
„Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg nem szerzi magának.” Kodály Zoltán
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Véget ért a Petőfi -vetélkedő
A Csemadok Országos Ta-

nácsa és a Csemadok Ifjúsági 
Tagozata, csatlakozva a magyar 
Országgyűlés által meghirdetett 
Petőfi -emlékévhez, Petőfi -vetél-
kedőt hirdetett a felvidéki közép-
iskolák részére „Szekéren és az 
apostolok lován a Felvidéken” 
címen.

A kezdeményezéshez csatla-
kozott a Pro Patria Honismereti 
Szövetség, a Szlovákiai Magyar 
Pedagógusok Szövetsége, a Szlo-
vákiai Magyar Szülők Szövetsége 
és a Szlovákiai Magyar Művelő-
dési Intézet.

A döntőre a Csemadok Ér-
sekújvári Alapszervezete szék-
házában került sor november 
utolsó hetében.  Bárdos Gyula 
a Csemadok elnöke köszöntötte 
az egybegyűlteket, a rendezvény 
háziasszonya, Neszméri Tünde, 
a Csemadok ifjúságért felelős 
elnökségi tagja volt. A zsűri 
elnöki tisztségét Kovács Lász-
ló nyugalmazott tanár töltötte 
be, akinek munkáját Rancsó 
Andrea, a Felvidéki Értéktár 
Bizottságának elnöke, és Kaszás 
Kornél, a Nemzetpolitikai Ál-
lamtitkárság által meghirdetett 
Petőfi  Sándor program ösztön-
díjasa segítette.

A megmérettetés három for-
dulóból állt, melynek az első 
fordulója a jelentkezési űrlap 
kitöltése volt, ami szerint a szer-

vezők megismerték a versenyre 
benevező csapatokat. A Petőfi  
Sándor vetélkedő felkészüléséhez 
a Csemadok Országos Elnöksége 
az emlékév alkalmából, kiadott 
egy segédanyagot a vetélkedő 
részvevői számára, mégpedig 
a Szél-járás folyóirat tematikus 
számát, illetve tanulmányutat 
szervezett Petőfi  felvidéki állo-
másait érintve. 

Két napon át tartott az a tanul-
mányút, amelyen felkeresték a 
felvidéki emlékhelyeket. A körút 
után, mely számos információt 
és gazdag tudást adott a diákok-
nak, négy részből álló feladat-
sort kaptak, melyet internetes 
formában küldtek el a bíráló 
bizottságnak. Mindezt Kovács 
László tanár úr mondta el a Fel-
vidék.ma-nak, majd hozzátette: 
„Meglepően jó eredmények szü-

lettek, nagyon magas pontszá-
mot értek el a csapatok. Itt, a 
döntőn találkoztunk újra, ahol 
a felvidéki emlékhelyek mellett 
a költőóriás életművével is fog-
lalkoztunk. Voltak versfelismerő 
írásos és szóbeli feladatok és szí-
nesítette az együttlétet, amikor 
a csapatok egy-egy képviselője 
Petőfi  verset szavalt el. Jelen-
tős feladat volt az eperjesi nagy 
versíróverseny felidézése, ami-
kor 1845. április 5-én Kerényi 
Frigyes, Tompa Mihály és Petőfi  
Sándor mérte össze tehetségét. 
Hogy ki győzött, azt biztosan 
nem lehet tudni, de a verseny-
zők elemzést írtak a versekről, 
megindokolva az általuk válasz-
tott verset. Olyan remek kreatív 
verselemzések születtek, hogy 
némelyikük, akár most megje-
lenhetne a médiában” – mondta 

a zsűri elnöke a hírportálnak, 
majd így folytatta:  „A legna-
gyobb eredménye a versenynek 
az, hogy foglalkoztak Petőfi  
életművével, azon kívül, amit 
az iskolai tananyag előír. Ebből 
gazdag tudást szereztek, amit a 
jövőben hasznosítani tudnak, 
hisz itt mindenki nyert, aki részt 
vett ezen a megmérettetésen.” 

A vetélkedőről senki nem 
ment haza üres kézzel. Minden 
csapat emléklapot, értékes aján-
dékcsomagot és egyéni ajándé-
kot is kapott. Az ajándékesőt a 
Csemadok Országos Elnöksége 
mellett a társszervezőket kép-
viselő vendégek osztották, nem 
csak a diákoknak, de a felkészítő 
tanároknak is.

A dobogó felső fokán a rima-
szombati Tompa Mihály Refor-
mátus Gimnázium „Szőlőszem” 
csapata állt. A második helyen a 
galántai Kodály Zoltán Gimná-
zium „Cicavirágok” csapata, míg 
a harmadik helyen az ipolysági 
Szondy György Gimnázium há-
rom benevezett csapata közül a 
„Felföldi csavargók” nevet viselő 
csapat végzett

A rendezvényt megtisztelte 
Kiss Balázs, Magyarország Po-
zsonyi Nagykövetségének titká-
ra. Jelen volt és ajándékot hozott 
Magyarország kassai főkonzulja, 
Hetey Ágota, aki a szepsi Bol-
dog Salkaházi Sára Egyházi 
Iskolaközpont csapatának és a 
Perbenyíki Mezőgazdasági Szak-
középiskola csapatának adta át a 
megérdemelt jutalmat.

A közeljövőben több ajándék 
és könyvcsomag kerül még az 
iskolákba, melyet utólag juttatnak 
el a versenyzőknek. Köztük, Ma-
gyarország besztercebányai kon-
zulátusa viszi el a megérdemelt 
jutalmat a rimaszombati Tom-
pa Mihály Magyar Református 
Gimnázium tanulóinak.

Felvidék.ma
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A Kazinczy Na-
pok nyelvművelő 
konferenciaként 
indult, de az elmúlt 
években fokozato-
san a nyelvvédelem, 
az anyanyelv és ez-
zel a nemzeti identi-
tás megőrzésének feladata vált hangsúlyosabbá. Az idei rendezvényt 
november 10-12-e között tartották meg.

