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Nemzeti összetartozás napja Éberhardon
Apponyi Albert végső nyug-

helyénél, az éberhardi Apponyi-
kápolnában emlékeztek meg a 
trianoni békeszerződés évfordu-
lójáról, a nemzeti összetartozás 
napján, június 4-én. A Csemadok 
országos rendezvénye a kápolná-
ban ökumenikus istentisztelettel 
kezdődött, amelyen beszédet 
mondott Czimbalmosné Molnár 
Éva, a magyar kormány nem-
zetpolitikai államtitkárságának 
főosztályvezetője.

A Csemadok nyolcadik alka-
lommal emlékezett ezen a napon 
Éberhardon, méltó helyszínen 
Apponyi Albert sírjánál. Az 
ökumenikus istentisztelet 
előtt Író Erzsébet a Csemadok 
Éberhardi Alapszervezetének 
vezetőségi tagja köszöntötte az 
emlékezőket, kiemelve: büszkék 
lehetünk nemzetiségünkre, ha 
nem vagyunk büszkék magyar-
ságunkra, akkor nemzetet vál-
tottunk. 

Czimbalmosné Molnár Éva, 
a magyar kormány nemzetpoli-
tikai államtitkárságának főosz-
tályvezetője beszédében kitért 
arra, Apponyi Albertet 80 évvel 
ezelőtt helyezték végső nyuga-
lomra Éberhardon, amikor az 
ismét Magyarországhoz tartozott 
a bécsi döntésnek köszönhetően. 
Apponyi Albert közismert volt, 
kitűnő szónoki képességekkel, 
nyelvtudással, az egyik legis-
mertebb magyar politikus volt, 
a magyarság védőügyvédje, aki a 
békeszerződés aláírása előtt meg-

próbálta a lehetetlent, megvédeni 
Magyarországot. 

Az ökumenikus istentisztele-
tet Zsidó János nyékvárkonyi 
esperes és Édes Ákos deáki re-
formátus lelkész végezték. Zsidó 
János prédikációjában kiemelte: 
„Amig magyar ember lesz a földön 
Trianon fájni fog, de köszönjük 
meg Istennek, hogy megmarad-
tunk. Legyünk rá büszkék, hogy 
magyarok vagyunk, mivel van 
mire büszkének lennünk. Isten 
megmentett minket, 102 éve itt 
vagyunk, ez azt jelenti, hogy a te-
remtőnek terve van velünk.” Édes 
Ákos igehirdetésében arról szólt, 
hogy a magyarság kiválasztott 
nép, emlékezni sosem szegyen, 
hanem kiváltság, hiszen, ha van 
mire emlékezni, azt jelenti, van 
múltunk, vannak gyökereink. 
Az ökumenikus Istentisztelet 
végén megkoszorúzták Apponyi 
Albert sírhelyét, majd elhang-
zott a Boldog asszony anyánk, a 
Te benned bíztunk régi magyar 
himnuszok és a mai magyar 
himnusz is. 

A koszorúzás után a program 
az éberhardi kultúrházban foly-
tatódott, ahol Valacsai Edit, a 
község polgármestere, a Cse-
madok Éberhardi Alapszerve-
zetének elnöke köszöntötte az 
egybegyűlteket. Utána Bárdos 
Gyula, a Csemadok elnöke üd-
vözölte a jelenlévőket, kitért 
arra, hogy köszönettel tartozunk 
a magyar országgyűlésnek a 
nemzeti összetartozás napjáért, 

hiszen a magyarság egy nem-
zetként összetartozik. Bárdos 
Gyula kifejtette reményét, hogy 
a legközelebbi megméretteté-
sen a magyarság bizonyítani fog, 
aminek köszönhetően sok ma-
gyar nemzetiségű polgármester 
és képviselő kerül ki győztesen 
a választásokon. 

Czimbalmosné Molnár Éva 
beszédében elmondta: „Magyar-
nak lenni jó, a megannyi veszte-
ség ellenére, a személyes és kö-
zösségi sorstragédiák, pusztító 
diktatúrák keserű terhét hordoz-
va is. Magyarnak lenni külön-
leges, mert a múltunk öröksége 
képes megszabadítani a hamis 
illúzióktól. Sőt, ez az örökség 
meg is óv attól, hogy ismét tőr-
be csaljanak azok, akiknek már 
nem sokat számít a nemzeti, a 
vallási vagy a közösségi össze-
tartozás.”

Az ünnepi beszéd után 
Szakály Sándor, a VERITAS 
Történetkutató Intézet és Levél-
tár főigazgatója tartott előadást 
A trianoni békediktátum és a 
magyar haderő címmel. A törté-
nész elmondta: a határokat nem 
1920-ban húzták meg, hanem 
1919. március-áprilisában. A 
nagyhatalmakat nem érdekelte, 
hogy a magyar politikai vezetők 
mit gondolnak. A katonákat le-
szerelték, de felmerül a kérdés: 
a soknemzetiségű királyság ka-
tonái megvédtéke-e volna Ma-
gyarországot, ha olyant ígértek 

nekik, amiről addig álmodni 
se mertek, azaz saját államot. 
A trianoni békediktátumról 
elmondható: olyanok hoztak 
döntést Magyarországról, akik 
azt nem ismerék. 

Anka László, a VERITAS 
Történetkutató Intézet és Levél-
tár munkatársa A Huszár-kor-
mány és a békedelegáció elindu-
lása a párizsi béketrágyalásokra 
címmel tartott előadást. Ma-
gyarország helyzetét a béketár-
gyalás kapcsán az is nehezítette, 
hogy nem voltak tartalékai, tehát 
időhúzásról a szerződés aláírá-
sakor szó sem lehetett, hiszen 
annak érdekében, hogy a ma-
gyar delegáció kiutazhasson a 
béketárgyalásokra, hitelt kellett 
felvenni. Apponyi Albert még 
1919. karácsonyán utazott Bu-
dapestre, a csehszlovákok soha 
többé nem engedték vissza bir-
tokaira, Éberhardra – mondta 
el Anka László. 

