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Jót, s jól a Csemadokban is
Tisztújító közgyűlést tartott a Csema-

dok. A szeptember 15-én Érsekújvárban 
megtartott közgyűlés előtt megkoszorúzták 
Czuczor Gergely szobrát, mely a Csemadok 
Érsekújvári Alapszervezetének székhelye 
előtti téren áll. A közgyűlés jelszava Kazin-
czy Ferenc gondolata volt: „Jót, s jól”.

A közgyűlésen az összes régió képviseltette 
magát, a munkaértekezlet előtt a meghívott 
vendégek szóltak a küldöttekhez. Klein Otto-
kár, Érsekújvár polgármestere, Czimbalmosné 
Molnár Éva, a Nemzetpolitikai Államtitkárság 
Felvidéki Főosztály főosztályvezetője, Forró 
Krisztián, a Magyar Közösség Pártjának elnö-
ke, Bukovszky László kormánybiztos, Tokár 
Géza, a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának 
szóvivője is üdvözölte a jelenlévőket.

A szeptember 15-ei konferencia elsődleges 
feladata a tisztújítás volt, de értékelések is 
elhangzottak. Bárdos Gyula az elmúlt öt 
év tevékenységét ismertette, kiemelte: A 
munkát a Csemadokban is megakasztotta a 
járvány, ennek ellenére az utolsó választási 
időszak sikeresnek mondható.

A választásokon Bárdos Gyulának nem 
volt ellenfele az elnöki tisztségre, a küldöt-
tek titkos szavazással támogatták őt, így az 
elkövetkező négy évre ismét Bárdos Gyula 
lesz a Csemadok országos elnöke.

Az általános alelnöki tisztségre két jelölés 
érkezett, Köteles László és Petheő Attila 
versenyéből Köteles László került ki győz-
tesen.

Az ellenőrző bizottság elnöke Nagy Anikó 
lesz a következő időszakban is.

A nyugati régió alelnöke Mézes Rudolf, 
a közép-szlovákiai régió alelnöke Balogh 
Gábor, a kelet-szlovákiai régió alelnöke Ko-
pasz József lett.

A szórványért felelős elnökségi tag Kiss 
Beáta, az ifjúságért felelős elnökségi tag 
Neszméri Tünde lett. A további elnöksé-
gi tagok Hornyák István, Hrubík Béla, 
Sátor Zoltán és Sztruhár Izrael Diana 
lettek.

A közgyűlés elfogadta a Csemadok prog-
ramját, melyet lapunk hasábjain is köz-
lünk. 

A Szlovákiai Magyar Társadalmi és 
Közművelődési Szövetség – Csemadok 
programja:

Szlovákiai Magyar Társadalmi és Köz-
művelődési Szövetség – Csemadok nyitott 
kulturális, társadalmi, érdekvédelmi szövet-
ség, amely segíti a magyar civil társadalom 
működését, tudatosítva:

–  hogy a Szlovák Köztársaság területén 
élő magyarok nem kisebbség, hanem ezen 
a területen őshonos nemzeti közösség, a 
magyar nemzet része,
– hogy a Szlovákia területén élő magyarság 

nem szakadt el önként Magyarországtól, 
és hovatartozása kérdésében soha nem 
kapta meg az önrendelkezés jogát, sem 
lehetőségét,

– hogy a nemzeti közösséghez való tartozás 
érzése emberi alapérték,

– hogy elsőrendű feladat a magyar nemzet 
önbecsülésének helyreállítása (a nemzeti 
önvizsgálat, önértékelés, önérzet megerő-
sítése),

Tudatosítva, hogy nemzeti létünk megha-
tározásának feltétele a nemzeti értékőrzés, 
hagyományőrzés és közösségszervezés, 
tevékenysége során az alábbi célok eléré-
sét tekinti megkülönböztetett fontossá-
gúnak:
– elősegíteni a szlovákiai magyar nemzeti 

közösség önszerveződését,
– korunk követelményeinek megfelelő szin-

ten, az önigazgatás elve alapján hozzá-
járulni a szlovákiai magyarság közmű-
velődéséhez (a megalakulása óta eltelt 
évtizedek alatt kifejtett tevékenységének 
tapasztalataira és eredményeire építve) 

– kiemelt feladatként kezelni a tagság és a 
szlovákiai magyarok önazonosságának 
megtartását és fejlesztését, nemzeti kul-
túránk, hagyományaink és anyanyelvünk 
megőrzését és ápolását, különös tekintettel 
az anyanyelvű oktatás biztosítására az 
óvodáktól az egyetemig, célul kitűzve az 
egész felvidéki magyar közösségünk gya-
rapodását,

– a Szlovák Köztársaság jogrendjével össz-
hangban, az európaiság szellemében részt 
vállalni a nemzetiségi kultúra országos 
feladatainak megvalósításában, ebből ere-
dően a szövetség alanyi jogon igényt tart 
a zavartalan működést biztosító törvényi 
háttér megteremtésére, és állami költség-
vetési támogatásra. 

