
„Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg nem szerzi magának.” Kodály Zoltán
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Mozgó Egyetemmel a magyar értékek nyomában
Az idén 22-ik alkalommal 

került sor a szlovákiai magyar 
tannyelvű középiskolák egyik 
legnagyobb honismereti rendez-
vényére, a  Mozgó Egyetemre. 
A rendezvény célja, az etnikai 
határon túl megismertetni és 
feltérképezni Sáros, Szepes és 
Gömör régióinak magyar jel-
legű szellemi és tárgyi értékeit. 
A BGA, a Kultminor és Szepsi 
városa által támogatott honis-
mereti rendezvényen az idén 
a nagykaposi, kassai, szepsi és 
rozsnyói középiskolák diákjai és 
kísérő tanáraik vettek részt.

Meglátogattuk az Eperjes kö-
zelében található jernyei Szinyei 
Merse kastélyt. A kastély épüle-
tében Szinyei Merse Pál művei-
nek másolataiból és replikáiból 
kiállítás található. A helyi könyv-
tár vezetője, Mária Dobrovičová 
ismertette és mutatta be a diá-
koknak a magyar festészet egyik 
legnagyobb alakjának életútját és 
munkásságát.

Megnéztük a szepességi né-
metek, ún. cipszerek valamikori 
székhelyét Késmárkot. E törté-
nelmi város, vörös kupolájával 
ékeskedő evangélikus templomá-
nak oldalkápolnájában található 
gr. Thököly Imrének a Habsburg-
ellenes függetlenségi harc kuruc 
vezérének, Felső-Magyarország 
és Erdély fejedelmének mauzóle-
uma. Itt, az egykoron Késmárkon 
született ésörök nyugalomra is 
itt elhelyezett fejedelem hamvai 
előtt   születésének 365. évfordu-
lójának napján emlékezhettünk 
meg. Rövid történelmi ismerte-
tés után, közösen elénekeltük a 
Himnuszt. A megemlékezést a 
templomban elhelyezett szerény 
emléktáblánál folytattuk, mely 
jelzi, hogy 1945. június 19-én kö-
zép-morvaországi Přerov melletti 
Švédské šance (Svédsáncok) nevű 
dombon a prágai győzelmi dísz-
felvonulásról hazatérő csehszlo-

vák katonák kegyetlenül legyil-
koltak 267 szepességi és gömöri 
németet, közöttük magyarokat és 
szlovákokat is (120 nőt, 72 férfi t 
és 75 gyermeket és csecsemőt). 
Pedig a világháború Európában 
ekkor már két hónapja befeje-
ződött.

Aki még nem járt Késmár-
kon, annak hihetetlennek tűnik 
az egyetlen vasszög felhaszná-
lása nélkül a XVII. században 
épült evangélikus fatemplom. A 
templom szomszédos épülete, a 
valamikori evangélikus líceum, 
ezt látogatták a Felvidék minden 
részéről a legtehetségesebb diá-
kok. Sikerült megnézni a városka 
utolsó eredeti magyar emlékeit, a 
„Milleneumi hársfát”, a kirakat 
üvegbe mart utolsó magyar köz-
téri feliratokat a magyar korona 
képét, és a városi temető ősi né-
met és magyar sírköveit.

A Tátra felhőkbe burkolózó 
csúcsai alatt az utolsó megállónk 
Közép-Európa egyik legszebb 
reneszánsz főterével büszkél-

kedhető Szepesszombat volt. A 
Mátyás királyunk által is annyira 
kedvelt városka gótikus stílusban 
épült Szent György templomát 
még a nemrég elhunyt Erzsébet 
angol királynő is meglátogatta. 
Az 1848-as magyar szabadság-
harc emlékműve következett, 
ahonnan el kellett takarítanunk 
az emberi érzéketlenség marad-
ványait.

A következő nap felejthetetlen 
gyalogtúrának lehettünk részesei 
a Szlovák Paradicsom nemzeti 
parkban. Rengeteg szikla, vízesés 
által tarkított szurdoktúra várt 
reánk. Vaslétrákon, lépegetőkön 
és hídon verekedtük át magunkat 
és közben megcsodálhattuk a táj 
szépségeit. Közbeeső célunk a 
tatárjárás alatt a szepességieknek 
menedéket adó Kolostor-fenn-
sík volt. A valamikori karthauzi 
kolostor romjait bejárva innét 
ereszkedtünk le a hegyeken át-
törő Hernád völgyébe.

Az utunk, egy valamikor 
még magyar határőr faluba, 

Betlenfalvára vezetett, ősi 
templomának kertjében egy sír 
található, rajta nehezen olvas-
ható feliratot lehet kibetűzni: 
Montskó István, Pro Patria, 
Trencsénkutas.

Itt emlékeztünk a magyar tör-
ténelmi emlékezetből méltatlanul 
elfeledett sorsokra. Montskó Ist-
ván, és parancsnoksága alatt az 
ún. Montskó-különítmény 1918. 
november 20-tól december 5-ig, 
egy alig 300 katonát összefogó 
csapat részeként védték szülő-
földjüket a behatoló légiósok 
ellen. Ők voltak, akik elsőként 
verték vissza őket. Nem hátrál-
tak, a végsőkig helytálltak. Eles-
tek: a hazáért. Értelmetlen volt 
az ellenállás? Szinte senki nem 
tud róluk! Lehet, de mindhalálig 
becsülettel helytállásból adtak 
példát. Közel félszáz felvidé-
ki magyar diák állt a síremlék 
mellett. Rajtuk is múlik, hogy 
elődeink helytállásából mi ma-
rad meg példának közösségünk 
számára.

     Az egyetemi szintű honisme-
reti tanulmányút alatt a diákok 
olyan ismeretekkel gazdagodtak, 
amelyek „valahogy” nem kerül-
tek be a történelemkönyvekbe, 
és ha nem fi gyelünk oda, lassan 
feledésbe is merülhetnek a fel-
vidéki magyarok körében. A mi 
felelősségünk, hogy ezek a szelle-
mi, történelmi és kulturális emlé-
kek megmaradjanak a következő 
generációk számára is.