Az Éberhardon megtartott 
nemzeti összetartozás napi ren-
dezvényen fellépett a Gaudium 
vegyeskar Komáromból, mű-
sorukkal könnyeket csaltak a 
jelenlévők szemébe, elhangzot-
tak népdalok, Kodály-művek, 
de Koltay Gergely két dala is, 
a  Szép vagy, gyönönyrű vagy 
Magyarország című dalt a kö-
zönség a vegyeskarral együtt 
énekelte. 

A megemlékezés a magyar him-
nusz eléneklésével ért véget.  nt
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Rozsnyói járási körkép
A Rozsnyói járás alapszerveze-

teiben is megindult az élet a jár-
ványhelyzet után. Az évzárókat 
és márciusi megemlékezéseket 
követően helyi szinten több kö-
zösségépítő rendezvény valósult 
meg az elmúlt hetekben.

A pandémia alatt az egykor 
megszűnt alapszervezetek újra-
indítása valósult meg, amelyek 
tagjai nagy elánnal láttak neki 
évzáróikon a tevékenységeik 
megtervezésének, majd azok 
megvalósításának a már működő 
szervezetek mellett. 

A Csemadok Csoltói Alap-
szervezete tábortűzzel indított 
májusban, majd a rendezvény be-
vételéből meglepetés-csomago-
kat készítettek a helyi óvodát és 
alapiskolát látogató tanulók szá-
mára gyermeknap alkalmából, 
amelyet a szervezet tagjai adtak 
át, ilyen módon megköszönve a 
szülőknek, hogy gyermekeiknek 
magyar tannyelvű oktatási intéz-
ményt választottak.

Pelsőcardón a Kemencés 
Nap keretében, amely a tájház 
udvarán és a mellette találha-
tó játszótéren valósult meg, az 
alapszervezet tagjai házi kenye-

ret, kemencés lepényt, kalácsot, 
pogácsát sütöttek és biztosítot-
ták a látványkonyhát, majd az 
ételeket ki is osztották. A ren-
dezvény együttműködésben az 
önkormányzattal és a DUBINA 
polgári társulással valósult meg, 
amely tagjai babgulyást, kemen-
cében sült oldalast, csülköt, hur-
kát, kolbászt készítettek, és népi 
játékokat, valamint májusfát ál-
lítottak, mint ahogy az illik egy 
amatőr színjátszó társulathoz.  

Az Ardó szomszédságában 
lévő Borzova községben az újra 
indult alapszervezet tagjai ha-
gyományos krumplilángos-sütés-
re hívták meg a szomszédos alap-
szervezetek tagjait. A református 
egyház közösségi házában a helyi 
asszonyok sürögtek, forogtak, és 
mintegy 10 kiló grulyából ké-
szítették el az az napi étket. A 
kötetlen találkozón nagyon jól 
érezték magukat a résztvevők, 
kapcsolatokat építettek, és meg-
egyeztek, hogy a hagyományos 
ételek felelevenítése érdekében 
újabb főzésre kerítenek sort. 

A gulyka (gömöri gombóc) 
főzését a Csemadok Lekenyei 
és Kuntapolcai Alapszervezetei 

gyar szervezet nem működött 
aktívan hosszú évek óta. Az alap-
szervezet tagjai fontosnak vélik 
helyi eredményeiket, értékeiket, 
ékességeiket, történelmi vonat-
kozásaikat és kincseiket bemu-
tatni a nagyközönség számára. 

A Csermosnya-mente két kis te-
lepülésén újraalakult az alapszer-
vezet, Barka és Kiskovácsvágása 
csemadokosai megkezdték a kö-
zösen megtartott évzárójukon 
betervezett „Csemadokosok kö-
zösségépítő tábora” szervezését, 
amelynek keretében a Rozsnyói 
járásban működő alapszerveze-
tek bemutatkozása, tagjainak 
megismerése, kiállítás, gyermek-
foglalkozások és egyéb családi, 
kísérő rendezvények mellett, a 
szervezetek számára oly fontos 
működésüket és létezésüket, va-
lamint népszerűsítésüket érin-
tő témákban fognak előadások 
megvalósulni 2022. szeptember 
1-jén.   

Ne hagyjuk ki a sorból a 
Szoroskőn túli régiót sem, ahol 
a Körtvélyesen újraindított alap-
szervezetet felkeresték a helyi 
fi atalok. A Csemadok így a tele-
pülésen kialakult űr betöltésének 
szerepét is felvállalta, és a fi ata-
lok tevékenységének szervezeti 
kereteit is biztosítja a jövőben. 

A sort a teljesség igénye nél-
kül a június 17-én megvalósult 
területi konferencia említésével 
zárjuk, amelyen 10 hónap eltel-
tével elnököt választottak Tóth 
Lucia személyében, alelnökök-
nek pedig Beke Beátát és Hlivák 
Sándort választották meg.  bb

vezetőségének hölgy tagjai vállal-
ták fel, amelyhez a hozzávalókat 
a PRO LE-TI polgári társulás 
biztosította. A gulyka elkészíté-
sére a társulás ízőrző rendezvé-
nyének keretében került sor. Az 
együttműködésben megvalósult 
közösségi eseményről kisfi lm is 
készült, amelyből az érdeklődők 
megismerhetik a lekenyei teper-
tős gulyka elkészítését. 

A pelsőci régió alapszerve-
zetei rendezvényeinek sorát a 
gömörpanyitiak kötetlen, kö-
zösségépítő találkozója követte, 
hosszú évek után a kitelepítéstől 
megviselt, vegyes településen élő 
magyar közösség tagjai több év 
kihagyás után újra találkoztak és 
terveztek. A Csemadok Pelsőci 
Alapszervezete által megvaló-
sított gyermeknapi rendezvény 
kitűnően sikerült. 

Mindeközben a járás nyelv-
határán elhelyezkedő Rudnán 
újraalakított szervezet tagjai ak-
tívan bekapcsolódtak a Felvidé-
ki Értéktár mozgalomba helyi 
értékeik bedolgozásával, hiszen 
a községben már semmilyen ma-
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Amikor ötszázan énekelnek, az a szív öröme
Tizennyolcadik alkalommal tartották meg 

a Csengő- Gyermek- és Ifjúsági Kórusok Or-
szágos Fesztiválját, amely 50 éve indult útjára, 
és amely tömegeket mozgat, hiszen több száz 
énekes fordul meg ilyenkor a színpadon. 

