A Csemadok Peredi Alapszervezete közgyűlésének határozata, 2020. január 25-én

A közgyűlés jóváhagyja :
1, az elmúlt évben végzett munkáról előterjesztett jelentést
2, a pénztári beszámolót
3,a vezetőség összetételét és az elnök személyét
4, a 2020 –as év munkatervét

A közgyűlés javasolja :
1, szervezetünk taglétszámának a növelését,
2, az együttműködést falunk önkormányzatával és a többi tömegszervezettel,
3, a kulturális csoportok, és a magyar nyelvű oktatási – nevelési intézményeink
támogatását,
4, önerőből, szonzorok segítségével és alapítványokhoz benyújtott pályázatok
által biztosítsa működésének feltételeit,
5. a megmaradásunkért tevékenyen cselekvő, identitásunk erősítését felvállaló
és a szervezetünket elfogadó politikai irányvonal képviselőit támogatni,
6. a 2020- ban sorra kerülő parlamenti választások alkalmával mozgósítani
a tagságot, hogy vegyenek részt a választásokon. Továbbá felvilágosítást adni
arról, hogy azokra adják voksukat, akik a magyarság érdekeit és szervezetünk
támogatását is felvállalják.

A Csemadok Peredi Alapszervezete vezetőségének névsora a 2020 –as évben
Az alapszervezet elnöke : Jurás Lívia
A vezetőség névsora :
1. Borsányi Gyula
2. Barczi Rozália
3. Baranyay Tímea
4. Bende Zsolt
5. Darázs Enikő
6. Gergely Rozália
7. Herencsár Ernő
8. Herencsár Erika
9. Jurás Gábor
9. Jurás Lívia
10. Mozoli Sándor
11. Patucz Tibor
12. Salát Emílía
13. Szarka Gabriella
14. Turcsek Attila
15. Varga Róbert
16. Varga Zoltán
17.Varga Zsuzsa
18. Varga Zsuzsanna

A Csemadok Peredi Alapszervezetének munkaterve a 2020- as évre

1. Ünnepi megemlékezés 70. évf. és évzáró közgyűlés - január 25.
2. Műveltségi vetélkedő – január 31.
3. XIX. Borkóstoló – március 7.
4. Koszorúzási ünnepség – március 15.
5. Majális és bográcsfesztivál – május 09.
6. Peredi csata 171. évford. -falunap – június 20.
7. XVII. Népművészeti fesztivál XIV. Borfesztivál II. Termelői piac és
kézműves vásár – augusztus 22.
8. Megemlékező koszorúzás – október 31.
9. Karácsonyi jótékonysági vásár– december 06.
10. Színházlátogatás / április vagy november /
11. Szilveszteri bál – december 31.

KÖSZÖNTŐ
Hetven éves a Csemadok
Tisztelt Ünnepi Közgyűlés ! Tisztelt Vendégek ! Kedves Csemadokosok !
Nagy

tisztelettel

köszöntöm

kedves

mindnyájukat

alapszervezetünk

ünnepélyes évzáró közgyűlésén, melyen megemlékezünk a 70 éve megalakult
szövetségünkről és alapszervezetünkről. Külön köszöntöm körünkben kedves
vendégeinket, Bárdos Gyulát, szövetségünk országos elnökét, Mézes Rudolfot
a Csemadok országos alelnökét a TV titkárát ... , falunk polgármesterasszonyát
Agócs

Kőrösi

Ildikót

és

kedves

férjét Agócs

Gergelyt,

Királyrév

polgármesterét, Baranyai Andrást falunk alpolgármesterét és kedves feleségét
valamint a képviselőtestület itt megjelent tagjait. Engedjék meg hogy az új
esztendő küszöbén mindnyájuknak sikerekben, eredményekben, jó erőben és
egészségben gazdag boldog új évet kívánjak. Az új esztendőbe való lépés, az új
fogadalmak és az új remények időszaka. Hiszen soha máskor nem hangzik el
annyi jókívánság egy időben. Sok –sok milló jókívánság, ami reméljük, mind
teljesül majd az új esztendőben és az előttünk álló években. Közben viszont
felvillan, hogy nemcsak előre, hanem vissza is kell néznünk. Szükséges
a visszanézés, hogy mit is hagytunk magunk mögött. Visszatekintünk,
értékelünk és egyben reméljük, a tanulságokat is levonjuk.
A felvidéki magyarság százéves, a Csemadok ebből az egy évszázadból hét
évtizede működik. Kulturális és közművelődési szövetségünk országos
szervezete március 5 –én volt alapszervezetünk május 7-én lesz hetven éves.“
A kor nem érdem“ – mondják gyakran a bölcsek. Ám rohanó világunkban
mikor tiszavirágéletű különféle rendű és rangú egyesületek és társulások
jelennek meg és tűnnek is el röpke idő alatt, egy olyan közösség, mely már
hetven éven keresztül önzetlenül szolgája népünk és nemzetünk érdekeit –
mindenképpen megérdemli, hogy méltóképpen felköszöntsük. Szervezetünk
működésének évtizedei alatt megélt és átélt több rendszer és országváltást.

