorúzási ünnepséggel emlékeztek 
meg a hősi halottakról a Csema-
dok Nyitracsehi Alapszervezetének 
szervezésében. A szentmise után 
litániát mondott a helyi plébános, 
majd Karasz Mária kiemelte, az ara-
di 13 vértanúra emlékeznek, egyben 
arra a 13 nyitracsehi hősre is, akik 
az első világháborúban adták éle-
tüket a hazáért. A megemlékezést 
a Nyitracsehi Férfi  Éneklőcsoport 
műsora tette meghittebbé.  ie
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A Csemadok Tornaljai Területi Választmá-
nya és Alapszervezete megemlékezést tartott 
október 6-án, az aradi vértanúk kivégzésének 
172. évfordulóján. A megemlékezés a tornaljai 
református templomban kezdődött. A helyi 
református lelkész, Nt. Fazekas Ágnes által 
vezényelt ökumenikus istentisztelet került az 
emlékezés központjában. Az istentiszteletre 

A dereski óvodások is megemlékeztek ok-
tóber 6-án az aradi vértanúkról. Miután az 
osztályban meghallgattuk a himnuszt és meg-
számoltunk tizenhárom mécsest, elsétáltunk 
az első világháborúban elesett katonák em-
léktáblájához. Ott elhelyeztünk egy koszorút 
és a mécseseket mindazok emlékére, akik a 
magyar szabadságért életüket áldozták.  vl

Október 6-án emlékeztek meg az aradi 
vértankról Losoncon. Demecs Andrea, 
a Csemadok Losonci Alapszervezetének 
elnöke, a választmány tagja és a Loson-
ci Kármán József Alapiskola és Óvoda 
tanítónője az iskola egyik osztályával az 
évforduló alkalmából megkoszorúzták a 
Kármán-emlékművet és rövid történelmi 
áttekintést tartottak a Nógrádi Múzeum 
kertjében, a cseh katonák által ledöntött 
Kossuth szobor talapzatánál. gk

Záporként hullottak az égből a könnyek 
nemzeti gyásznapunkon, október 6-án. Száz-
hetvenkét éve hullanak a könnyek, szállnak az 
imák, és zeng az ének az 1848-49-es magyar 
forradalom és szabadságharc hőseinek és 
vértanúinak dicső emlékére.

Október 6-án Vízkeleten is „fölidéztünk 
múltat, régi nagy időket”, szólt a fohász a 
hősökért. A délelőtti órákban a Vízkeleti 
Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola peda-
gógusai és kisdiákjai – a tizenhárom aradi 
vértanú arcképével a kezükben – rótták le 
kegyeletüket, a kultúrház előtti kopjafánál. 
Koszorú elhelyezésével fejezték ki tiszteletü-
ket a mártírok becsülete, emberi méltósága 
és bátorsága előtt. 

A délutáni szentmisén a helyi Szent An-
na-templomban Szlávik Antal plébános az 
összegyűlt hívekkel bemutatta a legszentebb 
áldozatot; közös könyörgésekkel, szenténe-

Ózdról érkeztek vendéglelkészek, hogy igét 
hirdessenek. Tóth Melinda evangélikus lel-
kész és Mischinger Ferenc római katolikus 
plébános a prédikációk során kiemelték, ah-
hoz, hogy a határon túli magyarság megma-
radjon, szükség van Isten segedelmére. Az úr 
házában tartotta Tamás Ákos, a Csemadok 
Tornaljai Területi Választmányának titkára 
az aradi vértanúkról szóló emlékbeszédét. Az 
emléknap a Tornallyay-kúria falán található 
emléktáblánál a megemlékezés koszorúinak 
elhelyezésével és a Szózat közös eléneklésével 
ért véget. tá

kekkel és nemzeti imánkkal az ajkunkon kér-
tük az Úrtól a legfőbb jót és lelki üdvösséget a 
szabadságharc leverése utáni, bosszútól fűtött 
véres megtorlások áldozatainak. Többéves 
hagyományhoz híven az idén a nyolcadik vér-
tanú, a horvát nemzetiségű Knezich Károly 
honvédtiszt életútját ismerhettük meg, aki a 
márciusi forradalom után a magyar hadsereg 
szolgálatába állt, és kivégzése napjáig hűen 
szolgálta a magyar hazát. 