Az idei Csengő Énekszó 2022. június 8-9-
én valósult meg Érsekújvárban, amelynek 
megnyitóján Novák Mónika köszöntötte a 
résztvevőket, majd átadta a szót Klein Ot-
tokárnak, Érsekújvár polgármesterének, aki 
a rendezvény fővédnöke volt. Klein Ottokár 
nagy örömét fejezte ki, hogy ismét otthont 
adhat Érsekújvár ennek a rangos rendez-
vénynek, már csak azért is, mert három év-
vel ezelőtt még senki nem sejthette, hogy 
a járvány miatti korlátozások elsőként az 
éneklést tiltják majd be, és sajnálatos módon 
utolsóként engedélyezték azt újra. 

Bárdos Gyula, a Csemadok elnöke kifej-
tette: „A kétéves járványügyi helyzet után a 
kórusvezetőknek és tagoknak nagyon nehéz 
helyzetük volt. Öröm volt hallani a próbá-
kat, öröm látni a csillogó szemeket, amiből 
látni, hogy a gyerekek örömmel énekelnek.” 
Bárdos Gyula szerint az éneklés örömet hoz 
mindannyiunk életébe, erre szüksége van a 
felvidéki magyar közösségnek. 

Az első napon a Csengő Énekszó első ka-
tegóriájában az alábbi csoportok szerepeltek: 
a Buzitai Kicsinyek, a komáromi Egyházi 
Iskolaközpont Schola Mariana Kicsinyek 
Kórusa, az Egressy Béni Városi Művelődési 
Központ és a Jókai Mór Alapiskola Kicsi-
nyek Kórusa és az Ady Endre Alapiskola 
Primulácska Gyermekkara. Ebből a négy 
énekkarból csupán a komáromi Egyházi 
Iskolaközpont Schola Mariana Kicsinyek 
Kórusa kért minősítést, a zsűri aranysávval 
jutalmazta előadásukat. 

8-án délután a harmadik és negyedik 
katagóriában bejelentkezett énekkarok 
mutatkoztak be, a kassai Márai Sándor 
MTNy Gimnázium és Alapiskola Leány-
kara, a kassai Márai Sándor Magyar Tanítási 
Nyelvű Gimnázium és Alapiskola Ifjúsági 
Vegyeskara, a Zselízi Franz Schubert Mű-
vészeti Alapiskola kórusa, az alistáli gyer-
mekkórus és a Janiga József Művészeti 
Alapiskola. 

A nyitónapon este a komáromi Concordia 
Vegyeskar adott nagysikerű koncertet. 

9-én volt a második kategóriások versenye, 
bemutatkozott a Felsőszeli Csalogány Gyer-
mekkar, a komáromi Egyházi Iskolaközpont 
Schola Mariana Nagyok Kórusa, a Galántai 

Kodály Zoltán Alapiskola Gyermekkara, 
az Egressy Béni Városi Művelődési Köz-
pont és a Jókai Mór Alapiskola Gyermek-
kara Komáromból, a Szenczi Molnár Albert 
Alapiskola Gombocska Gyermekkara, az 
Ady Endre Alapiskola Primula Énekkara 
Párkányból, az ipolysági Fegyverneki Fe-
renc Közös Igazgatású Katolikus Iskola 
Magnifi cat Gyermekkara és a kassai Csen-
gettyű Gyermekkórus.

A csütörtök délutáni programban fel-
lépett a magyarországi Musica Nostra 
énekkar. 

Az zsűri értékelése alapján a Zselízi Franz 
Schubert Művészeti Alapiskola kórusa ezüst 
savú minősítésben részesült, a három kassai 
kórus arany minősítést ért el, a komáromi 
Egyházi Iskolaközpont és a nagymegyeri 
Janiga József Művészeti Alapiskola gyermek-
kara szintén arany besorolásban részesült 
– az elismeréseket a záró nap gáláján vették 
át a kórusvezetők. 

Az elhangzott műveket szakmai zsűri ér-
tékelte. Hartyányi Judit elnökként vezet-
te az értékelő bizottságot, melynek tagjai 
Stubendek István, Hraschek Katalin, Józsa 
Mónika és Mindeszenty Zsuzsánna voltak. 
Hartyányi Judit a zsűri elnöke kiemelte a 
gálában már mindenki felszabadultabban 
énekelt, csillogó szemekkel, csodálatosan. 
Nagy örömöt adott az elmúlt két nap, azt 
látta a gálán, hogy a gyerekek belejöttek, 
és az énekesek elkezdtek fürödni ebben az 
atmoszférában, amiben legszívesebben meg-
maradnának. 

A gálán Neszméri Tünde, a Csemadok 
ifjúságért felelős elnökségi tagja köszönetet 
mondott minden kórusvezetőnek és tagnak, 
mivel nélkülük ez a rendezvény nem valósult 
volna meg. Köszönetet mondott a zsűrinek 
is, mivel az ő munkájuk nagyon fontos, hogy 

a kórusok tovább építkezhessenek, fejlődhes-
senek, amire a felvidéki magyar kultúrának 
szüksége van. 

Sztruhár Izrael Diána, a Csemadok Ér-
sekújvári Területi Választmányának elnö-
ke szerint emelkedett hangulatban, boldo-
gabban térünk haza e két nap után. Olyan 
örömforrást hoztak a kórusok, amilyenre 
mindenkinek szüksége van. 

Szalay Szilvia, a Szlovákiai Magyar Zene-
barátok társaságának elnöke is köszönetet 
mondott a felkészítőknek, az énekeseknek és 
a szervezőknek. Szalay Szilvia azt is elmond-
ta, az első Csengő Énekszót 1971. június 
21. és 22. között szervezték meg. Érdemes 
megemlíteni azokat, akik megálmodták az 
első Csengő Énekszót. Schleicher László, 
Szíjjártó Jenő, Ág Tibor, Viczai Pál, Janda 
Iván, Moyzes Imre, Tóth Sándor, Dunajszky 
Géza, Hritz Júlia, Duka Zólyomi Emese és 
Kazán József, utóbbi mindmáig mozgató-
rugója a seregszemlének. Az idei Csengő 
Énekszón 18 kórus vett részt, vannak ál-
landó visszajárók, van olyan kórus, amelyik 
egyikről sem hiányzott és mindig vannak új, 
felfedezett kórusok. 

