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Kedves Nagykaposiak!

Édesapám itt született Kaposon, és noha hamar 
elkerült innen szívében kaposi maradt egész 
életében. A nyári szüneteket mindig ezen a 
vidéken töltötte, innen valók legszebb gyerek-
kori emlékei. Olyan gyakran mesélt a Latorca 
partjáról, a Vihorlát hegyéről, hogy nekem is, 
aki Pesten innen közel 300 km-re születtem, 
amikor először jártam itt ismerősnek tűnt a 
táj. Az itteniek kedvessége és vendégszeretete 
megható volt, engem is és minden családtago-
mat levett a lábunkról. 
Az első látogatás óta sok évtized telt el. Édes-
apám a távolba szakadt idős emberként mind 
gyakrabban látogatta meg szülőföldjét. Gyak-
ran mondogatta, hogy ha az ember megteheti, 
akkor adnia kell annak a vidéknek ahonnan 
származott. Egy másik gyakran idézett mon-
dás, amelyik nagyon jellemző volt rá Tamási 
Árontól származik: „Azért vagyunk a világban, 
hogy valahol otthon legyünk benne.” Édes-
apám ezt a gondolatot teljesen magának érez-
te. Amint ideje és anyagi helyzete megengedte, 
keresni kezdte annak lehetőségét, miként se-
gíthetne ennek a vidéknek. Határontúli ma-
gyarként született, mélységesen érezte ennek 
a kérdésnek minden problémáját. Nemzetközi 
jogászként is egyik legfőbb munkaterülete a 
nemzeti kisebbségek védelme volt. Így jutott el 
arra a gondolatra, hogy édesanyámmal karölt-
ve létrehozza a Herczegh Károly Alapítványt, 
amely a határon túli magyarok, elsősorban az 
Ung -vidék támogatását célozza. 
Édesapám 2010-ben meghalt, de az Alapítvány 
immár közel 20 éve, édesanyám tevékeny köz-
reműködésével, azóta is folyamatosan műkö-
dik. Ez alatt az idő alatt számtalan programot 
támogatott. Édesapám örökségét úgy őrizhet-
jük leginkább, ha folytatjuk az általa megkez-
dett munkát. Mindent megteszünk azért, hogy 
az alapítvány továbbra is tevékenyen járuljon 
hozzá az itt élők kulturális életéhez.    
Köszönjük a Kaposiaknak, hogy szeretettel 
ápolják édesapám emlékét, és ezt a megtisztelő 
ünnepséget!  

Herczegh Károly
/Elhangzott Nagykaposon  Herczegh Géza szo-

boravató ünnepségén 2018. október 13-án/
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Október 23-án a  Magyar Közösségi Házban 
a Nagykapos és Vidéke Társulás a helyi Csem-
adok alapszervezettel karöltve megemlékezést 
tartott az 1956-os forradalom és szabadság-
harc tiszteletére.
A  megemlékezés különlegességét jelentette, 
hogy a résztvevők megtekintették a Fórum Ki-
sebbségkutató Intézet új dokumentumfilmjét, 
amely az 1956-os forradalom csehszlovákiai 
történéseit dolgozta fel, 1956 - Az elfelejtett 
forradalom címmel. Október 23-án, egyszerre 
több városban került sor a film bemutatójára, 
melyhez Nagykapos is csatlakozott. 
A film tizenöt visszaemlékező és négy törté-
nész, valamint színészek és zenészek segít-
ségével rekonstruálta az eseményeket. Több 
közéleti személyiség is felbukkant a mozivász-
non, Tőzsér Árpád író és költő, aki Nagy János 
szobrászművész kollégájával részt akart venni 

Rendhagyó megemlékezés 
Nagykaposon 1956 szellemében

az 56-os budapesti harcokban, Dolník Erzsé-
bet pedagógus és volt parlamenti képviselő, aki 
megtagadta a kommunista hűségnyilatkozat 
elfogadását és még sokan mások. 
A  filmvetítés után az emlékezők meggyújtot-
ták a hősök tiszteletére az emlékezés mécsese-
it a Magyar Közösségi Ház udvarán található 
1956-os emlékoszlopnál, majd közösen eléne-
kelték nemzetünk Himnuszát.
A megemlékezés alatt a jelenlévők megtekint-
hették az intézmény 56-os emlékszobáját, mely 
az 1956-os forradalom 60. évfordulója alkal-
mából meghirdetett Magyar Szabadság Éve ke-
retében készült el 2017-ben. A  Nagykaposi 
Büszkeségpont figyelemfelkeltő látványelemek, 
hagyományos tablók, valamint korabeli film- és 
rádiófelvételek segítségével mutatja be a zivata-
ros történelmi eseményeket és várja látogatóit 
az év többi napján is.                                                     -VE-