– együttműködni az azonos vagy hasonló 
célokat felvállaló civil szervezetekkel, ki-
emelten a szövetség által alapított intéz-
ményekkel.
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A Csemadok céljai és állandó jellegű 
feladatai:

Szövetségünk nyitott minden kulturális 
érték iránt. Közművelődési tevékenységével 
támogatja és ösztönzi:
– a felvidéki magyarság társadalmi és köz-

művelődési önszerveződését, nemzeti iden-
titástudatának megőrzését, erősítését és 
kulturális hagyományainak ápolását,

– a szlovákiai magyarság kulturális és szelle-
mi fejlődésének elősegítését, az egyetemes 
magyar kultúra értékeinek megismerését 
és átörökítését,

– az anyanyelv szabad használatának további 
biztosítását és bővítését az oktatás, a kul-
túra a művelődés és a közélet területén,

– a szülőföldhöz és az anyanyelvhez való 
jogtudat, az egységes magyar nemzethez 
való tartozás érzésének kialakítását, hang-
súlyozva nemzeti ünnepeink identitást erő-
sítő jelentőségét,

– a történelmi múlt feltárását és intézményes 
kereteinek kialakítását, tárgyi értékeink 
megőrzését és bemutatását,

– természeti örökségünk megőrzését, tájké-
pünk identitástudatot erősítő jellegének 
megtartását,

– a fi atalság fokozott bevonását a szerveze-
tek munkájába már óvodás kortól, saját 
módszereivel hozzájárulni az anyanyelvi 
oktatásban részesülő gyermekek arányá-
nak növeléséhez,

– az ifjúsággal való munka kiterjesztését,a 
fi atal korosztály bevonását az  alapszerve-
zeteink életébe.

– tagságunk bővítését, a magyar kultúrá-
val és közélettel eddig kapcsolatba nem 
kerülő személyek bevonását a Szövetség 
tevékenységébe,

– a szórványban és a peremvidéken élő ma-
gyarság felzárkóztatását, széleskörű tájé-
koztatását,  a kis közösségek felkarolását

– cselekvési terv kidolgozását és rendszeres 
megújítását a szórványosodó közösségek 
számára,

– a szlovák településeken lévő szórvány-
foszlányok felkutatását és kapcsolatok 
kialakítását

– a szövetség jeles személyiségei életművének 
feldolgozását,

– az együttműködést a magyar történelmi 
egyházakkal, a helyi és a kerületi önkor-
mányzatokkal, a kistérségi tömörülések-
kel, a Szlovákia Magyar Cserkész Szövet-
séggel, a Szlovákiai Magyar Pedagógus 
Szövetséggel, a Szlovákiai Magyar Szülők 
Szövetségével

– a Szlovák Köztársaság területén élő nem-
zeti közösségekkel és etnikai csoportokkal 
való sokoldalú együttműködést,

– a nemzetközi szerződések által is szorgal-
mazott határon átnyúló együttműködést a 
magyarországi kulturális szövetségekkel, 
valamint a más országokban élő kisebbsé-
gek, illetve a szórványban élő magyarok 
szervezeteivel, 

– a Csemadok országos rendezvényeinek az 
összehangolását.

A Csemadok rövid távú feladatai az elkö-
vetkező Országos Közgyűlésig terjedő idő-
szakban: 
– Erősíteni és korszerűsíteni a szervezeti 

életet (tagnyilvántartás, a tagdíjak rende-
zése stb.), növelni a taglétszámot,

– Méltóképpen megemlékezni a Csemadok 
megalakulásának 75. évfordulójáról,

– A Csemadok tevékenységét biztosító, elő-
segítő intézményeket létesíteni, beleértve 
a modern kommunikációs technológiák 
és a közösségi háló lehetőségeit,

– Folytatni a Szövetségen belüli információs 
rendszer építését, folyamatosan frissíteni 
a Csemadok honlapját. Kapcsolattartási 
formákat  találni a vészhelyzet időszakára, 
tartani a személyes kapcsolatot az idős, 
beteg Csemadok tagokkal,

– Bővíteni a Csemadok házak hálózatát,
– A fi atalság bevonása által növelni a már 

korábban bevezetett ifjúsági kártya hi-
telét,

– Tisztviselőink számára képzést nyújtani a 
kultúra modern menedzselésének téma-
körében,

– Nemzettudatunk erősítése érdekében em-
lékezzünk meg a jeles történelmi, irodalmi, 
tudományos eseményekhez és személyekhez 

kötődő kerek évfordulókról. Fordítsunk 
kellő fi gyelmet az író-olvasó találkozók, 
elsősorban a hazai magyar szerzőkkel való 
összejövetelek megszervezésének. Méltó-
képpen emlékezni a jubileumokra, pl. 2023-
ban Petőfi  és Madách évfordulójára, 2024-
ben Csokonai és Jókai évfordulójára, 

– Csemadok szórvány programjának kidol-
gozása,

– Csemadok ifjúsági programjának kidol-
gozása.