Minden józanul gondolko-
dó nemzet erőt, hitet és tartást 
meríthet a múltból. Reményeim 
szerint élményeik által ezeket a 
gondolatokat vitték magukkal, és 
merítenek is belőlük életük során 
a rendhagyó történelemórákon 
résztvevő felvidéki magyar kö-
zépiskolások és tanárjaik – nyilat-
kozta a szervező Köteles László, 
a Csemadok országos alelnöke.
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Miért vágyik arra valaki, hogy 
könyvben tárja gondolatait az 
olvasók elé? A témaválasztásnál 
mennyire meghatározó a szülő-
föld, valamint a családi viszonyok 

Szeptember 17-én, szombaton egész na-
pos programmal várta az érdeklődőket a 
Csemadok Zselízi Alapszervezete a helyi 
sportpályára, ahol a Generációk Találkozása 

A Csemadok Felsőszeli Alapszervezete rendszeresen és tudatosan 
ápolja a hagyományokat. A szüreti felvonulás és az esti bál is ezek 
közé tartozik. A két év kényszerszünet után minden érintett nagy 
igyekezettel vette ki részét az előkészületekből. Az Egészségkáro-
sultak Szervezete, az iskolai felfedezőcsapat tagjai, az énekkarosok, 
a vezetőség egy emberként tette hozzá tudását és idejét, hogy a 
rendezvényen minden a helyén legyen. Ugyanis a szüreti ünnepség 
a régiek elmondása alapján évről évre létrejön, ezért is került bele 
2015-ben a Felvidéki Értéktárba. Ez a szokás a miénk, de csak addig, 
amíg vannak, akik ismerik és éltetik. A szellemi érték megmaradásá-
ért pedig minden magyar felelős mind az iskolában, mind a polgári 
társulásokban és egyáltalán a családokban.

Gyakran olvasható, hogy a hagyományt nem kell ápolni, mert nem 
beteg. Ez kicsit torzít, mert azzal, hogy munkálkodunk rajta, hogy 
énekelünk, táncolunk, éltetjük, átadjuk a fi atalabb korosztálynak. 
Vagyis az ápolás az éltetés is egyben. A rendezvény másik fontos része 
a nagyanyáink receptje szerint sütött mákos pogácsa és a keszőcés 
lepény. A mákos készítményeket már szintén jegyzi az Értéktár, ezért 
a szüreti felvonulás ezek nélkül már nem is képzelhető el. Pénteken 
sütöttek az asszonyok, s a gyerekek is nagy odaadással gyúrták a 
pogácsatésztát. Ezekből aztán szombaton kínáltak a közönségnek 
és az esti vendégeknek. A gálaműsorban fellépett a kultúrszervezet 
Rozmaring éneklőcsoportja, a férfi kar, a Nyíló Rózsa tánccsoport 

és a Kikelet citerazenekar. Továbbá a felsőszeli Széchenyi István 
Alapiskola és Óvoda Höcögők tánccsoportja, a FIKUSZ mellett 
működő Mátyus tánccsoport a Bendő zenekarral. Vendégegyüttesek 
is emelték a műsor színvonalát, mégpedig a darnózseli Őszirózsa Nép-
dalkör és a Szigetköz tánccsoport, valamint a Hodosi Citerazenekar. 
Nagyszerű hangulat alakult ki, öröm volt látni a fi atal és a felnőtt 
csoportok bemutatkozását. Köszönet mindenkinek, a szereplőknek, 
felkészítőknek és a támogatóknak a segítségért.

Úgy érezzük, ezen az estén nemcsak a szórakozásért tettünk va-
lamit, hanem a szellemi értékeink megmaradásáért is. Rohanó és 
elgépiesedett világunkban kell, hogy az ember és a hagyományok 
erősítsenek az összetartozásban.   MM

Az író-olvasó találkozónak a 
Csemadok-székház Rákosi Ernő 
Nagyterme adott otthont, ahol 
Nagy Alex Lelkek harca – Hogy 
hívják az elvtársnőt? című regé-
nyével, és magával az ipolysági 
származású szerzővel ismerked-
hettek meg az érdeklődők. A 
rendezvényen Zsidek Veronika 
alapszervezeti elnök bevezetőjét 
követően, Both Enikő kommuni-
kációs szakember vette kézbe a 
beszélgetés fonalát, hogy végig-
vezesse a hallgatóságot a könyv 
születésének történetén. 

A regény, mely a nyolcvanas 
évekbe repíti vissza az olvasót, egy 
trilógia első kötete, és a szerző el-

szerepe? Többek között ezekre a 
kérdésekre is választ kaphattak 
azok, akik ellátogattak a Csema-
dok Pozsonyligetfalui Alapszerve-
zetének legutóbbi rendezvényére.

mondása alapján, mintegy másfél 
év alatt született meg. A történet 
egyfelől tükröt tart a hanyatló rend-
szernek, középpontjában pedig 
házaspárok állnak, amelyek sorsa 
összefonódik a lelkek harcában. Így 
életünk egyik visszatérő témája, 
a nő és a férfi  viszonya is kiemelt 
szerepet kap a könyvben. Ahogy 
Nagy Alex fogalmazott az író-olva-
só találkozón: „Ha mindkét fél haj-
landó a kapcsolatot táplálni, akkor 
működik.” Hogy a regény szereplői 
ébren tartják-e kapcsolatuk lángját, 
az kiderül a történetből, amely egy 
balassagyarmati középiskolában 
már a kötelező olvasmányok közé 
került.  kk
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elnevezésű kulturális fesztivál került meg-
rendezésre. A délelőtti „generációk játékos 
sport délelőttje” után színpadra léptek a 
Lévai járás Csemadok alapszervezetei mel-

