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Megemlékezés Toporcon

Közös gyűjtés

1822. február 24-én Toporcon, ebben a 
kis szepességi német-szláv falucskában látta 
meg a napvilágot a helyi evangélikus lelkész 
kisfi a, Irányi Dániel. Irányi Dániel 1848-
ban, a márciusi ifjak társaságában tevékeny 
szerepet játszott, majd aktívan vett részt a 
szabadságharcban. Működött, mint Sáros 
megye kormánybiztosa, később a Felvidék 
egyik kormánybiztosaként az orosz betörés 
elleni felkelést szervezte. 

Ott volt a világosi fegyverletételnél, majd 
Párizsba szökött. Távollétében halálra ítél-
ték és jelképesen felakasztották. Csak a 
kiegyezés után tért haza, megválasztották 

A Szövetség meghívására a felvidéki 
magyar szervezetek - köztük a Csema-
dok elnöke - és a történelmi egyházak 
képviselői egyeztettek február 28-án 
Dunaszerdahelyen a háború által sújtott 
Ukrajnában élő emberek, és a Kelet-Szlo-
vákiába érkezett menekültek megsegíté-
séről. A kárpátaljai magyarok képvisele-
tében Brenzovics Lászlót, a Kárpátaljai 
Magyar Kulturális Szövetség elnökét 
online kérdezték, milyen segítségre van 
leginkább szükségük.

A tárgyalásról Forró Krisztián tájékoztatta 
a sajtót. Mint mondta, az anyagi segítségen 
túl tartós élelmiszert és higiéniai eszközöket 
is küldhetünk a menekülteket fogadó kelet-
szlovákiai önkormányzatoknak, továbbá 
fűtőtestek, műanyag evőeszközök, vízmele-

képviselőnek, de az 
amnesztia feltételéül 
szabott hűségesküt so-
sem tette le. 1884-ben 
lett a Függetlenségi és 
Negyvennyolcas Párt 
elnöke. A képviselőház 
egyik legtiszteltebb 
tagja lett. Szigorú mo-
rálját és tiszta jellemét 
politikai ellenfelei is 
elismerték. Haláláig, 
a dualizmus rendszeré-
nek átalakítása mellett 
az alapvető szabadság-

jogokért küzdött. Rendszeresen indítvá-
nyozta a vallásfelekezetek egyenjogúsítását, 
az általános választójogot. Későbbi nézet-
eltéréseik ellenére Kossuth a temetésre 
küldött koszorú felirata szerint, így bú-
csúzott tőle: „Itt hagytál bajtárs követlek, 
Kossuth.” 

Születésének 200. évfordulója alkalmából 
a Csemadok Szepsi Alapszervezete szülő-
falujában Toporcon tisztelgett emléke és 
munkássága előtt. Az evangélikus temp-
lomban Ľudmila Sobanská lelkész fogadta 
a kis küldöttséget. Bemutatta a templomot, 
hol Irányi Dánielt, és a történelmi Görgey 
család több tagját, például Görgey Artúrt 
keresztelték meg. Közösen emlékeztek a 
község kiemelkedő szülötteiről, akik idézve 
a lelkésznő szavait „önzetlenül cselekedtek 
hazájuk javára”. A Csemadok nevében meg-
fogalmazódott a kérelem, hogy a járvány 
elmúltával emléktáblát helyeznek el Irányi 
Dániel emlékére a templom falára. A temp-
lomban elhelyezett virágcsokor emlékezés 
volt, a szabadságharcban aktívan résztvevő 
toporciak emléke előtt.

A Szepesség többi értékét már csak kutya-
futtában nézhettük meg. De reméljük, hogy 
március 28-án,  Thököly Imre szobrának 
felavatásakor bepótolhatjuk azt. kl

gítők és pokrócok is kellenek. Fontos, hogy 
az adományok célba is érjenek, ezért szerve-
zetten kell azokat eljuttatni. A szállításban 
a megyei képviselők is segítenek – olvasható 
a Felvidék.ma hírportálon. 

Aki segíteni akar, telefonon felveheti a 
kapcsolatot a Csemadok területi választ-
mányainak titkáraival, akik további infor-
mációkat adnak.  

 e-k
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Wass Albert felolvasómaratont tartottak Naszvadon

A hely szelleme – fotókiállítás

Wass Albert emlékére hatodik éve szervez-
tek felolvasómaratont Naszvadon mondta el 
Csontos Erzsébet a csoport vezetője a 2022. 
február 25-én megtartott rendezvényen, 
amelyen fellépett Dráfi  Mátyás, Zsapka 
Attila, Benes Ildikó és Pőthe István, Nagy 
Krisztina és Nagy Csaba a műsor elején 
előadták a székely himnuszt, majd a Felvidék 
himnuszát. 