A cél azonban ma is változatlan: a nagy nyelvújító szellemében 
ápolni, csiszolni anyanyelvünket, „felkelteni az érdeklődést a magyar 
nyelvi kultúra iránt.” (Deme László) 

Meggyőződésünk, hogy a család mellett az oktatási intézmények, 
az elkötelezett pedagógusok azok, akik a legtöbbet tehetik ezért, 
így rendezvényünk idei témája: A szlovákiai magyar nyelvű oktatás 
múltja, jelene és jövője. Az ifjúsági program meghívott vendégei a 
Rákóczi Szövetség budapesti aktivistái voltak, akik a Szövetségben 
az anyanyelv és a nemzeti kultúra ápolása terén végzett tevékeny-
ségüket fi lmvetítéssel és kötetlen beszélgetés formájában mutatták 
be a jelen lévő fi ataloknak és pedagógusoknak.

Rendezvényünk névadója emlékét Nyíri Péter, A Magyar Nyelv 
Múzeuma igazgatója, a Kazinczy Ferenc Társaság elnöke idézte fel 
Kazinczy kassai iskolafelügyelői munkásságáról szóló előadásában. 
Setényi János oktatáskutató, a MCC Tanuláskutató Intézetének 
vezetője a szlovákiai magyar oktatásügyben végzett 25 éves meg-
fi gyeléseiről számolt be a közönségnek, majd másnap Tanulás a 
XXI. században címmel tartott előadást, ami a jelenlevők élénk 
érdeklődésével és aktív közreműködésével kísért kerekasztal-be-
szélgetéssel folytatódott. Nagy várakozás előzte meg a Legendás 
pedagógusok című programban Simon Szabolcs, a Selye János 
Egyetem docense előadását, aki Zeman László nyelvész, hunga-
rológus, a kassai magyar gimnázium tanárának emlékét idézte fel, 
majd ezt követően Kováts Miklósnak, a Kassai Ipariskola nemrég 
elhunyt magyar-történelem szakos tanárának egykori tanítványaival 
és kollégáival folytatott beszélgetést.

A háromnapos kassai rendezvény Kazinczy Ferenc Fő utcai em-
léktáblájának megkoszorúzásával ért véget.  DM

Dr. Grosschmid Géza 
(1872–1934) ügyvéd, közjegy-
ző és szenátor születésének 
150 éves évfordulója alkal-
mából emléktáblát avattak 
Kassán november 30-án, a 
Csemadok tulajdonában lévő 
Márai Emlékkiállítás előteré-
ben. Grosschmid Géza aktívan bekapcsolódott a kassai városi, illetve 
az országos politikába is. Harminc éven keresztül volt tagja Kassa 
város képviselőtestületének. A Grosschmid család nemzedékeken 
keresztül őrzője volt az elit polgári értékrendnek, gyermekeiket is 
e szellemben nevelték. 

A táblát a Magyar Országos Közjegyzői Kamara készítette a kassai 
polgár és ügyvéd tiszteletére. Az ünnepségen köszöntőt mondott 
Dr. Máté Viktor, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnök-
helyettese és Dr. Cserba Lajos, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Ügyvédi Kamara elnöke.

Grosschmid Géza Márai Sándor édesapja volt. Így most már ő 
is hazatért az egykori családi fészekbe, a Mészáros utcai házba. 
A kiállítás része immár az író testvérérnek, a világhírű Radványi 
Gézának és édesapjuknak az emléktáblája is.

Fotó: Felvidék.ma, HA

Leczo Zoltán könyvbemutatójára került sor november 30-án 
a Csemadok kassai székházában, ahol a Bodrogköz jövőjéről és 
a régió lehetőségeiről beszélgettek a részvevők. A Sára könyve 
fotó- és tárcagyűjtemény, kordokumentum. Helyekről, emberekről, 
megismételhetetlen pillanatokról mesél a könyvben, egy korról, 

életről, városokról. 
A könyvbemutatón 
többségében Bod-
rogközből szárma-
zó kassaiak vettünk 
részt, sokunk szá-
mára az elhangzott 
történetek szemé-

lyes élményeket és helyszíneket elevenítettek meg. A szerző szemé-
lyes élményei által szembe tudunk nézni a saját történeteinkkel is. 
A királyhelmeci újságírót, fotoriportert és immáron első könyvét 
megjelentető írót a kassai közönség nagy szeretettel fogadta. 
Leczo Zoltán beszélgetőtársai Gaboda László, Oltman Tamás 
és Köteles Szabolcs voltak.  HA

November 18-án huszonegyedik alkalommal adott otthont a Kodály 
Zoltán Nemzetközi Hegedűversenynek Galánta. A magyarországi 
versenyzők már egy nappal a rendezvény előtt megérkeztek, a helyszín 
megtekintése és a próbák után az Esterházy kastélyban meglepetés-
koncert várta őket. A kastély felújított északi tornyának koncertter-
mében a Pusztafödémesen 
született hegedűvirtuóz, 
Lavotta János halálának 
bicentenáriuma alkalmá-
ból hegedűestre került sor 
a Lavotta Kamarazenekar 
tagjai, Dombóvári János és 
Novák-Tóth Györgyi közre-
működésével. 

Pénteken a kultúrházban az ünnepélyes megnyitó után 21 versenyző 
mérettette meg magát három kategóriában. Voltak itt régebbről jól 
ismert, rutinos versenyzők, de olyanok is, akik először vettek részt ezen 
a versenyen, a színpadon azonban csupa magabiztos, felkészült fi úkat 
és lányokat láthattunk. A zömében külföldi szaktekintélyekből álló 
zsűri először a kötelező, majd a szabadon választott műveket hallgatta 
meg. A kis virtuózok a késő délutáni órákban gálaműsor keretében 
mutatkoztak be a közönségnek, ahol a Lavotta Kamarazenekar tagjai 
is felléptek. A gála ünnepélyes díjkiosztással, majd közös vacsorával 
ért véget. A távolabbról érkező versenyzők és kísérőik másnap kis 
kirándulás keretében megtekintették Galánta Kodály-emlékhelyeit 
és városunk nevezetességeit.  ÓM
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A bécsi Europa-Club minden év novemberében megemlékezik 
az ’56-os eseményekről a Szent István király által alapított Mária-
templomban. Sas László, a bécsi Europa-Club vezetőségi tagja 
köszöntötte az egybegyűlteket, beszédet mondott Hans Wallowitsch, 
Bad Deutsch-Altenburg polgármestere és Balint Pavel katolikus 
esperes. 