lett működő csoportok, végül magyar nóta- 
és operetténekesek szórakoztatták a rossz 
idő ellenére a rendezvényre ellátogató szép 
számú közönséget.  De
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A Csemadok Ekeli 
Alapszervezete ha-
gyományaihoz hí-
ven őszi kirándulást 
szervezett. Az úticél 
az Oroszlányhoz kö-
zeli, a Vértesben ta-
lálható Majk-puszta 
volt. Ebben a csodá-
latos természeti kör-
nyezetben megbúvó 
Majki Kamaduli Remeteség volt az egyik úti cél. Ez 1010 körül ala-
kult, pápai jogú szemlélődő monasztikus közösségként, a bencések 
szigorított rendje szerint. Magyarországon a 17. században telepedtek 
le a kamalduliak, Majkon tizenkét évig működött a remeteség, majd 
II. József 1782-es rendeletével feloszlatták. Az ekeli csemadokosok 
ellátogattak az Esterházy család vadászkastélyához is, amely tökéletes 
kikapcsolódás a zajos hétköznapok után, művészet, irodalom, csend, 
természet egy helyen. A műemléki felújítás szép példája, érdemes 
megcsodálni! vl

A lévai várudvarban került megrendezésre szeptember második 
hétvégéjén a lévai és környékbeli magyar közösség erősítését szol-
gáló Lévai Nyári Fesztivál, melyen fellépett: a Kobold zenekar, a 
Juhász Gyula Alapiskola tanulói, a Juhász Gyula Irodalmi Színpad, 
a Húros Banda, és Golddies Swingatlanügynökség Zenekar, amely 
a 20. század a húszas-harmincas évek híres fi lmzenéivel és kupléi-
val szórakoztatta a közönséget. A családias hangulatú rendezvény 
szervezői gondoltak minden korosztályra: a legkisebbeket Izolda 
népi játékaival szórakoztatta, a lévai és környékbeli kézművesek 
kirakodóvásárán pedig egyedi készítésű táskák és dísztárgyak, ike-
bana, különleges ékszerek, magyar könyvek, valamint gasztronómiai 
fi nomságok közül választhattak a látogatók, de természetesen idén 
sem maradhatott el a hagyományos gulyásfőző verseny. A fesztivál 
a  KULTMINOR és a Bethlen Gábor Alap támogatásával valósult 
meg. De 

Szeptember 17-
én könyvbemutató 
kapcsán vendégül 
látták Jabloncán a 
Csemadok helyisé-
gében Zolczer Já-
nost, a Gorbacsov 
titkai című könyv 
íróját. A bemu-
tatót dedikálás, 
könyvvásárlas követte. Értékes, tartalmas estét töltöttek el együtt 
az érdeklődők. fe

Tisztújító taggyűlést tartott szeptember végén a Csemadok 
Pozsony-Óvárosi Alapszervezete. A szervezet hosszú kényszerpi-
henő után, tettvággyal teli tagokkal és határozott célokkal tért vissza, 
hogy tartalmas programokkal bővítse a pozsonyi kínálatot. 

A Rákosi Ernő-teremben tartott rendezvényen, a Pozsony-Óvárosi 
Alapszervezet elnöke, Turján Melinda köszöntötte a megjelenteket, 
majd Nagy Ádám tanuló adott elő részletet Kertész Erzs Nem mese 
című művéből. A gyűlés levezetését Brogyányi Mihály vállalta ma-
gára. A gazdálkodásról és a tavalyi esztendőben végzett tevékenysé-
gekről szóló beszámolón túl, az új vezetőségi tagok megválasztása 
volt az esemény leghangsúlyosabb momentuma. Így a Brogyányi 
Mihállyal, Kovács Ilonával, Turján Melindával, Vajda Gézával és 
Vajda Katalinnal felálló vezetőség további tagokkal, Falath Zsu-
zsannával, Lukovics Tamással és Ziff Máriával bővült. A gyűlésen 
az is kiderült, hogy a Csemadok Városi Választmányába az újonnan 
megválasztott elnökségi tagot, Lukovics Tamást delegálják. 

A személyi kérdéseken túl, a jövőbeli tervek és célok is helyet 
kaptak a gyűlésen. Így a hagyományok őrzésére, a történelmi 
témájú rendezvényekre, a családi és gyermek programokra, 
kiállításokra, valamint kerekasztal beszélgetésekre kiemelt 
fi gyelmet kíván fordítani az óvárosi alapszervezet. 

A gyűlésre ellátogatott Jégh Izabella, a Csemadok Pozsonyi Városi 
Választmányának elnöke és Zsidek Veronika, a pozsonyligetfalui 
alapszervezet elnöke is. A két vezető azon túl, hogy közelgő prog-
ramokra is felhívta a fi gyelmet, a támogatásáról is biztosította az 
újjáéledő alapszervezetet. Az pedig ismét világossá vált, hogy minden 
ötletre, gondolatra és szorgos kézre szükség van ahhoz, hogy minél 
több embertársunkat sikerüljön megszólítani.  kk

A Csemadok 
Csucsomi Alapszer-
vezete és Csucsom 
Község Nyárbú-
csúztatót szervezett, 
2022. szeptember 
2-a és 3-a között. 
Szeptember 2-án 
a következő prog-
ramok fogadták az 
odalátogatókat:  ko-

szorúzás a világháborúban elesett hősök emlékműjénél a temetőben, 
koszorúzás a falu központjában lévő bányászemlékműnél. 

Csucsom és környékének bányászati és geológiai érdekes-
ségeiről Dr. Ondrej Rozložník előadását hallgathattuk meg a 
kultúrház nagytermében. Szeptember 3-án volt az ifjú csapatok 
futballmérkőzése, az ünnepi köszöntő után kinológiai bemuta-
tó következett. Volt családi túra az Élményösvényen, majd az 
Énekről énekre címmel a Theátrum Színház előadása, végezetül 
szórakozás és utcabál volt a Fortuna együttessel. fe
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Harminchatodik alkalommal 
szervezték meg a Csemadok 
Szenci Területi Választmánya 
nyári gyermek és ifjúsági tábo-
rát. A résztvevők megismerke-
dése majd egy közös játék után 
a közkedvelt játék, a méta kö-
vetkezett, amelyet a gyerekek 
nagyon szívesen játszanak. 

