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Szellemi műhely alakult ki 
a 24. Mécs László Szabadegyetemen Jászón

Az idén a Csemadok Kassa-környéki Te-
rületi Választmánya a Csemadok Országos 
Tanács megbízásából huszonnegyedik alka-
lommal rendezte meg a Mécs László Sza-
badegyetemet. A Szabadegyetem fő célja a 
magyarságtudat erősítése és kulturális örök-
ségünk megőrzése volt. A rendezvénysoro-
zat fővédnöke Hetey Ágota, Magyarország 
Kassai Főkonzulátusának főkonzulja volt, 
az előadások házigazdája és műsorvezetője 
Mihályi Molnár László és Hadas Katalin, a 
Csemadok Kassa-környéki Területi Választ-
mány tagjai voltak. 

A Mécs László Szabadegyetem rendez-
vénysorozata ismét Jászón volt az autókem-
pingben. Festői környezet, számos elismert 
és neves magyarországi, felvidéki és erdélyi 
szakember előadása várta az érdeklődőket. 
Az autókemping zárt területe, a jászói tó, a 
jászói barlang szomszédsága és a Premontrei 
Apátság Keresztelő Szent János-templom 
közelsége ideális teret és légkört biztosit az 
ilyen rendezvények szervezésére. 

A szervezők az idén ismét megtartot-
ták a gyerekek, óvodások és kisiskolások 
napközis nyári táborát is, ahol kézműves 
foglalkozások, játszóház és gyerekjátékok 
várták az érdeklődőket. A gyerekek a tá-
bor résztvevőivel közösen meglátogatták a 
jászói cseppkőbarlangot, részt vettek a harci 
elemek bemutatóján és gyakorlati foglal-
kozásán, valamint a szepsi tűzoltó alakulat 
bemutatóján. 

„Évtizedek alatt Jászón egy komoly 
szellemi műhely alakult ki. Hagyományt 
teremtett, de megújulásra is képes. Olyan 
hallgatóságot szolít meg, amely nyitott az 
igényes történelmi és társadalomtudomá-
nyi együttgondolkodásra, büszke hagyomá-
nyaira, magyarságára. A kulturális örökség 
ápolása, a magyarságtudat erősítése, újra és 
újra összekovácsolja a közösséget.” - mondta 
megnyitó beszédében Hetey Ágota.  

Ezt a szellemiséget tükrözte az idei nyári 
országos művelődési tábor programja is. A 
műsorkínálatban helyet kaptak színvonalas 
előadások, közösséget építő kötetlen ba-
ráti beszélgetések, szórakoztató műsorok, 
bemutatók, kirándulások, fi lmvetítések. 
Előadások voltak a tábor névadójáról, az 

Felvidéken, Körösi Csoma Sándor 200 évvel 
ezelőtti útjáról, a Kőrösi Csoma Útján Ex-
pedícióról. Előadások hangzottak el Eduard 
Beneš sötét múltjának feketekönyvéről, a 
Luciferre bízott jövőképről, a reformkortól 
a kiegyezésig Madách szemszögéből - Pető-
fi , Jókai és Arany segítségével, a miskolci 
székhelyű Felvidék Ház működéséről és 
tevékenységéről, az Én Petőfi m - a természet 
vadvirágairól a Petőfi  200 emlékév alkalmá-
ból és szó volt a felvidéki származású Házy 
Erzsébet operaénekesről. 

A Szabadegyetem ünnepélyes megnyitóján 
közreműködtek a Kassa-környéki régió jeles 
előadói és népművészeti csoportjai. A zene-
kedvelők örülhettek a 20 esztendős Kicsi 
Hang verséneklő együttes koncertjének, 
a felvidéki magyar nóta, a népdal és ope-
rett estnek, valamint a somorjai Gaudium 
egyházzenei hangversenyének a Premont-
rei Apátság templomában. Az érdeklődők 
megtekinthették A népzene szolgálatában 
- In memoriam Ág Tibor portréfi lmjét, 
a Bódva-völgyi Stúdió új fi lmjét, volt két 
közönségtalálkozó és élménybeszámoló a 
Hazajáró turisztikai-honismereti magazin-
műsor képviselőivel. Volt két borkóstoló, 
előbb bükk aljai borokkal a Szent Márton 
Borlovagrend lovagjaival, majd a szepsi 
Bonum Vinum Borház mutatta be borait. 
Volt barlanglátogatás a jászói cseppkőbar-
langba, Aradi-Varga Show, a magyar hu-
morvilág kiemelkedő alakjaival, volt harci 
elemek bemutatója és harcászati gyakorlati 
foglalkozás, volt gyalogtúra a debrődi Szent 
László-forráshoz és a növénytemplomhoz. A 
résztvevők megtekintették a Bódva-völgye 
négy római katolikus templomát, volt isko-
lalátogatás a magyar kormány jóvoltából 
felépített új szepsi Boldog Salkaházi Sára 
Egyházi Iskolaközpontban. Az egész hetes 

A Premontrei Apátság temploma Jászón

A Kicsi Hang verséneklő együttes koncertje

Mihályi Molnár László műsorvezető és 
Czapáry-Martincsevics András előadása

Államvédelmi Hatóság által üldözött Mécs 
Lászlóról, a 19. századi Kassa hangulatáról, 
a halál anatómiájáról, a százötven éves kas-
sai magyar ipariról, a sorsközösségről, a több 
mint 70 éves Csemadok előtti tisztelgésről, 
a 100 éve elhunyt Gárdonyi Gézáról, a ma-
gyar irodalom kiemelkedő alakjáról, a 200 
éve született Petőfi  Sándorról, a legnagyobb 
magyar költőről, a Petőfi -emlékévről, Petőfi  
szerelmeiről. 