Működési formák
A Szövetség működésének szervezeti ke-

reteit, a különböző tevékenységi formák 
megvalósítását az alapszervezetek és a 
közművelődési közösségek biztosítják. Az 
együttműködés, együttgondolkodás és szak-
értelem záloga a regionalizmus elve alapján 
létrejött országos tanács, az országos elnök-
ség, az elnökök tanácsa a területi választ-
mányok aktív szervező és irányító munkája, 
valamint a felkészült szakmai háttér. 

Anyanyelvünk értékeinek megőrzése, ápo-
lása és művelése érdekében szövetségünk 
nyelvművelő összejöveteleket, anyanyelvi 
vetélkedőket, nyelvjárásgyűjtést, író-olvasó 
találkozókat, gyermek- és ifjúsági olvasó-, va-
lamint nyári anyanyelvi táborokat szervez.

Szövetségünk támogatja és terjeszti a mű-
vészeti értékeket (irodalmat, zenét, táncot, 
képzőművészetet, stb.) és a tudományos és 
természettudományos ismeretterjesztést. E 
célból a belső szervezeti élet minden szintjén 
s a szakmai társaságokkal együttműködve 
tudományos tanácskozásokat, kiállításokat, 
hangversenyeket, színházi bemutatókat és 
látogatásokat, kirándulásokat, irodalmi és 
kulturális napokat, író-olvasó találkozókat, 
képzőművészeti, zenei, művelődési vetélke-



32021. október

ELSÔ KÉZBÔL SZÍNES

dőket, tudománynépszerűsítő rendezvénye-
ket, fi lm-, videó-, fotóklubokat szervez és tart 
fenn, valamint aktívan segíti a tudományos 
és művészeti kiadványok megjelenését és 
terjesztését.

Gyermektáborok, gyermek játszóházak, 
természetjárók körének létrehozásával ki-
emelt módon segíti a gyermek és ifjúsági 
közösségeket, elősegítve ezzel a fi atalok 
közeledését Szövetségünkhöz.

Honismereti, természetrajzi, néprajzi, kör-
nyezetvédelmi gyűjtéseket, kiállításokat, tá-
borokat és ismeretterjesztő tanfolyamokat, 
tanulmányi kirándulásokat és nyelvi tábo-
rokat szervez, népszerűsíti a hagyományos 
népi mesterségeket, ösztönzi azok gyakorlati 
oktatását, megmaradását és továbbadását.

A szlovákiai magyarság egyre aggasztóbbá 
váló megosztottságának lefékezésére Szö-
vetségünk nagyon sürgősnek tartja az 
egyetemes magyar és helyi forrásokból 
táplálkozó történelmi tudat kialakítását 
és megőrzését. Szorgalmazza szellemi és 
tárgyi értékeink (történelmi és népi épít-
mények, emléktáblák, szobrok, emlék és 
kegyhelyek, helytörténeti és honismereti 
emlékszobák, temetők, síremlékek, dűlő-
nevek stb.) feltárását, számbavételét, rend-
szerbe gyűjtését, feldolgozását, valamint 
újak megteremtését.

A hagyományőrzés érdekében támogatja 
a jeles történelmi évfordulókról, helytör-
téneti eseményekről való megemlékezést, 
falunapok szervezését, régi népszokások 
felelevenítését, emlékszobák, emlékművek 
létrehozását, jellegzetes kultúrtájaink meg-

ismertetését, a hagyományőrző csoportok 
jubileumainak megtartását.

Szorgalmazza a népi kultúra szellemi és 
tárgyi emlékanyagának tudományos igényű 
feltárását és dokumentálását. A magyar tan-
nyelvű iskolákra és a helyi önkormányzatok 
segítségére is támaszkodva törekszik a nép-
hagyományok ma is élő, vagy időszerűsíthető 
területeinek ápolására és továbbadására. 
E célból honismereti, néprajzi, tájvédelmi, 
környezetvédelmi gyűjtéseket, táborokat, is-
meretterjesztő tanfolyamokat és tanulmányi 
kirándulásokat valósít meg.

A helyi önkormányzatokkal, a múzeumok-
kal, irattárakkal, könyvtárakkal, képtárakkal 
együttműködésben az anyagfeltárás és fel-
dolgozás intézményesítésére törekszik.

A kisközösségek kialakítása és személyi-
ségalakító szerepének elmélyítése végett 
szövetségünk kiemelt fi gyelmet szentel a 
pódiumművészet és a hagyományápolás cél-
jából létrejött csoportok és baráti társaságok 
tevékenységének a szövetség keretein belüli 
biztosítására.

A műkedvelő társulások tevékenysége, 
fejlődése és a műsorok színvonalának fenn-
tartása érdekében más szlovákiai magyar 
civil szervezetekkel együttműködve helyi, 
területi és országos versenyeket, bemutató-
kat, fesztiválokat szervez.

