A NAGYKAPOSI MAGYAR KÖZÖSSÉGI HÁZ KIADVÁNYA, 4. évfolyam, 1. szám, 2016. június 30.

Tisztelt Olvasó!
Erdélyi János költő, filozófus, kritikus, néprajzgyűjtő a XIX. század
magyarságának sokoldalú, nagy tekintélyű, művelt személyisége, a modern polgáriasodás eszméje felé nyitott irodalmár, akire 1848. június 1-én
Kossuth Lajos a pesti Nemzeti Színház vezetését bízza, Nagykaposon
született 1814-ben.
Erdélyi Jánost 1839-ben „Népünk költőjeként” választották a Magyar
Tudományos Akadémia tagjává. 1842-ben a Kisfaludy Társaság titkáraként országos felhívást tett közé, melyre mintegy tízezer népdal és monda
érkezett. Ezekből válogatva jelentette meg elsőként a Magyar Népköltési
Gyűjteményt, melynek első kötete 170 évvel ezelőtt „Népdalok és mondák„ címmel látott napvilágot.
Igazi Kárpát-medencei gondolkodóként 1842-ben beutazza Erdélyt,
1859-ben a moldvai protestáns gyerekek oktatási programját támogatja
meg, fia pedig Erdélyi Pál 1900-1919 között a kolozsvári egyetem általa
építetett könyvtárának igazgatója és egyetemes magyar irodalom tanára.
Mivel Nagykaposon már 1964-től Erdélyi János Napok keretében megemlékeznek a város nagy szülöttéről, a Csemadok Országos Tanácsa úgy
döntött, hogy ezt a nagy hagyományokkal rendelkező rendezvényt, /tekintettel a Magyar Népköltési Gyűjtemény Erdélyi János általi 170 évvel
ezelőtti megalkotására/ országos rendezvénnyé nyilvánítja.
Ennek kapcsán Nagykaposon a következő nemcsak a Felvidéket, de
az egész Kárpát-medence magyarságát érintő programokat valósítjuk
meg 2016-ban:
-Erdélyi János Mesemondó Verseny
-Erdélyi János Emlékkonferencia és koszorúzási ünnepség
-Erdélyi János Népdalverseny
-Kárpát-medencei Kórustalálkozó az Erdélyi János nevét viselő
vegyeskórus megalapításának 20. évfordulója tiszteletére.
-Erdélyi János dokumentumportál elkészítése, melyen az
Erdélyi János Múzeum anyaga érhető el digitális formában.
Az emlékév társszervezője a Nemzetstratégiai Kutatóintézet, fővédnöke
pedig Szász Jenő, az intézet elnöke.
Ezúton is köszönöm neki, hogy az előző évekhez hasonlóan ezen programsorozat felvállalásával is hozzájárul, hogy mi Ung-vidékiek is a Kárpát-haza eszme igazi, méltó őrei legyünk.
Gabri Rudolf

„ Akik soha nem mernek folyam ellen úszni,
azokat elviszi a víz ”
/Erdélyi János/

Im memoriam
Mélyen Tisztelt Gyászoló Család !
Tisztelt Gyászoló Gyülekezet!
Engedjék meg, hogy Skultéty Csaba szülővárosa a felvidéki Nagykapos és környékének
lakossága nevében kifejezzem őszinte részvétemet.
Ma fekete lobogó leng a nagykaposi városháza homlokzatán, ma Nagykaposon a
történelmi egyházak templomaiban ezekben
a percekben megkondulnak a harangok, hogy
búcsúzzanak városunk nagy szülöttétől, díszpolgárától, Csaba Bátyánktól.

Demjén Béla
(1936-2016)

Demjén Béla pedagógus, könyvszerkesztő
és -gyűjtő 1936-ban született Kaposkelecsényben, a Pozsonyi Pedagógiai Főiskolán
szerzett matematika-fizika szakos pedagógusi oklevelet. 1962 és 1999 között az Erdélyi János Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
pedagógusa, 1966 és 1984 között az igazgató helyettesi posztot is betöltötte. Fizikai és
matematikai olimpiákon diákjai sikeresen
szerepeltek, országos összehasonlításban is
megállták helyüket. Feleségével, Demjénné
Kovács Ernával, aktívan részt vettek az Ung
vidék kulturális- és közéletében, könyvek és
közösségek létrehozásában, a vidék múltjának feltárásában és megismertetésében.