Voltak előadások Esterházy Jánosról, a 
felvidéki magyarság mártírjáról, boldoggá 
avatási peréről, az Esterházy Akadémiá-
ról, az Esterházy politikai örökségére épülő 
szellemi műhelyről Martoson. Szó esett a 
magyar nyelvről Trianon előtt és után a Surovec Róbert előadása
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program a tábor zárónapján, vasárnap délelőtt ünnepi szentmisével 
zárult a jászóvári Premontrei Apátság Keresztelő Szent János-
templomában. A tartalmas program értékes és hatékony feltöltő-
dést adott a táborlakóknak és mindazoknak, akik részt vettek a 
rendezvényen. A magyar lelkület, egymás szeretete és tisztelete 
az a tényező, amely összeköti az embereket ezen a rendezvényen, 
a rendezvénysorozat minden programja ennek jegyében zajlott. 
Tulajdonképpen egy nagy keresztény családot alkot a Mécs László 
Szabadegyetem közössége. 

„A magyarságtudat nem arra épül, hogy valaki naponta elénekli 
a himnuszt vagy lengeti a zászlót, hanem arra, hogy felelősséget tud 
érezni, vállalni azokért, akik itt élnek, és nem akarnak lemondani 
arról az ezerszáz éves örökségről, amit kaptunk. és amit nem sze-
retnénk elherdálni.” – mondta a zárónapon értékelő beszédében 
Mihályi Molnár László.  ZI

Takaró Mihály előadása

Kenyeres Oszkár és Kopecsni Gábor

Dunajszky Géza előadása Fehér István a makranci templomban a Szent Jobbal

Mács Ildikó előadása

A tábor résztrvevői a debrődi temetőben

Zichó Viktor előadása és M. Molnár László
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Végső búcsú Böszörményi Istvántól
Böszörményi István 1947. március 20-án Lo-

soncon született. A pozsonyi Comenius Egyetem 
bölcsészkarán német–svéd szakos tanári diplo-
mát szerzett. 1972. szeptember 1-től nyugdíjba 
vonulásáig, 2007. szeptember 1-ig, a Füleki Gim-
náziumban tanított, közben számos néprajzi gyűj-
tésen vett részt, dolgozott helytörténeti kutatá-
sokban. Kutatásainak eredményeit rendeszeresen 
publikálta többek között A Hétben, a Szabad 
Újságban, a Magyar 7 hetilapban. Aktívan kivette 
részét a Csemadok-munkából is.

„Nem szereti az elismerést, a kitüntetéseket, 
a hírverést. Nagyobb öröm számára adni, mint 
kapni. S mi kaptunk is tőle, megszámlálhatatlan 
kincset, tudást, tiszteletet, tartást“ – olvashattuk 
Böszörményi Istvánról a méltatásban, amikor 
megkapta a Csemadok Életmű Díjat 2017-ben. 
Később megkapta a Magyar Arany Érdemke-
reszt kitüntetést is. 

Többé nem ad, csak az emlékek maradnak itt 
utána és az űr. Július 20-án kaptuk a hírt, hogy 
19-én Böszörményi István visszaadta lelkét a 
teremtőjének. Július 29-én végső búcsút vettek 
tőle, ahol Galcsik Károly búcsúztatta őt, akivel 
évtizedeken keresztül együtt dolgozott a Csema-
dok Nógrádi Területi Választmányában.

Az elmúlás tudata, közelsége, érzése mindig fájdalmas, különösen 
fájdalmas akkor, ha szembe kell néznünk a rideg valósággal, hogy 
az már végleges és megmásíthatatlan.

Számunkra, a közélet és a közművelődés napszámosainak ez még 
fájdalmasabb, hiszen a mindennapi munka során, amikor terve-
zünk, szervezünk, soha nem fordul meg a fejünkben, hogy holnap, 
holnapután vagy éppen a következő évben már nem lesz köztünk 
valaki, akire számítunk.

Még a múlt év őszén mi sem hittük volna és meg sem fordult a 
fejünkben, hogy drága halottunkra, Böszörményi Istvánra – Pistire 
az idén már nem számíthatunk. Figyelmeztető jelei már voltak, 
hiszen mindenre azt a választ adta, hogy azt még meg is kell élni… 
Korábban nem szokott ilyeneket mondani. De amikor az idén a 
Kármán-emlékmű koszorúzására és a március 15-i megemlékezés-
re nem jött el, és így több mint 45 év után már nem ő mondta az 
ünnepi beszédet,  éreztük, hogy nagy lehet a baj. És jöttek az egyre 
nyugtalanítóbb hírek egészségi állapotáról, de a szerénysége itt is 
megmutatkozott, nem akart körülötte nagy felhajtást, csendben át-
adta magát a sorsnak. Bizakodtunk, hogy még talpra tud állni, de az 
égiek másképp rendelkeztek. Néhányunknak a gyógykezelése alatt 
sikerült telefonon kapcsolatba lépni vele, a múlt héten sikerült még 
személyesen is meglátogatnom. A beszélgetésünk nem tartott soká, 
már nagyon le volt gyengülve. Készült az örökkévalóság birodalmába. 

