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A Csehszlovákiai Magyar
Dolgozók Kultúregyesülete
1949. március 5-én tartotta ala-
kuló közgyűlését Pozsonyban.
Ebből a többelemű tulajdonnév-
ből született a Csemadok mo-
zaikszó, amely az azóta eltelt 55
esztendőben szinte köznevesült,
egyfajta üzenetértékű fogalom-
má vált mind a szlovákiai, mind
más országbeli magyar lakosok
számára. Persze a közvetlen és
tágabb környezetükre figyelő
egyéb nemzetiségű állampol-
gárok is reagálnak – meggyő-
ződésüktől függően – a Cse-
madok szó hallatán.

A kultúregyesület kiötlői –
korabeli kommunista pártveze-
tők – a mindenkori pártpoliti-
ka szolgálólánya szerepét szán-
ták a szervezetnek. Elképzelé-
sük csak részben teljesült, mert
a Csemadok-tagok és tisztség-
viselők többsége más külde-
tést oltott a tömörülésbe. Nem
árulták el felnevelő közösségü-
ket, hanem annak bátor szószó-
lóivá váltak. Voltak ugyan e-
gyéni megingások, de helyi, já-
rási és országos vezetőségei és
az alapszervezetek mindig ki-
álltak a magyarság ügye mel-
lett. Az 55 esztendő alatt a Cse-
madok 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.

A Csemadok rengeteg tár-
gyi, kulturális és szellemi érté-

ket megőrzött és teremtett. Nél-
külük sokkal szegényebbek
lennénk, ha egyáltalán léteznénk
funkcionáló közösségként. Po-
litikai képviseletünk zömmel a
Csemadok talajából sarjadt, s
ma a legjobbjai azt a megtartó
gondolatot próbálják tovább-
gördíteni, illetve megvalósítani,
amit az elmúlt 55 évben Cse-
madok-tagok nemzedékei fo-
galmaztak meg. A „bársonyos”
fordulat után sorra születtek a
különböző politikai, társadal-
mi szervezetek. Olyan nézet is
alakulgatott, hogy a Csema-
dokra talán nincs is szükség,
hiszen a frissen formálódott
szervezetek, társaságok, társu-
lások teljes egészében lefedik
a Csemadok szerepeit. Egyesek,
sajnos, újra szolgálólánnyá pró-
bálják degradálni.

Ma úgy érezzük – sokan –,
hogy a Csemadok-szervezetek
közösségmegtartó és -szervező
szerepét meg kell újítani. Ez
csakis a szervezeti élet tökéle-
tesítésével, megerősítésével ér-
hető el. Áldozatkész, közösség-
barát magyar fiataloknak kell
megmozdulniuk, hogy kivezes-
sék az alapszervezeteket és az
országos szervezetet is az ál-
datlan tespedtségből.

Az 55. évforduló rendezvé-
nyei bizonyára sokszor sugall-
nak olyan ihletet és késztetést,
hogy magyarságunk közösségi
és kulturális életének felpezs-
dülése-felpezsdítése az egyének
életét is gazdagítja.

Korpás

Csemadok

Jelenségek Pályázat

Kürtös címmel jelent meg egy új közé-
leti havilap, melynek kiadója a Csema-
dok Nagykürtösi Területi Választmá-
nya. A lap első számában Hrubík Béla fő-
szerkesztő tollából értékes gondolatokat
olvashatunk a lap indítása kapcsán.

„Közel tíz év telt el azóta, hogy magyar
nyelvű hetilapunk, a Palóc, megszűnt. Szo-
morú évforduló, amelyből nagyon sok van,
volt a magyar történelemben, a felvidéki
magyarság életében. Vesztett csaták, meg-
alkuvások sora, hontalanság és egyre fo-
gyó, lemorzsolódó, maroknyi nép egy hal-
dokló tájhaza árnyékában. Mégis mindig
voltak, vannak maroknyian, akik felálltak
a sárból, a kisemmizettségből, hogy hitet
tegyenek önmaguk, sorstársaik, isten előtt,
bebizonyítva, hogy nemcsak a multinacio-
nális cégek mindent bekebelező futósza-
lagjai mellett termelő szolgák vagyunk, ha-

nem mi magunk is tudunk teremteni... Re-
méljük, hogy ez a havilap megtöri e szivár-
vány alatt bujdokló tenyérnyi haza csend-
jét, megérinti az embereket, róluk és nekik
fog szólni. Tízévnyi hallgatás után újra
rendezve sorainkat elindultunk hát, hogy
megkeressük egy elveszettnek hitt, de a lel-
kekben mindig féltve őrzött haza széthor-
dott, szétlopott darabjait, hogy ismét fel-
építhessük igazi, lélekemelő otthonát az itt
élőknek.”