Szövetségünk továbbra is támogatja a fi ata-
lok közművelődési és öntevékeny művészeti 
tevékenységét. Országos, körzeti, járási elő-
adóversenyeket, nyelvművelő napokat, zenei 
emléknapokat, gyermek-, ifjúsági bábos és 
színjátszó seregszemléket, nyári nemzetközi 
anyanyelvi táborokat, történelmi és honis-
mereti vetélkedőket szervez.

Szövetségünk szükségesnek tartja sokré-
tű interetnikus kapcsolatok kialakítását, a 
kölcsönös megismerésen alapuló konfl ik-
tusmentes együttélést és a kulturális értékek 
cseréjét. Törekszik az egymás identitását 
tiszteletben tartó, egyenrangú alapokon 
nyugvó együttélésre a szlováksággal és az 
itt élő többi nemzeti közösségekkel, közös 
történelmi múltunk, kulturális hagyomá-
nyaink megbecsülésére, s ezek értékeinek 
közös ápolására.

Sokrétű kulturális, népművelő és társadal-
mi tevékenységünk legfontosabb és elsődle-
ges célja a jövőben is tagságunk és járásaink 
magyarsága nemzettudatának elmélyítése, 
nemzeti identitásának alakítása lesz. Erő-
síteni akarjuk tagságunk szülőföldhöz való 
jogtudatát és az egységes magyar nemzethez 
tartozás érzésének elmélyítését.

Érsekújvár, 2021. szeptember 15.
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A Csemadok Országos Tanácsának tagjai 

Foglszinger Attila – Pozsonypüspöki
Nagy Elza – Pozsonypüspöki
Bárdos Gyula – Szenc
Kállay Ottó – Fél
Galambos Erzsébet – Szenc
Hornyák István – Éberhard
Baranyay Alajos – Zsigárd
Losonszky Margit – Feketenyék
Mészáros Győző – Deáki
Mézes Rudolf – Taksony
Száraz Erzsébet – Nagyfödémes
Jurás Lívia – Pered
Žiaček Adrianna – Zsigárd
Botló Judit – Somorja
Fodor Denisza – Bős
Földváry Terézia – Sárosfa
Karaffa Attila – Dunaszerdahely
Lázok Attila – Padány
Sátor Zoltán – Alistál
Erdélyi Zoltán – Martos

Nagy Péter – Gúta
Petheő Attila – Komárom
Szalay Rozália – Kolozsnéma
Vass Laura – Ekel
Danczi József – Bény
Kantár Éva – Szímő
Ožvald Norbert – Besenyő
Sztruhár Izrael Diána – Bajta
Bencz Margit – Gímes
Tóth Borbála – Pográny
Kiss Beáta – Nyírágó
Szarka Katalin – Palást
Török Alfréd – Hontfüzesgyarmat
Balogh Gábor – Ipolybalog
Hrubik Béla – Ipolynyék
Kliment Éva – Ipolyszécsénke
Demecs Andrea – Losonc
Fekete Gábor – Fülek
Tóth Csilla – Rimaszombat
Albert Éva - Gesztete

Cerovszký Gyula – Jánosi
Miko Attila – Tornalja
Molnár Katalin – Tornalja
Csefo Ida – Berzéte
Hlivák Sándor - Rozsnyó
Tóth Lucia – Rozsnyó
Bubenko György – Him
Csoltkó Jenő – Jászó
Koleszár János - Tornaújfalu
Köteles László – Szepsi
Hanesz Angelika – Kassa
Rácz Valéria – Kassa
Kopasz József - Kistárkány
Szakszon Anna - Zétény
Zvolenský Gabriella – Királyhelmec
Üveges Róbert – Nagykapos
Varga Tibor – Kaposkelecsény
Szalay Szilvia – Komárom
Szanyi Márk - Szeszta
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Augusztus 20-a, a 
magyar államalapí-
tás és Szent István 
király ünnepe. Ma-
gyarország és a vi-
lág magyarságának 
nemzeti ünnepe. A 
Csemadok Rappi 
Alapszervezete ün-
nepséggel emlékezett 
meg a magyarság legnagyobb ünnepéről. A rendezvény szentmisével 
kezdődött, igét hirdetett Manka Péter losonci káplán, aki szentbe-
szédében méltatta államalapítónk nagyságát és bölcsességét, majd 

megáldotta az új ke-
nyeret. Az ünnepség 
a kultúrház mellett 
folytatódott, ahol a 
közel 100 résztvevő 
jelenlétében a szer-
vezők meggyújtották 
a magyar összetarto-
zást jelképező őrtü-
zet. Közreműködött 

a fülekkovácsi Mezei csokor éneklőcsoport. Az ünnep végén Sóky 
László polgármester köszöntötte a meglepően szépszámú résztvevőt, 
akik között nem csak helyi lakosok voltak, hanem a környékbeli 
falvakból – Kalonda, Vilke, Terbeléd, Fülekkovácsi, Mucsíny, Pilís 
– is voltak szép számmal.