Sorsával megbékélt, ahogy nekem is mondta: „Megéltem 75 évet, 
különösebb gond és baj nélkül, számomra ennyi elég volt.” 

Aztán jött a lesújtó hír, Böszörményi István gimnáziumi tanár, 
helytörténész július 19-én végleg eltávozott közülünk. Személyének 
elvesztésével óriási, pótolhatatlan veszteség érte a nógrádi közéletet. 
Érdemeinek felsorolása és méltatása embert próbáló feladat lenne, 
még annak is, aki több mint 45 éve szinte napi kapcsolatban volt 
vele.  Jómagam, de a nógrádi magyarság is nagyon sokat köszönhet 
neki, mindig példaképemnek tartottam és csodáltam fáradhatatlan 
tevékenységét.  Élete, tanári és közéleti munkásságának méltatása 
több órát venne igénybe, nem beszélve a végtelen szerénységéről, 
tudásáról, ismeretanyagáról, amivel rendelkezett, fi nom humoráról, 
amit gyakran szőtt bele az előadásaiba. Hosszasan lehetne mesélni, 
méltatni, de az utolsó kívánságai között szerepelt azt is, hogy a végső 
búcsúztatása legyen rövid és szerény.

Így hát ennek a kívánságának és szomorú kötelességemnek eleget 
téve a magam, a nógrádi, és a felvidéki magyarság, valamit a Csemadok 
tagság nevében mondok egy végső, hatalmas KÖSZÖNJÜK PISTI-t, 
köszönjük, amit értünk, a közösségünkért tettél. Búcsúzunk tőled, de 
emlékedet immár a halhatatlanok körében örökké megőrizzük. 
Őszinte részvétünket fejezzük ki a családnak és a hozzátarto-

zóknak is. 
Nyugodj békében! ek

Böszörményi István búcsúztatása
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Gombaszögön került megrendezésre. A 
verseny egyik célkitűzése az egyes tájegy-
ségekhez kötődő mesék, viselet, tájnyelv és 
tájszavak révén a felföldi kulturális régió 
néprajzi sokszínűségének megjelenítése.

Bárdos Gyula, a Csemadok elnöke kö-
szöntötte a résztvevőket. Megköszönte és 
gratulált a szervezőknek, hogy a felvidéki 
magyarság szempontjából fontos helyszínre 
hozták ezt az eseményt. Mint megjegyezte: 
nagyon fontos, hogy ne csak ápoljuk, hanem 
éljük meg hagyományainkat. „A népmese-
mondó verseny ennek egy nagyon jó pél-
dája, hiszen van miből merítenünk. Éljünk 
bárhol is, mi, magyarok összetartozunk, 

segíthetünk egymásnak, támaszkodhatunk 
egymásra és tanulhatunk egymástól.”

Takács Ottó, a Szlovákiai Magyar Mű-
velődési Intézet vezetője köszöntőjében el-
mondta: „Az országos döntőt megelőzően 
nyolc területi fordulót tartottak. Erre a meg-
mérettetésre az arany sávos besorolást elért 
versenyzők jutottak el. Az idén növekedett a 
résztvevők száma. A 75 oktatási intézmény-
ből 70-en jutottak a döntőbe.“

A megnyitó ünnepségen egyperces néma 
csenddel a tavaly elhunyt Huszár Lászlóra, 
a verseny egyik megálmodójára, főszerve-
zőjére emlékeztek.

A versenyzők teljesítményét néprajzosok-
ból, előadóművészekből, mesemondókból, és 
pedagógusokból álló szakmai zsűri értékelte 
– Badin Ádám, Bukovics János, Illés Gábor, 
Pintér Zsolt, Sipos Anna, Szénási Veronika, 
Varga Norbert. A verseny házigazdái Dóczé 
Mónika és Varga Lia voltak.

A programot gazdagítva a versenyzők falu-
juk, szűkebb régiójuk hagyományos étkeiből 
hoztak ízelítőt. A jó hangulatról a Sajó Ban-
da gondoskodott, kiegészítve a programot 

A XII. Ipolyi Arnold Népmesemondó Verseny, 
a népmese felvidéki ünnepe

daltanulással, játszóházzal és táncházzal. A 
Gömöri Kézművesek Társulása jóvoltából 
pedig kézműves foglalkozások várták az 
érdeklődőket és Izolda népi játékaival is 
játszhattak a résztvevők.