A Csemadok Naszvadi Alapszervezete mel-
lett 2015-ben jött létre egy irodalmi kör, amely 
később felvette a Mécsvirág nevet. Megalaku-
lásuk évében két irodalmi estet szerveztek, az 
egyikkel Mécs László katolikus papköltőnek 
állítottak emléket, a másikkal a helyi magyar 
iskola volt pedagógusára, Bauer Katalinra 
emlékeztek Petőfi  és Arany műveivel.

A Csemadok Komáromi Alapszer-
vezete és a Magyar Krónika magazin 
által rendezett, A hely szelleme című 
fotókiállítás március közepéig látogat-
ható. A kiállítást Bencsik Gábor, a Ma-
gyar krónika magazin főmunkatársa 
nyitotta meg, elmondta: e tárlat akár 
a Sorválasztók címet is viselhetné, hi-
szen a lencsevégre kapott egyéniségek 
szabadon döntöttek a saját sorsukról, 
s abban hasonlítanak egymásra, hogy 
mindnyájan kezdeni akartak valamit a 
tálentumukkal. A kiállítás megtekint-
hető az alapszervezet galériájában.  vl

Csontos Erzsébet elmondta: tizenötödik 
alkalommal tartanak Wass Albert emlékére 
felolvasómaratont, amelyhez a naszvadiak ha-
todik éve csatlakoztak. Hűséges és kitartó iro-
dalomkedvelő felolvasók vannak Naszvadon, 
akik minden évben jelen vannak a megemlé-
kezésen. A felolvasóesttel Wass Albert műveit 
kívánják népszerűsíteni, hogy elfoglalhassa 
méltó helyét a kiváló író az irodalom színpa-
dán. Ma már más írók-költők művei is elhang-
zanak az eseményen, de számos Wass Albert 
művet is megismerhetnek a felolvasóesten. 

A naszvadi rendezvényen a Csemadok 
Országos Tanácsa által meghirdetett Petőfi  
– Tompa Országos Seregszemle iskolai for-
dulóinak résztvevői is előadták a versenyre 
betanult verseket, prózákat, sokan művészi 
szintre emelve a szavalást.   nt
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Búcsú Kantár Évától
    2022. február 13-án érkezett a hír, hogy 

súlyos betegség után elhunyt Kantár Éva, 
a Csemadok Szímői Alapszervezetének és 
a Csemadok Érsekújvári Területi Választ-
mányának elnöke. Az nap megrohantak az 
emlékek, a sok csemadokos esemény, amin 
együtt voltunk, illetve néhányat együtt szer-
veztük. Annyi terve volt még, egy részét 
együtt terveztük.

Sokszor olvashatták sorait lapunk, az Első 
Kézből hasábjain is, mivel számos cikket írt 
a szímői és az Érsekújvári járás csemadokos 
eseményeiről. Mindig tervezett, szervezett, 
gondolkodott, hogyan segítse a magyarsá-
got. 

Novemberben hívtam őt telefonon, talál-
kozunk-e Komáromban. Nem találkoztunk, 
mert kórházban volt. Előtte októberben 
együtt voltunk a Mérföldkövek honismereti 
konferencián, Udvardon. Ott azon szomor-
kodtunk, mennyire hiányzik Kusy Karcsi, aki 
nélkül nem volt Mérföldkövek, de Kantár 
Éva nélkül sem volt. Eddig. 

Nos, novemberben elmondta, beteg, kór-
házba került kivizsgálásra, itt elkapta a 
covidot is, de gondoskodnak róla, így ha-
marosan meggyógyul, túl lesz ezen is. Úgy 
érezte jó kezekben van, mert visszakerült 
ahhoz az orvoshoz, aki már egyszer meg-
gyógyította. Aztán decemberben hazament, 
de újra visszakerült a kórházba. Ekkor még 
mindig azt mondta, jó kezekben van, bízik a 
gyógyulásban. Csak januárban került ismét 
haza. Még ekkor is bizakodó volt, amikor be-
széltünk, mondta sokkal jobb a hazai enniva-
ló, mint a kórházi, meg egyébként is… Aztán 
beszéltünk a terveinkről, hiszen októberben 
elterveztük, amint lehet, megtartjuk a Kan-
tár Csaba emlékére megtartandó estet. 