Az emlékműsor a kopjafánál folytatódott, 
Bodri Eleonóra beszédében magasztalta a 
pozsonyi 13 vértanú mélységes hitét, hűsé-
gét és szabadság iránti elkötelezettségét. Az 
ünnepi légkört fokozta a helyi Harmónia 
Női Éneklőcsoport előadása, a lágy zenei 
aláfestés, az elhangzott szavalatok. Ezt kö-
vetően többek között a Csemadok Galántai 
Területi Választmánya, a Csemadok Vízkeleti 
Alapszervezete is koszorúzott a kopjafánál. 
Az ünnepi megemlékezés a Szózat közös 
eléneklésével zárult.  mm
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Fergeteges elő-
adással kezdődött 
a Csemadok Rima-
szombati Területi 
Választmányának 
hagyományos őszi 
rendezvénysoroza-
ta, a XVIII. Győry 
Dezső Kulturális 
Napok. Október 12-
én este a rimaszombati Művelődési Házban Berecz András, Kossuth-
díjas előadóművész, népdalénekes, mesemondó, népmesegyűjtő, 
folklórkutató és elsőszülött fi a Berecz István, Aranysarkantyús 
néptáncos mutatta be a lelkes közönségnek az APJA-FIA című 
közös műsorát három kiváló fi atal zenész közreműködésével. 

Berecz András nem először járt Rimaszombatban és mint mindig, 
most is nagy örömmel fogadta a meghívást, hiszen ő Gömörben iga-
zán itthon érzi magát. Büszkén említi meg minden fellépésén felvi-

Október 6-án Pozsonyban a Kecske-kapui 
evangélikus temetőben emlékeztek az 1848-
49-es szabadságharc áldozatairól és az aradi 
és pozsonyi vértanúkról. A megemlékezés 
a 35. Városi Kulturális Napok rendezvénye 
volt. Ahogy az előző években, ismét Jeszenák 
János és Rázga Pál sírjánál emlékeztek a 
pozsonyi és környékbeli magyarok. Mol-
nár László szavalata után Kovács László 
mondott beszédet. Kiemelte: „A nemzet 
emléknapjai között ez az októberi a legszo-
morúbbak közé tartozik. Ám még ennek 
a gyásznapra való emlékezésnek is van a 
puszta kegyeleten túl olyan jelentése, mely 
máig szólhat. Az aradi vértanúkra, s velük 
együtt a szabadságharc többi vértanúira, az 
ebben a nemes harcban résztvevőkre, köztük 

Huszonnegyedik alkalommal 
szervezték meg a Mérföldkövek 
honismereti konferenciát. A ren-
dezvény október 8-án az udvardi 
temetőben nyugvó honvédek sír-
jainak megkoszorúzásával vette 
kezdetét. A megemlékezés után 
a Népirtás Pozsonyligetfalun 
című fi lm levetítésével kezdő-
dött a konferencia, a témáról 
Dunajszky Géza adott elő, aki 
könyvet is megjelentetett erről 
az időszakról. 

A rendezvény október 9-én 
az udvardi kitelepítettek em-
lékművének megkoszorúzásával 
folytatódott. A koszorúzás után 
a művelődési házban Görföl 
Jenő kérésére a jelenlevők egy 
perc néma csenddel emlékez-

déki gyökereit sőregi 
származású édesapja 
révén. István most 
először mutatkozott 
be a rimaszombati 
közönségnek, jó volt 
hallani a szájából: 
„sőregiek vagyunk 
apai ágon.“ A közel 
két órás műsorban 

Berecz András ízes tájszólásban mesélt, de persze a népdalok 
sem maradhattak el, amikhez társultak Berecz István energikus 
táncai. Apa és fi a nemcsak szemet gyönyörködtető, de szívet-lelket 
melengető műsort állított össze, amiből áradt a szeretet.