Hétfőn a versenyt kísérő program része-
ként a Kolompos Együttes adott koncertet, 
illetve Bukovics Jánostól és Pintér Zsolttól 
hallhattunk felnőtteknek szóló meséket. 
Kedden pedig, míg a felkészítők részére a 
szakmai kiértékelés zajlott, a gyermekek 
sem maradtak program nélkül. Számukra a 
Paramisi Társulat tartott előadást a kiskakas 
gyémánt félkrajcárjáról.

Az ünnepélyes díjkiosztáson Varga Nor-
bert folklórkutató, a verseny szakmai rende-

zője beszédében elmondta: „Mind az egyén, 
mind a közösség életében egyaránt fontos, 
hogy időről időre kérdéseket tegyünk fel 
magunknak és keressük rá a válaszokat. 
2010-ben mi azt kérdeztük egymástól Hu-
szár Lászlóval, hogy van-e értelme egy or-
szágos népmesemondó versenyt szervezni, 
aztán 2012-ben azt, hogy nem kellene-e 
ennek egy saját helyszínt találni?”

Rozsnyó lett ez a helyszín, és így vált a 
12 év alatt ebből a versenyből a Kárpát-
medence egyik kiemelkedő mesemondó 
versenye.“

A verseny döntőjében a résztvevők arany, 
ezüst és bronz sávos minősítést értek el. 
Az 1. kategória arany sávosai: Benedek 
Máté, Danyi Valentína, Fodor Olivér, Jakab 
Alex, Lajtos Anna Aranka, Mocsár Réka, 
Pavella Lea Zsuzsanna. Az ezüst sávosok: 
Cservenka Olivér, Erdélyi Ákos, Galko 
Hanna, Hulitka Donát, Kondáš Dorina, 
Legát Kinga, Makovínyi Šarlota, Takács 
Alex, Tóth Mátyás Róbert, Zacpal Melani. 
A bronz sávosok: Kiss Bence, Korcsmáros 
Emma, Lakatos Jenifer, Štefanko Natália.

A 2. kategória arany sávosai: Heinrich 
Zsófi a, Miklós Mária Noémi, Néma Noel, 
Puporka Sofi a, Síkeľa Kitti. Ezüst sávosok: 
Blanár Mátyás, Czajlik Csongor, Gazdag 
Máté, Hencz Anna Fruzsina, Horňák Júlia, 
Hugyár Gábor, Kovács Réka, Losonszky An-
tónia, Nagy Olivér, Németh Anikó, Radics 
András. Bronz sávosok: Fundárek Nóra, 
Matenkovič Dávid, Menyhárt Zsolt.

A 3. kategória kiemelt arany sávosai: Marek 
Patrícia, Mihalovics Zsófi a, Oláh Katalin, 
Varga Zsanett. Az arany sávosok: Bojszko 
Kevin, Vágvölgyi Orsolya. Az ezüst sávosok: 
Baranyai Péter, Bohó Gergely, Botos Maté 
János, Csank Máté, Dóczi Boldizsár, Gazdag 
Réka, Király Ferdinand, Pleva András Álmos, 

Szepesi Emília. A bronz sávosok: Asztalos 
Donát, Csiba Márió, Néma Emese.

A 4. kategória kiemelt arany sávosai: Né-
meth Enikő, Veréb Fanni. Az arany sávo-
sok: Balázs Vivien, Molnár Máté, Tamási 
Blanka. Az ezüst sávosok: Kendi Fruzsina, 
Nagy Georgina, Petro Anna, Vass Virág. Az 
5. kategória ezüst sávosai: Demko András, 
Oszoli Valéria.

Különdíj a tájnyelv hiteles megjelenítéséért: 
Takács Alex (1. kategória. Különdíj a tündérme-
se műfajának korhoz mért hiteles előadásáért: 
Erdélyi Ákos (1. kategória). Különdíj a ha-
gyományos mesemondás hiteles közvetítésé-
ért: Marek Patrícia (3. kategória), Mihalovics 
Zsófi a (3. kategória), Varga Zsanett (3. kate-
gória), Németh Enikő (4. kategória).

Köteles László, a Csemadok általános 
alelnöke köszönetet mondott a gyerekeknek 
és felkészítőiknek, illetve a szülőknek, akik 
bizalmat szavaztak anyanyelvi iskoláinknak: 
„Büszkék lehetünk gyermekeinkre, akik 
anyanyelvünkön visszaadják azokat a szép-
ségeket, melyeket mi valamikor kaptunk.”

Felvidék.ma
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Az idei Duna menti tavasz az összetartozás ünnepe volt
Az iskolai év végén ünnep volt 

Dunaszerdahelyen. Sokan mondják, fel kell 
karolni a tehetségeket, ebből júniusban a 
Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet, a 
Csemadok Országos Tanácsának megbízá-
sából jelesre vizsgázott. A 46. Duna Menti 
Tavasz szervezői megmutatták, járvány után, 
nehézségekkel is lehet profi  szinten szer-
vezni. Az amatőr színjátszók és bábosok 
versenyét május 31-e és június 3-a között 
szervezték Dunaszerdahelyen.

A 46. DUNA MENTI TAVASZ 
DÍJAZOTTJAI
Dusza István díj (a DMT életműdíja):
Szvorák Zsuzsát, a gyermekszínjátszó 

mozgalomban kifejtett több évtizedes ál-
dozatkész munkája elismeréseként Dusza 
István díjban részesítik a rendezők.