Minden elismerés a rappiaknak a szépen megszervezett ünnep-
ségért.  Fotó, szöveg: GK

Ideális időjárás mellett került sor a szenci Csemadok által szerve-
zett kirándulásra Dévénybe és Pozsony belvárosába. Az első meg-
állónk Dévény vára volt, ahol Korpás Árpád idegenvezető segített 
a múlt felidézésében. Utána Pozsony belvárosában végignéztük a 
történelmi utcákat, épületeket és a magyar vonatkozású helyeket. 

Betekintettünk a Szent Márton-dómba is, innét a várba mentünk 
és megnéztük a nemrég kialakított új várkertet és környezetét. 
A kirándulás végén megálltunk a Medikus-kertben a Petőfi -szo-
bornál. Záróakkordként elénekeltük nemzeti imánkat.  szenc.sk

Sajógömörben csen-
dült a nóta és szívesen 
perdült volna a lány is, 
mert olyan kiváló han-
gulatot teremtettek a 
jubileumi XV. Czinka 
Panna Fesztivál fellé-
pő művészei: Szeredy 
Krisztina és Bokor 
János nótaénekesek, s 
persze a csodálatos zenekar ifj. Botos Béla prímással az élen. A 
Csemadok Rimaszombati Területi Választmányának rendezvénye 
bár 15. alkalommal valósult meg, tulajdonképpen már harminc 
évvel ezelőtt indult útjára, hiszen kétévente kerül megrendezés-
re. A szervezők nagy örömére az időjárás is kedvezett, kellemes 
szeptemberi napsütésben Czinka Panna felújított mellszobrának 
koszorúzási ünnepségével vette kezdetét a fesztivál, ahol Albert 
Éva a Csemadok Rimaszombati Területi Választmányának alelnö-
ke mondott ünnepi beszédet, megidézve Czinka Panna emlékét, 
majd Jankósik Zoltán, Sajógömör polgármestere szólt az ünneplő 
közönséghez. A szoborhoz most is, mint eddig mindig, a zenekar 
jóvoltából cigányzenével vonultak a résztvevők. A rendezvény a 
helyi kultúrházban folytatódott egy fergeteges nótaesttel, ahol 
a közönség végig együtt dalolt az énekesekkel, akiket felállva, 
vastapssal jutalmazott meg. Nagyon szép, jóhangulatú rendez-
vény volt a XV. Czinka Panna Fesztivál, ahol szereplők és nézők 
egyaránt jól mulattak! PE

A lévai várudvar-
ban került megren-
dezésre szeptember 
második hétvégéjén 
a lévai és környékbeli 
magyar közösség erő-
sítését szolgáló Lévai 
Nyári Fesztivál, me-
lyen fellépett: Écsi Gyöngyi, Göbő Anna és Göbő Sándor, a Juhász 
Gyula Alapiskola diákjai és a GolDDies Szvingatlanügynökség 
zenekar, amely a 20. század híres fi lmzenéivel és kupléival szóra-
koztatta a közönséget. 

A családias hangulatú rendezvény szervezői gondoltak minden 
korosztályra: a legkisebbeket Izolda népi játékai, illetve kézműves 
foglalkozás fogadta és szórakoztatta, a lévai és környékbeli kézmű-
vesek kirakodóvásárán pedig egyedi készítésű táskák és dísztárgyak, 
ikebana, különleges ékszerek, magyar könyvek, valamint gasztronó-
miai fi nomságok közül választhattak a látogatók, de természetesen 
idén sem maradhatott el a hagyományos gulyásfőző verseny. Az idei 
fesztivál a KULTMINOR támogatásával valósult meg. de

Tíz éve, mintha tegnap lett volna, köszöntötték barátai, ismerősei, 
a Csemadok és a néptáncmozgalom tagjai Dunaszerdahelyen a 
hetvenéves Quittner Jánost. Rajtunk, akik ott voltunk bizony elég 
mély nyomokat hagyva múltak el az azóta eltelt évek. Szerencsére 
János, Jancsi, Jancsi bácsi, „a Quittner” mai, nyolcvan évesen is tenni 

akaró, nyughatatlan ma-
radt. A további évekhez 
adjon neki erőt barátai, 
ismerősei, a szakma tisz-
telete  és szeretete.

A Csemadok népes 
családja nevében gra-
tulálunk a Csemadok 
Életmű Díjas Quittner 
Jánosnak. GJ
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Végre valahára a nyár meghozta a várt la-
zításokat, ami a járványügyi helyzetet illetti. 
Így kerülhetett sor a jubileumi 70. Csemadok 
Járási Kulturális Ünnepélyre és Szövetkezeti 
Napra a bősi parkban. Ünnepségünket jelen-
létével megtisztelte országos elnökünk Bárdos 
Gyula is. Az ünnepségünk immár 25. éve a 
honfoglalási emlékoszlop megkoszorúzásával 
kezdődött a Csemadok-háznál. A műsorban 
felléptek a bősi néptánccsoportok, a nyárasdi 
és illésházi citerazenekarok, a bősi és alistáli 
fi atalok, majd Dóka Zsuzsa és Bősi Szabó 
László nótaműsora után fergeteges Kormorán 
koncerttel zártuk az ünnepséget. Egy héttel 
később a Csemadok-ház melletti parkban 
megrendeztünk a hagyományos Szent István 

madok Bősi Alapszervezete és a Kék Duna 
Vegyeskar több tagja. A bécsi Európa Club 
ünnepelte fennállásának 57. évfordulóját egy 
csodálatos koncerttel. A Nemzetközi Duna 
- Filharmónia zenekari hangverseny felejthe-
tetlen élmény volt számunkra. 