Sajnos az érvényben lévő közegészségügyi rendeletek miatt az 
előadást csak megszabott számú néző láthatta, de aki bejutott, 
remekül szórakozott és csodás élményekkel gazdagodott, ami a 
mostani, vírusokkal teli időszakban sokat jelent! pe

ideig volt miniszterelnök, ezért 
sajnos nem tudta összes tervét 
megvalósítani. Szakály Sándor, 
a Veritas Történetkutató Intézet 
és Levéltár főigazgatója Velünk 
élő Trianon címmel tartott elő-
adást. Trianonban nem tisztes-
séges béke született – mondta 
Szakály Sándor.

tek a nemrégiben elhunyt Kusy 
Károlyra, aki a 24 éve indított 
rendezvény lelkes támogatója, 
társszervezője volt.

A Pro Pátria Honismereti 
Szövetség minden évben átadja 
a Pátria Díjat, ezúttal rend-
hagyó módon olyan személy 
kapta, aki tagja a Szövetség-
nek. Koncsol László jelenlegi 
tiszteletbeli elnök azonban be-
tegsége miatt nem lehetett je-
len, munkásságát Szabó László 
méltatta.

Az előadások sorát Prof. Dr. 
Marinovich Endre, a Veritas 
Történetkutató Intézet és Levél-
tár főigazgató-helyettese kezdte 
meg, aki Antall József minisz-
terelnökről adott elő. Rövid 

Kovács László történész elő-
adása elején elmondta, Pozsony-
nak éppen úgy 13 vértanúja volt, 
mint Aradnak. Rancsó Andrea 
hozzászólásában a Kincskeresők 
mozgalomra hívta fel a fi gyelmet, 
arra kérte a jelenlévőket, hogy 
segítsék terjeszteni a Kincske-
reső mozgalom fontosságát. nt

ismert és névtelen hőseinek tettei keltették 
ezt a csodálatot. Az ő küzdelmük egy jobb 
és igazságosabb társadalomért hősi halállal 
végződött, de önfeláldozó szellemiségük 
máig hat.” ek

az itt nyugvó Jeszenák Jánosra és Rázga 
Pálra emlékezve ugyanis olyan másfél év 
szomorú lezárására is emlékezünk, mely-
lyel kivívtuk az emberiség jobbik felének 
csodálatát. A forradalom és szabadságharc 
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A Szőttes 1969-ben alakult azzal a céllal, hogy segítse felkutat-
ni megőrizni a hazai és egyetemes magyar, valamint a környező 
népek hagyományainak legszebb értékeit, különös tekintettel a 
néptánc, népdal és hangszeres népzene felkutatására, ezek szín-
padi formában való feldolgozására és terjesztésére. Jelmondata a 
mai napig: Csak tiszta forrásból, mely meghatározza az együttes 
szellemiségét, hivatását.

A Csemadok Nyitrai Területi Választmánya és Gímesi Alapszer-
vezete október 10-én látta vendégül a Körön kívül című műsorral 
a Szőttes Kamara Néptáncegyüttest. A Szőttes gímesi fellépésén 
nagy sikert aratott. A rendezvényt támogatta a Kisebbségi Kulturális 
Alap és a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága a 
Bethlen Gábor Alapon keresztül.  nt

A Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet, Naszvad Város Ön-
kormányzata a Csemadok helyi alapszervezetével és a naszvadi 
Viza Citerazenekarral karöltve 2021. október 23-24-én Naszvadon 
rendezte meg a XXII. Országos Citeratalálkozót.

Idén ismét megtartották a 
Verséneklő Együttesek Orszá-
gos Fesztiválját. Legutóbb 2018-
ban találkoztunk a losonci Zsi-
nagógában, ahol a verséneklés 
kedvelői és művelői telt ház előtt 
együtt ünnepeltük a tizedik ren-
dezvényünket. A rendezvénnyel 
a célunk a megzenésített versek 
népszerűsítése, lehetőséget te-
remteni a műfajban dolgozó 
együttesek, szólisták országos 
bemutatkozására és szakmai fej-
lődésükre, különös tekintettel a 
fi atal korosztályra, abban a re-
ményben, hogy megszerettessük 
velük a verses zenélést. Fesztivá-
lunkat sorrendben a 11-ik éva-
dot már 2020-ban kellett volna 
megrendezni, de akkor ősszel 
karanténba kerültünk. A mosta-
ni fesztiválunk szigorú korláto-
zások mellett valósulhatott meg 
október 16-án Fülekpüspökiben. 
Megtiszteltetés és egyben kihívás 
is számunkra, hogy ennek a szak-
mailag is rangos eseménynek mi, 