Évekkel ezelőtt belecsöppentem Éva néni 
méltatlanul korán elhunyt fi a, Csaba em-
lékére megszervezett emléknap szervezői 
csapatába. Csabát személyesen ismertem, 
mivel egy szakra jártunk Nyitrán, igaz ő 
kettővel felettem. De Éva néni nagyon örült 
neki, hogy a sors egymás útjába irányított 
minket, ismét, hiszen ismertük egymást, a 
Csemadokból is, de Éva néni akkor is ott volt, 
mikor a Magyar Ifjúsági Közösség táborában 
Csaba költészetéről beszélgettünk. Akkor 
a fi atal tehetséges költő már nagyon beteg 
volt, de édesanyja mindenben támogatta, 
ahogy korábban is. Ígérem, a Kantár Csaba 
emlékére elindított ünnepség, megemlékezés 
sora nem fog megszakadni, azt a Csemadok 

Ifjúsági Tagozata a jövőben saját rendez-
vényként felvállalja. 

Nehéz élete volt, mondhatnánk, de a si-
ránkozás helyett körbe vette magát fi atalok-
kal, akikből erőt merített, akiknek ő példát 
mutathatott. Irányíthatta őket, a szó nemes 
értelmében. A szívét adta volna a magyar-
ságért, a Csemadokért, mindig azon törte a 
fejét, hogy lehetne új embereket bevonni, ho-
gyan lehetne a fi atal tehetségeket felkarolni, 
hogy ne kallódjanak el és megmaradjanak 
a magyarság számára. Szó szerint: ahol és 
akinek tudott, segített. 

Kantár Évával a Csemadok és a magyar-
ság is veszített, ismét olyan személyt, aki 
mozgatórúgója volt az eseményeknek, nem 
várta meg, míg mások teszik meg, ami kellett, 
hanem megfogta a munka végét. Tavaly még 
nagy boldogan mesélte, sikerült megvalósí-
tani egy nagy álmát, hívott, hogy minden-
képpen menjek el a szímői Esterházy János 
emléktábla avatására, és mindenképpen 
menjek a szentmisére is. Nem bántam meg. 

Ismét igaza volt, nagyszerű kezdeményezés 
és nagyszerű rendezvény volt. 

Tavaly boldogan vette át a Csemadok 
Életmű Díjat Éberhardon a nemzeti össze-
tartozás napi ünnepségen, januárban azt 
a járvány miatt nem lehetett átadni. Talán 
szimbolikus volt, hogy éppen a június 4-e 
alkalmából megtarott rendezvényen vehette 
azt át. Megérdemelte. Ekkor már mondogat-
ta, nem vállalja a továbbiakban a Csemadok 
Érsekújvári Területi Választmánya elnöki 
posztját, a sors mégis úgy hozta, hogy ismét 
őt választották meg elnöknek. Talán érezte, 
hogy át kell adnia. Nem sikerült.

Kedves Éva, soha nem felejtünk, sem mi 
csemadokosok, sem azok a fi atalok, akiknek 
annyit segített, hogy ne adják fel, hogy foly-
tassák az írást, hogy dolgozzanak a magyar-
ságért, hogy mondjanak mesét, verset, pró-
zát, hogy álljanak színpadra, citerázzanak, 
zenéljenek, énekeljenek! Bennük is tovább 
él emléke. 

Nyugodjon békében!  nt
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Hetvenöt éves Boda Ferenc
Rohan az idő. Erre a következtetésre abból 

a tényből jutottam, hogy a napokban, pon-
tosabban február 17-én volt hetvenöt éves 
keleti kollégánk, a Kassa-környéke járás 
egykori titkára, a járásban, Szepsi környékén 
és falujában, Buzitán köztiszteletben álló 
örökmozgó barátunk, Boda Ferenc. Több 
helyi, területi és országos fesztivál kiötlője 
és megvalósítója, a járás alapszervezeteinek 
istápolója.

Nyugdíjba vonulása táján felkérték: tartson 
előadást járásának Csemadok munkájáról. 
Ennek az írásnak közlésével tisztelgünk 
munkássága előtt, azt kívánva, hogy hasonló 
eredmények elérésében még sokáig legyen 
segítségére a Csemadoknak. Erőben, egész-
ségben. Ferenc barátunk több helyi, regioná-
lis és országos kitüntetés birtokosa, 2014-ben 
megkapta a Gyurcsó István-díjat is. 

GJ

A Szlovákia Magyar társadalmi és Közmű-
velődési Szövetség, a Csemadok Kassa-kör-
nyéke Területi Válaszmánya, alapszervezetei 
és tagsága tevékenysége

32 működő alapszervezetünk van közel 
3700 taggal, ez annak köszönhető, hogy a 
területi választmány, az elnökök közössége, 
az alapszevezetek vezetőségei, az aktivisták, 
a tagság és a titkárság, valamint a tanácsadó 
testületek, a Cserháti Művészeti Egyesület 
megtalálta azokat a vezetőket, akik hajlan-
dók dolgozni a magyar kultúráért, hajlandók 
szabadidejükben tenni magyarságukért, kö-
zösségükért.