A pandémia alatt sajnos elszoktunk egy-
mástól, a közösségtől, ezért is volt fontos 
az egyes rendezvények megtartása. Hogy 
újra összekovácsolódjunk – vezetőség, aktív 
tagok, csoporttagok – úgy döntöttünk, hogy 
kirándulni megyünk egy kicsit Rákóczi feje-
delem és a fi nom tokaji borok nyomában. A 
háromnapos kirándulásunk fő állomásai: Bős 
– Bodrogkeresztúr – Sátoraljaújhely – Borsi 
– Széphalom – Hercegkút – Gomboshegyi 
kilátó és pincesor – Sárospatak – Bős. Szep-
tember 17-én keltünk útra, hogy felfedez-
zük Tokaj csodáit, ellátogassunk II. Rákóczi 
Ferenc fejedelem szülőhelyére Borsiba a 
Rákóczi kastélyba és tiszteletünket tegyük 
Kazinczy Ferenc egykori birtokán, ahol több 
éve működik a Magyar Nyelv Múzeuma és 
itt található nagy nyelvújítónk és család-

Szeptember 22-én a Csemadok Gímesi Alapszervezete és Nyitrai 
Területi Választmánya meghívására a Nyitrai járás magyar óvodásai 
és az alsótagozatos tanulók megtekintették a Terülj terülj asztalkám 
című mesét a Felvidékre látogató Brighella Bábtagozat előadásában. 
A szatmárnémeti bábszínház fergeteges előadást tartott a gímesi 
kultúrházban, a gyerekek kipróbálhatták a kukoricamorzsolást, 
majd elkezdődött a mese. Az előadás után a gyerekek közül többen 
megjegyezték, jó is lenne olyan asztalka, ami mindig tele van és olyan 
bárányka, amelyik aranyat szór a szőréből.  nt

2019. márciusában még köszönthettük Érsekújvárban, velünk ün-
nepelte a Szövetség megalakulásának 70. évfordulóját a Csemadok 
egyik alapító tagja, Restár János, aki több évtizeden át volt a Cse-
madok Vágfarkasdi Alapszervezetének elnöke. Szeptember végén 93 
éves korában sajnos távozott a Csemadok népes családjából. Emlékét 
megőrizzük. gj

Napot és az Új Kenyér Ünnepét. Az öku-
menikus kenyéráldás és ünnepi beszédek 
után a helyi csemadokosok műsorát láthatta 
a szépszámú közönség. A megáldott új ke-
nyér megkóstolása után a kiscipók is gazdára 
találtak. A befolyt összegből karácsonykor a 
nyugdíjas otthon lakóinak kedveskedünk egy 
kis ajándékkal. 

Kedves meghívásnak tettünk eleget szep-
tember 4-én, amikor Petronell–Carnuntum 
csodálatos kastélyába látogatott el a Cse-

jának sírkertje. Koszorút helyeztünk el II. 
Rákóczi Ferenc szobránál a borsi kastélynál 
és Kazinczy Ferenc sírhelyén. A hazatérés 
napján Sárospatakra látogattunk, ahol a 
református kollégium nagykönyvtárát te-
kintettük meg majd a gimnázium parkját, 
épületegyüttesét. Végezetül a sárospataki 
Rákóczi várba látogattunk el. Azt hiszem, 
különös élményt jelentett a két borkóstoló, 
az egyik a Bott- pincében, ahol városunk szü-
lötténél Bodó szül. Bott Jutka pincészetében 

jártunk, aki ez évben kiérdemelte a „borá-
szok borásza” címet. A másik borkóstoló 
pedig a Gomboshegyi Götz- pincészetben 
volt, ahol megtekintettük a 100 méter hosszú 
riolittufa alapkőzetbe vájt pincejáratokat és 
bort is kóstoltunk.

Kicsit kifáradva, de élményekkel telve ér-
keztünk haza, és pár nap múlva már az őszi 
és adventi időszak rendezvényeinek szerve-
zésébe fogtunk, amelyekről majd szeretnénk 
az Első Kézből hasábjain hírt adni. na
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Érsekkétyen szeptember 11-én 5. alkalom-
mal került megrendezésre a Nyisd ki rózsám, 
nyisd ki, csikorgó kapudat elnevezésű hagyo-
mányőrző nap, amelyet szüreti felvonulás-
sal kötöttek egybe. A felvonulást követően 
a kultúrműsor a tájházban valósult meg. A 
rendezvényen Molnár Tímea, az alapszer-

„Hegyet hágék, lőtőt lépék''
Erdélyi Zsuzsanna néprajztudós születésé-

nek 100. évfordulója alkalmából emléktáblát 
avattak Viharosban (Ekel, Komáromi járás) 
– gyermekkorának helyszínén, ahol az Erdé-
lyi család a trianoni döntés után 12 évig élt. 
Az emléktábla-avatáson Erdélyi Zsuzsanna 
gyermekei: Dobozy Dániel, Dobozy Miklós, 
Dobozy Zsófi a és Dobozy Borbála is jelen 
voltak. 