Az ország minden részéből érkeztek citerazenekarok a találko-
zóra, a résztvevőket Molnár Zoltán, Naszvad város polgármestere 
köszöntötte, valamint jelen volt Balódi László, Nemeshodos 
község polgármestere, a Patócs Lajos Díj alapítója és Bárdos 
Gyula, a Csemadok országos elnöke, aki egyben a rendezvény 
védnöki szerepét is betöltötte. A citeramozgalmat szakmai 
szempontból Borsi Ferenc népzene-oktatási szakértő, a Magyar 
Kultúra Lovagja képviselte.

Az est végén a Patócs Lajos Emlékplakettet Patócs József  és 
Patócs Károly (Lajos bácsi testvérei) adták át a diószegi Dió Héj 
Citerazenekar vezetőjének. Zárásképpen Takács Ottó, a Szlovákiai 
Magyar Művelődési Intézet igazgatója elmondta, hogy a jövő évben 
a XXIII. Országos Citeratalálkozó Nemeshodos községben kerül 
megrendezésre, ahol a helyi citerások az együttes fennállásának 
50. évfordulóját is megünneplik majd. csemadok.sk

tudtunk fogadni fellépőket. 
Az első részben a verséneklés 
világában jól ismert rimaszom-
bati Páko Mária három cso-
portja nevezett be, mégpedig 
a Mákvirágok, a Viharvirág 
és egy különleges produkcióval 
vidékünk pedagógusai részvé-
telével a Pedagógussokk for-
mációval. 

A gálaműsor második részé-
ben kiváló zenészeket köszönt-
hettünk ismét. Nagyon értékes 
és magasszintű zenei élménnyel 
ajándékozta meg a közönséget a 
2014-ben alakult Zsapka Attila 
– Vadkerti Imre és Sipos Dávid 
trió, akiket ezúttal a Kormorán 
zenekar billentyűse, Szűts Ist-
ván egészített ki. A közönség 
hálás tapssal köszönte meg a 
színvonalas produkciókat. Ün-
nepi köszöntőt mondott Gál 
Veronika, a Csemadok Nógrá-
di Területi Választmány elnö-
ke. A műsort Demecs Andrea 
vezette.  gk

nógrádiak adhatunk otthont, ami 
egyben a Csemadok országos 
rendezvénye is. 

Műsorunk első részében a 
fesztiválra benevezett zene-

karok és szólisták mutatkoztak 
be. Sajnos a járvány miatt itt 
is a minimumra kellett csök-
kentenünk a résztvevők szá-
mát távolabbi helyekről nem 
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Az idén 22. alkalommal került megszerve-
zésre a Honismereti Mozgó Egyetem, mely 
Szlovákia egyik legnagyobb magyar középis-
kolai honismereti rendezvénye.

Az egyre szigorodó járványügyi előírások 
erre a rendezvényre is rányomták kézjegyü-
ket. A hagyományos, a magyar gimnáziumo-
kat Nagykapostól Rimaszombatig felölelő 
honismereti rendezvényen résztvevő iskolák 
száma beszűkült. Ennek ellenére az idei 
rendezvényen is közel félszáz, a történelem, 
nemzetünk sorsa iránt érdeklődő gimnazista 
és tanáraik vettek részt.

A Branyiszkói-hágó tetejét, ahonnan tiszta 
időben belátható szinte az egész Szepesi-
medence, most a csalóka Tátra tejföl sűrű-
ségű köddel lepte meg. Így mindenkinek a 
fantáziájára volt bízva, hogy képzelje el az 
alatta található, a környék fölé mintegy 200 
méterrel magasodó mészkősziklára épült 
szepesi várat, mely  4 hektáros kiterjedésével 
Közép-Európa egyik legnagyobb vára. A 
hágón rövid előadás hangzott el a magyar 
forradalmi sereg 1849. február 5-én lezajlott 
győztes branyiszkói csatájáról. A forradal-
már seregek emlékét hirdető emlékművet a 
múlt század negyvenes éveiben lerombolták. 
Viszont az eredeti emlékmű felállításának 
helyétől nem messze, egy szerény kopjafa 
tanúskodik a 48-as magyar, szlovák és német 
nyelvet beszélő honvédek hősiességéről. 