S hogy munkánk jobb legyen, elengedhe-
tetlenül szükséges a hatékony felvilágosító 
munka, a vezetőségek szinjén elemezni a 
kisközösségek társadalmi és kulturális életét, 
összegezni az igényeket, melyek a falu, a 
város lakossága körében megfogalmazód-
nak, felmérni a tagság akcióképességét és 
a szervezet gazdasági helyzetét, s annak 
függvényében olyan programot kidolgozni, 
mely reális a kulturális–szellemi élet terén, s 
amely hozzájárul az önkormányzatok prog-
ramjának teljesítéséhez, az adott település 
társadalmi-kulturális kiteljesedésehez.  

Az állami költségvetésből a Csemadok 
1996-tól nem kap támogatást. Az anyagiak 
megteremtését a működéshez elsősorban 
tagjainktól, alapszervezeteinktől, az ön-
kormányzatoktól, mezőgazdasági szövet-

kezetektől, vállalatoktól, vállalkozóktól, 
magánszemélyektől, a pályázatok sikeres-
ségétől, valamint jogaink politikusaink általi 
érvényesítésétől várjuk. Mi a megoldások 
nagy részét megtaláltuk, amit tevékenysé-
günk léte és színvonala igazol, valamint az, 
hogy a programunk, amelyet kidolgoztunk, 
reális, az adott helyzetnek megfelelő és elő-
remutató.

A sikerességhez nagyban hozzájárult a 
Nemzeti Kulturális Alapprogram, az Illyés 
Közalapítvány, a Magyar Nyelv és Kultúra 
Nemzetközi Társasága – Anyanyelvi Konfe-
rencia, a Határon Túli Magyarok Hivatala, a 
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, 
a Gyermek, Ifjúsági és Sportminisztérium, 
a Magyar Kollégium Alapítvány, a Rákóczi 
Szövetség, a Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Művelődési Intézet, Kazincbarcika, 
Adács, Kecskemét, Gyula, Gyomaendrőd, 
Tállya, Eger, Edelény, és még sorolhatnám 
a támogatások és kapcsolatok sokaságát, 
valamint még a Széchényi Köznyvtár, a 
pozsonyi Magyar Kulturális Intézet és a 
Magyar Művelődési Intézet. Köszönetünk 
és hálánk a felvidéki magyarság nevében, 
és hogy pénzhiányban egyetlen rendezvé-
nyünk sem szűnt meg, sőt, azok számát és 
színvonalát emelni tudtuk.

A szakemberektől is várunk megoldásokat, 
javaslatokat. Ezért és ennek érdekében hív-
juk össze minden évben a Szlovákiai Magya-

rok Közösségi Fórumát. A politikai helyzet 
ismertetése mellett szólunk az oktatásról, a 
kultúráról, a közművelődésről, a státustör-
vényről és még sok minden másról egy közös 
cselekvési program elfogadása érdekében, 
amely nagy vonalakban meghatározza a 
mindennapok feladatait és sikerességét.

     Nem szabad, hogy váratlanul érjen bár-
milyen politikai esemény, mert közösségeink 
megtartása és talpon maradása attól is függ, 
hogy az emberek mennyire tájékozottak, 
öntudatosak, s milyen mértékben akarják 
és merik vállalni kulturális és történelmi 
örökségünket.

Ezeknek a gondolatoknak a méltó leté-
teményesei csoportjaink és azok vezetői. 
Nem elég csak megköszönni, hogy nem 
ábrándultak ki, nem adták fel a reményt 
a rosszabbodó gazdasági és társadalmi vi-
szonyok miatt. Járásunk alapszervezeteiben 
közel 30 öntevékeny kultúrcsoport folytatja 
tevékenységét, ez közel 800 csoporttagot 
jelent. Vannak gyermek-, ifjúsági és felnőtt 
táncegyütteseink, éneklő- és folklórcsoport-
jaink – ezek a legnépesebbek –, gyermek 
és felnőtt esztrád- és színjátszó csoportok, 
zenekarok, szólóénekesek és szavalók stb.

Rendezvényeink többsége a találkozásokat 
hivatott elősegíteni. Tömegeket vonzanak 
és értékrendet határoznak meg. Ezek közül 
emelnék ki néhányat.
– Helyi, járási és kerületi (megyei) szavaló-

versenyek, népdalfesztiválok, gyermek-
színjátszók fesztiválja.

– A Szepsi Csombor Márton Irodalmi és 
Kulturális Napok Szepsiben.

– A március 15-i ünnepségek Nagyidán, 
Buzitán, Szinán, Szepsiben, Debrődön, 
Tornán, Tornaújfaluban, Magyarbődön 
és Bodollón.

– A Csereháti Népművészeti Fesztivál 
Buzitán, hozzávetőlegesen 300 gyerek 
és fi atal kap fellépési lehetőséget a sport 
és a kultúra területén. Évről évre több 
az anyaországból érkező táncegyüttes.

