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Az 55 éves Csemadok-
alapszervezetet ünnepelték

A Csemadok – a Csehszlo-
vákiai Magyar Dolgozók Kul-
turális Egyesülete – csaknem 50
évig szinte mindenese volt a
szlovákiai magyar nemzeti kö-
zösségnek: kulturális egyesület,
jó értelemben vett politikai kép-
viselet, társadalmi, jogvédő, is-
kolaszervező és támogató szer-
vezet, de sokszor a tudományos
intézmény tisztét is felvállalta.
Jelen volt és van városainkban,
falvainkban, de gondolkodá-
sunkban és szíveinkben is. A
Csemadok üzenetértékű moza-
ikszó a határainkon túl eső terü-
leteken is. Ezekkel a gondola-
tokkal kezdte ünnepi emlékező-
jét 2004. november 27-én a
Csemadok Ipolysági Alapszer-
vezete megalakulásának 55.
évfordulója alkalmából rende-
zett Csemadok-házbeli emlék-
műsoron Korpás Pál volt alap-
szervezeti titkár.

A Csemadok Ipolysági A-
lapszervezete 1949. november
13-án alakult. Érdekes epizód-
ja az alakuló gyűlésnek: amikor
Komlós János orvosnak a jelö-
lőbizottság felkínálta az elnöki
tisztséget, a megszólított /majd
megválasztott elnök/ – több fül-
tanú állítása szerint – ezt mond-
ta: „Nehéz igent mondani, de
még nehezebb elutasítani.”

A megalakulást követően
Bulla Tibor és Rozsnyó József
rendezésében számos színdara-
bot, operettet, daljátékot vittek
színpadra. A hatvanas évek kö-
zepétől a magyar gimnazisták-
ból alakult Vas Ottó tanár ve-
zette József Attila Irodalmi
Színpad a magyar szó lobogta-
tója. Aztán jött az 1974-ben a-
lakult Kincskeresők Bodonyi
Andrással az élen, majd a Hon-
ti Hangok énekkar /1977 janu-
árjában kezdődtek a próbák/,
amelynek karnagyai: Marczi
Gyula, Telekes József, Kovács
Andrásné Bolgár Magda,
Bodonyi András és František
Zborovjan. Számos előadást

szervezett a Csáky Károly irá-
nyításával működő Honti Köz-
művelődési Klub. A 70-es és
80-as években rendszeresek
voltak a farsangi bálok, honis-
mereti kirándulások, író-olvasó
találkozók, különböző vetélke-
dők stb.

Az alapszervezet eddigi elnö-
kei: dr. Komlós János, Ihracz-
ky Gyula, Bulla Tibor, Tóth
József, Benyovics János, Ró-
ka József, Homoki Ernő, Cse-
ri Jenő, Paulovics István, dr.
Pompos Ede, Pásztor István,
Kajtor Pál mérnök. Jelenleg
Pálinkás Tibor a megbízott el-
nök, aki az emlékeztetőt kiegé-
szítette az utolsó évtized leg-
fontosabb történéseivel, majd
több Csemadok-tagnak emlék-
lapot adott át.

Az ünnepi műsorban a cédés
városi vegyeskar, a Musica Au-
ra, amely 1997-től rendszere-
sen működik Béres Gábor és
Wollent Andrea karnagyok
vezetésével, gazdag műsorából
adott elő több szívdobogtató és
-derítő számot. Az ünnepi han-
gulatteremtéshez nagyban hoz-
zájárult népdalfeldolgozások,
kuruc nóták stb. előadásával az
újraformálódó, Bodonyi And-
rás irányította Kincskeresők e-
gyüttes, melynek tagjai: Koncz
József /citera/, Dudás Tibor /fu-
rulya/, Ványi Zsuzsanna és Vá-
nyi Péter /mindketten ének/.
Vas Ottó eszméltető hanghor-
dozással szavalta el Orbán Ottó
A magyar népdalhoz című ver-
set.

A Csemadok Lévai Területi
Választmányát képviselő Török
Alfréd mérnök, megbízott el-
nök rendszeres munkára biztat-
va az ipolyságiakat ezekkel a
gondolatokkal fejezte be köszön-
tőjét: „A fáklya nem veszít sem-
mit, ha meggyújt egy másikat.”

Az ipolysági önkormányzat
által is támogatott ünnepi meg-
emlékezés Pálinkás Tibor zár-
szavával ért véget. /korpás/

Ajándékot kapni és adni min-
dig nagy öröm, különösen így
karácsony és újév táján. Enged-
jék meg, hogy pár sorban írjak
arról a legszebb ajándékról, me-
lyet városunk ad polgárainak és
az ipolysági régiónak.

November 1-jén ugyanis be-
zárt az Ipolysági Városi Könyv-
tár a Fő tér 23-as szám alatt. /I-
de 1961-ben költöztették ezt az
intézményt./ Azóta költözik a
könyvtár. A Tabán lakótelepi a-
lapiskola egyik Ipoly-partra né-
ző épületében kapott új otthont.

Igaz, hatalmas ablakai nem
néznek a városközpontra, hanem
az Ipoly-partra ontják majd a
fényt, de a csend, a tisztaság, a
nyugalom, amely ebben a könyv-
tári környezetben biztosítja majd
olvasóinak a nyugodt szabadidős
programokat, a tanulást, megéri
a cserét.

Őszintén szólva nehéz szívvel
váltunk meg az előző épülettől,
ahol 1961-től Hornyák Etel irá-
nyította az intézmény munkáját,
majd 1979 augusztusától Čer-
ba István. 1990-től Solmoši
Márta vezeti a könyvtárat.

Szerettük ezt a zegzugos, bel-
ső elrendezésével romantikus
hangulatot árasztó könyvtárat –
és ezt írhatom olvasói és dolgozói
nevében is. Mintha belső lenyű-
göző hangulatával az épület kö-
rüli nemzetközi főút forgalmas,
zajos, port árasztó környezetét

igyekezett volna ellensúlyozni.
Ma, amikor az átköltözés las-

san befejeződik, be kell vallanom
/a könyvtárosok nevében is/: nem
sajnáljuk a cserét. Bizonyára a
könyvtárlátogatók is így nyilat-
koznak majd, ha teljes „pompá-
jában”, megfiatalítva, kicsino-
sítva átveszik az új, tágas, tiszta
és világos, modern technikai esz-
közökkel, számítógépekkel, in-
ternettel felszerelt intézményt.

Multimediális modern olva-
sóterem várja a gyerekeket és
felnőtteket egyaránt, hogy meg-
tanítsa őket a számítógéppel va-
ló munkára, az internet nyújtot-
ta lehetőségek kiaknázására.

Intézményünk nemcsak új ru-
hát öltött, de modern lelket is ka-
pott, ami kihívás új szolgáltatá-
sok kialakítására, amelyek lehe-
tőséget nyújtanak mindekinek a
tanulásra, a továbbképzésre.

Köszönöm Ipolyság város ve-
zetőinek, képviselőinek, a kultu-
rális osztály vezetőjének, hogy
ennek az ajándéknak a kialakítá-
sát lehetővé tették, mert az Ipoly-
sági Városi Könyvtár – hasonló-
an az eddigiekhez – a jövőben is
városunk és régiónk polgárainak
rendelkezésére áll majd. Minél
szebb, minél modernebb ruhát ölt
magára, annál tartalmasabb, an-
nál gazdagabb szolgáltatásokat
tud majd nyújtani gyermekek-
nek és felnőtteket egyaránt.

Solmoši Márta

A legszebb ajándék
városunk polgárainak

Költözik a könyvtár
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