Az ökumenikus istentiszteletre Alistálról érkezett Édes Árpád 
református lelkész, míg Karvansky Mónika református lelkész 
Bécsből látogatott el a résztvevőkhöz, aki kiemelte: „Bennünket 
összeköt a múltunk, az anyanyelvünk és a kultúránk. Az emlékezés 

pedig Isten ajándéka.” 
A koszorúzáson Far-
kas Ciprián, Sopron 
polgármestere is részt 
vett.

A bősi Kék Duna 
vegyes kórus, az 
alistáli Te Deum 
Laudamus kama-
rakórus és a Kimlei 

Magyar Kórus is csatlakozott az eseményhez. Ez után a magyarok 
szimbolikus sírjánál helyezte el a megemlékezés virágait, többek 
között a Csemadok képviseletében Jégh Izabella és Foglszinger 
Attila. A megemlékezést követően Hainburgban folytatódott a 
program, ahol a Nemzetközi Duna Filharmónia koncertjét hall-
gathatta meg a közönség.  kk

Megalakulásának harmincadik évfordulóját ünnepelte a Cseh- és 
Morvaországi Magyarok Szövetségének Ostravai Helyi Egyesülete 
novemberben. Az eseményen, Jégh Izabella, Fekete Márta és Takács 
Ottó vezetésével, a Csemadok Pozsonyi, Szenci és Dunaszerdahelyi 
Területi Választmánya is képviseltette magát. 

Az est házigazdája Rákóczi Anna, a Cseh- és Morvaországi 
Magyarok Szövetségének elnöke volt, míg a beszédeket, Mlejnek 
Ilona, országos alelnök tolmácsolta. 

A rendezvényre elfogadta 
a meghívást Baranyi András 
prágai magyar nagykövet is, 
aki ünnepi beszédében rámu-
tatott, a cseheket és a magya-
rokat több dolog is összeköti. 
A nagykövet köszönetét fe-
jezte ki a csehországi magya-
roknak, hogy ápolják és életben tartják a hagyományokat. Ostrava 
városának nevében, Zbyněk Pražák alpolgármester köszöntötte a 
vendégeket, aki sok sikert kívánt a további működéshez. 

Bors István, a szervezet alapító-elnöke, magyar és cseh nyel-
ven is megosztotta gondolatait a jelenlévőkkel, melyben hosszú 
és sikeres utat kívánt az új generációnak. Eme generáció egyik 
képviselője Jenei János, az egyesület jelenlegi elnöke, aki érzel-
mekkel átitatott beszédében elmesélte, hogy alig tíz esztendeje 
érkezett ebbe a csehországi városba, ahol nem csak a szerelmet, 
de a helyi egyesület tagjaiban a családját is megtalálta.  Jégh 
Izabella, a Csemadok Pozsonyi Városi Választmányának elnö-
ke beszédében nem csak a delegáció, de a Csemadok országos 
elnökének, Bárdos Gyulának a jókívánságait is tolmácsolta. 
A választmányi elnök Ábrányi Emil, Él a magyar… című versét 
is elmondta, majd átadták az ajándékokat. 

A jubileumi ünnepségen Csémy Tamásnak, a Cseh- és Morvaor-
szági Magyarok Szövetsége első elnökének szavai is elhangzottak, 
aki jókívánságait elküldte az ünneplő közönségnek. 

Hogy a kerek évforduló emléke és az elmúlt három évtized 
jeles eseményei fennmaradjanak az utókor számára, egy könyvet 
is megjelentetett az egyesület, Ostravai Magyar Hírmondó – Az 
elmúlt három évtized története címmel, amelyet H. Tóth István 
egyetemi docens mutatott be. A rendezvényen fellépett Daniel 
Skála cimbalomművész, a Nyitnikék néptánccsoport, a Huzavonó 
zenekar, és az Ostravai Csalogányok népdalkör is. A jubileumi 
ünnepség idejére időzítették Lőrincz Zsuzsa grafi kus, festő- és 
szobrászművész kiállításának megnyitóját is.  Kk

Az I. világháború jeltelen sí-
rokban nyugvó katonáira em-
lékeztek Pozsonypüspökiben, a 
háború befejezésének 104. év-
fordulóján. A városrész főterén 

Pozsonypüspöki Római 
Katolikus Plébániával 
együttműködve, a XXXVI. 
Városi Kulturális Napok 
keretében valósult meg 
november 27-én az adventi 
koncert Pozsonypüpökin. 
A nézőket Jégh Izabella, a 
Csemadok Pozsonyi Városi 
Választmányának elnöke köszöntötte. Ezt követően Németh Imre 
művészeti vezető irányításával, a somorjai Gaudium régi zenei 
együttes lépett a közönség elé, amely mindent megtett annak ér-
dekében, hogy a karácsonyvárás hangulatát a jelenlévők szívébe 
költöztesse. Az előadást követően, a Szentháromság szobornál 
várták a résztvevőket, ahol Vadkerti József plébános szentelte meg 
az adventi koszorút, amelyen kigyúlt az első gyertya is.  KK

fel az emlékmű márványtáblá-
ján található pozsonypüspöki 
katonák neveit. Jégh Izabella 
hangsúlyozta: „nincs az a hatal-
mi érdek, melynek elérése megbo-
csáthatóvá tenné a civil lakosság 
feláldozását.”

A megemlékezésen a városrész 
magyar alapiskolája is képvisel-
tette magát. A diákok szavalatát 
követően Nagy Mónika igazga-
tó szólt az egybegyűltekhez, és 
kiemelte: „A hősökre emlékezés 
soha nem a múltnak, hanem a 

található Hősök emlékművénél.
A 11. hónap 11. napján 11 óra 11 
perckor megkondult a harang, 
majd Jégh Izabella a Csema-
dok Pozsonyi VV elnöke olvasta 

jelennek, és még inkább a jövőnek 
szól.” A beszédeket követően, az 
egyes szervezetek képviselői el-
helyezték a koszorúkat az emlék-
műnél, majd Dominik Polaček 
káplán mondott imát az I. vi-
lágháborúban elhunyt katonák 
lelki üdvéért. 