A rendezvény szervezői a Csemadok Or-
szágos Tanácsa megbízásából a Csemadok 
Érsekújvári Területi Választmánya, a Szlo-
vákiai Magyar Zenebarátok Társasága és a 
Csemadok Érsekújvári Alapszervezete. A 
rendezvény Kisebbségi Kulturális Alap és Ér-
sekújvár város támogatásával valósult meg.

A gála fénypontja az volt, amikor a je-
lenlévő gyermekek és fi atalok felálltak és 
együtt énekeltek Hanza Rolanda vezényle-
tével. Több mint 500 énekes, csodálatosan 
csengő, tiszta hangon. Még csodálatosabb 
volt, amikor a gyerekek és a közönség együtt 
énekelte a magyar himnuszt, ez volt a világ 
legcsodálatosabb érzése.  t



4 2022. július

ELSÔ KÉZBÔL SZÍNES

A Csemadok Országos Ta-
nácsa, Pozsonyi Városi Vá-
lasztmánya és Szenci Területi 
Választmánya szervezésében a 
pozsonyi Prímási palota Szent 
László kápolnájában június 27-én 
megtartották a „Tisztelet Szent 
László királynak” emlékműsort, melyen a szentmisét Molnár Tamás 
atya celebrálta, közreműködtek: Kovács László történész, valamint 
Kovács Bálint (brácsa) és Orsolya (cselló), a Szlovák Filharmónia 
tagjai. n

A gútai emberek nagy büszkesége a pünkösdi sortáncjárás és 
vámkerékállítás. A koronavírus okozta járvány és intézkedések 
az elmúlt két évre rányomta bélyegét, tavaly szerényebb formában 
ugyan megtartották a hagyományos gútai ünnepet, de két éve tel-
jesen elmaradt a rendezvény. Idén viszont újdonsággal, mindenki 
sortáncával gazdagították a programot. 

A Csemadok Gútai Alapszervezete, a Kikelet néptáncegyüttes 
tagjaival és a Bellő zenekarral táncolták körbe a várost, júni-
us 5-én, pünkösd  vasárnapján. A helyszíneken barátsággal és 
fi nomságokkal várják a táncosokat. Ugyan régen a pünkösdi 
sortáncjárás sok helyütt hagyomány volt, mára tájainkon már 
csak Gútán járják. A sortáncjárás hagyománya a 19. század 
elejére vezethető vissza. A zöldághajtást, a pünkösdvasárnapot 
népi tánccal ünnepelik meg.

Langschadl Dávid, a Csemadok Gútai Alapszervezetének elnöke 
elmondta, hogy a Csemadok 1950-es fennállása óta éltetik ezt a 
hagyományt, idén 15 pár járta végig a várost, 12 fogadóállomáson 
táncoltak. Még jobban sikerült összehozni az embereket a városháza 
előtt, az iskolák, az óvodák, és maga az önkormányzat is itt fogadta 
a táncosokat, 300 ember biztosan összejött, és eljárták mindenki 
sortáncát, vagyis az összetartozás táncát, ezt a hagyományt szeretnék 
folytatni a jövőben is.  vncs

Sándor Ágnes ren-
dezésében és előadásá-
ban Mikszáth különös 
házassága(i) címmel 
szervezett irodalmi ze-
nés összeállítást a Cse-
madok Lévai Alapszer-
vezete és Juhász Gyula 

Irodalmi Színpada, mellyel a „nagy palóc” születésének 175. évfor-
dulójára emlékeztek. A „kétszeres” feleség, Mikszáthné Mauks Ilona 
és az író bensőséges levelezéséből jó érzékkel kiragadott részletek, a 
korhű kosztümök és a hangulatos zenei aláfestés (hangszeren kísért: 
Lacko Mário) nagyszerűen érzékeltették a két ember viszonyának 
és házasságainak bonyodalmait olyannyira, hogy a közönség szinte 
az események részesének érezhette magát.  Fotó: Török Alfréd  de

A Csemadok 71. kulturális ünnepsége és szövetkezeti nap 2022. 
június 26-án valósult meg a Bősi Amade-parkban. Az ünnep-
ség koszorúzással kezdődött a Csemadok Háznál az 1996-ban a 
millecentenárium tiszteletére állíttatott honfoglalási emlékoszlop 
szomszédságában. Az ünnepség kezdetén a himnusz elhangzása alatt 
felvontuk a magyar nemzeti lobogót így tisztelegve honfoglaló őseink 
előtt. A rövid műsorban a koszorúzást megelőzően Nagy Mónika 
énekelt és Vida Gergely szavalt. Fenes Iván polgármester szavai arra 
ösztönöztek minden 
résztvevőt, hogy tenni 
kell a felvidéki magyar-
ságért. Az ünnepség a 
parkban folytatódott, 
ahol a nagyszínpadon 
egymást követték a 
programok. A bősi tánc 
és tornastúdió növen-
dékeinek műsora után 
a bősi néptáncosoké 
és a Pántlika zenekaré 
volt a főszerep. Bemutatkozott mindhárom néptánccsoportunk a 
SüssFelNap, a Tőzike és az Aranykert. Felléptek a nemeshodosi 
citerások, Dóka Zsuzsa és Bősi Szabó László, Molnár Máté népme-
semondó Nyáradról és az Év hangja 2022 tehetségkutató díjazottjai 
is. A délután fénypontja László Attila énekesnek, a Csillag születik 
egykori győztesének műsora volt, aki szívhez szóló dalokkal, többek 
között magyarságunkról szólókkal ragadtatta el a közönséget. Este 
a tombolahúzás után, az Abrakazabra együttes, Keresztes Ildikó 
és Király Viktor koncertje zárta az ünnepséget.  

Egész nap kísérő rendezvények tucatjaiból válogathattak a je-
lenlévők, volt többek között mesterségek utcája, íjászat a Bősi 
Réti Sas Íjászklub jóvoltából. A gyermekek ingyen használhatták 
a népi fajátékokat, a fa körhintát, ugráló várakat. Újdonságnak 
számított a hőlégballonos utazás, amely szintén ingyenesen várta 
az érdeklődőket. 