Ennek ellenére, mindig is megmaradt annak, ami volt, közös célok érdekében
cselekvő önzetlen emberek közösségének. Nos azt is mondják, mindenki annyit
ér, amennyit használ. Márpedig a Szövetség 1989 –ig egyedüli magyar
szervezetként,

azóta

pedig

minden együttműködési készséget mutató

társulással, közösséggel, politikai párttal együttműködve, a hazai közösség
érdekében pótolhatatlan munkát végzett.

Hetven év egy szervezet egy

szövetség életében korszakalkotó jelentéssel bír. Ennyi év alatt egész
generációk cserélődtek, melyek akár jól, vagy kevésbé sikeresen is dolgoztak,
de éltetik, fenntartják szövetségünket. Ezért jelenjelentős a mi szövetségünk
csodálatos évfordulója. Azt gondolom, van mire emlékeznünk, s van mit
ünnepelnünk, hiszen a Galántai Területi választmány kötelékébe tartozó
alapszervezetünk megalakulása óta az élvonalbeli szervezetek közé tartozik ma
is. Szervezetünk fő feladata, hogy hitünk és meggyőződésünk szerint szolgáljuk
a legszentebb ügyet: anyanyelvünket, nemzeti kultúránkat, közösségként való
megmaradásunkat. Ezt a feladatot- ha néha botladozva is a kedvezőtlen
körülmények terhe alatt, néha megtorpanva is, de nyugodtan elmondhatjuk,
hogy mi mindig tisztességgel végeztük, és végezni kívánjuk a jövőben is.
Tisztelt Ünnepi Közgyűlés !
Most néhány gondolat erejéig szeretnék rátérni alapszervezetünk azon
tevékenységére, mellyel az évek folyamán mozgósítani tudta tagjait. A sok
nehézség és probléma ellenére az elmúlt években is sikerült megőríznünk
folyamatos tevékenységünket, megvalósítani hagyományos rendezvényeinket
mint

a borkóstolókat,

március

15

–ei

ünneségeket

,

majálist

és

bográcsfesztivált, népművészeti fesztivált borfesztvállal, termelői piaccal és
kézműves vásárral ötvözve, Karácsonyi jótékonysági vásárt és ünnepi műsort,
kirándulásokat, előadásokat, színházlátogatást, és
községünk rendezvényeit és támogattuk
Nőikart,

mely

megalakulása

óta

bálokat. Támogattuk

kulturális csoportjainkat. A Peredi

komoly

sikerekkel

büszkélkedhet

folyamatosan. Hiszen hétszer kaptak aranykoszorús minősítést a Kodály

napokon, először 1999-ben, abszolút győztes kórusként. De legtöbbször a zsűri
dicséretét is kiérdemelték. A
egymásnak,

Nyugdíjas Asszonykórust, akik nemcsak

de nekünk is tudnak önfeledten énekelni a különféle

rendezvényeinken. A Csillag citerazenekart

a nagyszerű és felejthetetlen

előadásaival és sikereivel. Segítjük és támogatjuk a kis csillagjainkat
a Pengettyű citeracsoportot , kik az alapiskolánk padjaiból jutottak el az ősz
folyamán a Bíborpiros szép rózsa elnevezésű

népzenei vetélkedő országos

döntőjén, a dobogó 3. fokára. És támogatjuk a Peredi Férfi Daloskört, amely
megalakulása, 2017 tavasza óta sikeres szereplések sorát tudhatja magáénak.
Legutóbb kiemelt aranysávos minősítést érdemeltek ki a népdalkörök
kategóriájában a Bíborpiros Szép Rózsa népzenei vetélkedő döntőjében
Dunaszerdahelyen. Községünk és alapszervezetünk mindig jó lehetőséget
biztosított

nagyobb

méretű

területi

sőt

országos

szintű

találkozók,

rendezvények szervezésére is. Így került sor nálunk nem egy alkalommal
a Csemadok

országos

konferenciájára,

területi

szintű

ünnepségekre,

rendszeresen a Bíborpiros szép rózsa elnevezésű verseny országos elődöntőjére
vagy akár a Tompa Mihály Vers és Prózamondó verseny országos elődöntőjére.
Tehát napjainkban sem hagyjuk kialudni a lángot. Köszönhetjük ezt annak,
hogy vagyunk még néhányan, akadnak még olyan nyitott személyiségek, akik
a Csemadokban tevékenykedve őrzik a hagyományokat, éltetik a kultúrát,
nemzetőrző és közösségformáló munkát végeznek. Akik aktív munkájukkal és
őszinte lelkesedéssel viszik tovább a fáklyát amit elődeink 70 évvel ezelőtt
meggyújtottak, azóta is kézről kézre továbbadva őrzik a mai napig. Mi is
féltve óvjuk viharoktól, rendszer és kormányválságoktól a politikusok
csatározásaitól.
Itt

szeretném

megköszönni

alapszervezetünk

vezetőségének

azt

a munkát, amit évek óta végez. Szeretnék köszönetet mondani községünk
önkormányzatának, a polgármester asszonynak, a képviselő- testület tagjainak
hogy szervezetünket erkölcsileg és anyagilag támogatják és természetesen az

előző faluvezetésnek is akik Borsányi Gyula volt polgármester vezetésével
támogatták

alapszervezetünket

Köszönjük

szépen.