Az ünnepségen részt vett 
Leskó László Tamás alezredes, 
Magyarország Pozsonyi Nagy-
követségének véderő-, katonai 
és légügyi attaséja is. 

 kk
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November 27-én advent első vasárnap-
ján a Csemadok Szenci Területi Választ-
mánya és Éberhardi Alapszervezete közös 
szervezésben adventi koncertre hívta a 
zenét szerető közönségét. A műsorban 
szerepeltek a vőki ovisok – ide járnak az 
éberhardi magyar gyerekek is, – akik téli 
és adventi műsorral szerepeltek, valamint 
az alapiskolások szavalatokkal tarkították 
a műsort. Ez után a Mennyből az angyal 
akusztikus koncertet hallgatta a közön-

Szenczi Molnár Albert nyelvtudósra, zsol-
tárköltőre emlékeztek a Közös Igazgatású 
Magyar Tanítási Nyelvű Iskolában az 53. 
Szenczi Molnár Albert Napok keretében. 
Az emlékműsorban a diákok mellett Zsapka 
Attila zenész, előadóművész is a közönség elé 
lépett. Az ünnepségen Kontár Zsuzsanna, az 
iskola igazgatója köszöntötte az egybegyűlte-
ket, és beszédében kiemelte, a négyszáznegy-
vennyolc éve született Szenczi Molnár Albert 
sokat tett azért, hogy emelje a magyar nyelv és 
tudomány színvonalát. Az iskola hatvannégy 
esztendős múltra tekint vissza, és mind a 

 A Csemadok szervezeteinek tisztségviselői önkéntes alapon végzik 
tevékenységüket és időnként váltakoznak. Mivel főleg az adminisztrá-
ció területén az előírások időnként változnak és a törvényességet is be 
kell tartani, nem árt időközönként az ezt a munkát végző személyek 
részére megfelelő tájékoztatókat tartani, főleg azért, mert sok közöt-
tük az „amatőr” és nincsenek ez irányú tapasztalataik. A tájékoztatás 
szükségessége vonatkozik a Csemadok szerepére, tevékenységére, 
a civil társadalom működésére, feladataira, lehetőségeire is. Egy 
áttekinthető képet adni a mit, miért, mikor és hogyan kérdésekre, 
melyek egy komoly munka elvégzéséhez okvetlen szükségesek. 

Ezen gondolatoknak a jegyében és igényéből kiindulva szerveztük 
meg a Nagykürtösi járásban alapszervezeteink tisztségviselőinek 
kétnapos szakmai találkozóját november 18-19-én. Előadóknak 
olyan személyeket kértünk fel, akiknek ezen a téren van kellő 
gyakorlatuk és ismereteik, tehát nemcsak elméleti tudással ren-
delkeznek. Ezek voltak: Tokár Géza politológus, a Szlovákiai 
Magyarok Kerekasztalának szóvivője, Nagy Anikó, a Csemadok 
országos ellenőrző bizottságának elnöke, Neszméri Tünde, országos 
elnökségi tag, az ifjúsági program felelőse, Kiss Beáta, országos 
elnökségi tag, a szórványprogram felelőse, Görföl Jenő, a Csema-
dok országos titkára, Takács Ottó, Szlovákiai Magyar Művelődési 
Intézet igazgatója, a Csemadok gazdasági felelőse, Balogh Gábor, 
a Felvidéki Értéktár Bizottság tagja. Az érintett témakörök jelsza-
vakban: civil szervezetek jelentősége a Felvidéken, a Csemadok 
adminisztrációja, Ifjúsági program, szórványprogram, a Csemadok 

pedagógusok, mind a diákok aktív résztvevői 
a Szenczi Molnár Albert Napoknak. 

A tanulók műsora nagy sikert aratott, ami 
méltó felvezetése volt Zsapka Attila zenész 
előadásának, aki egy szál gitárral varázsolta 
el a nagyérdeműt. Az előadóművész megem-
lékezett az 1956-os forradalomról is. 

A műsort követően, Szenczi Molnár Albert 
domborművének koszorúzása következett, 
amelynél az iskolák és az óvoda képviselői 
mellett, a Csemadok tagjai is elhelyezték az 
emlékezés virágait. 

November 12-én a Szenczi Molnár Albert Na-
pok záró felvonása ökomenikus istentisztelettel 
kezdődött a szenci Szent Miklós-templomban, 
Bohony Beáta, Réte-Boldogfai tiszteletes és 
Bošnák András szenci káplán közreműködésé-
vel. A Szenczi Molnár Albert Alapiskola épü-
letében folytatódott a záróünnepség, ahol az 
oktatási intézmény igazgatója, Matus Mónika 
köszöntötte az egybegyűlteket. Ezt követően a 

diákok műsora következett, amelyben a vers és 
az ének is fontos szerephez jutott. A záróese-
mény ünnepi beszédét Neszméri Tünde megyei 
képviselő, a Csemadok elnökségi tagja mond-
ta, amelyben egy különleges, Szenczi Molnár 
Alberttel folytatott fi ktív párbeszéddel hozta 
még közelebb a közönséghez, a nyelvtudós, 
zsoltárköltő alakját.  A program, és egyben a 
többhetes rendezvénysorozat zárásaként, az 
egyes szervezetek és intézmények képviselői 
helyeztek el koszorúkat az iskola aulájában, 
Szenczi Molnár Albert domborművénél.   Kk

és a Művelődési Intézet tevékenysége és kapcsolata, az Értéktár 
bizottságok működése. A szakmai tanácskozás végén megtartottuk 
a területi választmány őszi ülését is.

