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EEggyyüütttt  eerrőősseebbbbeekk  vvaaggyyuunnkk  
  

Már több éves hagyomány, hogy a Homonnai CSEMADOK 
alapszervezete és a helybeli Český spolok együtt tartják meg a Mikulás 
estét. 
Így történt ez 2009. december 19-én is. A tagok részéről nagy volt az 
érdeklődés. A CSEMADOK tagjai elkészítették a tradíciós káposztalevest 
füstölt kolbásszal és csülökkel. Diétásoknak főztek finom fokhagyma 
levest. Nem hiányzott a kitűnő házi sütemény, saláták és szendvicsek. A 
Český spolok cseh specialitásokat készített, úgynevezett „chlupaté bram-
borové placky, český kuba, moravské koláče“ és sok mást. 
A CSEMADOK alapszervezet elnöke Csontos Árpád és a Český spolok  
elnöknője, Jaroslava Bříska beszámoltak a 2009-es évi tevékenységekről és 
ismertették a tagokat a 2010-es évi tervekkel. 

 

 
A CSEMADOK fő rendezvénye a „Kissebségi művelődési fesztivál“ 
amely októberben lesz megtartva. Reméljük, hogy a beadott pályázatunkat 
a Művelődési minisztérium támogatni fogja. 
A Český spolok a „Švejk jó katona“ szobra avatásának alkalmával fogja 
10 -ik évi évfordulóját ünnepelni. 
 



 
A  Český spolok és a CSEMADOK tagjai a „Švejk a jó katona“ 

szobornál, fürdés után a Homonnai vasútállomáson 

 
A rendezvényen mindenki jól érezte magát, és szépen megértettük egy-
mást. A Mikulás estét a Homonnai televízió is rögzítette. A rendezvényen 
Karácsonyi levelező lapok 1934-től voltak kiállítva. 
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összejöveteleket is. 

Mindkét alapszervezet olyan határozatott fogadott el, hogy 2010-ben 
együtt fogjuk megtartani nemcsak a rendezvényeket, hanem a havi 



 

ulatot bizonyítják a következő fényképek is. 

A CSEMADOK alapszervezet tagjai beszélgetés közben 

A jó hang
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        HH  oo  mm  oo  nn  nn  aa  ii  
CC  SS  EE  MM  AA  DD  OO  KK

      aa  ll  aa  pp  ss  zz  ee  rr  vv  ee  zz  ee  tt  
 
 
 
 
 
 
 

Boldog Új évet 

22  00  11  00  
 

CCSSEEMMAADDOOKK  
 

 alapszervezet Homonna 

TTaalláállkkoozzáássii  iiddőőppoonnttookk  
22001100  

 

A CSEMADOK tagok és 
szimpatizánsok találkozója a 

„„NNYYUUGGDDÍÍJJAASS  KKLLUUBB”” - 
„„KKLLUUBB  ddôôcchhooddccoovv””    

uull.. Duchnovičovej v Humenné 
tárgyaló termében lesznek: 

 

Minden hónap harmadik hetén, 
keddi napon 16.00 órától 

 

Mindenkit szívesen várunk.  
Az információk a fali táblán is 

rendelkezésükre állnak a tisztelt 
érdeklődőknek. 

 

Találkozási időpontok: 22001100 
 január         12-én 
 február       16-án 
 március       16-án 
 április          13-án 
 május           11-én 
 június          15 -én 
 nyári szünet  
 szeptember  14-én 
 október        12-én 
 november     16-án 
 december      14-én 
 

 

A tagsági gyűlések, és más 
rendezvények időpontját külön fogja az 

elnökség előterjeszteni a tagoknak. 
 

Telefon: Csontos Arpád 
mobil:- 094945253 
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