Egy nagyszerű rendezvényt tudhat maga mögött a Csemadok 
Dunaszerdahelyi Területi Választmánya, karöltve a bősi alapszer-
vezettel és a két fő támogatóval, Bős város önkormányzatával és a 
Coop Jednota Dunaszerdahely – Fogyasztási Szövetkezettel.  na

A Csemadok Zselízi Alapszervezete hetedik alkalommal szervezte 
meg az óvodások hagyományőrző seregszemléjét, a Szólj, síp, szólj! 
elnevezésű rendezvényt, melyen a helybéli Cimbora Óvoda mellett 
hét környékbeli település – Csata, Kisölved, Érsekkéty, Farnad, 
Garamsalló, Nyírágó és Sáró – óvodája vett részt majd 90 gyer-
mekkel. A zselízi Magyar Ház 
udvarán lezajlott jó hangula-
tú, kedves rendezvény után 
a szervezők fi nomságokkal 
kedveskedtek a fellépő gye-
rekeknek. Örvendetes, hogy 
környékünkön is vannak még 
elhivatott pedagógusok, akik 
fontosnak tartják, hogy a gye-
rekek már ilyen kis korukban 
megismerkedjenek az előde-
ink által ránkhagyott örök-
séggel.  de
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Alsóbodok legrégebben működő hagyo-
mányőrző csoportja hatalmas mérföldkőhöz 
érkezett, ugyanis az Alsóbodoki Asszonykó-
rus idén ünnepelte fennállásának ötvenedik 
évfordulóját. A csoport 1972-ben alakult 
Balabán Júlia vezetésével, a Csemadok 
alapszervezete támogatásával. A csoport 
vezetését 1979-ben Holec Ilona, szólista, 
népdalénekes vette át, aki a Népművészet 
Mestere címmel és a Vass Lajos nagydíj-
jal is büszkélkedhet. 50 év alatt a csoport 
számtalan hazai és külföldi fellépésen, ver-
senyen és fesztiválon vett részt, és megannyi 
díjat nyertek. Pályafutásuk során nem csak 
Zoboralján, hanem az ország területének 
nagy részén is megcsillogtatták tehetségüket, 
de felléptek Magyarországon, Ausztriában, 

A Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya idén hetedik al-
kalommal hirdette meg az Ifjú Tehetségek Fesztiválját (ITEFESZT), 
melyre a járás ifjú tehetségeinek jelentkezését várta ének, zene, 
valamint vers- és prózamondó kategóriában. A május 29-én Kóváron 
megtartott rendezvényen 18 versenyző teljesítményét kellett elbí-
rálnia a háromtagú – Gusztáv Antalné ének-és zenetanár, dráma-
pedagógus, Kotoráné Belák Rózsa versmondó és Skamla József 
zenetanár összetételű – zsűrinek.

A település polgármestere, Keresteš Renáta megnyitójában örö-
mének adott hangot, hogy Kóvár adhatott helyet ennek a rangos 
rendezvénynek. Mint mondta, hagyománnyá vált, hogy rendszeres 
időközönként lehetőség nyílik a fi atalok számára bizonyítani tehet-
ségüket, legyen szó énekről, táncról, zenéről, versmondásról. Ehhez 
járul hozzá az ITEFESZT, vagyis az Ifjú Tehetségek Fesztiválja is. 

Balogh Gábor, a Csemadok járási elnöke rövid köszöntő beszé-
dében az előző rendezvények felidézése után sok sikert kívánt a 
versenyzőknek, és megköszönte szüleiknek, hogy benevezték, és a 
felkészítő pedagógusaiknak, hogy felkészítették őket a tehetségku-
tató fesztiválra. A verseny végén Gusztáv Antalné, a zsűri elnöke 
elismeréssel szólt a fi atalok teljesítményéről. 

A nagy érdeklődéssel kísért rendezvény krónikájához tartozik, 
hogy az énekesek zongorakísérete Baráz Ádám zongoraművész, míg 
a műsorvezetés Bodzsár Gyula nevéhez fűződött, a győztesek díját 
a Szövetség párt MKP-platformja biztosította. Minden versenyző a 
Csemadok Nagykürtösi TV-től apró ajándékot és oklevelet kapott. 
Amíg a zsűri értékelt, Milos Varga, a HIOS munkatársa bűvész-
mutatványokkal szórakoztatta a közönséget.  -ár-

A Csemadok Dunasápújfalusi 
Alapszervezete a június 5-én 
megtartott családi napján emlé-
kezett a Trianoni békediktátum 
évfordulójáról, amelyen Moore 
Dominik és Neszméri Tünde 
adtak elő verset. A rendezvé-
nyen közösen énekeltek a jelen-
lévők, a gyerekek játszottak és 

Nemrégiben szervezte meg a Csemadok Gímesi Alapszervete és 
a Feszty Árpád Művelődési Park az Ág Tibor Napot. A hatodik 
alkalommal megtartott emléknap rendhagyó módon került meg-
szervezésre, hiszen a tavalyi járvány miatt halasztani kellett annak 
időpontját. A rendezvény elején a jelenlévők megkoszúzták Kodály 
Zoltán emléktábláját, amely a kultúráház falán található. Kodály 
Zoltán zoboralji gyűjtései alkalmával Gímesen szállt meg, innen 
járt gyalogosan gyűjtőútjára, amelynek köszöhetően nagyon sok 
népdal fennmaradt, neki köszönhető az első viseletleírás is. Az 

emléktáblánál Tkáč Teréz, a Gímesi 
Villő Hagyományőrző Csoprot veze-
tője köszöntötte az egyebegyűlteket, 
majd Bencz Zsolt tárogatón játszott. 
A megemlékezés elején Bencz Margit 
az alapszervezet elnöke köszöntötte 
az érdeklődőket, majd felléptek a 
Ghymesi Igricek és Écsi Gyöngyi, 

aki a Kátai Zoltánnal közösen kiadott Virágom véled elmegyek 
című lemezről adott ízelítőt, amellyel megénekeltette a közönséget. 
Valamint felnőtteknek való mesét adott elő.  Csodálatos zoboralji 
népdalok hangzottak el. Écsi Gyöngyivel közösen énekelt Varga 
Viktória és Vivien is, akiknek dédanyjától még gyűjtött Ág Tibor. 
A programban Katona István visszaemlékezett  Ág Tiborra, a kö-
zös gyűjtő utakra és élményekre. Az érdeklődők megtekintették a 
Zoboralji Örökség Őrzői Hímző- és Viseletkészítő Műhely munkáit 
is, a tárgyalkotó népi iparművész szervezetnek a gímesi Varga Bor-
bála is aktív tagja, aki vert csipkéivel kápráztatja el a nézőket. 