A két nap folyamatát eredményesnek értékeljük, követésre méltónak 
találjuk. Egy választási időszakban egyszer ajánlatos megszervezni, 
mert ez a kollektív szellemre is jótékony hatással lehet. BG

ség. A szereplők: Vadkerti Imre, Sipos 
Dávid, Zsapka Attila és Jánoska Tibor 
voltak, akik gyönyörű világi és aktuális 
egyházi énekekkel szórakoztatták a zsú-
folásig megtelt kápolna közönségét. A 
műsorukat a Csendes éj… című énekkel 
zárták, amelynek az éneklésébe a közön-
ség is bekapcsolódott. Aki részt vett ezen 
a koncerten lelkiekben ráhangolódott az 
elcsöndesedésre, a karácsony varázsára 
és a kis Jézus megszületésére.   FM
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Színvonalas volt a 23. Egressy Béni Országos 
Színjátszó Fesztivál

Az Egressy Béni Országos Színjátszó 
Fesztivál 2022. november 10. és 13. között 
Szepsiben és Buzitán zajlott. A fesztivál há-
zigazdája és műsorvezetője Mihályi Molnár 
László már a fesztivál megnyitóján hangoz-
tatatta, hogy ez a fesztivál ne a versenyről, a 
megmérettetésről szóljon, hanem a színházi 
öröm játékáról, a kötetlen baráti beszélgeté-
sekről, az ismerkedésekről. 

A fesztivál fő támogatója az idén is a Ki-
sebbségi Kulturális Alap volt, a magyaror-
szági Bethlen Gábor Alap is támogatója volt 
a fesztiválnak, valamint a régió magánvál-
lalkozói is segítették a rendezvény megszer-
vezését. A fesztivál társrendezői a Szepsi 
Városi Hivatal és Önkormányzat, a Buzitai 
Községi Hivatal és Önkormányzat, a Boldog 
Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont vala-
mint a magyarországi Kazincbarcikai Városi 
és Polgármesteri Hivatal, aki a fesztivál Fő-
díját adományozta a győztes csoportnak, és 
ajándékokkal is kedveskedett valamennyi 
fellépő csoportnak. 

A fesztivál első napján a katolikus templom 
előtti téren a résztvevők megkoszorúzták 
Egressy Béni köztéri szobrát. Ünnepi be-
szédet Hetey Ágota, Magyarország Kassai 
Főkonzulátusának főkonzulja mondott. A 
koszorúzás után a városi művelődési központ-
ban volt a megnyitó. A Szózat elhangzása után 
köszöntő beszédet mondott a fesztivál fővéd-
nöke, Hetey Ágota, majd a Csemadok Kassa-
környéki TV elnöke, Bubenko György nyitot-
ta meg a fesztivált. A megnyitón a nemesócsai 
Csorba István vehette át az Egressy Béni 
Fesztivál-díjat. A rendezvény életműdíját a 
fesztivál szervezőbizottsága a felvidéki ma-
gyar amatőr színjátszó mozgalomban végzett 
több évtizedes kiemelkedő tevékenységért, az 
amatőr színjátszó versenyek szervezői mun-
kájáért ítéli oda. A kitüntetett méltatását fi a, 
ifj. Csorba István fogalmazta meg és felesége, 
Csorba Nóra olvasta fel. „Édesapám egy re-
mek ember, olyan szenvedéllyel és alázattal 
viszonyult minden egyes projekthez, amelyet 
kevesen tudnának ugyanazzal a lendülettel 

végig vinni” – hangzott el a laudációban. 
A falusi amatőr lelkes csapat Nemesócsán 
1998-ban alakult, a Csorba házaspár azóta 
is nemesócsai kulturális élet lelke. A csoport 
gyakori vendége volt az Egressy fesztiválnak. 
A fesztivál megnyitó műsorában közremű-
ködött a Péderi Vegyeskar Soltész István és 
Köböl Zoltán vezetésével, Demko András 
vers- és népmesemondó Szepsiből, Rezes 
Gyula népdal- és nótaénekes Szepsiből, Var-
ga Zsanett népmesemondó Komárócról és 
Bányász Péter dalénekes Csécsből, valamint 
Vadkerti Imre, Zsapka Attila, Sipos Dávid 
és Jánoska Tibor. 

Esténként a négytagú szakmai zsűri érté-
kelte és aprólékosan elemezte a látottakat, to-
vábbi működésre buzdítva a csoportokat. Az 
idén a zsűri tagja volt Regős János, színész, 
rendező, író, a Szkéné Színház igazgatója, a 
Magyar Szín- Játékos Szövetség elnöke Bu-
dapestről, Mázik István, színházi szakember, 
rendező, a füleki Zsákszínház vezetője, Varga 
Anikó, a kassai Thália Színház művésznője 
és Juhász Dósa János, színházi szakember, 
a fesztivál szakmai munkatársa, a Pódium 
polgári társulás volt elnöke, az Egressy Béni 
Országos Színjátszó Fesztivál egyik alapító-
ja, a Gömöri Hírlap egykori főszerkesztője 
Balogfaláról. 

Az első napon elsőként a galántai Tsízió 
Diákszínpad lépett színpadra, Kodály Zoltán 
- Arany János: Tetemre hívás című balladáját 
adták elő. A táncszínházat Ollé Krisztina és 
Daru Emese rendezte. A második verseny-
előadást a makranci Cserepszín Hagyomány-
őrző Csoport két tagja mutatta be, Pletykás 

asszonyok címmel, a tréfás jelenetet Lišovská 
Márta rendezte. A második napon három 
versenyelőadás volt, elsőször a galántai Tsízió 
Diákszínpad másik csoportja Thomas Mann: 
Mario és a varázsló drámáját adta elő. A da-
rabot szintén Ollé Krisztina rendezte. Utána 
a galántai gimisek Bábcsoportjának tagjai 
A mese (avagy semmi sem az, ami) címmel 
bábjátékot mutattak be, Mészáros Andrea 
rendezésében. A kassai Pinceszínpad az idén 
monodrámával próbálkozott, Havasi Péter 
rendezővel. Vendégelőadóként mutatkozott 
be a bódvavendégi Hagyományőrző Csoport, 
egy tréfás verbunkot adott elő, Horváth Ist-
ván vezetésével. A néhány éve újjáalakult 
tornai Vár-Lak színjátszó csoport szintén 
vendégelőadóként érkezett. A tornai csoport 
tavaly Jászón már előadta a Kukás guru című 
darabot, Balázs Éva és Kajkó Henrietta fo-
gyasztható rendezésében. A fesztivál harma-
dik napján a komáromi Marianum Egyházi 
Gimnázium diákjai Kurt Vonnegut regénye 
alapján készült MEG+oldható pénzzel? című 
bemutatójára került sor, Szepsiben a magyar 
kormány jóvoltából felépült és lenyűgöző 
Salkaházi Sára Iskolaközpont aulájában. 