Könyvek, melyek az ő szerkesztésében
ill. közreműködésével jelentek meg:
a Nagykaposi Erdélyi János Alapiskola
emlékkönyve – Megjelent a (cseh)szlovákiai
magyar tannyelvű oktatás újraindulásának
50. évfordulója alkalmából, 2000,
Jeles Nagykaposiak – Tanulmányok és életrajzi beszélgetések, Csemadok Nagykaposi
Alapszervezete, 2007,
A nagykaposi magyarság szolgálatában –
60 éves a Csemadok, Csemadok Nagykaposi Alapszervezete, 2009,
Erdélyi János válogatott írásai, Apáti Polgári Klub, Nagykapos, 2009.
2000. szeptember elsején részt vett az Apáti
Polgári Klub megalapításában. A szervezet
alelnöke, majd Géczi Lajos halála után 2008tól elnöke lett. Az Apáti Polgári Klub fő célkitűzései között ismeretterjesztés, könyvbemutatók szervezése, publikációs tevékenység
és a helyi kulturális örökség ápolása szerepelt.
Demjén Béla hosszú, súlyos betegség után
2016. április 27-én hunyt el.
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Tisztelt Gyászolók !
Kun Miklós írja, hogy az Ung folyó partjáról jött Skultéty Csabának a felvidéki és
kárpátaljai magyarság tragédiája kétszeres
megpróbáltatást is jelentett. Egyszer mikor
személyesen megszenvedte a magyar nemzet ,
s azon belül külön is földijei sanyarú sorsát, s
másodszor mikor évek múlva újra kellett élnie
azzal, hogy elénk tárta a megélt és látott történéseket. Személyében a Benes-dekrétumok,
vagy a kitelepítés borzalmainak az utolsó felkészült igazságért kiáltó koronatanúja távozik.
De ugyanilyen hatalmas űrt hagy maga után
a színes meseszövő, elbeszélő Skultéty Csaba aki elénk tárta az ő „féltett kishazája” az
ung-megyesi Nagykapos századeleji életét és
hangulatát, vagy aki a Kárpáti hegyormokat
ott fent Verecke-felé még az Alpoknál is szebbnek látta.
Tisztelt Gyülekezet!
Skultéty Csaba ötletgazdája volt Nagykaposon a hosszúévekre visszanyúló Mécs László
Emléknapoknak, s az Ő gyűjtése adta az alapot a Mécs László könyvtár archív anyagának,
de említhetném az elmúlt másfél évtized sikeres közösségépítő rendezvényeit, melynek záró
akordjaként csillogó szemekkel, és hamiskás
mosolyával mindig elhangzott tőle irányomba:
„ Te van egy ötletem, de eddig nem akartam
róla beszélni most jött el az ideje.” S már lelkesen avatott be új elképzelésébe, amit mindig a
rá jellemző igényességgel és precizitással végre
is hajtott.
Drága Csaba Bátyám !
Búcsúznak Tőled a Te hőn szeretett kishazád Nagykapos valamikori és jelenlegi lakói.
S búcsúzóul mi mást is hozhattunk volna a sírodhoz, mint egy maroknyi kaposi szülőföldet,
melynek szeretete egész életeden át végigkísért,
a amit Tőled jobban talán nem szeretett senki.
Isten Veled Csaba Bátyám, emléked örökké közöttünk él.
Elhangzott Badacsonytomajon, 2016. január 23-én
Skultéty Csaba temetésén.
Gabri Rudolf

Skultéty Csaba
(1920-2015)

Skultéty Csaba 1920. december 31-én Nagykaposon született, keresztapja Mécs László pap-költő
volt. Iskolai tanulmányait szülőhelyén, továbbá
a késmárki német gimnáziumban végezte, majd
Ungváron érettségizett Még diákként a szovjetek
elhurcolták Moldvába, ahonnan megszökött.
Felsőfokú tanulmányait a Közgazdasági Egyetemen végezte Budapesten. A csehszlovák magyar
lakosságcsere lebonyolításában is közreműködött. Párizsban nemzetközi jogi, Bruges-ben
európai politológia diplomát szerzett. 1951 és
1984 között a müncheni Szabad Európa Rádió
hírszerkesztője, majd Ambrus Márton álnéven
nemzetközi politikai kommentátora.
A rendszerváltás után 1992-től Budapesten élt.
Tagja volt a Trianoni Szemle szerkesztőbizottságának, széleskörű publicisztikai tevékenységének
középpontjában a határon túli magyarság szolgálata állt. 2009-ben „Fiume magyar emlékezete”
címmel saját gyűjtéséből kiállítást rendezett Fiumében, majd Budapesten. 2000-ben megkapta a
Magyar Köztársaság Lovagkeresztje kitüntetést,
2005-ben pedig szülőhelyén, Nagykaposon a
Mécs László Napok keretében díszpolgárrá avatták.

Megjelent könyvei:

- A Szabad Európa Rádiótól az Ung partjáig,
2000.
- Vasfüggönyökön át – A Szabad Európa Rádió
mikrofonjánál, 2006.
- Kárpátalja magyarsága a viharok sodrában;
2009.
- A szlovákok és mi – egy kelet-nyugati publicista szemével; 2010.
- Mi is volt a Szabad Európa Rádió? – egy szerkesztő visszaemlékezései; 2010
- Vannak vidékek, féltett kishazák - Az én Ung
megyei Nagykaposom, 2014
2015. december 15-én hunyt el.

Fáy András születésének 230. évfordulójára
emlékeztünk 2016. május 29-én Gálszécsen
ben szolgálta mesterkéletlen, magyaros józan
beszédeivel a gazdasági és társadalmi reformok
ügyét. A Magyar Tudományos Akadémia már az
első nagygyűlésen, 1831-ben tiszteleti tagjává választotta. 1845-ben az igazgatótanács tagjaként,
1847-ben pedig helyettes elnökként tevékenykedett. A Kisfaludy Társaság szintén már megalakulásakor, 1837. február 6-án igazgatójának
választotta.