– Az 52. Nagyidai Járási Csemadok Nap 
a felvidéki magyarság egyik legrégibb 
kulturális rendezvénye.

– Az 51. Szepsi Csemadok Napok népmű-
vészeti csoportjaink seregszemléje, ahol 
népi szokásainkat visszük színpadra. Az 
anyaország újabb és újabb tájegységének 
egy-egy prominens képviselőjét fogadjuk 
minden alkalommal.
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–  A VIII. Jászói Nyári Egyetem, mely 
egyben a XXIV. Országos Művelő-
dési Tábor is – a volt Somodi Tábor. 
A rendezvényt a jászóiakkal közösen 
rendezzük meg. Az utóbbi évek legsi-
keresebb rendezvényei közé tartozik ez 
a Nyári Egyetem. Ez az egyik orszá-
gos rendezvényünk. Az előadók között 
neves személyeket üdvözölhettünk az 
elmúlt évek folyamán, csak néhányat 
említek: Pomogáts Béla, Szarka Lász-
ló, Zombori Ottó, Szörényi Levente, 
Papp István, Czakó Gábor, Harsányi 
László, Gazda István, Albert Sándor, 
Katona Tamás, László atya, Szokolai 
Sándor, a KOR-ZÁR Együttes, Fa-
ragó Laura, Kántor Lajos, Romhányi 
András, a sajnos már meghalt Bellon 
Tibor, Serfőző Simon, Kátai Zoltán, 
Mihályi Molnár László, Gál Sándor 
és még sokan mások. A szervezésben 
nagyon jó a kapcsolatunk az Anyanyel-
vi Konferenciával, a miskolciakkal, a 
Magyar Köztársaság Kulturális Inté-
zetével, Kazincbarcikával.

–  A Makranci Nyár Népművészeti rendez-
vény méltó példája annak, hogy a közös és 
kitartó munka meghozza a gyümölcsét. 

1976-tól a falu magukat magyarnak valló 
lakosainak száma 8%-ról 35%-ra nőtt. A 
magyar istentiszteletet kérők százaléka 
98. A magyar iskolába járók száma eléri 
a tízet. Azt tudni kell, hogy a csehszlovák 
állam megalakulásától – Trianontól – 
nincs a falunak magyar iskolája.

– A Bódvavölgyi Folklórfesztivál 
Tornaújfalun a legfi atalabb művészeti 
rendezvényünk. Nyolc falu közösségének 
a fesztiválja. Itt is a régi hagyományokat 
viszik tovább a fi atalok.

–  A Jánoki Nemzetközi Betlehemes Ta-
lálkozón 8 csoport vett részt. Az anya-
országból három csoport mutatta be 
műsorát.

– A Falusi Színjátszó Csoportok Országos 
Fesztiválját rendeztük meg a társrende-
zőkkel közösen a 2004-es év novembe-
rében. Dél-Szlovákia magyar járásaiból 
fogadtunk 18 csoportot. A TV és a sajtó 
minősítése alapján ez volt a Felvidék 
legszínvonalasabb rendezvénye – feszti-
válja. A fesztivált már új név alatt rendez-
zük meg, 2003-ban a TV elnökségének 
döntése alapján Egressy Béni Országos 
Színjátszó Fesztivál néven került a köz-
tudatba.

Már a tízparancsolat is a szülők, az elő-
dök, a hagyományok tiszteletét és folytatását 
követeli meg, de napjainkban sokszorosan 
időszerű az a fenyegető fi gyelmeztetés, hogy 
ahol a hagyomány megszakad, ott elkezdő-
dik az aljasodás, a lélektelenség és az anyagi 
önzés. Bizonyították ezt a választások, a 
népszámlálás és december 5-e stb.

Ezeréves államiságunk fennmaradása 
bizonyítja, hogy amíg a magyar lélekből 
táplálkozó hagyományok gyökerei épségben 
maradnak, addig van miből újrakezdeni, 
fennmaradni, folytatni. Ezért különösen fon-
tos gyermekeink nevelése, szellemiségünk 
táplálása. Ezért a magyar nyelvű oktatás, ne-
velés és közművelődés fenntartása az egész 
Kárpát-medencei magyarság jelképes közös 
templomának támfala és záróköve. Csak 
egységben van funkciója, mert szétdarabolva 
romhalmaz.