A szakmai zsűri az idén 13 díjat osztott ki. 
Az eredményhirdetésen Regős János, a zsűri 
elnöke értékelte a fesztiválon bemutatot tartó 
színjátszó csoportok munkáját. A fesztivál 
fődíját a Tsízió Diákszínpad nyerte, Thomas 
Mann: Mario és a varázsló című előadásával, 
a fesztivál nívó díját a galántai tanulók báb-
csoportja vihette haza. A legjobb rendezés 
díját Ollé Krisztina, a galántaiak csoportve-
zetője és rendezője kapta, a rendező mellett 
a táncszínházi bemutató társrendező-kore-
ográfusa és főszereplője, Daru Emese vet-
te át a legjobb női alakítás díját, a legjobb 
férfi  alakítás díját pedig a Cipolla szerepét 
hihetetlen természetességgel játszó Bedecs 
Patrik kapta. A zsűri különdíját a kassai Pin-
ceszínpad nyerte el. A legígéretesebb fi atal 
tehetség díjat, a Németh Péter-díjat és mellé 
egy emlékplakettet is kapott a színpadon 
szinte végig szótlanul álldogáló, vándorból 
szamárrá vedlett Fazekas István, a galántai 
Gimnázium Bábcsoportjának tagja. A La-
koma fesztiválújság szerkesztőségének díját 
szintén Daru Emese nyerte el. A szakmai 
zsűri további díjakat is kiosztott. 

A fesztivál negyedik napján kiértékelték a 
fesztivált.  zi
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Ősszel a bősi alapszervezetben 
egymást érték az egyes rendez-
vények. Október 6-a az aradi 
vértanúk emléknapja. Rájuk 
emlékeztünk október kilence-
dikén elhelyeztük az emlékezés 
koszorúit a Turul szobornál, 
amely mögött az épület falán az 
aradi vértanúk arcképei vannak 
elhelyezve. A megemlékezést a 
Kék Duna Vegyeskar indította 
a Himnusz eléneklésével, amit 
Vida Gergely szavalata és Nagy 
Mónika éneke követett. Nagy 
Anikó nyitó beszéde után Nagy 
Tamás és Stifter Luca műsora, 
valamint Fenes Iván polgár-
mester ünnepi beszéde követ-
kezett. 

A szabadság napján, október 
23-án, a Csemadok-háznál nem-
zeti lobogónk újfent a magas-
ban lengett az 1956-os magyar 
forradalom és szabadságharc 
tiszteletére a jelenlévők által 
elénekelt nemzeti imánk alatt, 

majd elhelyezték az emlékezés 
koszorúját.

Folytatódtak a kézműves-
foglalkozások. Az október 20-i 
őszváró kézműves-foglalkozáson 
készültek sünik, rókák, gyilkos 
galócák, levélrózsák és gazdára 
találtak a mesés kifestők is. A 
foglalkozást Jakus Jutka a könyv-
tár vezetője és Földes László vi-
rágkötő vezette. November 19-én 
már az adventre készülődtünk, 
anyukák, gyerekek egyaránt 
megtanulták az adventi koszorú 

A Csemadok Alsóbodoki Alapszervezete és a Csemadok Nyitrai 
Területi Választmánya szervezésében 2022 novemberében meg-
rendezésre került a Zoboralji Klub Esték rendezvénysorozata 
Alsóbodokon. 

Nem kizárt, hogy sokaknak megfordult a fejében a kérdés, hogy 
vajon mit is szerettünk volna pontosan elérni ezzel a kissé szokatlan 
rendezvénysorozattal. A válasz egyszerű: szerettünk volna hozni 
valami újat, valami mást, bemutatni a kultúra és a szórakozás ele-
gyének egy újabb műfaját – összekötni a kellemest a hasznossal. 
A Zoboralji Klub Esték egy rendezvény, melyre Zoboralján, még 
nem volt példa, és ahol reményeink szerint mindenki megtalálja 
majd a magának való kis elfoglaltságot. 

Klubest, egy hely volt, egy kultúrház, egy terem, amely az adott 
napon romkocsmává alakult át. Ahol régi kacatok, bútorok, székek, 
padok, hordók, és egyéb hangulatkeltő lim-lomok tették színesebbé 
a helyszínt gyertya- és hangulatfény társaságában. A művelődés, a 
kultúra, a humor és a jó kedv természetesen itt sem maradhatott el. 
Az est folyamán előadók mutatkoztak be, akik különböző témákban, 
izgalmas műsorokkal álltak elő, ill. színészek, zenészek és zenekar-
ok gondoskodtak szórakoztatásunkról, és hajnalig tartó kötetlen 

beszélgetések sora valósult meg. A rendezvény célja megszólítani a 
fi atalabb, ill. közép korosztályt is, akik elmondásuk szerint hiányt 
tapasztalnak ezen a téren, és nem utolsó sorban célunk a szórvány-
ban élő magyarság összekovácsolása is. Reméljük és bízunk benne, 
hogy sikerül megnyitni a kapukat a fi atalság felé, hogy érdeklődve 
és elégedetten fogadják majd megvalósított ötleteinket, és hogy a 
Zoboralji Klub Esték rendezvénysorozata több évadot is megélhet. 
 gya

készítését az alapoktól kezdve, 
Földes László diplomás virág-
kötő vezetésével. November 26-
án karácsonyfák, mécsestartók, 
manók, angyalkák és szépen ki-
díszített mézeskalácsok készül-
tek. Köszönet Jakus Jutkának, 
Kántor Tímeának, Csincsura 
Marika néninek, Olga néninek, 
Hodosi Zsanettnek és Gábris 
Editkének. 