A Nagykapos és Vidéke Társulás szervezésében
a Bethlen Gábor Alap támogatásának köszönhetően autóbusz indult Gálszécsre Fáy András
szülőhelyére. Az évforduló megünnepléséhez
csatlakoztak a kisráskai Csemadok Alapszervezet tagjai.
Az emlékműsor keretében a nagykaposi Erdélyi János Vegyeskar énekelt, szavalatot mondott
Tolcsvay Antal és Germán Éva. Ünnepi beszédet
a Nagykapos és Vidéke Társulás alelnöke, Varga
Tibor mondott, aki méltó módon tisztelgett Fáy
András emléke előtt. Ezt követően Gabri Kornélia és Lakatos Denisza ismertették Fáy András
életét és munkásságát. Végül a résztvevők elhelyezték a megemlékezés koszorúit az emléktáblánál.
Fáy András 230 évvel ezelőtt 1786. május 30–án
született a Zemplén vármegyei Kohányban. Előkelő református nemesi családból származott,
apja Fáy László ötezer holdas földbirtokos, anyja
Szemere Krisztina. Gyermekéveit, nagyszüleinél
Gálszécsen töltötte. 1793 és 99 között a sárospataki kollégiumban tanult, majd Pozsonyban
folytatta tanulmányait- filozófiát, később jogot
hallgatott. 1903-ban elveszítette édesanyját, és
súlyos fertőzőbetegségben is szenvedett, a himlő
nyomát élete végig viselte arcán. 1804-től Pesten
lett joggyakornok, ahol aztán ügyvédi oklevelet
szerzett kitűnő képesítéssel. Ügyvédkedés helyett
azonban – atyja kedvéért – közigazgatási hivatalt
vállalt: 1810-ben a pesti, 1812-ben pedig a váci
járás alszolgabírója, majd szolgabírája lett. 46
éves korában feleségül vette Sziráky Zsuzsikát.
Fáy mint író lépett először a nyilvánosság elé. A
humoros novella műfajával új korszakot nyitott
a magyar elbeszélő irodalomban. Legnagyobb
írói sikereit meséivel aratta; e művei szinte kivétel
nélkül célzatosak, politikai vagy erkölcsi nézeteket fejeznek ki bíráló éllel. Ő írta az első társadalmi regényt a Bélteky ház címmel 2 kötetben.
Miután 1823-ban Pestre költözött – mint Pest
vármegye tekintélyes vezetője – mindinkább a
politikai és társadalmi téren fejtett ki tevékenységet. Erős gyakorlati érzékével, széles körű ismereteivel és nagy fogékonyságával igen korán, még
Széchenyi előtt, fölismerte gazdasági és kulturális elmaradottságunk okait, s már 1825-ben egy
javaslatot terjesztett be, megjelölve az orvoslás
eszközeit. 1835-ben követté választva, az ellenzék egyik tekintélyes tagjaként az országgyűlés-

Legnevezetesebb alkotása azonban a Pesti Hazai
Első Takarékpénztár (a mai OTP Bank egyfajta jogelődje), melynek eszméjét nemcsak a kishitűek, de még maga Széchenyi is kétkedéssel
fogadott. Fáy azonban minden energiájával és
rábeszélő képességével hozzálátott terve megvalósításához. Sikerült is megszerezni az alaptőkét
s az intézet 1840. január 11-én megkezdte működését. Fáyt az alakuláskor segédigazgatóvá választották, mely tisztséget 1848-ig megtartotta.
1864. július 26-án hunyt el Pesten.
1964-ben, halálának 100. évfordulója kapcsán
a magyar posta emlékbélyeget bocsátott ki, születésének 200. évfordulóján 1986-ban pedig
érmét adtak ki emlékére. Nevét viseli az OTP
alapítványa, egy takarékszövetkezet; számtalan
iskola és utca továbbá a Fáy díj, melyet a honvédelmi miniszter adományoz.
1886-ban a Pesti Hazai Első Takarékpénztár
Zemplén vármegye támogatásával emléktáblát
helyezett el a szülőház falán, melyet 1933-ban
rossz állaga miatt lebontottak. Az eredeti magyar nyelvű szöveg ez volt: „E házban született
1786. május 30-án Fáy András a kitűnő író és hazafi, s a pesti hazai takarékpénztár-egyesület alapítója. Használni: volt élete törekvése, jelszava.“
A 2. világháborút követően eltávolították a fal
maradványait is. Később az óvoda homlokzatának falán, mely a kúria helyén áll- domborművet
helyeztek el. A legújabb emléktáblát a Matica slovenská állítatta 2015. szeptember 10-én, felirata
szlovák nyelvű: Jogász, író, a takarékpénztárak és
biztosítók megalapítója, az iskolaügy megújítója.
Gabri Kornélia

Március 15-i

megemlékezés
A Csemadok Nagykaposi Alapszervezete a helyi
Városi Művelődési Központban tartotta megemlékezését az 1848-49-es forradalom és szabadságharcról. Az ünnepi szónok, Petneházy Attila
országgyűlési képviselő, a magyar Országgyűlés
Nemzeti összetartozás bizottságának tagja beszédében kiemelte, hogy a nemzet egészének összefogására nemcsak 168 éve, hanem ma is szükség
van, ma kell megerősítenünk és megvédenünk
a nemzetet, ma kell erőt merítenünk elődeink
nagy tetteiből.

Az emlékezést színesítő kultúrműsorban közreműködtek a nagykaposi gimnázium diákjai,
valamint az Erdélyi János Vegyeskar, a Csurbeláj népi együttes és a Cantabile Kamarakórus.
Az ünnepi megemlékezés koszorúzással zárult, a
megemlékezés résztvevői Erdélyi János nemzetőr
szobránál helyezték el koszorúikat a róla elnevezett alapiskola udvarán.
Vályi Edit

FELHÍVÁS
Magyarország Kormánya a 2015. évet a

Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és
kényszermunkások emlékévévé nyilvánította. Ezen esemény keretén belül a Nagykapos
és Vidéke Társulás regionális és helytörténeti
kutatásba kezdett az
Ung-vidékiek a Gulágon címmel.