A 6. Ág Tibor Napok a magyar kormány nemzetpolitikai állam-
titkársága támogatásának köszönhetően valósult meg, amelyet a 
Bethlen Gábar Alapon keresztül biztosított.  Bm

Angelika és Fehér Sándor az Alsóbodoki 
Asszonykórus tiszteletére állított össze. A 
könyvet Gyepes Lajos, a Csemadok Nyitrai 
TV alelnöke keresztelte meg. A díszokleve-
lek átadása után Alsóbodok polgármestere, 
Paulisz Marián emlékplakettel ajándékozta 
meg a csoport tagjait. Az elhunyt tagokról 
az „Esti dal” című énekkel emlékeztünk. 
E jelentős jubileum alkalmából szeretnénk 
kifejezni köszönetünket és hálánkat azért, 
hogy az asszonykórus tagjai ennyi éven ke-
resztül helytálltak községük kultúrájának 
megőrzésében. Ennek érdekében nem saj-
nálták az időt és fáradságot, hogy felélesszék 
a már pislákoló tüzet a fi atalabbak szívében 
a hagyományaink és kultúránk iránt.  

Fotó: Tigyi Milos, GYA

Erdélyben és Vajdaságban is.
A jubiláló csoport nagyszabású, sikeres 

rendezvényen ünnepelt, ahol felléptek a ha-
gyományőrző csoportok egész Zoboraljáról. 
Ünnepi beszédet mondott Bárdos Gyula, a 
Csemadok országos elnöke és Bencz Mar-
git, a Csemadok Nyitrai TV elnöke is. Az 
ünnepségen mutatták be a Gyökereink tün-
döklő virágai emlékkönyvet, melyet Gyepes 

kézműveskedtek. A rendezvény 
támogatója a Bethlen Gábor 
Alap volt.  N
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A Csemadok Rima-
szombati Területi Vá-
lasztmánya és a Gömör-
Kishonti Művelődési 
Központ szervezésében 
június 14-én mutatta be 
a kassai Thália Színház 
Carlo Goldoni Bugrisok 
című kétfelvonásos zenés 
komédiáját a rimaszom-
bati Városi Művelődési 
Ház színháztermében. 
Az előadást a szervezők a tavalyi év novemberére tervezték, de 
mint annyi mindenbe, ebbe is beleszóltak a világjárvány miatt 
bevezetett megszorítások. Jó döntésnek bizonyult ez a nyár eleji 
időpont, nagy volt az érdeklődés, hiszen az eltelt két évben nem 
volt a városban magyar színházi előadás. Nemcsak  a városból, de 
a járás több településéről, sőt a szomszédos járásokból is érkeztek 
színházkedvelők, akiknek a szervezők ezúton is köszönik, hogy 
elszakadtak a már sajnos nagyon megszokottá vált virtuális világtól 
és lemondtak az otthon kényelméről egy bohókás, humoros, szívet-
lelket melengető előadás javára. A tapsokból, derűs kacagásból, 
a nézőtérről távozók elcsípett beszélgetéseiből ítélve feltehetően 
senki sem bánta meg, hogy így döntött. Jó megtapasztalni, hogy a 
kényszerszünet után újraéled a rimaszombati magyarság színvonalas 
kultúra iránti igénye.  pe

A Trianoni békediktátum 
102. évfordulójáról emlékez-
tünk meg Bősön a Csema-
dok-háznál. Ez a gyásznap 
az összmagyarság legszomo-
rúbb napja, hiszen az anyaor-
szágtól elcsatolt területeken 
élő magyarságot kisebbségi 
sorba kényszerítették. A megemlékezés ez évben nemzeti lobogónk 
felvonásával és félárbócra engedésével kezdődött nemzeti imánk és 
a székely himnusz elhangzása alatt. A megemlékezésen kiemeltük, 
fontos, hogy gyermekeink magyarul álmodjanak, magyarul nevel-
kedjenek, hiszen ez a feladat tesz bennünket naggyá. Minduntalan 
képesek vagyunk a megújulásra és naggyá válhatunk, ha bátran 
felvállaljuk magyarságunkat minden és mindenki előtt!

Emlékműsorunkban közreműködtek Stifter Luca, Dóka Zsuzsa, 
Bősi Szabó László, Vida Gergely, Aranykert néptánccsoport, Pántlika 
zenekar és a 16. sz. Széchényi István cserkészcsapat. Emlékbeszédet 
Mészáros Árpád alpolgármester mondott. A megemlékezés végén 
megkoszorúztuk a honfoglalási emlékoszlopot, majd a Magyar Ki-
rályság térképénél elhelyeztük az emlékezés 102 mécsesét. NA

2022. június 25-én a 71. Csemadok Kulturális Ünnepély és Szö-
vetkezeti Nap előestéjén, szombaton a Zöld Csillag Színtársulat 
új műsorral örvendeztette meg a közönséget a Csemadok-ház 
parkjában. 2017 szeptemberében, a Csemadok alapszervezetének 
ösztönzésére alakult meg ez az amatőr színjátszó kör, a mostani elő-
adást a csoport jelenlegi vezetője Nagy Mónika álmodta meg. Több 
csallóközi település lelkes fi ataljai alkotják a társulatot. Dalokkal, 
versekkel, visszaemlékezésekkel tarkított előadást tartottak, mely-
ben végigkövették a magyarok történelmét egészen a honfoglalástól 
napjainkig. A műsorban kilenc énekes és egy szavaló szerepelt: 
Nagy Mónika, Beke Lili, Zsigrai Klára, Szombathelyi Veronika, 
Nagy Tamás, Nagy Gábor, Sipos Tamás,  Miklós Zoltán Csongor, 
Végh Csongor és Vida Gergely. 