Kölcsönösen

együttműködésre törekszünk a falunkban működő polgári társulásokkal és
társadalmi szervezetekkel. Különösen nagy figyelmet szentelünk a helyi
magyar

óvodával

és

a magyar

tanítási

nyelvű

alapiskolával

való

együttműködésre. Tudjuk, hogy csak a jó összmunkával valósíthatjuk meg
közös céljainkat, az édes anyanyelvünk, a magyar

iskola, a magyar kultúra

megőrzését. Nem az ünneprontás mondatja velem, de itt szeretnék szólni
azokhoz, akik meg- meginognak és nem viszik az anyanyelvüknek megfelelően
magyar iskolába gyermeküket. Óriási hibát követnek el, mert minden diákból
akkor lehet igazán a legtöbbet kihozni, ha az anyanyelvén érti meg
a tananyagot.

Szülőként,

nagyszülőlént,

pedagógusként

és

intézményvezetőként meg vagyok győződve arról, hogy az anyanyelven történő
tanulás az alapos tudás és a további ismeretek gyarapításának a feltétele.
Nekünk, Csemadokosoknak a továbbiakban is meg kell őríznünk nemzeti
kulturális örökségünket, hogy ezzel megtarthassuk azt a nemzeti önbecsülést és
öntudatot, amely az elmúlt száz esztendő folyamán a külső erőszak, csábítás és
ösztönzés hatására ,valamint a belső gyengeségek és gyarlóságok miatt
a magyarság fogyását eredményezte. Meggyőződésem: bármennyire megosztott
most magyar közösségünk, hogy újra kiépítsük az egységet és összefogást és
megakadályozzuk

magyar

közösségünk

drámai

fogyását,

továbbra

is

a Csemadoknak kell vállalnia a szilárd háttér, a hatékony erő szerepét.
Szolgálni hitünk és meggyőződésünk szerint a legszentebb ügyet: nemzeti
kultúránkat, anyanyelvünket, közösségként való megmaradásunkat! Azért, hogy
minél több embert biztassunk példamutató cselekvésre, Fábry Zoltánt
a Csemadok örökös tiszteletbeli elnökét idézem, aki mint én is, hitt a szavak
erejében és az igaz emberi szóban ,aki szerint:“Minden ember annyit ér,
amennyit másokért tenni képes.“
Végezetül engedjék meg, hogy mindenkinek, aki az elmúlt 70 év alatt

bármilyen formában és módon segítette szervezetünket, akik mindenkor segítő
kezet nyújtottak felénk ,akik eljártak a rendezvényeinkre, de ha nem, csak
gondolatban voltak velünk, álltak mellettünk

és támogattak, szívből

megköszönjem.
Tisztelt Ünnepi Közgyűlés ! Köszönöm, hogy meghallgattak, köszönöm
megtisztelő figyelmüket ! .

Mgr. Jurás Lívia,elnök
Csemadok Pered

A SZLOVÁKIAI MAGYAR TÁRSADALMI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI SZÖVETSÉG
CSEMADOK PEREDI ALAPSZERVEZETE

a Szövetség megalakulásának 70. évfordulója alkalmából
EMLÉKLAPOT
adományozott
a
PEREDI NŐIKARNAK
PEREDI FÉRFI DALOSKŐNEK
PEREDI NYUGDÍJAS DALOSKÖRNEK
CSILLAG CITERAZENEKARNAK
PENGETTYŰ CITERAZENEKARNAK

nemzeti hagyományaink őrzéséért és kulturális értékeink ápolásáért
végzett érdemdús munkája elismeréseképpen

Pered, 2020. január 25.

Mgr. Jurás Lívia
elnök

A jubileumi évforduló alkalmából a kedves vendégeink is szeretnének szólni
Önökhöz.

Elsőként

..................................................... majd .......................................jelezte
felszólalását. Szeretném felszólalásra bátorítani a vendégeken kívül a tagságot
is. Kérem, mondják el véleményüket,meglátásaikat szövetségünkkel
kapcsolatosan, de akár példaértékű emlékeket is a 70 év tevékenységéből.

Most akkor kérném ...................................

Köszönöm a felszólalásokat !