Kérjük azon polgárok segítségét, akik segíteni
tudnak a kutatásban személyes emlékeikkel, vagy
esetleg iratok és egyéb személyes tárgyak tulajdonában vannak, legyenek szívesek tájékoztatni
arról a Magyar Közösségi Ház munkatársait
akár személyesen, e-mailben az
nvtmagyarhaz@gmail.com vagy telefonon a
056/6382386-os telefonszámon.
Segítségüket köszönjük.
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Bemutatkozott Nagykaposon a budapesti TÉRSZÍNHÁZ
A bodrogközi és Ung-vidéki közönség előtt még
nem szereplő budapesti Térszínház Páskándi
Géza A vigéc című. zord bohózatát adta elő Bucz
Hunor rendezésében 2016. március 2-án Nagykaposon és majd másnap Királyhelmecen.
Az előadást Herczegh Melinda közreműködésével valósítottuk meg, aki a régióban már évek óta
állandó résztvevője és támogatója illetve kezdeményezője is a különböző kulturális rendezvényeknek.
Páskándi Géza A vigéc című zord bohózata
nemzeti megmaradásunkról, hagyományaink,
értékeink megőrzéséről szól. Az abszurdoid középpontjában egy család áll. Töredékes család.
Korosodó házaspár és egy szem leányuk. Köznapi életüket egy jövevény, egy kereskedelmi utazó,

egy háztartási gépekkel házaló vigéc zavarja fel.
Ez a törpe, ez a zsugorított Mefisztó a jobb élet
reményéért cserébe nagy árat kér tőlük. Anyanyelvük, történelmük, kultúrájuk elfelejtését. A
dráma pillanatkép történelmi létünk képtelenségéről. Szemléletét hitvitázó drámáink élessége
és a székely viccek akasztófahumora jellemzi. Az
író gyötrelmesen éli meg művében a magyarság
fenyegetettségét, de van benne annyi kurázsi,
hogy a magyar dal hősét kövesse: mikor immár
halálfia, ránk nevet mégis.
Páskándi darabjának időszerűsége aligha kétséges, ízig-vérig mai, sokat merít a kommedia
dell’arte hagyományaiból.
Lakatos Denisza

Beszámoló “A magyar nyelvű duális szakképzés
helyzete Bodrogközben és Ung-vidéken”
című konferenciáról
A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
/NSZFH/ az NFA KA 15/2012. sz. “A szakképzésben és felnőttképzésben oktatók továbbképzése a duális szakképzésről, mint jó gyakorlatról”
c. projekt keretében a szakképzésben és felnőttképzésben oktatók duális szakképzési regionális konferenciáját tartotta meg Királyhelmecen
2016. május 20-án a Magyar Tanítási Nyelvű
Alapiskolában.
A konferencia szervezésében és lebonyolításában együttműködő partnerek voltak: a Nagykapos és Vidéke Társulás, a Magyar Tanítási Nyelvű
Alapiskola Királyhelmec valamint Királyhelmec
Városa.
A szakmai napot a házigazda, Szabó Ferdinánd
iskolaigazgató nyitotta meg, aki üdvözölte az
előadókat és a résztvevőket. Bitay Levente konzul a Kassai Magyar Konzulátus képviseletében,
majd Pataky Károly, Királyhelmec polgármestere
is üdvözölték a konferencia résztvevőit.
A délelőtti előadássorozatot Halász József, a
NSZFH főosztályvezetője nyitotta, aki részleteiben mutatta be a magyarországi szakképzés jelenlegi helyzetét, mint jó gyakorlatot.
Ezt követően Kovátsné Vörös Ágnes, az intézmény projektvezetője ismertette A szak- és felnőttképzési oktatók felkészülése a duális rendszerre a magyar ajkú térségben című projekt
megvalósításának eredményeit. A projekt céljai
elsősorban a határ menti magyarlakta régiókban
az iskolarendszerű szakképzés magyar tannyelvű
hozzáférésének kiszélesítése, a tapasztalatcsere
és jó gyakorlatok megosztása az egymástól való
tanulás keretében, a szakképzési szakértők felkészítése a szakképzés jogi, strukturális és finanszírozási rendszerében bekövetkezett változásokra,
a szórványoktatás tanulási útjainak rendszerszerű fejlesztése valamint a komplex fejlesztési terv
készítéséhez javaslatok nyújtása volt. Kihangsúlyozta a magyar nyelvű szakképzés jelentőségét és
feladatát, mely a munkaerőpiacra, az ott elfoglalt
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pozícióra felkészítő folyamat valamint a magyar
identitás megőrzésének eszköze és legfontosabb
színtere a család és az egyház mellett. Az előadás
nagy visszhangot keltett a konferencia résztvevőinek körében.
A Kárpát-medencei magyarság szolgálatában
álló Rákóczi Szövetség nevében Csáky Csongor
főtitkár tartott tartalmas előadást a szövetség tevékenységéről.
A délelőtti előadássorozatot Horváth Szabolcs,
oktatás-módszertani elemző előadása zárta.
A szakmai nap délutáni részében a bodrogközi és
Ung-vidéki szakközépiskolák képviselői mutatták be iskolájuk tevékenységét. „A magyar nyelvű duális szakképzés helyzete a Bodrogközben és
Ung-vidéken” címet viselő beszámolók a királyhelmeci-, a perbenyiki- és a nagykaposi Szakközépiskola, valamint a királyhelmeci Gimnázium
képviselőinek előadásában hangzottak el. A beszámolókból kiderült, hogy a régióban még gyerekcipőben jár a duális szakképzés, mely az iskolák életében már sok-sok évvel ezelőtt jelen volt,
azonban a törvényi szabályozások új kihívások
elé állították az iskolákat. A szakiskolák elsősorban saját szakműhelyeikben oktatják a gyakorlati
képzést, ezen kívül együttműködnek a régió különböző vállalkozóival is, ahol a diákok szakmai
gyakorlaton vesznek részt, azonban ez jelenleg
nem a duális szakképzés törvényei alapján zajlik.
Szlovákiában a duális szakképzés a 2015/2016-os
tanévben indult, miután az előző Fico-kormány
2015. márciusában elfogadta a szakmai képzésről
és felkészítésről szóló törvényt.
A szakmai konferencia végén Gabri Rudolf, a
Nagykapos és Vidéke Társulás elnöke köszönetet mondott az előadóknak, a szervezőknek,
valamint a résztvevőknek, és reményét fejezte
ki, hogy a kezdeményezést továbbiak is követik
majd és az összefogás, valamint a közös munka
meghozza gyümölcsét.
Lakatos Denisza