 Köszönet Simonics Bélának és a viharosi 
Erdélyi Zsuzsanna emlékét őrző társaságnak, 
akik e szép és felemelő megemlékezésnek és 
emléktábla avatásnak a házigazdái voltak.

Erdélyi Zsuzsanna Komáromban szüle-
tett, 1921. január 10-én. Nagyapja Erdélyi 
János író, irodalomtörténész, fi lozófus. Mű-
velődésügyi Minisztérium népzenei kuta-

Szeptember 10-én adták át a Csemadok Nyitrai TV által a Ma-
gyar Kormány Nemzetpolitikai Államtitkárságának támogatásából 
megvásárolt tájházat Pogrányban.

A Zoboralja kultúrája színes: megmaradtak népdalai, népvise-
lete, számos szokása a mai napig él. Ennek is köszönhető, hogy 
ünnepnapjaikra a helyiek még ma is szívesen felöltik viseleteiket, 
mint ahogy tették ezt a tájházátadóra is.

Az átadón Potápi Árpád János a Miniszterelnökség nemzetpo-
litikáért felelős államtitkára a szórványvidék jelentőségéről szólt, 
hiszen ez egy bástya. Kiemelte, hogy Zoboralja a magyar néprajz 
jelentős területe, ahol a közösség megéli hagyományait.

Bárdos Gyula, a Csemadok országos elnöke köszönetet mondott 
a Magyar Kormánynak a támogatásért, a hasonló intézmények 
működése, fenntartása a magyarság szempontjából kiemelkedő, 
hiszen kulturális szerepük mellett a közösség találkozóhelyeként 
is szolgálnak.

A köszöntők után fellépett az Alsóbodoki Nefelejcs Gyermek 
Éneklőcsoport, majd Potápi Árpád János, Bárdos Gyula, Bencz 
Margit, a Csemadok Nyitrai TV elnöke és Presinszky Laura, Pográny 
polgármestere átvágta a szalagot, ezzel megnyílt a tájház.

vezet elnöke beszédében elmondta, hogy a 
helyi alapszervezet 70 éve működik. Méltatta 
a Pacsirta Éneklőcsoport tagjait, akik 45. szü-
letésnapjukat ünnepelték és a tájház megnyi-
tásának az 5. évfordulóját, majd a fotópályázat 
eredményhirdetése következett. Felléptek a 
Kétyi Egyházi Alapiskola és Óvoda tanulói, és 
a Mirtusz. A kicsinyek örömére a programot 
színesítette Écsi Gyöngyi előadóművész me-
sejátéka, majd a fi atalok kedvére a Kiss Zené-
szek zenéltek. Az est fénypontjaként Bernáth 
Tamás és Szvrcsek Anita operett- és musical 
dalokkal szórakoztatták a lelkes közönséget. 
A műsorszámok közötti szünetben a Tolna 
megyei Kéty községből érkezett vendégek 
bemutatták a „galuska” – töltött káposzta 

készítését, valamint borkóstolót tartottak a 
borászok. A jó hangulatért Torma Róbert 
harmonikás és prímás társa gondoskodott. 
Az éjfélig tartó mulatságot DJ Szaller zár-
ta. Az érdeklődők kipróbálhatták a szövés 
rejtelmeit. A program Nyitra megye anyagi 
támogatásával valósult meg.  mt

tócsoportjában 
i smerkedett 
meg a magyar 
népzene-nép-
művészet gaz-
dag forrásvilá-
gával, majd a 
Néprajzi Mú-
zeum népzenei 
osztályán dol-
gozott. 1970-es 
évektől a Ma-
gyar Tudomá-

nyos Akadémia Néprajzi Kutatócsoportjának 
lett munkatársa. Szakrális szövegfolklórral, 
a népköltészet szimbolikájával foglalkozott. 
1968-ban hallott először archaikus népi 
imádságot egy nagyberényi asszonytól, azóta 

ezt a középkori eredetű szöveghagyományt, 
a népi Mária-költészetet, a szóbeliség és az 
írásbeliség kapcsolatát és a népi vallásossá-
got kutatta. Több tízezer szöveget gyűjtött. 
1980-ban Esztergomban létrehozta a népi 
vallásosság gyűjteményét.