A következő nap a kézműves 
foglalkozásokkal telt. Néveri Viki 
segítségével drótból, gyöngyből, 
színes papírból szebbnél szebb 
tárgyak, ajándékok készültek. 
Aki batikolásra fehér trikót ho-
zott, Pongrácz Flórával és az 
ügyes kezű már több éve járó 
táborozókkal gyönyörű színű 
batikolt trikókat készítettek.

A következő napon a tábor 
lakói egész napos kiránduláson 
vettek részt. Ipolyságon csatlako-
zott a csapathoz Pálinkás Tibor, 
a Csemadok Ipolysági Alapszer-
vezetének elnöke, régész, mú-
zeum- és galériaigazgató, ő volt 
az idegenvezető. A résztvevők 
megtekintették a bozóki várat, 
kolostort, majd utána  egy órás 
gyaloglás után felkapaszkodtak 
a csábrági várba is. A gyerekek-
nek a túra és a várban látottak 
nagyon tetszettek. 

A tábor negyedik napján, 
Nyitraújlakon gróf Esterházy 

János szülőfalujában koszorút 
helyeztek el Esterházy János 
édesapja sírjánál. Nyitrán meg-
tekintették a várat, a Vazul tor-
nyot, és voltak a Mlyny bevásárló 
központban. Az ebéd és egy kis 
pihenő után vetítéssel egybekö-
tött előadást hallgathattak meg a 
középkor művészetéről Pográcz 
Flóra jóvoltából. A vacsora 
után Nyitracsehiben Csámpai 
Ottóéknál felállított jurtával és 
a helyi Apródok bemutatójával 
ismerkedhettek meg az új gye-
rekek, illetve feleleveníthették 
a régiek a tudásukat, mivel a 
régi korok fegyvereit kipróbál-
hatták. 

Pénteken a gyerekek ismét 
kézműves napon vehettek részt. 
Farkas Andi látogatott el a tá-
borba, aki nagyon sok fi nom 

mézessüteményt, pogácsát ho-
zott, ami nagyon gyorsan el-
fogyott. Andival az üvegfestés 
csínját-bínját sajátíthatták el. 
A gyerekek kreativitása, kéz-
ügyessége itt is megmutatko-
zott. Nagyon szép, érdekes al-
kotások születtek, amit azután 
ajándékként elvittek szüleiknek, 
rokonaiknak.  

A Csemadok Szenci Terü-
leti Választmányának ifjúsá-
gi és gyerektábor lakói részt 
vettek a VII. Palóc Világta-
lálkozó szombati programján 
Ipolyszécsénkén. A program 
nagyon gazdag volt. Többek kö-
zött volt népművészeti műsor a 
Mikszáth-színpadon, mesesá-
tor, kézműves termékek bemu-
tatója és vására, főzőverseny, 
különféle kiállítások, a Szent 
Korona hiteles másolata, régi 
falvédők, népviseleti babák, a 
palóc vidék nagyjai, a Himnusz 
és a Szózat szövege jelképekkel 
illusztrálva. A gyerekek nagyon 
jól érezték magukat. Találkoz-
tak a Csemadok országos elnö-
kével, Bárdos Gyulával is. Kö-
szönjük szépen a szervezőknek, 
hogy részt vehettünk e csodála-
tos és nagyon jól megszervezett 
rendezvényen. Este az Ismerős 

Arcok együttes adott koncer-
tet, de sajnos a táborozók addig 
nem maradhattak, így a vacsora 
után a táborban elénekelték a 
Nélküled című dalt.

Vasárnap délelőtt a tábor la-
kói részére a szervezők egy kvízt 
állítottak össze. Összefoglalva 
a tábor ideje alatt látottakat: A 
gyerekek nagyon ügyesek voltak, 
jól feleltek a feltett kérdésekre, 
jól oldották meg feladatokat. 
Ebéd után a vezekényi csata 
emlékére felállított emlékmű-
nél tették tiszteletüket és he-
lyeztek el koszorút. Este a tábor 
kiértékelésére és a táborozók 
rövid műsorára került sor. Már 
hagyományosan az utolsó napon 
a tábor lakói megtekintik az Es-
terházy kálváriát és múzeumot, 
a Szent Kereszt Felmagasztalása 
kápolnát. Az altemplomban ko-
szorút helyeztek el Esterházy Já-
nos és Paulisz Boldizsár sírjánál. 
A kápolna megtekintése után a 
tábor lakói elénekelték nemzeti 
imánkat. Majd az utolsó ebéd 
elfogyasztása után a már bepa-
kolt táskák, kofferok bekerültek 
az autóbuszba és elbúcsúztak 
a háziaktól, de nemsokára – a 
tavaszi szünet alatt ismét visz-
szatérnek és birtokba veszik a 
rancsot. A szervezők minden-
kinek köszönik a bárminemű 
hozzájárulást a tábor sikeres 
megvalósításához. A magyar 
kormány nemzetpolitikai ál-
lamtitkárságának és a BGA-nak 
pedig, hogy támogatásukkal le-
hetővé tették, hogy a táborozók 
minél több emlékhelyet meglá-
togassanak a tábor ideje alatt. 
A tábor lakói sok új élménnyel 
és jó baráttal gazdagodva tértek 
haza. FM

Idén, az államalapító Szent István ünnepén, augusztus 20-án a 
Csemadok Fegyverneki Alapszervezete Fegyvernek község támoga-
tásával és Hlavács Veronika szervezésével egy nívós magyarnóta-es-
tet szervezett meg, amelyet olyan kiváló fellépő énekesek koronáztak 
meg előadásukkal, mint Szolár Mária, Kišš György, Kántor János, 
Hlavács Veronika, Básti János, Gubík Magdolna, Wurczer Péter 
és Magyar Nándor előadóművészek. A zenei kíséretet Mezei Zsolt 
prímás és cigányzenekara szolgáltatta. A jó hangulatban lezajlott 
majd‘ négyórás nótamaraton alatt a közönség együtt énekelte az 
ismert nótákat a fellépőkkel, a végén pedig vastapssal köszönte 
meg a színvonalas előadást. hv