Tudjuk, hogy helyi szinten főleg önma-
gunknak kell megtalálnunk a megoldáso-
kat, de mi egységben, együvé tartozásban, 
egyetlen magyar nemzetben gondolkodunk. 
Ezért határokra való tekintet nélkül egy-
másra vagyunk utalva. Önbizalomra, hitre, 
erőre van szükségünk, hogy nyelvünkben, 
magyarságunkban megmaradjunk. 
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Feltettík a rozmaringos koszorút
Feltettík a rozmaringos koszo-

rút – Nyitravidéki mennyasszonyi 
fejviselet és lakodalmas jelképek 
címmel nyílt kiállítás Gímesen a 
Forgách kastélyban a Csemadok 
Gímesi Alapszervezetének és Jó-
kai Máriának köszönhetően.

A kiállítás megnyitója előtt 
Varga Viktória és Varga Vivien 
a Tananajozás szokását mutatták 
be a Gímesi Villő Hagyomány-
őrző Csoportttal együtt, majd 
a csoport lakodalmas énekeket 
adott elő. A tananajozás régi far-
sangi szokás a Zoboralján, a far-
sang utolsó vasárnapján jártak a 
8-10 éves lányok. A tananajozók 
a háziaktól, akiket meglátogat-
tak, tojást, szalonnát, kolbászt 
kaptak. 

Bencz Margit az alapszerve-
zet elnöke köszöntötte az egy-
begyűlteket, külön köszöntötte 
Jókai Máriát, aki nemrégiben 
vette át a Csemadok Életmű Dí-
jat és lédeci Varga Évát, aki a 
Csemadok Közművelődési Díját 
vehette át januárban. Üdvözölte 
Csenger Tibort, Nyitra megye 
önkormányázatának alelnökét, 
Molnár Gyula polgármestert 
és Bárdos Gyulát, a Csemadok 
elnökét. 

Szanyi Mária néprajzkutató 
nyitotta meg a kiállítást, aki ki-
emelte, Zoboraljának csodálatos 
a hímzésvilága, a népviselete. A 
most elkészült kiállítás a pártá-
kat mutatja be, amelyekhez né-
hány esetben 60 méter szalagot 
is felhasználtak. Ezeket a pártá-
kat az esküvő után szétszedték, 
sokszor az ismerős lányoknak, 
akik férjhez menés előtt álltak, 
ajándékoztak belőle. 

Szanyi Mária kiemelte, sok 
minden megismerhető a régi 
fényképekből is. De hozzátette: 
„Csak sajnálhatjuk, hogy a képek 
eredetije magánkézben van és 
szinte teljességgel hozzáférhe-
tetlen, pedig a mai csoportok 
is meríthetnének belőle. Ma, a 
legidősebb korosztály tagjai is 
az egykor csakis az első gyermek 

seletek egyediségét. Elmondta: 
fontos, hogy megtartsuk hagyo-
mányainkat, annak ellenére, 
hogy ma sokan azt mondják erre 
nincsen szükségünk. Csenger 
szerint számunkra ez igenis ki-
emelkedően fontos, hiszen nem-
zeti öntudatot erősítő szerepe is 
van a szokásoknak. 

A szalag átvágása után a 
jelenlévők megtekintették a 
pártákat, menyasszonyi zseb-
kendőket, vőlegény kalapokat, 
régi fényképeket, de láthattuk 
a kulcsos kalácsot, sőt meg le-
hetett kóstolni a lakodalmas 
kalácsokat is. Az érdeklődők 
megnénzhették a néprajzi kiál-
lítást is, amely szintén a kastély 
termeiben található.  

 n

születéséig számító új menyecs-
kéknek kijáró díszes főkötőben 
lépnek színpadra. Nagy kár, mert 
így fontos részletek válnak enyé-
szetté”.

Mielőtt Jókai Mária és Szanyi 
Mária átvágták volna a szala-
got, Csenger Tibor mondott 
köszöntőt, aki szintén kiemelte 
a zoboralji hagyományok és vi-
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A Magyar Kultúra Nap-
ja alkalmából a Csemadok 
Füleki Alapszervezete egy 
rendhagyó irodalomóra ke-
retében emlékezett meg a 
jelentős évfordulóról, január 
24-én a Magyar Közösségi 
Házban. Az aktuális jár-
ványügyi előírások betar-
tásával magvalósított rendezvényen vetítésre került a Márai-Madách 
című dokumentumfi lm, melyen a résztvevők mellett jelen voltak a 
fi lm készítői Szekeres Éva szerkesztő-rendező és Lichtmannagger 
László operatőr. A fi lmvetítés után kötetlen beszélgetés folyt a fi lm 
készítőivel. A beszélgetést Szvorák Zsuzsa tanárnő, a Csemadok 
Füleki Alapszervezetének elnöke vezette, aki a rendezvényen a 
résztvevők nevében köszöntötte az újdonsült Csemadok Közmű-
velődési Díjazottakat, a Varga házaspárt, Liát és Norbit.  (GK)