Újabb könyvét mutatta be Albert Sándor
2016. április 12-én a Magyar Közösségi Házban.
A nagyterem megtelt a régió egykori „iparistáival”. A könyv kapcsán a résztvevők között kialakult egy jó hangulatú találkozás, nosztalgiázás az
„Ipari” fali között eltöltött évekről.
„A világon a jó anyát kivéve semmi sincs, ami
annyira megérdemelné a tiszteletet, mint a jó iskola” (R. Kiplig)
A szerző Nagykapos szülötte, egyetemi profes�szor, a kassai ipariskola egykori diákja majd tanára és igazgatója, a Selye János Egyetem alapító
rektora.
A háború utáni időkben a kassai ipari sokkal
több volt, mint egy iskola. Ez az intézet a felvidéki magyarság megmaradásának letéteményese
volt. Eredményeivel kivívta a szakma elismerését
itthon és külföldön. A könyv az ipariskolának és
legendás tanárainak kíván emléket állítani. Az
első részben az ipariskola ,,hőskorát” mutatja be
a szerző saját életútján keresztül. A második részben csaknem száz öregdiák mesél arról, milyen
volt iparistának lenni. Az emlékező történeteket
az összetartozás érzése, az iskola szellemiségének
élménye, a tanárok iránt érzett tisztelet és szeretet
hajtja át. A könyv az ipariskoláról szól, de egyben
kortörténet is, hiszen bemutat egy korszakot és
benne egy jelenséget -,,az iparistákat”. Az olvasó
megtudhatja belőle, hogy mitől volt ez az intézmény ,,az ipari”, és az ,,iparista” miért csak a kassai diákot jelenti.
Gabri Kornélia

II. Népi mesterségek napja az Ung-vidéken
Ung-vidéken már csak kevesen ismerik azokat a
hagyományos népi mesterségeket, kézimunkákat, amelyek nagyszüleink életének még szerves
részei voltak.
A II. Népi Mesterségek Napja keretén belül -Hornyák Dezső gyűjteményén keresztül- bemutattuk miből és milyen eszközökkel dolgozott az
asztalos. Megismerhettük a helyi hímzés-varrás
különböző technikáit, a rongyszövéshez használt eszközöket és munkafolyamatokat valamint
Kiss Károly munkáit - rézlámpások, papírfonással készült kosarak és egyéb eszközök, fából készült sámlik- továbbá Soltész Mária ékszerkészítő
gyöngyből és drótból készült ékszereit. A tartalmas bemutató mellett a kicsik és nagyok elsajátíthatták a papírfonás alapjait, a gyöngy ékszer
készítést ezen kívül játékos feladatokat is kipróbálhattak.
Az egész napos foglalkozások és a régió népművészeti értékeinek kiállítása remélhetőleg hozzájárul ahhoz, hogy a résztvevők otthon, szabadidejükben újra alkossanak, ismét a hagyományos
mesterségek felé forduljanak. A rendezvény a
Bethlen Gábor Alap támogatásával valósult meg.
Lakatos Denisza

Rólunk írták ...
A kitelepítésre emlékeztek
Nagykaposon

Írta: Varga Tibor
Felvidék.ma - 2016.04.12.
A Felvidékről kitelepített magyarokra emlékeztek Nagykaposon április
10-én. A Csemadok és a Magyar
Közösségi Ház rendezvényén Varga
Tibor, a Via Nova elnökhelyettese
mondott beszédet, majd megkoszorúzták az erőszakkal kitelepített
nagykaposi magyarok emléktábláját.
Az Ung-vidék központjában, Nagykaposon is megemlékeztek a kitelepítés áldozataira. A Magyar Közösségi
Ház nagytermében tartott rendezvényen Czap Edit, a Csemadok Erdélyi
János Területi Választmánya titkára
üdvözlő szavai után Varga Tibor, a
Via Nova elnökhelyettese mondott
emlékező beszédét.
A Csallóközben megkezdett kitelepítési hullám 1948 őszén érte el a nagykaposi és környékbeli magyarokat.
1948. október 6-án már negyven�nyolc megrakott vagon állt indulásra készen Nagykaposon. Ezzel egy
időben a szomszédos Vaján község
vasútállomásán is vagoníroztak be
családokat – emlékeztetett Varga
Tibor, aki a történelmi események
felelevenítése után így folytatta: „Elődeink megpróbáltatásai nemcsak
emlékeztetnek, hanem kötelességeket is támasztanak irányunkba.
Kötelességünk védelmezni mindazt, amiért támadták, meghurcolták
felmenőinket! Ha a kitelepítés áldozatainak legfőbb bűne az volt, hogy
magyarok voltak, akkor a mi feladatunk megmaradni szülőföldünkön magyarnak! Ha a deportálások
értelmi szerzőjének, Eduard Benešnek és követőinek a magyar földre,
nagyapáink, dédnagyapáink kemény
munkával megtartott tulajdonára fájt
a foguk, nekünk semmilyen körülmények között nem szabad feladni
azt!” – hangsúlyozta.