A Kürtös kiadásáért felelős Balogh
Gábor ezekkel a gondolatokkal szólítja meg
az olvasót: „Sokszor, sok helyen megfo-
galmazódott, hogy szükség lenne a ma is
rohanó, de főleg átalakuló világunkban
egy olyan hírforrásra, amely mindenkihez
eljuthatna elfogadható áron. Ki más kezde-
ményezhette volna egy ilyen újság megje-
lenését, mint az a szervezet, amely a közel-

jövőben lesz 55 éve, hogy felvállalta, és a-
zóta is szívén viseli külhoni magyarságunk
gondjait, tartja életben reményeit egy jobb
sorsért való küzdelmünkben. Magyar havi-
lapként elsősorban magyar ajkú olvasó-
inkhoz szólunk. A mindennapokon túl
hangsúlyozottan szeretnénk felkelteni ér-
deklődésüket magyarságunk őstörténete,
anyanyelve, zenevilága, népművészete,
hiedelemvilága, rovásírása, egyszóval a
csodálatos egység és gazdag múlt iránt.

Tartsanak velünk, kísérjenek el minket
egy izgalmas utazásra az emberi élet hét-
köznapjainak és ünnepeinek világába! Ke-
ressünk együtt válaszokat azokra a kérdé-
sekre, amelyek mindannyiunkat megszólí-
tanak!”

Nagy örömmel és sok szeretettel kö-
szöntjük új testvérlapunkat, sikerekben
gazdag jövőt kívánva reménykedünk, hogy
a Kürtös messzire fújja majd az Ipoly men-
te népének üzenetét.
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K ü r t ö s

Ipolyság város önkormányzata pályázatot hirdet az
Ipolysági Városi Rendőrség rendőrparancsnoki tisztének
betöltésére.

Feltételek
– teljes középfokú vagy főiskolai végzettség
– 25 év feletti kor
– erkölcsi feddhetetlenség /3 hónaposnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány/
– fizikai rátermettség
– B típusú jogosítvány, legalább 2 éves vezetési gyakorlat
– számítógép-használói ismeretek
– állandó ipolysági lakhely
– a magyar nyelv ismerete
– további idegen nyelvek ismerete előnyt jelent
– pozitív viszony a közszolgálathoz
– munkába állás: 2004. április 1.

A jelentkezések beküldési határideje: 2004. márc. 22., 12.00
óráig.

A jelentkezéseket „KONKURZ MsP” jeligével ellátott zárt
borítékban a következő címre küldjék: Mestský úrad Šahy,
Hlavné námestie 1, 936 01 Šahy.

A jelentkezéshez csatolandó dokumentumok: életrajz,
erkölcsi bizonyítvány, a legmagasabb végzettséget igazoló ok-
irat hitelesített másolata.

Nem feltétel – a tisztség betöltése után megszerezhető:
– fegyverviselési engedély
– szakmai rátermettséget igazoló okmány

Információk: személyesen a városi hivatalban vagy a 
036/7411071 telefonszámon.

A pályázat menete
1. Írásbeli szakmai teszt a következő témakörökből:

– alapismeretek az önkormányzati tevékenységről a Tt. 369/90
sz. törvény és módosításai értelmében
– a Tt. 564/91 sz. törvény – a községi rendőrségről – és módosítá-
sainak ismerete
– a Tt. 71/1967 sz. törvény – a közigazgatásról – és módosítá-
sainak ismerete

Szóbeli megmérettetés a következő témákban:
– a Tt. 372/1990 sz. törvény – a vétségekről és kihágásokról –
és módosításainak ismerete
– a Tt. 140/1961 sz. – büntető törvénykönyv – és módosításai-
nak ismerete

2. Pszichoteszt