A legfelemelőbb rendezvé-
nyünk októberben zajlott, ami-
kor is a Kék Duna Vegyes Kar 
fennállásának 50. évfordulóját 
ünnepeltük. Az énekkar 1971 
októberében alakult, de tavaly a 
járványügyi intézkedésék miatt 
nem tarthattuk meg az ünnep-
séget. A Kék Duna Vegyes kar 
ünnepi estjére október 22-én 
került sor a művelődési házban. 
A színházteremben műsorral 
köszöntötték a jubiláló vegyes 

kart a baráti kórusok (Gyar-
mat, Lébény, Pozsonyeperjes, 
Nagymegyer), az Aranykert 
néptánccsoport, valamit Dóka 
Zsuzsa és Bősi Szabó László. 
A Csemadok Dunaszerdahelyi 
Területi Választmánya nevében 
Lázok Attila köszöntötte a jubilá-
ló kórust, őt követte Parák László 
esperes, Oros Csaba református 
lelkész és Fenes Iván polgármes-
ter köszöntője. Majd következett 
a Kék Duna Vegyes Kar ünnepi 
műsora, amely után Fenes Iván 
polgármester és Mészáros Árpád 
alpolgármester átadták a jelenlegi 
tagoknak és a megjelent volt kó-
rustagoknak egy szál rózsa kísére-
tében az ajándékot, egy kiadványt 
az énekkar 50 évéről. A kiadvány 
megjelenését Nagyszombat Me-
gye és Bős Város Önkormányzata 
támogatta.

Advent első vasárnapján Bős 
városában nemcsak a templom-
ban, de a város adventi koszo-
rúján is felgyúlt az első adven-
ti gyertya fénye. Parák László 
megszentelte a város adventi 
koszorúját a kultúrház előtt. Ka-
rácsonyig a gyertyák gyarapodó 
fénye jelenti majd mindannyiunk 
számára az ünnepi várakozást, 
majd a negyedik vasárnapon a 
karácsony elérkezésének szim-
bólumává válik. na
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November 27-én kiállítással és kézműves foglalkozásokkal várták a 
Csemadok-tagokat a helyi klubban Dunasápújfalun. Jaščeg Erzsébet 
festményeit és szobrait tekinthették meg az érdeklődők. A kiállítást 
a Csemadok helyi elnöke, Neszméri Tünde nyitotta meg. Majd a 
község krónikáját és két idősebb személyt idézve felelevenítette a 
régi karácsonyi szokásokat, hozzátéve, hamarosan napvilágot lát az 
a kiadvány, amelyben további régi szokásokról is olvashatnak majd. 
A jelenlévő idősebb Csemadok-tagok az ismertető után visszaemlé-
keztek a régi korokra.

Közben a gyerekek és az érdeklődő felnőttek is festettek, Jaščeg 
Erzsébet és Matus Balázs kifesteni való fi gurákat készített elő a 
gyerekeknek, míg Simon Tímea karácsonyfadíszek készítésére al-
kalmas anyagokkal készült, hogy minél színesebb legyen a kézműves 
foglalkozás. Jaščeg Erzsébet festővásznakat is hozott magával, hogy 
egy rövid tanfolyamot tartson festészetből. Mindenki elégedetten, 
feltöltődve ment haza a rendezvényről.  n

Novemberben a XIX. 
Győry Dezső Kulturális 
Napok keretében a Csema-
dok Rimaszombati Területi 
Választmánya három ren-
dezvényt is megvalósított. 
Petőfi  Sándor születésének 
200. évfordulója tiszteleté-
re a Petőfi -év alkalmából 
a régió magyar tanítási nyelvű iskolái bevonásával Petőfi  Sándor 
szépírással lemásolt, rajzokkal díszített verseinek terjesztését, poszto-
lását szervezte meg. A megmozdulásba 8 alapiskola és 3 középiskola 
kapcsolódott be a Rimaszombati járásból. Köszönet a diákoknak 
és a pedagógusoknak a sok szép munkáért és, hogy szívügyüknek 
tekintették ezt a kezdeményezést!

November 25-én „Fecském“ címmel Korpás Éva és kiváló zenész-
társai, Madarász András, Lelkes Tibor, Sipos Dávid és Varjú Attila 
adtak egy szenzációs koncertet, melynek középpontjában a népdal állt, 

de a hangszerelés, a kortárs 
klasszikus zene, a dzsessz, 
folk és a könnyűzene elemei 
teljesen más, különleges  ízt 
adtak az ismert népdalok-
nak és felejthetetlen, izgal-
mas élményt nyújtottak a 
hálás rimaszombati közön-
ségnek.

November 29-én került sor a „Dobré slovo“ szlovák nyelvű járási 
szavalóversenyre hagyományosan a bátkai alapiskola épületében, ahol 
most is, mint az évek során eddig minden alkalommal szép környezet, 
feldíszített termek, szívélyes fogadtatás várta a résztvevőket, amiért 
nagy köszönet jár az iskola vezetőségének és pedagógusainak! A járás 
magyar tanítási nyelvű alap- és középiskoláiból az iskolai fordulókból 
idén 61 diák került be a verseny járási fordulójába, ahol 4 kategóri-
ában, vers- és prózamondásban mérhették össze felkészültségüket, 
tehetségüket.  Mindhárom rendezvény a Kisebbségi Kulturális Alap 
anyagi támogatásával valósult meg. PE

A dunamocsi Vadvirág 
Hagyományőrző Csoport 
novemberben ünnepelte 
megalapításának 50. évfor-
dulóját. A csoport először 
csak férfi karból állt, majd 
fokozatosan csatlakoztak 
hozzájuk a falu asszonyai és 
lányai. A kezdeti időszakban 
tájjellegű népdalcsokorral szerepeltek, később az éneklőcsoporthoz 
citerazenekar is társult. Ettől kezdve citerazenével kísért népdalcsok-
rokkal, szólóénekekkel ért el a csoport szebbnél szebb sikereket.