User
Kiemelés
nap kézműves
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Szeptember 24-én a Magyar Tudományos 
Akadémia (MTA) Dísztermében adták át a 
Magyar Örökség díjakat, amelyekkel idén 
hét kiemelkedő személy és intézmény tevé-
kenységét ismerték el, köztük Mács József, 
a 2017-ben elhunyt felvidéki magyar írót is. 
Az eseményt szervező Magyar Örökség és 
Európa Egyesület (MÖEE) közleménye 
szerint Magyar Örökség-díjban részesül a 
nagyváradi Csillagocska Alapítvány hitre 
és magyar tudatra nevelő szolgálata, Keszi-
Kovács László néprajzi fi lmes és a Kolozsvári 
Magyar Opera.

Magyar Örökség-díjat kapott Mács József 
a felvidéki magyarság sorsát megjelenítő 

A Csemadok Jabloncai Alapszervezetének szervezésében Bor-
siba a Rákóczi kastélyba látogattak az alapszervezet tagjai, ahol 
megtekintették a dicső fejedelemről készült kiállítást, elhelyezték 
a hála koszorúját, majd a Nagy asszonyok nevezetű étteremben 
elfogyasztott ebéd után ellátogattak Füzesradványba a Károlyi-
kastélyba is. Fe

A Csemadok Tornaljai Területi Választmánya szeptember 14-én 
író-olvasó találkozót rendezett Tornalja város szülöttével, Szászi Zol-
tánnal a tornaljai Rákóczi Magyar Házban. A beszélgetést a szintén 
tornaljai származású Dr. Bárczi Zsófi a PhD. vezette. Az est célja, 
Szászi Zoltán: Télig mese című művének bemutatása volt. Emellett 
a mintegy 40 tagú közönség rengeteg érdekes és értékes történetet 
hallhatott a két jelentős szlovákiai magyar írótól. Tá

irodalmi munkássága, Mányi István építő-
művészete, Prokopp Mária Széchenyi-dí-

jas művészettörténész, valamint a Trianoni 
Szemle szerkesztőségének történelmi feltáró 
munkája.

Az alkotó ember csak akkor hal meg 
igazán, ha elfelejtik, műve és személye fe-
ledésbe merül és visszhangtalan marad. 
Ha az életnek nevezett nagy könyv utolsó 
lapjaival a fi gyelem is bezárul, és a kul-
túrával élő emberek a rohanó világban 
elfordulnak tőle. Mács József regényeit 
ez nem fenyegeti, köszönhetően annak is, 
hogy posztumusz Magyar Örökség díjas 
lett, életműve pedig a Kiemelt Nemzeti 
Értékek részét képezi.  

 Ma7.sk

Szeptember 15-17-én kulturális programok 
sokasága várta az érdeklődőket Ung-vidéken 
a Csemadok Erdélyi János Területi Választ-
mánya, a Nagykapos és Vidéke Társulás és 
a nagyszelmenci FINIRE Csemadok alap-
szervezet  szervezésében. 

A kulturális hétvége keretében megem-
lékeztünk Gárdonyi Géza író halálának 
100. évfordulójáról. A nagykaposi Magyar 
Közösségi Házban az író dédunokájával, 
Keller Péterrel Sallai Éva, a Magyar Ka-
tolikus Rádió szerkesztője beszélgetett. A 
Gárdonyi emlékestet Ung-vidék felnőtt és 
gyermek kórusainak, ill. hagyományőrző 
csoportjának műsora színesítette egy Ung-
vidéki kórustalálkozó keretében. Fellépett 
a nagyszelmenci Dobó István Alapiskola 
Gyermekkórusa, a Szirén Hagyományőrző 
Csoport, a Cantabile Női Kamarakórus és 
az Erdélyi János Vegyeskar.

A másnapi program mesefelolvasással 
indult Nagykapos magyar óvodáiban, ahol 

közéleti személyiségek hozták el magukkal 
és mutatták be az óvodásoknak kedvelt me-
séiket, verseiket. A mesélők között volt Keller 
Péter, Petneházy Attila (színész, volt ország-
gyűlési képviselő) és Sallai Éva. A délután 
folyamán vándorkiállítás nyílt a Szlovákiai 
Magyar Pedagógusszövetség által Petőfi  200 
emlékév kapcsán kiírt rajzpályázatra készült 

alkotásokból. A versenybe Bodrogköz és 
Ung-vidék magyar óvodái kapcsolódtak be. 
A versenyben résztvevő óvodák mindegyike 
a kiállítás megnyitóján a nagykaposi Magyar 
Közösségi Házban a Herczegh Károly Ala-
pítvány támogatásában részesült.  

A kulturális hétvége pénteken és szomba-
ton Nagyszelmencen folytatódott színi elő-
adásokkal és más kulturális programokkal. 
Péntek este a kassai Thália Színház Kassa, a 
szerelem városa című sanzonestjét tekintette 
meg a közönség. A programsorozat utolsó 
napján pedig hazai, kárpátaljai és magyaror-
szági népi táncegyüttesek és színtársulatok 
szórakoztatták a mulatni vágyó közönséget. 
Az előadók között volt a Kalamajka bábszín-
ház, a Galiba Társulat, a Leányfalui Szekér-
színház és a Görömbő Kompánia is.  

A kulturális hétvége programjai a Bethlen 
Gábor Alap, a Kisebbségi Kulturális Alap 
és az Európai Unió fi nanszírozásával való-
sultak meg. VE
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A Csemadok Kassa-környéki 
Területi Választmánya, a Cse-
madok Migléci Alapszervezete 
és Migléc község önkormányza-
ta közösen rendezték meg a 67. 
Járási Dal- és Táncünnepélyt, a 
Kassa-környéki járás legnagyobb 
területi népművészeti seregszem-
léjét a határ menti településen, 
Miglécen, 2022. szeptember 
3-án. 