BÁBOSOK
Bronzsávos Minősítés:
a diósförgepatonyi Móricz Zsigmond 

Alapiskola és Óvoda Diósförgepatonyi 
Csipcsirippek Bábcsoportjának A széttán-
colt cipellők előadásáért, rendezte: Mészá-
ros Anikó és Molnár Erika.

A gútai II. Rákóczi Ferenc Magyar Taní-
tási Nyelvű Alapiskola Mazsola Bábcsoport-
jának A brémai muzsikusok előadásáért, 
rendezte: Mahor Katalin.

A dunaszerdahelyi Csaplár Benedek Vá-
rosi Művelődési Központ Gézengúzok Báb-
csoportjának a Pompom meséi előadásáért, 
rendezte: Csörgei Tünde

Ezüstsávos Minősítés:
A pozsonyi Duna utcai Magyar Tanítási 

Nyelvű Alapiskola és Gimnázium Iciri-Piciri 
Bábcsoportjának a Lúdas Matyi előadásáért, 
rendezte: Farkas Márta.

A komáromi Eötvös Utcai Magyar Tanítá-
si Nyelvű Alapiskola Tekergők Bábcsoport-
jának A gomba alatt előadásáért, rendezte: 
Izsák Katalin és Tóth Tibor.

A Kisgéresi Magyar Tanítási Nyelvű 
Alapiskola Mustármag Bábcsoportjának 
az Ősök szelleme előadásáért, rendezte: 
Blanár Gabriella.

A feledi Szombathy Viktor Magyar Tan-
nyelvű Alapiskola Meseláda Bábcsoportjá-
nak a Mit rejtenek… előadásáért, rendezte: 
Makó Kovács Erika.

Aranysávos Minősítés:
A szenci Szenczi Molnár Albert Magyar 

Tanítási Nyelvű Alapiskola Tátika Bábcso-
portjának A Pál utcai fi úk előadásáért, ren-
dezte: Sándor Erika és Molnár Enikő.

A hetényi Református gyülekezet és a Tarczy 
Lajos Alapiskola Tábita Bábcsoportjának A 
kánai mennyegző előadásáért, rendezte: Écsi 
Gyöngyi, díszlet: Kotiers család.

A Gömörfalvai Magyar Tanítási Nyelvű 
Alapiskola Harkácsi Pimpó Bábcsoport-
jának A hatrongyosi kakasok előadásáért, 
rendezte: Dolinsky Irén, Csutor Vezér Zsó-
fi a és Vezér Klára.

A Gyerekzsűri díja:
A hetényi Református gyülekezet és a 

Tarczy Lajos Alapiskola Tábita Bábcso-
portjának A kánai mennyegző előadásá-
ért, rendezte: Écsi Gyöngyi, díszlet: Kotiers 
család.

SZERKESZTETT JÁTÉKOK
Bronzsávos Minősítés:
A királyhelmeci Helmeczy Mihály Alap-

iskola Aranykapu Színjátszó csoportjának, 
a Lucázás előadásáért, rendezte: Gáspár 
Kornélia és Rigó Katalin.

Az alistáli Művészeti Alapiskola Színjátszó 
Csoportjának, Gondold újra előadásáért, 
rendezte: Pataky Ádám.

Ezüstsávos Minősítés:
A dunaszerdahelyi Csaplár Benedek Vá-

rosi Művelődési Központ és a Csemadok 
Vámbéry Ármin Alapszervezete Fókusz 
Gyermekszínpadának, a Gaudeamus igitur… 
előadásáért, rendezte: Jarábik Gabriella és 
Kuklis Katalin.

Gyémántsávos minősítés:
A Csemadok Füleki Alapszervezete és a 

Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium Zsi-
bongó Kisszínpadának, az Itthon vagyunk 
előadásáér, rendezte: Szvorák Zsuzsa.

A gyermekzsűri díja:
Az Alistáli Művészeti Alapiskola Színját-

szó Csoportjának, Gondold újra előadásáért, 
rendezte: Pataky Ádám.

A zsűri különdíja:
A színészi alakításért Tóth Viktóriának a 

Csemadok Füleki Alapszervezete és a Ma-
gyar Tanítási Nyelvű Gimnázium Zsibongó 
Kisszínpada szereplőjének.

 SZÍNJÁTSZÓK
Bronzsávos Minősítés:
A Perbetei Alapiskola Tündérvirágok 

Színjátszó Csoportjának, a Hogyan szü-
lettek a csillagok? előadásáért, rendezte: 
Török Sarolta.

A Bodrogszerdahelyi Magyar Tanítási 
Nyelvű Alapiskola Teknőcök Színjátszó Cso-
portjának, a Mátyás király meg a zompodi 
kocsmáros előadásáért, rendezte: Furik 
Krisztina.

Ezüstsávos Minősítés:
A bátkai Heuréka Magán Alapfokú Mű-

vészeti Iskola és a Bátkai Alapiskola és Óvo-
da Huncutkák Színjátszó Csoportjának, a 
Kelemenke ködmönkéje előadásáért, ren-
dezte: Hencz Annamária.