Korotnok község temetőjében áll a hágó 
bevételénél 1849 februárjában elesett magyar 
honvédek síremléke. Itt Szepesség történel-
méről és a branyiszkói csatáról rövid előadás 
hangzott el. Az 1848/49-es szabadságharc 
történéseinek felidézése után a síremlék 
megkoszorúzása következett.

A következő megálló, már a vadregényes 
Hernád-áttörés, a mai szóhasználatban a 
„Szlovák paradicsom” lett. A félnapos gya-
loglás vadregényes, sötét és nehezen meg-
közelíthető, völgyszakadékokkal és zuhogó 
vízesésekkel tarkított turistaútvonalon veze-
tett. A szurdoktúra során eljutottak a Tompa 
Mihály által is megénekelt Menedékkőre. 
Itt a karthauzi Vörös Kolostornál a diákok 
megismerték a Menedékkő történetét, és a 
karthauziak életét. 

 „Honismereti túránk” második napján 
a Magas-Tátra kiszámíthatatlan éghajlata 
ellenére az ég kegyes volt a csoporthoz. A 
honismereti rendezvény legészakibb pontja, 
a ma már Popráddal összeépült hangulatos 
Szepesszombat lett. A résztvevők megcso-

A középiskolások Honismereti Mozgó Egyeteme

dálhatták a város mai napig eredeti állapo-
tában megőrzött reneszánsz stílusú épületeit. 
A főtéren emelkedő, 1848/49-es emlékmű 
magyar szövege is történelmi múltunk gyö-
kereit idézi. Hála néhány lokálpatriótának 
az emlékművet a közelmúltban felújították, 
így emléktáblája ismét büszkén hirdetheti, 
a felállíttatóinak szellemét: „Édes magyar 
hazánk iránti szeretetből”.

A következő megálló Késmárk volt, mely-
nek egyik híressége a késmárki evangélikus 
fatemplom, melynek építésekor egyetlen 
fémszöget sem használtak fel. Ennek szom-
szédságában egy vörös kupolájával ékeskedő 
evangélikus templom oldalkápolnájában ta-
lálható Thököly Imrének, a Habsburg-ellenes 
függetlenségi harc kuruc vezérének, Felső 
Magyarország és Erdély fejedelmének mau-
zóleuma. Rövid történelmi ismertetés után a 
Mozgó Egyetem tagjai, a Himnusz eléneklésé-
vel tisztelegtek a fejedelem hamvai előtt. 1945. 
június 19-én a přerovi vasútállomásnál 73 
gyermek, 116 nő és 65 többségében időskorú 

férfi , közöttük sok késmárki lett a csehszlovák 
hadsereg vérontásának áldozata. A templom-
ban emléktábla hirdeti emléküket.

A Mozgó Egyetem útja innét hazafelé veze-
tett. A szepesi várat valamikor katonák hada 
védte. Manapság viszont elég egy, az odavezető 
úton keresztbeállított személyautó és egy lát-
hatósági mellénybe öltözött kisebbségi, hogy 
az érdeklődők hadát sikeresen visszaverje. Így 
a vár helyett a középkori szürrealista művészet 
egyik legszebb alkotásában lehetett gyönyör-
ködni, a közeli zsigrai templomban. A temp-
lomnak a 14. század második feléből származó, 
keresztény szimbólumokat ábrázoló Élő kereszt 
freskója lenyűgöző. A branyiszkói alagút szokás 
szerint karbantartás miatt zárva tartott. Így a 
valamikori hadi úton átkelve, már meg lehetett 
mutatni Sáros  XIX. és XX. század legjelen-
tősebb festőinek szülő és –alkotóműhelyeinek 
helyszínét. Jérnyén és Szinyén Szinyei Merse 
Pál, Kisszebenben, hol Csontvári Kosztka Tiva-
dar alkotásai születtek. Utána már csak Eperjes 
intett búcsút a hazafelé tartó, emlékekkel és 
élményekkel feltöltődött diákoknak.