Köszönjük, hogy a Zöld csillag Szántársulat tagjai szívvel-lélekkel 
teszik a dolgukat, vigyázzák megmaradásunkat itt a Felvidéken, és 
mi tudjuk, hogy ők a remény.  na

A Nagybalogi Alapiskola 
tanulói a Csemadok Alap-
szervet támogatásával 2022. 
június 28-án hagyományos ta-
nulmányi kiránduláson vettek 
részt Radnótban. Megtekin-
tették a Pósa Lajos Képtárat 
és virágcsokrot helyeztek el 
a költő szobránál. Köszönet 
Pósa Homoly Erzsébetnek a tartalmas és kedves tárlatvezetésért. pg

A Szövetség-Alianca párt és a Csemadok alapszervezet szervezé-
sében június 4-én Szencen, a nemzeti összetartozás napja alkalmá-
ból gyertyagyújtással emlékeztünk meg a trianoni békeszerződés 
megkötésének évfordulójáról. 

Az ünnepség szónoka Klenovics Gábor, a Szövetség párt helyi 
elnöke volt, aki beszédében többek között kiemelte: „... a múltun-
kat a történelmünket ismernünk kell, és át kell adnunk a tudást és 
ismeretet gyermkeinknek, unokáinknak is. Azonban nem szabad 
a múlton keseregnünk, hanem előre kell tekintenünk annak ér-
dekben, hogy újabb 100 év múlva is legyen még magyar közösség 
a Felvidéken, Szencen, amely hozzánk hasonlóan nem felejti, mi 
történt 1920-ban Trianonban. Ezért most gyújtsuk meg az emléke-
zés gyertyáit, amelyek egyben szimbolizálják számunkra a jövőt, a 
megmaradást, a fejlődést.“

Az elnök beszédét követően Bošňák András helyi káplán fohásza és 
könyörgése zárta a méltó megemlékezést. Végül elénekeltük nemzeti 
imánkat, majd a résztvevők meggyújtották a kegyelet mécseseit a 
Hősök szobránál. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Bárdos 
Gyula, a Csemadok elnöke is.   
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A Csemadok Galántai 
Területi Választmánya 
és városi alapszerveze-
te idén megszorítások 
nélkül szervezhette meg 
június 19-én a hagyomá-
nyos Mátyusföldi Juniá-
list, a Művészeti Együtte-
sek Nemzetközi Találkozóját. A rendezvény napján dél körül már 
az árusok is gyülekeztek, s vidám zene mellett megkezdte munkáját 
a gulyásfőző- és halászlét készítő csapat is. A rendezvény kezdete 
előtt fokozatosan érkeztek a szereplők, énekesek, citerások, sza-
valók, mesemondók, néptáncosok, az udvaron lévő sátrak alatt is 
egyre több érdeklődő gyűlt össze. Volt aszfaltrajz, kézműves fog-
lalkozások, arcfestés, ugrálóvár és számos egyéb attrakció. Három 
órakor Mézes Rudolf, a Csemadok Galántai TV titkára üdvözölte 
a jelenlévőket, többek közt Berényi Józsefet, a Nagyszombati Me-
gyei Önkormányzat alelnökét, a Szövetség párt MKP-platformja és 
Galántai járási elnökét, Peter Paškát, Galánta polgármesterét, vala-
mint Zupko Tamást és Vígh Sándort, a Csemadok Galántai Területi 
Választmánya elnökségének tagjait. Berényi József köszöntője után 
a gyönyörű népviseletben táncoló gyerekek, felnőttek fellépése nagy 
sikert aratott, akár csak az országos versenyeken kiválóan szereplő 
kis szavalóink és mesemondóink. Fellépett a vágkirályfai Muskátlis 
Táncegyüttes, a felsőszeli Nyíló Rózsa, de láthattuk a Galántai 
Kodály Zoltán Alapiskola táncosait, citerásait, és megcsodálhattuk 
a diószegi Diócska és felsőszeli Kikelet citerazenekar műsorát is. A 
sokszínű program, a cigánypecsenye, sült kolbász, gulyás terjengő 
illata sok vendéget csalogatott el a rendezvényre.  fm

Hegysúron június 25-én 
megtartották a Kis-Duna Pik-
niket, melyen felléptek az egy-
házfai óvodások, a hegysúri 
iskolások, a Szenczi Molnár 
Albert Alapiskola tanulói, 
a Kis Möggyes Néptánccso-

port, a diószegi citerazenekar, Slezák Erika, Kovács Koppány és 
Botló Szilvia. Bemutatót tartottak a csenkei barantások és a zonci 
tűzoltók. A gyerekek kézműveskedtek, állatokat simogathattak. 
A rendezvényen jelen volt Bárdos Gyula, a Csemadok elnöke és 
Neszméri Tünde elnökségi tag is. A hegysúri csemadokosok színes 
programmal, valódi családi napot varázsoltak a hegysúri Vigadó-
ba, ahol a község múltját bemutató kiállítást is megnézhették az 
érdeklődők.  n

A Csemadok Tornaljai 
Területei Választmánya 
Mesedélutánt szervezett 
június 28-án a tornaljai 
Rákóczi Házban. A Me-
sedélután célja az volt, 
hogy a hagyományos me-
semondás újra része le-

gyen az emberek életének. A délután folyamán felléptek a tornaljai 
Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola azon tanuló, 
akik részt vettek idén az Ipolyi Arnold Népmesemondó Versenyen. 
A diákok mellett még Szabó Bianka és Ország Róbert mesemondók 
szórakoztatták a csordulásig megtelt Rákóczi Ház publikumát, 
valamint a hagyományos mesemondásról videófelvételt tekint-
hettek meg az odalátogatók. A vendégek örömmel konstatálták, 
hogy szükség van a gömöri értékek továbbadására, a szervezők 
úgy döntöttek, hogy a rendhagyó Mesedélutánnak lesz folytatása 
a közeljövőben.  TÁ

A Csemadok Szenci Területi Választmánya és Éberhardi Alap-
szervezete évek óta megtartja nyár eleji rendezvényét, az Éberhardi 
Nyarat a festői szépségű vadászháznál, a szabadtéri színpadon a 
Kis-Dunánál. A június 25-én megtarott zenés est előtt a Csema-
dok Éberhardi Alapszervezete átadta a végzős diákoknak, tanu-
lóknak, akik magyar iskolát látogatnak, Éberhardon laknak, és 
kiemelkedő tanulmányi eredményt érnek el a Talentum Díjat. A 
díjazottak könyvadományt vehettek át az alapszervezet jóvoltából, 
amit Valacsai Edit elnök, a község polgármestere adott át. Az idei 
évben a Talentum Díjat Mučková Sophia, Merva Márk, Kenderessy 
Vera és Sághy Csilla kapták. 