Az alistáli Művészeti Alapiskola Csip-
csirip Színjátszó Csoportjának, a Mi a manó? 
előadásáért, rendezte: Pataky Ádám.

Aranysávos Minősítés:
Az ipolysági Fegyverneki Ferenc Közös 

Igazgatású Katolikus Iskola Búzácska Gyer-
mek-csoportjának, A csillagszemű juhász 
előadásáért, rendezte: Jusztin Czaudt Éva.

A Királyhelmeci Egyesített Iskola Varázs-
kerék Színjátszó Csoportjának, a Káló a 
cigánylegény előadásáért, rendezte: Pirigyi 
Mária és Szabó Alica.

A gyermekzsűri díja:
A Királyhelmeci Egyesített Iskola Varázs-

kerék Színjátszó Csoportjának, a Káló a 
cigánylegény előadásáért, rendezte: Pirigyi 
Mária és Szabó Alica.

A zsűri különdíja:
A színészi alakításért Rádi Mátyásnak az 

ipolysági Fegyverneki Ferenc Közös Igazga-
tású Katolikus Iskola Búzácska Gyermek-
csoport szereplőjének.

Az autentikus atmoszféra teremtésért a 
királyhelmeci Egyesített Iskola Varázskerék 
Színjátszó Csoportjának, a Káló a cigány-
legény előadásáért, rendezte: Pirigyi Mária 
és Szabó Alica. Az összjátékért az Alistáli 
Művészeti Alapiskola Csip-csirip Színjátszó 
Csoportjának, a Mi a manó? előadásáért, 
rendezte: Pataky Ádám.
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A Gömöri Magyarok Kulturális Ünnepélyé-
nek 28. évfolyamát július 16-án Gesztetében 
rendezte meg a Csemadok Rimaszombati 
Területi Választmánya és a Gömör-Kishonti 
Művelődési Központ Gesztete község ön-
kormányzatának a Csemadok helyi alap-
szervezetének hathatós segítségével, amiért 
nagy-nagy köszönet jár nekik! 

A kultúrműsor első részében a Rimaszom-
bati járásban működő műkedvelő csopor-
tok és szólisták mutatkoztak be. Felléptek 
a hazai Barkó Menyecskék és a velük évek 
óta baráti kapcsolatot ápoló anyaországi 
Ceredi Asszonykórus, a nagybalogi Szivár-
vány énekkar, a Détéri Asszonykórus, a fe-
ledi Boglárka Gyermek Néptáncegyüttes és 
a rimaszombati Blaha Lujza Vegyeskórus.  
A csoportok mellett két tehetséges, fi atal 
szólistának is tapsolhatott a gesztetei kö-
zönség: a rimaszombati Arany Niki musical 
slágereket énekelt, az ajnácskői Jakab Le-
vente, aki a besztercebányai Ján Levoslav 
Bella Konzervatórium hallgatója, pedig a 
harmonika egy nem túl ismert, különleges 
típusán Bayan harmonikán adott elő három 
komoly, klasszikus művet. A műsor második 
részében vendégművészeké volt a színpad: 
a Miskolci Nemzeti Színház három kiváló 
színművésze, Seres Ildikó, Varga Andrea és 
Lajos András „Cintányéros, cudar világ...“  
című szívet-lelket melengető, talpat bizserge-
tő, közismert operett dalokból összeállított 

Július 17-én, vasárnap került 
sor az 59. Járási Dal- és Tánc-
ünnepély megszervezésére 
Kolozsnémán. A kellemes idő-
járás és a színpompás, minden 
igényt kielégítő program sok 
érdeklődőtt  vonzott. Az ün-
nepségen tiszteletét tette a Cse-
madok országos elnöke, Bárdos 
Gyula is. A nézőközönséget és a 
közel 150 szereplőt Petheő Atti-
la, a Csemadok Komáromi Te-
rületi Választmányának elnöke 
és Szalay Rozália, Kolozsnéma 

fergeteges előadásán szórakozhatott a lelkes 
és hálás közönség. 

A rendezvény része volt a kalács- és sü-
teménysütő verseny is, melynek ügyes kezű 
nyertesei a területi választmány és a község 
ajándékaiban részesültek. A fi nom vacsora 
előtt pedig a jelenlévők megtekinthették a 
nagy gonddal és sok-sok munkával megva-

lósított állandó néprajzi kiállítást, ahová 
énekszóval vonultak át az érdeklődők. Tar-
talmas, színvonalas kultúrműsor, vidám han-
gulat, barátságos, szeretetteljes fogadtatás a 
vendéglátók részéről – ez jellemezte az idei 
Gömöri Magyarok Kulturális Ünnepélyét, 
mely a Kisebbségi Kulturális Alap anyagi 
támogatásával valósult meg. PE

polgármestere köszöntötte, aki 
felidézte, hogy ezen a helyszínen 
1959. június 28-án valósult meg 
az első Csemadok-nap. Elmond-
ta, hogy a jövőre jubiláló rendez-
vényt az elmúlt évtizedek során 
csupán három alkalommal nem 
tarthatták meg Kolozsnémán: 
1965-ben a nagy árvíz, 1968-ban 
pedig a szovjet csapatok meg-
szállása miatt maradt el, majd 
2020-ban a koronavírus járvány 
tette megtarthatatlanná. Ezek 
kivételével rendületlen kitartás-

sal folytatódik az ünnepség meg-
szervezése és lebonyolítása. 