ták az erőszakkal kitelepített nagykaposi magyarok emléktábláját,
Ferencz György 2008-ban készült
alkotását.
„Nehéz e kötelességeknek eleget ten- A megemlékezés után megtartotni, de nem lehetetlen! Nehéz, mert a ták a Csemadok Erdélyi János Tekitelepítés sajnos manapság is zajlik a rületi Választmánya általános tisztFelvidéken, csak más néven. Nevez- újító konferenciáját, amely során a
hetjük ellehetetlenítésnek, elűzésnek, küldöttgyűlés a területi választmány
amiket különböző megfélemlítések is élére újraválasztotta Gabri Rudolfot.
tetőznek időnként” – jelentette ki az A Csemadok országos vezetőségét
Köteles László, általános alelnök képifjúsági szervezet vezetőségi tagja.
„Megszokott tény sajnos, hogy Szlo- viselte az eseményen.
vákia magyarlakta régióiban a legmagasabb az állástalanok aránya. Ennek nem az az oka, hogy a magyarok
nem szeretnek dolgozni, hanem az,
hogy nincs hol. Míg az ország északi vidékein autópályák épülnek, ipari Írta: Kiss, Felvidék.ma - 2016.01.12.
parkok létesülnek, a déli országrészben, ahol a felvidéki magyarság zöme Magyarország kassai főkonzulja,
él, kilátástalanság uralkodik, és már Szesztay Ádám Ung-vidéki és bodnemcsak a fiatalok, hanem a család- rogközi fiatalokkal találkozott Nagyfenntartók is az elvándorlás mellett kaposon egy kötetlen beszélgetés
döntenek” – tette hozzá a Via Nova alkalmából. A Magyar Közösségi
Ung-vidéken élő elnökhelyettese, Házban január 8-án megtartott bamajd rámutatott, hogy: „Manapság ráti hangulatú eseményen sok olyan
sokan önszántukból választják a ki- téma került terítékre, ami a régiót, s
annak fiatalságát érinti.
települést”
„A pozsonyi parlament honatyáinak Varga Tibor, a Via Nova ICS elnöknem érdeke, hogy a többségében ma- helyettese, az esemény szervezője a
gyarok által lakott régiókat fejlesszék. Felvidék.ma-nak elmondta, hogy a
Egyedül akkor lehetne ennek az öncélúságnak véget vetni, ha mi szabhatnánk meg, mi a jó nekünk, mire
van és mire nincs szükségünk, ha mi
dönthetnénk el, hogy az adóinkból
befolyt összegek milyen fejlesztésekre fordíttassanak. Ha itt tartanánk,
elmondhatnánk, hogy önrendelkezésünk megvalósult. Bár az önrendelkezéstől, autonómiától még messze
vagyunk, a cél nem lehet más, mint
annak elérése!” – jelentette ki.
„Csak úgy építhetjük a jövőt, ha
közben nem feledjük múltunkat!
Tisztelet mindazoknak, akik a megpróbáltatások ellenére megmaradtak Csemadokot, Rákóczi Szövetséget,
embernek, magyarnak! Tisztelet a Via Novát, valamint egyéb szervekitelepítés áldozatainak! Fájdalmukat zeteket képviselő résztvevők megnem felejtjük, sorsukból tanulunk, osztották egymással meglátásaikat a
emlékük előtt adózunk tetteinkkel!” vidék helyzetéről, az ifjúság problémáiról és lehetőségeiről, a jövőbeni
– zárta szavait Varga Tibor.
A Rákóczi Szövetség támogatásával kilátásokról, a regionális együttműmegvalósult rendezvényen fellépett a ködésekről. Mint megtudtuk, szó
nagykaposi Erdélyi János Vegyeskar. volt kultúráról, gazdaságról, oktatásAz esemény végén megkoszorúz- ról, illetve a régióban működő civil és
kulturális szervezetekről is. A beszélgetés során kiemelten foglalkoztak a
fiatalok vállalkozási, elhelyezkedési
lehetőségeivel.
„Sajnálatosan nagyfokú elvándorlás
tapasztalható az Ung-vidék és a Bodrogköz településein. Ez az elszomorító jelenség az idősebb korosztályt is
egyre inkább érinti, de az ifjúság köreiben figyelhető meg a legnagyobb
mértékben” – fejtette ki Varga Tibor.
A jelenlévők konstatálták, hogy a térségből való elvándorlás főbb oka a
kevés munkalehetőség, de a szűkebb