Fokozatosan színpadra kerültek a falu régi hagyományai, mes-
terségei, bemutatva a faluban fellelhető eredeti munkaeszközöket, 
ruhákat. Eddig öt folklór-összeállítás szerepelt műsorukban:

– Vizi molnárság  – Mosás a Dunán
– Szüret a Mocsolyán  – Vetéstől az aratásig
– Kukoricafosztás
A csoport az elmúlt 50 év alatt nagyon sok hazai rendezvényen vett 

részt: a Tavaszi szél járási versenyén és országos döntőjén, a gútai Ki 
mit tud?-on, eljutottak az Országos Népművészeti Fesztiválra, Zselízre 
és Gombaszögre, a Csemadok Országos Kulturális Ünnepélyére.  
Több alkalommal szerepeltek a Bakonyi Amatőr Népművészeti 
Fesztiválon és a Hídverő Napokon. A Vadvirág szorosan összefonódik 
Lajos András nevével, aki kezdettől fogva oszlopos tagja, szólóénekese 
a csoportnak, és aki az év elején Csemadok Életműdíjban is része-
sült. Isten éltesse az 50 éves dunamocsi Vadvirág Hagypmányőrző 
Csoport tagjait! vl

A Csemadok Tornaljai Területi Választmánya és a Rákóczi Szö-
vetség helyi szervezete megszervezte id. Gyurkovics György és ifj. 
Gyurkovics György festménykiállítását, amelynek megnyitójára 
2022. november 16-án Tornalján a Rákóczi Magyar Házban került 
sor. Az estén közreműködött Pósa Réka Sára a tornaljai Kazinczy 
Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola tanulója. A festményekről 
és a festők életéről Kocsis László, id. Gyurkovics György unokája 
tartott előadást. A kiállítás utáni héten a magyar és a szlovák alap-
iskola tanulói, valamint a szakközépiskola diákjai is megtekintették 
a kiállítást.  Tá
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Az I. világháború befejezésére emlékeztek Nagybalogon 2022. no-
vember 13-án. Koós Győző honvédhadnagy sírjánál ifj. Vitárius Gyula 
Tóth Árpád: Katonasír című versét szavalta, a Szivárvány énekkar 
pedig az Áldja meg az Isten azt az édesanyát című népdalt énekelte. 
Pál Csaba, a Csemadok alapszervezet elnöke röviden összefoglalta 
az I. világháború eseményeit. Pósa Dénes, a Balogvölgyi Tájegységi 
Értéktárbizottság tagja Koós Győző családjáról, leginkább öccséről, 
Koós Elemérről osztotta meg legújabb ismereteit. Közreműködött 
Pósa Homoly Erzsébet. A koszorúzás után a jelenlévők mécsest 
gyújtottak a központi emlékműnél.

A megemlékezés végén, a magyar nyelv napján az énekkar a Páko 
Mária által megzenésített, Pósa Lajos: Magyar vagyok, magyar című 
versét énekelte. A rendezvény támogatója Nagybalog község. 

Fotó: Czégény Vera, PG

A Csemadok Galántai Terü-
leti Választmánya a Csemadok 
Nagyfödémesi Alapszervezetével 
és a Nagyfödémesi Művelődési 
Központtal együttműködve hu-
szonegyedik alakommal való-
sította meg Nagyfödémesen az 
esztrádcsoportok területi sereg-
szemléjét, a Szentgyörgyi Miklós 
Színjátszó Fesztivált.

2019-től az esztrádcsoportok 
reg ioná l i s  ta lá l kozóját 
Szentgyörgyi Miklós Színjátszó 
Fesztivál címen valósítjuk meg. 
Szentgyörgyi Szabó Miklós, a Pé-
csi Iparos Színkör oszlopos tagja, 
vezetője, rendezője, a Szövetsé-
günkkel szoros együttműködést 
folytató pécsi székhelyű Határo-

hanem több éven keresztül az 
országos fesztivál értékelő bi-
zottságának tagjaként is segítette 
hasznos tanácsaival csoportjaink 
vezetőinek a munkáját. 

Nagyfödémesen öt műsort 
tekinthettek meg a területi se-
regszemlén részt vevő csopor-
tok és szervezők mellett a ren-
dezvényeink iránt érdeklődők. 

kon Túli Magyarságért Alapít-
vány egyik létrehozója csoport-
jával a kilencvenes évek elejétől 
hirtelen bekövetkezett haláláig 
rendszeres szereplője volt régi-
ónk kulturális életének, egyik 
elindítója, majd állandó támo-
gatója volt esztrádcsoportjaink 
seregszemléjének. Zsűritagként 
nem csak a mi rendezvényünk, 

Öröm volt látni és köszönteni 
a közönség soraiban jelenlévő 
egykori szereplőket, akik közül 
többen gyermekeik és unokáik 
teljesítményére voltak kíváncsi-
ak. Elmondhatjuk, hogy megérte 
eljönniük Nagyfödémesre. A vá-
laszték gazdag volt és a bemu-
tatott műsorok közül a galántai 
gimnazisták három műsorának 
több mint hatvan közreműkö-
dője készülhetett a következő 
héten sorra került országos meg-
mérettetésre.

A Galántai Kodály Zoltán 
Gimnázium Tsízió Diákszínpada 
és Bábcsoportja a közönség mel-
lett a jelenlévő szakma képvise-
lőinek is elnyerte a tetszését. Ha 
megfogyatkozott létszámban is, 
de otthon voltak a nagyfödémesi 
világot jelentő deszkákon a 
Tallósi Vastaps Színjátszókör 
tagjai. A jelen lévő közönség 
nagy tapssal jutalmazta a Rétei 
Révisz Vidám Színpad jelenetek-
kel tűzdelt zenés, táncos Mindig 
kell egy barát című műsorát.

Köszönjük a csoportok rende-
zőinek, vezetőinek, tagjainak, 
hogy felejthetetlen napot tölthet-
tünk nekik köszönhetően Nagy-
födémesen, köszönjük, hogy 
művelték és nem magyarázták 
a csodát és régiónk, a Mátyusföld 
jó hírét vitték az Egressy Béni 
Országos Színjátszó Fesztiválra, 
ahonnan díjakkal megrakodva 
jöhettek haza, amihez ez úton is 
tiszta szívből gratulálunk. MR