A seregszemlén volt játszó-
házi foglalkozás, óriáscsúszda, 
cukorvatta árusítása, valamint 
mesterségbemutató és népmű-
vészeti kirakodóvásár a Gömöri 
Kézművesek Társulása jóvoltá-
ból. Az ünnepélyes megnyitó 
Demko András, a Tompa Mihály 
Országos Vers- és Prózamondó 
Verseny, az Ipolyi Arnold Orszá-
gos Népmesemondó Verseny és 
a Bíborpiros szép rózsa népze-
nei vetélkedő országos döntője 

részt ezen a csaknem hét évtize-
de indult járási rendezvényen. 

Volt szórakoztató nótaest ci-
gányzenével, Nótázzunk együtt! 
címmel. Szitás Ida, Miglécről és 
Rezes Gyula, Szepsiből magyar 
népdalt, operettet és magyar 
nótát adtak elő, az énekeseket 
Gagyi Oszkár és cigányzene-
kara kísérte. Érdekesség, hogy 
a cigányzenekarban hárman is 
voltak, akik tagjai a magyar-
országi Száztagú Cigányzene-
karnak. 

egykori győztesének szavalatával 
kezdődött. A tavaly elhunyt Gál 
Sándor egyik versét mondta el. 
Ünnepi beszédet Nagy István, 
Migléc község polgármestere 
mondott, majd Bubenko György, 
a Csemadok Kassa-környéke Te-
rületi Választmány elnöke kö-
szöntötte a megjelenteket. 

A népművészeti előzetesben 
a régió kíváló vers-, próza és 
népmesemondói, valamint nép-
dalénekesei léptek fel: Képes 
Lóránt Restéről, Varga Zsanett 
Komarócról és Rezes Gyula 
Szepsiből. 

Utána a szabadtéri színpa-
don a Csereháti népművészeti 
nosztalgia – népdal, népzene és 
néptánc című műsorban fellép-
tek szólisták, népdalénekesek, 
népdalkörök, énekcsoportok és 
néptáncegyüttesek. Több mint 
százhúsz fellépő szereplő vett 

A Csemadok Rozsnyói Területi Választmánya szervezésében 
2022. 9. 25-én Rozsnyón, a Csemadok-udvarban valósult meg a 
Kulturális Ünnepség. A 15 órakor kezdődő műsorban felléptek a 
Kecsői Hagyományőrzők, a Bükkszentkereszti Horenka Népdalkor 
és a HoryZone együttes. Utánuk a 3+2 zenekar adott koncertet. 

Az előző két al-
kalomhoz hasonló-
an jó hangulatban 
zajlott a Csemadok 
alapszszervezete és 
a helyi testület ál-
tal szervezett III. 
Tesmagi Tökmag-
fesztivál, melyen a 
kultúrműsor mellett – fellépett a Cseperedők tánccsoport, Básti 
János nótaénekes, a Húros Banda, és a Sendergő táncosai – a kulináris 
élvezeteké volt a főszerep. A rendezvényre ellátogatók a hazai ízek 
utcáját bejárva megkóstolhatták a tesmagi pacalpörköltet, csülkös 
pacalt, bárány- és szarvaspörköltet, töltött- és disznótoros káposztát, 
bab-, kecske- és marhagulyást, sült oldalast, halászlét. Az Izolda népi 
játékaival kifáradó gyerekeket a gyereksarokban palacsinta, fánk, 
lángos és kürtős kalács várta.  de

A Csemadok Tornaljai Területi Választmánya szeptember 17-én 
kórustalálkozót rendezett a tornaljai Tompa Mihály Művelődési Köz-
pontban. Az esemény a Tornaljai Városnapok keretén belül valósult 
meg. Az őszi kórustalálkózón a hazaiakat képviselő Andante Kórus 
mellett fellépett a pelsőci Korona Énekegyüttes, a rimaszombati 
Blaha Lujza Vegyeskórus és a miskolci Hassler Énekegyüttes. Az 
est fényét emelte a harmaci Szőke András pánsíp játéka.  TÁ

A Csemadok 
Jabloncai Alap-
szervezete idén 
kilencedik alka-
lommal szervezte 
meg a szalvéta-
gyűjtők találko-
zóját Jabloncán. 
A szeptember 
3-i találkozó 
rendkívüli volt, 
ugyanis király-
nőt is választot-
tak Kőszeghy 
Irén, deáki gyűjtő 
személyében. Sok szép szalvéta cserélt gazdát, és az újra találkozás 
reményében köszöntek el egymástól. fe

A népművészeti seregszemlét a 
szepsi Mona Lisa Smile zenekar 
egyórás koncertje zárta. Az Adj 
hitet 2022-ben is! koncerten a 
zenekar, pop, funky és rockzenét 
játszott. 

A 67. Járási Dal- és Táncünne-
pély a Kassa-környéki járásban, 
a Bódva-völgyében, a Kanyapta 
mentén és a Hernád partján levő 
magyar ajkú településeken élő, 
őseink kultúráját, a népdalt, a 
népzenét, a néptáncot kedvelők 
rendhagyó összejövetele volt.  zi
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A KULTMINOR támogatásával, a Csemadok Lévai Területi 
Választmánya és Csatai Alapszervezete szervezésében a csatai 
kultúrházban zajlott a kilencedik alakalommal megrendezett Alsó-
Garam Menti Fesztivál. Hagyományosan itt volt az Érsekújvári és 
a Lévai járás Csemadok alapszervezetei mellett működő csoportok 
seregszemléje, melyen fellépett Palkó Virág, az Érsekkétyi Pacsirta 
Éneklőcsoport, a kéméndi Gyöngyösbokréta Hagyományőrző és 
Éneklőcsoport, a Zselízi Őszirózsák, a Nagyölvedi Rozmaring 
Népdalkör, a lévai Garam Menti Néptánc Együttes és az Ifjú 
Garammenti, a farnadi Rozmaring Asszonykórus, Hamerlik Richárd 
és a helyi óvodások.  DE

2022. szeptember havának 10. napján az érsekkétyi tájház ha-
todik alkalommal tárta nagyra kapuját a nagyközönség számára 
Nyisd ki Rózsám, nyisd ki csikorgó kapudat… címmel tartottak 
rendezvényt.