A szervező Köteles László, a Csemadok 
alelnöke szavai szerint: „a Mozgó Egyetem 
célja, hogy a fi ataljaink megismerhessék 
szülőföldünket, nemzetünk történelmének 
értékeit. Az etnikai határon túl, szlovák, ru-
szin, goral és német lakosságú községekben 
a mai napig számos magyar vonatkozású 
emlékhely található. Ha mi elfeledkezünk 
ezekről, nem lesz, aki számon tartsa őket, és 
el fognak tűnni. Reméljük, hogy kulturális és 
történelmi múltunk tovább élhet, ha sikerül 
újból és újból valamit átadni az utánunk jövő 
generációnak e csodálatos örökségből.”

A szigorítások ellenére már most több 
iskola is jelezte, hogy diákjai jövőre is 
részt vennének ilyen honismereti rendez-
vényen.  szilágyi
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52. Szenczi Molnár Albert Napok
2021. október 1-én koszorúzási ünnepséggel kezdetét vette az 52. 

Szenczi Molnár Albert Napok rendezvénysorozat. A nyitórendez-
vényen Szencen a városháza előtti parkban lévő Szenczi Molnár 
Albert szobránál Metzner Dóra Garai Gábor: Magyarok című versét 
szavalta, Édes Ákos deáki református lelkész tartotta az ünnepi be-
szédet. Majd utána a jelenlévő intézmények, szervezetek, egyházak 
elhelyezték koszorúikat a szobornál, a Himnusz eléneklésével ért 
véget a koszorúzási ünnepség.

Az ünnepi szónok beszédében kiemelte: „Hiszem, hogy nekünk 
protestánsoknak október elsején mindig egy kicsit hevesebben dobban 
a szívünk, hiszen a reformáció havába értünk. (…) Hiszem, hogy 
önöknek, szencieknek is hevesebben dobban a szívük ilyenkor, hiszen 
már több mint egy fél évszázada emlékeznek meg a szenci születésű 
magyar ajkú reformátorról, Szenczi Molnár Albertről”

Ezt követte a szenci művelődési ház Labirintus termében Korpás 
Éva és zenekarának műsora Szívharang címmel, valamint Szilva 
József: Van Gogh megidézése és Görföl Jenő: Megtartó Felvidék 
című kiállítások megnyitója.

Az 52. Napok következő rendezvénye október 6-án volt Szencen a 
VMK nagytermében, Silvester Lavrík – Garajszki Margit: Csöndes 

ház című előadását látta a közönség a Komáromi Jókai Színház 
előadásában. 

Október 10-én a Csemadok Hegysúri Alapszervezete szervezé-
sében került sor Ízek és érzések címmel Vass Laura gasztronómiai 
előadására, könyvbemutatójára és Vincze Csilla fényképkiállítására, 
melyre nemcsak a községből, hanem a szélesebb környékről is ér-
keztek vendégek. Az étel- és fotókészítés személyes indíttatásairól, 
a kreativitásról és az alkotás öröméről folyt kötetlen és tanulságos 
beszélgetés ételkóstolóval egybekötve.

Október 23-án a rétei református templomban adott koncertet a 
boldogfai születésű Árva Dávid musicalénekes, aki a pozsonyi Új 
Színpadon musical-darabokban szerepel. A Zene a legjobb barátom 
című műsorral nagy sikert aratott, műsorában Wass Albert meg-
zenésített versei, egyházi és világi énekek hangzottak el. Zongorán 
kísérte az érsekújvári születésű kitűnő zongorista Ľudovít Kotlár. 

A Napok irodalmi estjére október 27-én Szencen a VMK Labirin-
tus termében került sor. A vendégek: Tóth László, József Attila-díjas 
költő, Juhász Katalin, Madách-nívódíjas költő, az est házigazdája 
Bárdos Ágnes előadóművész volt. A beszélgetés kellemes hangu-
latban folyt. fm