Koncertet rende-
zett a Csemadok 
Nagytárkányi Alap-
szervezete és a köz-
ség önkormányzata 
2022. február 6-án a 
nagytárkányi görög 
katolikus templomban. 
A koncertet Kopasz 
József polgármester a 

Csemadok keleti alelnöke, valamint dr. Hetey Ágota Magyarország 
kassai főkonzulja nyitotta meg, aki ünnepi beszédében megemlítette 
a magyarság megmaradásának fontosságát, valamint a magyarok 
összetartozásának erejét. A nagytárkányi műsorban közreműködött 
Dégner Lilla, a kassai Thália Színház művésznője, Varga Szabolcs, 
királyhelmeci tehetséges zongorista, valamint az örösi református 
egyházi zenekar előadása tette igazán emelkedetté a hangulatot. ST

Mátyusföld településein, a Galántai és Vágsellyei Járás Csemadok 
alapszervezeteiben Szövetségünk Országos Elnökségének az aján-
lására sorra zajlanak a Csemadok Alapszervezetek értékelő, évzáró 
összejövetelei. Az találkozókon az elmúlt két esztendő gondokkal, 
koronavírus járvánnyal teli időszakában elvégzett tevékenységét érté-
kelik, mely időszakban kisebb-nagyobb rendezvények valósultak meg. 
A nehézségeket értékelve előre is tekintenek és próbálják szervezete-
ink vezetői az elkövetkező időszak legfontosabb céljait, célkitűzéseit 
meghatározni, melyek között minden esetben elsődleges feladatként 
szervezeteink tevékenységének az újraélesztése szerepel.

Február végéig 12 alapszervezetünk, szervezeteink csaknem fele 
(Alsószeli, Diószeg, Farkasd, Felsőszeli, Hidaskürt, Jóka, Királyrév, 
Negyed, Pered, Vágsellye, Vezekény és Zsigárd) tartotta meg az 
előírások betartása mellett évértékelőjét és küldték be arról az anya-
gokat Területi Választmányunk titkárságára. További 8 szervezetünk 
(Deáki, Galánta, Kismácséd, Nagyfödémes, Nádszeg, Nemeskosút, 
Tornóc és Vízkelet) a szervezetek csaknem 30%-a tudatta velünk 
évértékelő összejövetelének az időpontját és bízunk abban, hogy a 
még hiányzó szervezetek is a lehető legrövidebb időn belül döntenek 
ezen fontos esemény megtartásának dátumáról. MR

Elbúcsúztatták a telet a csallóközi Nemeshodos és Nagyabony község-
ben is. A szokás farsangbúcsúztatóként közismert, álarcokba öltözött 
emberek búcsúznak így a téltől. Az idei rendezvényt február utolsó 
szombatján, 26-án tartották, mivel a dőrejárás farsang végi szokás. 
Gyerekek és nyugdíjasok is maskarába öltözve búcsúztak, hogy a régi 
szokást ismét felelevenítsék, hiszen tavaly a járvány miatt elmaradt 
a sikeres hagyományőrző rendezvény. A dőrejárást Bárdos Gyula, a 
Csemadok elnöke is megtisztelte jelenlétével. 

A kép forrása: Hodos község archívuma • ek

A Csemadok Kassán eredetileg a tavalyi év végén, a Kazinczy 
Napok keretében szerette volna bemutatni a „Szomszédaink, a 
magyarok” című dokumentumfi lmsorozat Szlovákiával foglalkozó 
részét. A járványhelyzet miatt erre végül csak idén február 18-án 
került sor. A kassai közönség az alkotókkal közösen nézhette vé-
gig a Jean Monnet-díjas dokumentumfi lm-sorozat első részét. Az 
alkotás több szemszögből mutatja be a szlovák–magyar együttélés 
problémakörét.

Többek között olyan kérdésekkel foglalkozik, hogy milyen egy 
800 fős, színszlovák faluban egyedüli magyarként élni, vagy hogy 
egy vegyes házasságban fontos-e, hogy a szlovák fél is megtanuljon 
magyarul. A vetítés után Galán Angéla és Zámborszki Ákos, a fi lm 
alkotói elmondták: kifejezett céljuk volt a gyakran szöges ellentétben 
álló véleményeket egymás mellett mutassák be.

Mint kiderült a nemzetek közti együttélés témája mindkét alkotóhoz 
közel áll, hisz Zámborszki a vajdasági Zentán nőtt fel, míg a Junior 
Prima-díjas Galán Pozsonyban. Az alkotók elárultak néhány forga-
tással kapcsolatos kulisszatitkot is, majd megválaszolták a közönség 
kérdéseit. Csemadok Kassai VV
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Petőfi  – Tompa országos seregszemle
FELHÍVÁS

A Csemadok Országos Tanácsa a Csemadok területi választ-
mányaival és társszervezőivel, a Szlovákiai Magyar Pedagógu-
sok Szövetségével és a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségével 

meghirdeti a

PETŐFI – TOMPA 
ORSZÁGOS SEREGSZEMLÉT
amatőr vers-és prózamondók részére, mely szellemiségében 

ráköt a Tompa Mihály Országos Versenyre. 
 