Ezen a napon a helyi Pacsirta éneklőcsoport tagjai lelket simogató 
hangjukkal, őszinte mosolyukkal vidámságot hoztak a hallgatóknak. 
A vendég farnadi Rozmaring Asszonykórus csokorba szedett régi 
farnadi lakodalmas dalokkal (kicsit rozmaringosan megbolondítva) 
kedveskedtek a közönségnek. Szülők, nagyszülők örömére községünk 
apró lábú táncosai, a Napraforgók járták be a színpadot. Németh 
Enikő mesemondónk humorra hangolva mesével szórakoztatott 
bennünket. Bemutatkozott a Bagla-banda! A nap sztárvendégei 
Berényi Dávid színművész és Bánfi  Kata színész voltak, akik ismert 
musical és operett slágerekkel kedveskedtek nekünk. A fergeteges 
hangulatot zenés, táncos felvonulás követte. Az elfáradt felvonuló 
csapat a Szőlőhegyen piknikezett. Ezalatt Bohák József, a Felföldi 
Dalia Iskola tagja, a magyar harcművészettel ismertette meg közsé-
günk lakosait. A kétyi H-H Lovasudvar lelkes fi ataljai lóra ültették a 
bátor jelentkezőket. A nap folyamán a jó hangulatról Torma Róbert 
harmonikás gondoskodott.  A sikeres nap a Csemadok helyi alap-
szervezete, a Kiskertészek szervezete és az önkormányzat összefo-
gásával jöhetett létre. A kultúrműsor a Bethlen Gábor Alapkezelő 
Zrt. támogatásával valósult meg. MT

A Csemadok Szesztai Alapszervezetének vezetősége nyáron kö-
rültekintően készítette elő és bonyolította le taggyűlését. Szem előtt 
tartották a fi atalok bevonását a társadalmi és kulturális tevékenység 
fejlesztéséhez és az alapszervezet aktivitásának fokozásához.  

Tóth Ivett, a Csemadok alapszervezet elnöke beszámolójában 
tájékoztatta a tagságot az alapszervezet eddigi tevékenységéről, 
a kitűzött feladatok teljesítéséről, valamint főbb feladatairól az 
elkövetkező időszakra. Értékelte a koronavírus-járvány éveiben is 
elvégzett áldatlan munkát, értékelte a helyi társadalmi és kulturális 
rendezvényeket. Beszélt a tagtoborzásról, a fi atalok bevonásáról 
az alapszervezet aktivitásának fokozására, beszélt a magyarság 
megtartásáról és szellemi gyarapodásáról. Az elnök leköszönt el-
nöki tisztségéről. Tóth Ivett hosszú éveken át volt az alapszervezet 
elnöke, jelenleg is a Csemadok Kassa-környéki Területi Választmány 
tagja marad. Az idén januárban a magyar kultúra napja területi 
emlékünnepségén vette át a Csemadok Magyar Helytállásért Díjat 
a Csemadok Kassa-környéki Területi Választmány Elnökségétől a 
magyar kultúra ápolásáért, közkinccsé tételéért, Szeszta község, de 
az egész régió magyar nemzeti közösségének kulturális, szellemi 
gyarapításáért és megmaradásáért. 

A taggyűlés a vita és hozzászólások után megválasztotta az alap-
szervezet új vezetőségét. Az új vezetőség tagjai zömében fi atalok, 
átlagéletkoruk kevesebb, mint 25 év. Az alapszervezet elnöke Szanyi 
Márk, aki a Csemadok legutóbbi országos közgyűlésen Érsekújvárott 
már részt vett a Csemadok Ifjúsági Tagozata küldötteként. Az alap-
szervezet új alelnöke Gazsi Lóránt, pénztárosa Fazekaš Alexandra 
lett. A vezetőség további tagjai Gazsi Réka, Lučai Daniel, Bába 
Katica, Szilvási Tibor, Gazsi Dávid, Simon Attila és Tóth Péter.

Az új elnök zárszavában megköszönte a leköszönő elnöknek 
és az eddigi vezetőség tagjainak a sokéves áldozatos munkát, 
valamennyiüknek erőt, egészséget és további sikert kívánt. 

Szanyi Márk a taggyűlés után elmondta: „Az alapszervezetünk-
ben mindenképp a felzárkózás a cél az elkövetkezendő időszakban. 
Igyekszünk minél több fi atalt bevonni szervezetünkbe, hogy ezáltal 
több tagunk legyen, és hogy fi atalodjunk. Fontosnak tartjuk a meg-
emlékezéseket jeles ünnepeken, emellett bálokat készülünk szervezni, 
sporteseményeket és évente legalább egy nagyobb szabású fesztivált. 
Szeretnénk támogatni a kassai Thália Színházat, mégpedig úgy, hogy 
bérleteket vásárolunk vagy akár teret adunk a színdaraboknak a falunk-
ban. Futballmeccseket illetve fi lmeket tervezünk vetíteni. Hatékonyan 
szeretnénk bekapcsolódni az önkormányzat munkásságába, főként 
azért, hogy ezáltal helyi szinten is erősítsük a magyarságot, valamint 
némi támogatásban részesüljünk, hogy színvonalasabb programokat 
és eseményeket tudjunk létrehozni." zi
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Jubileumot ünnepelt a magyar 
helytörténészek találkozója, a 
Mérföldkövek amely 25 éve biz-
tosít szakmai fórumot és találko-
zási lehetőséget a Felvidék hely-
történészeinek. Hagyományosan 
ezen az udvardi találkozón kerül 
sor a Patria-díj átadására is.

A rendezvény nyitányaként 
a résztvevők megkoszorúzzák 
a kitelepítések és deportálások 
emlékoszlopát, ahol Farkas Ti-
bor, önkormányzati képviselő, a 
Szövetség helyi elnöke mondott 
beszédet. 