Fiatalokkal értekezett a kassai főkonzul Nagykaposon

pátria elhagyására ösztönzi a fiatalokat a felsőoktatási intézmények hiánya, a
gyenge infrastruktúra, valamit a szabadidő eltöltésére alkalmas programok, helyszínek szegényes mivolta
is. Mint megtudtuk, az összejövetelen szó volt arról, hogy 2016 a külhoni magyar fiatal vállalkozók éve lesz,
aminek keretében olyan programokat hirdetnek meg, amelyek segítik a
fiatalok otthoni boldogulását. Varga
Tibor szerint ez kiváló lehetőség a
régió ifjai számára, így biztosan bekapcsolódnak a projektbe, bevonva
minél több olyan környékbeli fiatalt,
akit érdekel a téma.
Szesztay Ádám főkonzul szólt arról,
hogy a magyar nemzetpolitikában
előtérbe kerülő gazdaságpolitikai
szemléletmód gyógyír lehet sok
problémára. A főkonzul véleménye
szerint ki kell használni a határ menti
együttműködési lehetőségeket. Példaként említette a sátoraljaújhelyi
gazdasági sikereket, amelyek kedvező
hatással bírnak a szomszédos bodrogközi régióra is. Felhívta továbbá a
figyelmet a Magyar Nemzeti Kereskedőház újonnan megnyíló felvidéki
irodáira, melyek szakmai támpontot
adhatnak a vállalkozni kívánó fiata-

loknak, illetve segítséget nyújtanak
a két- vagy többoldalú kereskedelmi
kapcsolatok kialakításában is.
A beszélgetésen szó volt továbbá a
kassai főkonzulátus által a határrégiókban való munkahelyteremtés érdekében meghirdetett Keleti
Határvidék Programról, a kassai
magyar napok sikeréről, valamint
a Kelet-szlovákiai Kulturális Együttműködési tervről, ami a kassai konzuli régióban működő civil és kulturális szervezetek együttműködését,
közös gondolkodását és cselekvését
hivatott elősegíteni.
Varga Tibor a rendezvény kapcsán
hozzáfűzte, hogy köszönik Gabri Rudolf és a Magyar Közösségi Ház szívélyes fogadtatását, Szesztay Ádám
főkonzul úrnak pedig a találkozót
és főként azt, hogy érdeklődik az
Ung-vidéki és a bodrogközi fiatalok
véleménye iránt, és kész a segítségnyújtásra.
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Sikeresen megvalósult az Erdélyi János Mesemondó Verseny
2016. május 20-án a nagykaposi Városháza nagytermében
zajlott az idén hetedik alkalommal megrendezett Erdélyi
János Mesemondó Verseny az Erdélyi János Emlékév keretében. A város híres szülötte nevéhez fűződő irodalmi megmérettetés ötletgazdája a helyi Erdélyi János Alapiskola. Idén
a rendezvény megszervezéséhez a Nagykapos és Vidéke Társulás és a magyarországi Nemzetstratégiai Kutatóintézet is
hozzájárult.
A versenyt Gabri Rudolf a Nagykapos és Vidéke Társulás
elnöke nyitotta meg, s egyben köszönetet mondott a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnökének, amiért felkarolta a
gondolatot, hogy Erdélyi János korszakalkotó munkájának a
“Magyar Népköltési Gyűjtemény” első kötetének megjelenése 170. évfordulójára Erdélyi Jánossal foglalkozó eseménysorozat szerveződjön, melynek társszervezője az NSKI.
Erdélyi János 1845-ben saját elhatározásából és a Kisfaludy
Társaság megbízásából gyűjtőmunkába fogott, - a Társaság
titkáraként felhívást tett közé népköltészeti alkotások, népdalok, népmesék, mondák gyűjtésére, melyre mintegy tízezer
népdal és monda érkezett. Ezekből válogatva jelentette meg

elsőként a Magyar Népköltési Gyűjteményt, melynek első kötete 1846ban, 170 évvel ezelőtt Népdalok és
mondák címmel látott napvilágot,
majd ezt követően 1847-ben a második, és 1848-ban a harmadik kötet. Erdélyi Jánosnak köszönhetően
a népköltészet felfedezésével megindult a népköltészeti alkotások gyűjtése és egyben ösztönzést adott a népművészet tudományos feltárásához.
A mesemondó verseny a Kárpát-medence alapiskolás tanulói számára
volt meghirdetve, a környékbeli iskolákból és a határon túlról is érkeztek
résztvevők.
A mesemondó versenyen helyezést
elért versenyzők:
I. kategória (1-2. osztály):
1. hely: Kozma Mihály,

2. hely: Bartovics Panna,
3. hely: Ilko Anna, Kállai Miriam,
Különdíj: Furik András
II. kategória (3-4. osztály):
1. hely: Dálnoki-Kovács Anna,
2. hely: Palágyi Karina
A csodás produkciók mellett a
nagykaposi Erdélyi János alapiskola tanulóinak és a Hajnalka gyermek-színjátszócsoportnak a műsora
gazdagította a versenynapot.
A versenyt szervező Nagykapos és
Vidéke Társulás a Nemzetstratégiai
Kutatóintézettel együttműködésben
egyebek mellett egy Erdélyi János
konferenciát, egy Kárpát-medencei
kórustalálkozót, illetve egy népdaléneklő versenyt szervez még az idén
az Erdélyi János Emlékév keretében.
Vályi Edit

Tompa Mihály szavalóverseny Ung-vidéken

Hagyományos Csemadok-nap

2016. február 26-án zajlott a nagykaposi Magyar Közösségi Házban
a XXV. Tompa Mihály Országos Verseny járási fordulója. A versenyen 45 alap- és középiskolás tanuló mérette meg magát 4 kategóriában versenyezve vers, illetve próza műfajban.