A VERSENY KATEGÓRIÁI:
I. kategória: az alapiskolák 1-3.évfolyamai
II. kategória: az alapiskolák 4-6. évfolyamai/ a 8 éves gimnáziumok 

1. évfolyama
III. kategória: az alapiskolák 7-9. évfolyamai / a 8 éves gimnáziumok 

2.-4. évfolyamai
IV. kategória: középiskolások / a 4 éves gimnáziumok, szakközép-

iskolák, a 8 éves gimnáziumok 5.-8. évfolyamai
V. kategória: egyetemisták, felnőttek (korhatár nélkül)

A VERSENY FORDULÓI ÉS TERVEZETT IDŐPONTJAI:
1. osztály, és iskolai versenyek megrendezésének határideje: 

2022. március 10-ig
2. egyetemi, körzeti- és járási versenyek: 2022. április 15-ig 
3. regionális seregszemle: 2022. május 15-ig 

(Galánta, Érsekújvár, Nagykürtös, Rozsnyó) 
4. országos seregszemle: 2022. május 26-28 – Érsekújvár

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
• A vers- és prózamondók csak egy (1) műfajban nevezhetnek be 

a versenybe!
• a vers- és prózamondók két produkcióval készülnek a versenyre
• a zsűri vitás esetekben kérheti mindkét produkció előadását, 
• az országos seregszemlén a regionális seregszemlén elhangzott 

és díjazott egy (1) produkcióval szerepel a versenyző
• a prózamondók nem nevezhetnek be a versenybe népmesével – 

erre szolgál az Ipolyi Arnold Szlovákiai Magyar Népmesemondó 
Verseny!

• egyetemisták esetében a benevezés nem a lakhelyhez, hanem az 
iskola helyszínéhez kötődik

• a versenybe az iskolai fordulók győztesei benevezési lapokon 
neveznek be, melyeket az adott járási versenyt szervező területi 
választmány címére juttatnak el.

• a produkció maximális időtartama 5 (öt) perc! 
• az V. kat. résztvevői a regionális döntőkön kapcsolódnak be a 

versenybe, benevezési lapjaikat a Csemadok Országos Tanácsának 
juttatják el 2022. április 1-ig (a csemadokelsokezbol@gmail.com 
e-mail címre) 

A Seregszemle felvhívásának teljes szövege és a jelentkezési lap 
megtalálható a csemadok-hu.eu és a csemadok.sk oldalon. Kérdés ese-
tén forduljanak bizalommal a szervezőkhöz a csemadokelsokezbol@
gmail.com címen. 

A rendezvény fővédnöke Gál Tamás színész, a komáromi Jókai 
Színház igazgatója.

A járványhelyzetre és annak következményeire való tekintettel 
a Tompa Mihály Országos Versenyt a szervezők a megszokott for-
mában idén nem tudják megvalósítani. Ugyanakkor a vers- és pró-
zamondók mozgalmának folyamatát nem szeretnénk megszakítani. 
A Csemadok Országos Elnöksége ezért meghirdeti a Petőfi –Tompa 
Országos Seregszemlét, különös tekintettel a Petőfi -emlékévre. A 
Petőfi -Tompa Országos Seregszemlén részt vesznek mindazok a 
tanulók, akik a Tompa Mihály Országos Verseny első fordulóján, 
az iskolai fordulókon helyezést nyertek. Az onnan továbbjutók 
versenyezhetnek a Petőfi –Tompa Országos Seregszemle körzeti 
(ahol az indokolt), és járási versenyein, ahonnan a regionális sereg-
szemlére jutnak tovább. Az országos seregszemlét terveink szerint 
Érsekújvárban tartjuk meg, 2022. május 26-28. között. 

A Csemadok Országos Elnökségének határozata értelmében a 
Tompa Mihály Országos Verseny jubiláló, harmincadik évfolyamát 
2023-ban a Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya szer-
vezi meg. A Csemadok Érsekújvári Területi Választmánya az idén 
igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy a Petőfi –Tompa 
Országos Seregszemle igazi ünnepként állítson méltó emléket a 
magyar irodalom nagyjainak.  

Felhívjuk a fi gyelmet, hogy új, egyszerűsített benevezési lap 
készült. Kérjük, használják azokat! Ezek megtalálhatók a 
Csemadok területi választmányainak titkárságain és a 
csemadok-hu.eu, valamint a csemadok.sk oldalon. 