Görföl Jenő, a Csemadok or-
szágos titkára ismertette, a Pro 
Patria Honismereti Szövetség a 
90-es évek közepén kezdte meg te-
vékenységét. Felidézte, hogy 1997-
ben szervezték az első konferenciát 
Udvardon, amely hatalmas, kétna-
pos ünnepség volt, a kitelepítések 
50. évfordulóján. Megemlékezett 
az azóta elhunyt tagokról és szim-
patizánsokról is. Kiemelte, a hon-
ismereti szövetség a Patria-díjakat 
2003 óta ítéli oda.

Az idei Patria-díj tulajdonosa 
Fehér Sándor egyetemi tanár, 
agrármérnök, helytörténész, a 

Gárdonyi Géza halálának 100. évfordulója 
alkalmából szervezett egy egész napos kirán-
dulást Egerbe a Csemadok Rimaszombati 
Területi Választmánya szeptember 24-én, 
amelyen a Csemadok több alapszervezet-
ének (Almágy, Bátka, Détér, Gesztete, 
Nemesradnót, Rimaszombat) tagjai vettek 
részt a Rimaszombati járásból. A résztvevők 
nem unatkozhattak, mert gazdag volt a prog-
ram: ellátogattunk az eredeti bútorokkal be-
rendezett Gárdonyi emlékházba, ahol az író 
élt és megírta élete főművét az Egri csillagok 
c. regényt, s ahol láthattuk Gárdonyi csodá-
latos könyvtárát, pipagyűjteményét és sok 
egyéb használati tárgyát. Innen az út a Dobó 
István Vármúzeumba vezetett, ahol sok volt a 
látnivaló: állandó kiállítások, aknafi gyelő fo-
lyosók, viselet- és fegyverbemutató, valamint 
régi étkek és étkezési szokások bemutatója 
a várudvaron. Megtekintettük a szintén itt 
található Panomtikumot és természetesen 
koszorút helyeztünk el Gárdonyi Géza sír-
ján. A várból a csapat elsétált a Kopcsik 

Zoboralja Múzeum megalapító-
ja. A díjazottat Neszméri Tünde, 
a Csemadok országos elnökségé-
nek tagja méltatta. „Fehér Sándor 
több mint húsz publikáció szer-
zője vagy társszerzője, többek 
között társszerzője a Zoboralja 
Harangjai című könyvnek, melyet 
Imrich Točkával közösen írtak. 
De neki köszönhető többek között 
Nyitrageszte, Alsóbodok, Pográny, 
Gímes, Babindál, Nyitracsehi, 
Zsére, Nagycétény községek tör-
ténetének felkutatása és monog-
ráfi ája is. Több hagyományőrző 
csoport munkáját is segíti azzal, 
hogy dokumentálja az eseménye-
ket, s ha kell, fényképekkel segíti 
a folklórcsoportok múltjának fel-
tárását. Emellett Nyitra múltját 
feltáró könyvei is megjelentek 
például a város történelmi teme-
tőjéről, Nyitra emlékhelyeiről és 
magyar irodalmi hagyományai-
ról.“ - mondta el róla a méltató. 
Hozzáfűzte, Fehér Sándor nagy 
műve a Zoboralja Múzeum, ame-
lyet feleségével, Fehér Pindes Ivet-
tel hoztak létre. A múzeumból jól 
meg lehet ismerni a régiót. A több 
évtizeden keresztül összegyűjtött 

anyagot 2017-ben tették közkincs-
csé. Neszméri Tünde mindannyi-
unk nevében köszönetet mondott 
Fehér Sándornak értékmentő te-
vékenységéért.

A program további részében 
Kettétört életek kiállítással egy-
bekötött könyvbemutatót tartott 
Bugár Andrea, aki Nádszeg há-
borús éveit és az utána követ-
kező hektikus éveket dolgozta 
fel érdekfeszítő módon. Renczés 
Nóra pedagógus a Csodát ne-
kem könyvet ismertette, melyben 
deáki idős emberek mesélnek a 
régmúltról, egyedi, vidám, néha 
szívbemarkoló históriákat.

A deáki életmesékből két nyol-
cadikos tanuló – Szalóczi Bog-

Marcipánia marcipán-
múzeumba, ahol az egye-
dülálló tárlaton a nemrég 
elhunyt Kopcsik Lajos 
Oscar-díjas, olimpiai- és 
világbajnok, Guinness 
rekorder mestercukrász 
120 db cukormasszából 
és marcipánból készült 
alkotását csodálhattuk 
meg. Lenyűgöző lát-
vány, felejthetetlen él-
mény volt! A kirándulást 
Egerszalókon a Kaptárkő 
rendezvénypincében fe-

jeztük be, ahol a tulajdonos, Juhász Ferenc 
és családja várt bennünket fi nom vacsorával, 
kiváló borokkal és talpalávaló muzsikával. 
Ettünk, ittunk, jól mulattunk, sok élménnyel 
gazdagodtunk és mindenki megelégedetten 
tért haza az egri kirándulásról, ami a XIX. 
Győry Dezső Kulturális Napok keretében 
valósult meg. PE

lárka és Bugár Abigél nyújtottak 
hanganyagokkal tűzdelt ízelítőt. 
Hermann Róbert előadásában 
Petőfi  Sándorra emlékezett, a 
Hontfüzesgyarmati Duba Ernő-
től a gyarmati dohányról tudtunk 
meg érdekességeket, Kovács Lász-
ló helytörténész pedig a felvidéki 
Petőfi  emlékeket mutatta be.

A rendezvény a Pro Patria 
Honismereti Szövetség, a Cse-
madok Országos Tanácsa, a 
Csemadok Érsekújvári Terüle-
ti Választmánya, a Csemadok 
Udvardi Alapszervezete, Udvard 
Község Önkormányzata és a 
somorjai Bibliotheca Hungarica 
szervezésében valósult meg. 
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