Az Éberhardi Nyár zenés programmal várta az érdeklődőket, 
fellépett R. Kárpáti Péter, Lakatos Dóra, Kohautek Csaba, Dezsényi 
Zsófi  és Henczi Emma, akik operett részleteket, nótákat és örökzöld 
slágereket is előadtak. A közönség együtt énekelt a sztárokkal. Zöldi 
Lászlónak köszönhetően az esti mulatsághoz is szólt a zene. nt

A gútori magyarság sűrű júniust tud-
hat maga mögött, hiszen június 5-én 
felszentelték a Szent István-szobrot, 
amely az összetartozás szimbóluma. 
A gútoriak helytálltak, hiszen a pénzt 
a Csemadok Gútori Alapszervezete 
gyűjtötte össze, a kőtalapzatot Hor-
váth Csaba kőfaragó alkotta meg, 
gútori Czingel Róbert szobrász alko-
tása a gútori Szent Kereszt-templom 
parkjában található. A felszentelésen 
Bárdos Gyula, a Csemadok elnöke is 
köszöntötte az ünneplőket. 

Gútoron június 19-én nagy érdeklődés 
mellett mutatta be Rák Viktória a Csemadok 
Gútori Alapszervezete meghívására Mezei 
Mária: Szerelmeim című előadását, melyre 
megtelt a kultúrház. Fantasztikus előadás 
volt, mely betekintést nyújtott Márai Sándor 
szerelmének életébe.  m
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A Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya szervezésében 
több mint fél évszázada évről évre megrendezésre kerül a JUNI-
ÁLIS, a Járási Kulturális Ünnepély, korábbi nevén Járási Dal- és 
Táncünnepély. Két év után, június 12-én ismét a nagycsalomjai 
szabadidőpark adott helyet a járásunk Csemadok-szervezetei mellett 
tevékenykedő éneklő- és hagyományőrző csoportoknak.

Pásztor Roman, Nagycsalomja polgármestere nyitotta meg ren-
dezvényt, utána Balogh Gábor, a Csemadok járási elnöke köszön-
tötte a közönséget és a szereplőket. Ezt követően Bodzsár Gyula 
műsorvezető beszélgetett a járási elnökkel és Kliment Évával, a 
területi választmány titkárával az Ipolyszécsénykén augusztus 5-7-
én megtartandó Palóc Világtalálkozó előkészületeiről és várható 
programjairól (melyet alább olvashatnak).

A műsorban fellépett: Böjtös Ildikó – Ipolykeszi, Fricz Flóra 
– Ipolyszécsényke, Villant Dávid – Nagycsalomja, az ipolynyéki 
hagyományőrzők, az ipolynagyfalui éneklőcsoport, a csábi Szeder 
Kórus, a bussai Melódia női énekkar, valamint az ipolynyéki Sza-
bó Erzsi–Klátyik Szörény duett, akik szebbnél szebb slágerekkel, 
dalokkal zárták a kulturális ünnepély műsorát.

A Csemadok Területi Választmánya a Csemadok Nagycsalomjai 
Alapszervezetének segítségével, valamint a helyi önkormányzat és a 

KultMinor támogatásával szervezte meg az 53. JUNIÁLIS – Járási 
Kulturális Ünnepélyt.   -bgy-

Találkoztak a régió csoportjai

A VII. Palóc Világtalálkozó programtervezete
2022. AUGUSZTUS 5., PÉNTEK 
Faültetés Ipolynyéken a Csemadok NTV székházának udvarán
A Palóc Világtalálkozó emlékoszlopának felállítása ünnepi 
műsorral Ipolyszécsénykén 
Kiállítások megnyitója
Neves Palócok arcképcsarnoka
„KÉK PÁNTLIKA” népi ének-, népmesemondó- és 
népzenei verseny 
A Palócok – nemzetközi konferencia szakelőadókkal
Kultúrműsor a Palóc Udvar színpadán
Kézműves termékek bemutatója és vására 
Molnár Levente Keresztút c. kiállításának megnyitója a 
templomban 
Felvidék Kálváriája emlékoszlopokon – kiállítás a templomkertben 
Tábortűz 
Ónódi Krisztofer tüzes-ostoros bemutatója 

2022. AUGUSZTUS 6., SZOMBAT
8.00 Gasztronómiai fesztivál megnyitója – főzőverseny
9.00 A VII. Palóc Világtalálkozó Ünnepélyes megnyitója
 Szeder Fábián-díjak átadása
9.30 A Palóc Világtalálkozó helyszínein folyamatosan 
 zajlanak az egyes programok:
 – 2 színpadon folyamatos fellépések – kultúrműsor 
 – Kézműves termékek bemutatója és vására 
 – Kiállítások megnyitója a Szent Korona hiteles másolatának 
 jelenlétében
 – Író-olvasó találkozók 
 – Mesesátor 
 – Gyermek népi játszóház az Angol parkban 
 – Íjász-, solymász-, lovas bemutató
18.00 Palóc lakodalmas  
20.00 Ismerős Arcok koncert
22.00 Táncház a Varjos zenekarral

 
2022. AUGUSZTUS 7., VASÁRNAP 
Helyszín: Ipolybalog – Szent Korona Ünnep
9.30  Az ünnepség megnyitója a Szent Erzsébet parkban
  Esterházy János mellszobrának felavatása
10.30 Körmenet a Szent Korona másolattal a Kápolna-dombra
11.00 Ünnepi szentmise - főcelebráns Erdő Péter bíboros, érsek
14.00 Kultúrműsor a Kápolna-dombon
  Kézműves termékek bemutatója és vására 