2002-ben csatlakozott az MMA egyesü-
lethez, 2001-ben Kossuth-díjban részesült, 
2011-től a megalakult Magyar Művészeti 
Akadémia köztestület rendes tagja, 2012 
és 2014 között a Művészeti Akadémia Nép-
művészeti, Néprajzi tagozatának vezetője 
volt. 2014 őszén munkájáért az Akadémia a 
Magyar Művészeti Akadémia Nagydíjában 
részesítette, még ebben az évben elnyerte a 
Nemzet Művésze elismerést. Gazdag élet-
útját 2015. február 13-án fejezte be Buda-
pesten.  vl

Az érdeklődők megtekintették Simek Viktor kiállítását, mely az 
ingatlan második épületében látható év végéig. Simek Viktor, akit 
nemrégiben tüntettek ki Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért 
díjjal, művészien ábrázolja a zoboralji népviseleteket, melyeken 
szépen láthatók a községek közötti apró különbségek is. nt
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Szeptember első vasárnapján 
került sor a XXIV. Bodrogkö-
zi Népművészeti Fesztiválra, a 
megszokottaktól eltérően, idén 
Nagytárkányban. Az évről évre 
megrendezésre kerülő bod-
rogközi népművészeti sereg-
szemlét a Csemadok Országos 
Tanácsa megbízásából a Cse-
madok Királyhelmeci Területi 
Választmánya, a Bodrogközi 
és Ung-vidéki Közművelődési 
Intézet – a Kassa megyei ön-
kormányzat kulturális intéz-
ménye és Nagytárkány község 
közös szervezésében valósítot-
ták meg. 

Az idén is a Bodrogköz 
néptáncegyüttesei, éneklő-
csoportjai és szólistái léptek 
színpadra a nagy múltra visz-
szatekintő fesztiválon. A hazai 
fellépők mellett minden évben 
van vendégszereplő is, az idén 
a nagykaposi Komócsa nép-

Szeptember 11-én tartották meg a hagyományos Kodály Zoltán 
emléknapot Csitárban. A községi hivatal és a kultúrház falán lévő 
Kodály Zoltán táblánál kezdődött a koszorúzási ünnepség, ahol 
Matyus Etelka ismertette Kodály Zoltán munkásságát, majd a 
zoboralji hagyományőrzők népdalokat adtak elő. Az ünnepségen 
a közismert népzenekutató munkássága előtt tisztelegtek, aki a 
Zoboralján gyakran járt, Csitárban is gyűjtött, többek között a 
közismert A csitári hegyek alatt kezdetű dalt is. 

A csitári Kodály-táblát, 2005 augusztusában leplezték le. Erede-
tileg csak egynyelvű, magyar márványtáblát avattak a faluban, de 
a kerületi HZDS-es elnök és az egyik helyi képviselő is feljelentést 
tett, mivel hiányolták az államnyelvet a tábláról. Ez után készítették 
el a szlovák nyelvű feliratot.  nt

nultatják fel a magyar örökség 
mellett. Népművészeti kiállítás, 
régi mesterségek bemutatója, 
kirakodóvásár, népi játszóház, 
néptánctalálkozó, gasztronó-
miai bemutatók, táncmulatság-
ok és más érdekességek várják 
a látogatókat évről évre. 

A Csemadok Királyhelmeci 
Területi Választmányának 

tánccsoport lépett fel. Mint el-
mondták, nagy örömmel tettek 
eleget a felkérésnek.

A Bodrogközi Népművé-
szeti Fesztivál évente mintegy 
300-350 fellépőt és érdeklődőt 
vonz. A rendezvényt a Csema-
dok az országos rendezvények 
sorában tartja számon, hiszen 
a hagyományok őrzése, ápolása 
és továbbadása a megmaradá-
sunk egyik fő pillére.

A hagyományápolást és iden-
titásőrzést, valamint a kikap-
csolódást célul kitűző XXIV. 
Bodrogközi Népművészeti 
Fesztivál, a népművészetek 
fesztiválja: a folklór minden 
ágát felöleli a néptánctól 
kezdve a népzenén át egészen 
a kézművességig. A fesztivál a 
térség és a népművészet ünne-
pe. A vendégek és a fellépők a 
népzene, a néptánc és a népi 
kézművesség hagyományait vo-

nem titkolt célja a hagyomá-
nyaink ápolása és megőrzése 
a jövő nemzedéke számára. 
Szeretnénk a programunkkal 
kicsit közelebb hozni a kultú-
rát, feleleveníteni a régi hagyo-
mányokat, megismertetni az 
ifjúsággal is az igazi értékeket, 
a közösségi-baráti összejöve-
telek varázsát, és nem utolsó 
sorban az identitástudat ápo-
lását. A rendezvényt évről évre 
igyekeznek úgy összeállítani 
a szervezők, hogy lehetőség 
szerint minél szélesebb kultúr-
körből merítsenek, és minden 
korosztálynak, érdeklődési 
körnek nyújtsanak programle-
hetőséget. Az előző évek fesz-
tiválsikerei méltóan tükrözik 
e rendezvény szükségességét, 
mivel a Csemadok tagsága és 
csoportjainak ilyen jellegű ta-
lálkozására minél több lehető-
séget kell biztosítani.  ge