A CSEMADOK nagykaposi alapszervezete 2016. május 7-én második alkalommal rendezte meg a Hagyományos Csemadok-napot a Magyar Közösségi Házban. A rendezvényünk célja újra összekovácsolni és megerősíteni a
helyi magyarságot.
A múltban a családoknak szóló rendezvényeken az év folyamán többször
is találkozott a nagykaposi magyarság, a fiataloktól az idősebb generációig.
Ezek az évek során sajnos elmaradtak, azonban most ismét mutatkozik egyfajta igény a hagyományos Csemadok napok megrendezésére, amikor a helyi
magyarok olyan rendezvények keretében lehetnek együtt, melyek hasznosak, tartalmasak, kulturáltak és szórakoztatóak. Az idei Csemadok-nap során, azon kívül, hogy az idő is kedvezett nekünk, a különböző szórakozási
lehetőségek nagy élményt jelentettek a kisebbeknek. Továbbá a nap folyamán
bemutatkozott az újonnan megalakult Komócsa néptáncegyüttes. A rövid
táncbemutatót követően az együttes tagjai bevonták a gyerekeket a táncba,
akik remekül szórakoztak. Később a szülők, nagyszülők is csatlakoztak a néptánc tanuláshoz. A remek hangulatot fokozta Bajusz Barnabás hegedűjátéka.
A nap zárására pedig megérkezett a Csurbeláj együttes néhány tagja, akik talpalávalót húztak a néptáncokhoz. A rendezvény a Bethlen Gábor Alap támogatásával valósult meg.

A Szepsiben zajló országos elődöntőre továbbjutott versenyzők:
I. kategória vers:
I. kategória próza:
II. kategória vers:
II. kategória próza:
III. kategória vers:
III. kategória próza:
IV. kategória vers:

Rezeš Sylvia, Jacko Tibor,
Tóth András, Kovács Lilla
Kecskés Kincső, Kondor Evelyn
Krausz Viktor Máté, Bertics Bence
Janáček Alexandra, Üveges Eszter
Porubská Eszter, Varga Antónia
Pracu Eszter

A verseny döntőjére Rimaszombatban 2016. április 28-30-án került
sor, régiónkat Tóth András a vajáni MTNY Református Egyházi
Alapiskola tanulója és a CSAK zenekar képviselte.
Vályi Edit

Lakatos Denisza

Nagy sikere volt A család könyvének az Ung-vidéken
Írta: Hideghéthy Andrea
Felvidék.ma - 2016.02.19.
A Házasság hete 2016 programsorozathoz csatlakozva a Zarándoklat a családokért az Ung-vidéken című program
keretében Kaposkelecsényben és Nagykaposon tartottak műsoros családi ös�szejöveteleket a Via Nova, a Csemadok
és Szövetség a Közös Célokért szervezésében.
Február 14-én az Amíg egy nép énekel,
messzire hallatszik, hogy létezik című
eseményen a nagytárkányi Emmánuel
zenekar adott koncertet családról, szeretetről, a nemzeti értékekről, szülőföldről
a kaposkelecsényi községházán.

Február 15-én a nagykaposi Magyar Közösségi Házban folytatódott a program
Isten, Haza, Család címmel. A megnyitó után Kecskés Barnabás, görög katolikus parókus szólt arról, hogy mit jelent
Isten szava a családban, kifejtve, hogy a
ma embere és korunk családjai, hogyan
maradhatnak meg a keresztény értékek
mellett, megtartva ez által a közösséget is
a helyes úton. A nagykaposi atya előadása után Dsida Jenő, erdélyi magyar költő
életútját mutatta be Marosán Csaba, a
Kolozsvári Állami Magyar Színház ifjú
színművésze. Dsida Jenő verseiből, levelezéséből és egyéb írásaiból összeállított
egyéni előadásban megelevenedett a költő alakja. Marosán Csaba közreműködésében olyan emberekről is hallhatott

a közönség, akik nagyban hozzájárultak
ahhoz, hogy Dsida Jenő költő lehessen.
Mint azt az ifjú kolozsvári színésztől
megtudtuk, az előadás célja szélesebb
közönséget megszólítani és sok ember
szívébe belopni Dsida egyszerű, tiszta
életszemléletét, élővé varázsolni a nagy
klasszikust.
Varga Tibor, a Via Nova elnökhelyettese,
a Zarándoklat a családokért az Ung-vidéken program szervezője elmondta,
hogy mindkét helyszínen nagy sikere
volt a rendezvényeknek:„Kiváló előadásokat láthattunk, hallhattunk, amelyek
méltóak voltak az esemény üzenetéhez.
Mindkét helyszínen gyermekfoglalkozásokat is tartottunk. A résztvevők végül
nagy örömmel vették át A család köny-

ve kiadványt” – fejtette ki Varga Tibor.
„A Via Novában, az MKP-ban, a Csemadokban folyamatosan építjük a közösségünket, melynek alapja a keresztény-keresztyén értékeken alapuló család. Az
erős közösségeket pedig az erős családok
alkotják! Az Ung-vidéken nem volt eddig program a Házasság hete keretében,
így örömmel fogadtuk a Szövetség a Közös Célokért megkeresését, bízva abban,
hogy értéket tudunk közvetíteni e rendezvényekkel. Úgy érzem, sikerült!”- jelentette ki Varga Tibor.
A Zarándoklat a családokért programsorozat a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének a támogatásával
valósult meg.
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