A hagyományőrző és kultúr-
csoportok mellett felléptek a Te-
hetség a Tét! (TAT) verseny ifjú 
győztesei, illetve az Év Hangja 
tehetségkutató verseny legjobb-
jai, de volt fellépő Erdélyből is, 

valamint Csótó László Pro Urbe-
díjas garfi kusművész retrospektív 
kiállítására is sor került a helyi 
kultúrházban. A Csemadok-
ünnepséget az Omega Revival 
együttes nagysikerű koncertje 
koszorúzta meg. 

 VL
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Július 30-án Vágfar-
kasdon ünnepélyes kere-
tek közt avatták fel Petőfi  
Sándor szobrát, Lantos 
Györgyi szobrászművész al-
kotását. Az átadáson jelen 
volt többek közt Csenger 
Tibor, Nyitra megye al-
elnöke, Mézes Rudolf, 
a Csemadok regionális 
alelnöke, a Galántai TV 
titkára, Baranyay Alajos, 
a Csemadok Galántai Terü-
leti Választmányának elnö-
ke, a vágfarkasdi huszárok 
díszőrsége és a református 
dalárda énekkórus is. Restár János polgármester beszédében el-
mondta, hogy a lakosok magyarságukkal, hitükkel, kultúrájukkal 
kötődnek Petőfi  alakjához. A költő összeköti a felvidéki magyar-
ságot a szlováksággal, ezért is találhatók a szoborhoz vezető ös-

A hellóGúta Polgári Társulás 2022-es Pro 
Turismo-díjasa a Csemadok Gútai Alapszer-
vezete és az általa szervezett sortáncjárás 
lett. A díjat Gőgh Judit a hellóGúta elnöke 
adta át a Hajómalom Fesztiválon, július 23-
án. Méltatásában a hagyomány megtartásá-
nak fontosságát emelte ki, a díjat, egy szob-
rot: Angyal Titusz készítette. Langschadl 
Dávid elmondta, a sortáncjárást szervezni 
nagyon hálás feladat, mert az egész város 
várja az eseményt, szerinte „az itteni  emberek a helyén kezelik 
ezt a népszokást”. A Csemadok helyi elnöke köszönetét fejezte ki 
szervező társainak: Tornóczi Nagy Andreának, aki a táncosokkal 
foglalkozik, a próbákat vezeti, és Páczer Tibornak, aki a Csemadok 
vezetőségéből a legrégebben, 1985 óta minden alkalommal kivette 
a részét a munkából. A sortáncjárást a Csemadok Gútai Alapszer-
vezete az 1950-es évektől szervezi meg, a hagyomány a 19. század 
elejére vezethető vissza. A zöldághajtást, a pünkösdvasárnapot népi 
tánccal ünnepelik meg.  Vncs

A Nyitra Megyei Önkormányzat Zselíz Városának támogatásával 
tizennegyedik alkalommal rendezte meg a Csemadok Lévai Területi 
Választmánya nyári kispályás labdarúgó tornáját, mely két kategó-
riában, nyolc csapat részvételével zajlott július 2-án Zselízen. Az ifi  
kategória tornagyőzelmét Zselíz csapata szerezte meg Ipolypásztó, 
Zsemlér és Bori előtt. A legjobb kapus a zsemléri Hornyák Attila, 
a legjobb góllövő a zselízi Varga Lóránt lett. A párhuzamosan, vé-
gig jó hangulatban zajló Csemadok-Öregfi úk Baráti Tornát Csata 
csapata nyerte meg Zselíz1, a területi választmány válogatottja és 
Zselíz2 csapata előtt. Fotó: Juhász Gábor De

A Csemadok Érsekújvári Alapszervezete 2022. július 16-án 
Andódon már tizedik alkalommal rendezte meg a kispályás foci 
tornát, Csemi Foci néven. Az idei évben 8 csapat jelentkezett. 
A csapatok két négyes csoportban játszottak. A csoportgyőztesek a 
döntőben a csoport második helyezettek pedig a harmadik helyért 
játszottak. A győztes a Szövetség csapata lett. Különdíjat kapott a 
legjobb játékos, a legtöbb gólt szerző és a legjobb kapus is. A torna 
végén mindenki teli élményekkel távozott. DJ

vényen kétnyelvű versidézetekkel ellátott botlatókövek. Csenger 
Tibor megjegyezte, hogy „Petőfi  igényes, művészi, mégis mindenki 
számára érthető és emészthető nyelvezete a nemzeti büszkeség olyan 
húrjai pengette meg, amiből mindmáig táplálkozni tud nemzetünk”. 
A költő irodalomtörténeti jelentőségét a falu neves szülötte, Polgár 
Anikó   író, költő, irodalomtörténész, egyetemi tanár méltatta, s 
megjegyezte, hogy : „Itt a farkasdi Petőfi  szobor mellett állva úgy 
érezhetjük, nekünk is jutott egy porszem Petőfi ből, mi is hozzájárul-
hatunk emlékének életben tartásához. Egy-egy emlékmű vagy szobor 
az adott közösség identitását is erősítheti.” A megható ünnepség a 
Himnusz éneklésével ért véget. Mr
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A Csemadok Pozsonypüspöki Alapszervezetének vezetősége évti-
zedek óta szervez hatnapos közös Csemadok-szabadságot, amelynek 
keretében a püspöki, a pozsonyi és Pozsony-környéki Csemadok-
tagok magyar emlékhelyeket tekintenek meg itthon és a környező 
országokban: Csehországban, Ausztriában és természetesen Ma-
gyarországon. A világjárvány következtében két év után kerülhetett 
sor újra egy ilyen többnapos szabadságra. Bár az elmúlt évben a 
nyári hónapokban bekövetkezett enyhítés időszakát kihasználva 
egy három napos kirándulás keretében részt vettünk Zselízen, az 
Országos Népművészeti Fesztiválon, ahonnan szintén ellátogattunk 
a környékre, amikor is a Pozsonyi, a Lévai, a Nyitrai és Nagykürtösi 
járás Csemadok-vezetői találkozhattak, mégis a hosszabb idejű 
együttlét jelenti az igazi közösségépítés lehetőségét.

Az idei Csemadok-szabad-
ság, amely július 1-vel vette 
kezdetét és 6-ig tartott, egy 
része a Rákóczi-emlékhelyek 
látogatásával telt. Ennek ke-
retében vált lehetővé, hogy a 
Csemadok Pozsonyi Városi 
Választmányának és Kassai 
Városi Választmányának ve-
zetői találkozzanak. Ugyanis 

Hanesz Angelika kassai elnök vezetésével látogatott el a 40 fős 
csoport Kassán a Szent Erzsébet dómba és a Rákócziak kriptájába, 
ahol a fi atal csemadokosok – a Prikler testvérek: Petra, Mihály és 
Martin – elhelyezték az emlékezés koszorúját majd megtekintettük 
a Rodsotói házat, illetve a Márai emlékkiállítást, ahol a fi atalok 
szintén koszorút helyeztek el. A péntek esti program a kassai 
Thália Színházban volt, ahol az évad utolsó előadását a Bugrisok 
című vígjátékot nézhettük meg. Másnap tovább utazva álltunk 
meg Borsiban, ahol a felújított Rákóczi-kastélyt látogattuk meg 
és ismerkedtünk a történelmi háttérrel, majd a kastély előtt álló 
Rákóczi-szobornál ismét az ifi  
csemadokosok koszorúztak. 
Aznap este már Sárospata-
kon, a Rákóczi Hotelben volt 
a szállás, ahol négy éjszakát 
töltöttünk. A közös szabadság 
további programjában szere-
pelt Vizsoly, ahol a Vizsolyi 
Biblia nyomdájával, annak 
interaktív szemléltetésű tör-
ténelmi hátterével ismerkedhettünk, megtekintettük a bibliahá-
zat és Göncben a bibliamúzeumot is felkerestük. Sátoraljaújhely 
Széphalom részében a Magyar Nyelv Múzeumába látogattunk, 
ahol a Kazinczy-emléktáblánál is koszorúztunk. Nem maradt ki 
Kossuth Lajos szülőfaluja és háza Monokon, ahol az emléktábla 
koszorúzásakor elénekeltük a legismertebb Kossuth-nótát, illetve a 
tagok egyénileg bejárták a sárospataki várat is. S ha már Sárospa-
tak, akkor természetes volt, hogy hétfőn, amikor minden múzeum 
zárva tart, a társaság meglátogatta a végardói szabad strandot és 

az estét egy jó vacsora mellet fi nom borok kóstolásával töltötte, 
amelyet ezúttal a Hercegkúti Borászat vezetője szálláshelyünkön 
tett lehetővé, elhozva jófajta borait, melyeket kellően be is muta-
tott. Július 6-án hazafelé jövet Szepsiben állt meg a csemadokosok 
autóbusza, ahol Köteles László a Csemadok várt bennünket. Szer-
vezésében és vezetésével megtekintettük a Jászóvári apástágot és 
templomát, majd elzarándokoltunk 
a Csemadok egykori elnökének, 
Fábry Zoltánnak stószi sírjához, 
ahol részletes történelmi előadást 
hallgattunk meg, majd koszorú 
elhelyezésére került sor, a stószi 
remete, Fábry Zoltán, emlékszo-
báinak megtekintése után házának 
falán lévő emléktáblájánál.  

A 40 fős csapat újabb élmények-
kel gyarapodva ért haza kifejezve 
abbéli reményét, hogy jövőre e né-
hány napot szeretnék újra együtt 
tölteni más környezet és történelmi 
múlt megismerésével. 

Mint a közös szabadság felelős szervezője, ezúttal köszönöm meg 
Hanesz Angelikának és Köteles Lászlónak, hogy időt szenteltek 
ránk és bemutatták mindazt, ami történelmi múltunk része, amely 
minden magyart összeköt, éljen a világ bármely pontján. JI

A Csemadok nyugati és keleti régiójának találkozója