A Nagykapos és Vidéke Társulás és a Csemadok 
Nagykaposi Alapszervezete Mécs László Emlék-
napokat szervezett Nagykaposon.
2018. október 21-én vasárnap délelőtt 10:30-kor 
a római katolikus templomban szentmisét tartot-
tak Mécs László halálának 40. évfordulója tiszte-
letére.  A szentmise után Mihók Gábor foglalta 
össze a papköltő életútját, majd Kozma Mihály 
elszavalta Mécs László: Üdvözlégy testvér, szent 
titok, tükörkép! című versét. A délelőtti program 
a templom előtti téren álló Mécs László szobor 
megkoszorúzásával végződött.
Október 22-én hétfő délelőtt 11 órától a Magyar 
Közösségi Házban előadás hangzott el a buzitai 
alapiskola diákjai részére a papköltő életéről és 
munkásságáról. Ezt követően a tanulók megte-
kintették az Erdélyi János Emlékmúzeumot, ahol 
megismerkedtek Mécs László birtokunkban lévő 
hagyatékával azaz verses köteteivel, a róla szóló 
kiadványokkal, fényképekkel. 
A városunkban 1920 és 1930 között plébános-
ként szolgáló Mécs László papköltőről 2005-től 
minden éven emléknapok keretében emléke-
zünk meg. Az idei rendezvény a Bethlen Gábor 
Alap támogatásával valósult meg. 
Temetésén, 1978. november 11-én így búcsúztak 
tőle:
… Aki életében álmot ízesített, lesben állva, 
,,mint a madarász, tőrt, lépvesszőt rakva titok-
ban, kertekben, sűrű csalitokban, álmok tornyán 
vagy magyar vágyak ormán, nyomorkunyhók-
ban, szélmalom-vitorlán, gyóntatószékben vagy 
csecsemői pólyán“, most fényt hagyva távozik. 
Utolsó útjára legyen imánk az ő fohásza:

,,… nem bírom már sokáig. 
Jézus, szívem csendet áhít! 
Add, ha visznek haldokolva:
mennybe jussak, ne pokolba! 
Ki latornál voltál ügyvéd, 
pereld ki a lelkem üdvét!“

Amen.

Mécs László
halálának

40. évfordulójára
emlékeztünk

1849. október 6-án végezték ki Aradon a magyar 
szabadságharc 13 honvédtábornokát, Pesten 
pedig Batthyány Lajost, az első magyar felelős 
kormány miniszterelnökét. Október hatodikát a 
kormány 2001-ben a magyar nemzet gyásznap-
jává nyilvánította. Erre a gyásznapra emlékezett a 
nagykaposi magyarság is. 
Az önkormányzat szervezésében október 6-án a 
városi hivatal épületében található emléktáblánál 
rótták le kegyeletüket a helyi kulturális és oktatási 
intézmények, szervezetek.
A megemlékezés 15 órától kezdődött a Erdélyi 
János Vegyeskar kíséretében énekelt Himnusszal, 
majd Boczán Ferenc Nagykapos Város alpol-
gármestere köszöntötte a jelenlévőket. Gilányi 
István, a helyi Gimnázium történelemtanára be-

szédében a magyar történelem eme vérzivataros 
időszakáról adott áttekintést. Ezt követően ke-
rült sor a koszorúzásra. Elsőként Petrikán Péter 
Nagykapos Város polgármestere és Boczán Fe-
renc Nagykapos Város alpolgármestere helyezte 
el az emlékezés koszorúját. Koszorúkat helyeztek 
még el a társadalmi és civil szervezetek, valamint 
az oktatási intézmények képviselői is.
Tolcsvai Antal, az Erdélyi János Vegyeskar tagjá-
nak szavalata és az énekkar tette meghitté a ren-
dezvényt. 
Az ünnepi megemlékezés zenei vendége a buda-
pesti Ad Libitum Kamaraegyüttes volt. Nemzeti 
műsoruk címe: Emlékezzünk együtt, mert össze-
tartozunk.                                                           -MKE-

Megemlékezés az aradi vértanúkról



3

A Rákóczi Szövetség 2018 okt. 5.-7. között hatá-
ron túli óvodapedagógusok és tanítók részére to-
vábbképzéssel egybekötött találkozót szervezett. 
A  három napos rendezvény Hajdúszoboszlón 
kapott helyett, ahová Felvidékről és Kárpátaljá-
ról  közel 130 pedagógus érkezett. A rendezvény 
célja volt a magyar iskolaválasztás elősegítése, a 
külhoni magyar óvodák és iskolák kapcsolatépí-
tésének elősegítése, a pedagógusok munkájának 
segítése illetve a tartalmas és jó hangulatú együtt-
lét. A rendezvényre a szövetség Nagykaposról és 
Fülekről autóbuszt indított.

IV. Óvodapedagógusok Találkozója
résztvevő pedagógusok és intézményeik bemu-
tatkozása után, Albert Sándor egyetemi tanár, 
oktatási szakértő előadását hallgattuk meg, majd 
ezt követően a magyar iskolaválasztás helyzetéről 
és a Rákóczi Szövetség ehhez kapcsolódó prog-
ramjairól,  Petrovay László , a magyar iskolavá-
lasztásért felelős igazgatójával és Gabri Rudolf 
a Rákóczi Hálózat vezetőjével  folytattuk a be-
szélgetést. A délután Takaró Mihály irodalom-
történész előadásával folytatódott, majd Kurucz 
Ádám verses összeállítása következett. Vasárnap 
a záróbeszélgetés után , Hegedűs Endre Kossuth- 

A hétvége programjaiban szakmai előadások, fó-
rum és wellnes is helyet kapott.
A megnyitón Csáky Csongor a Rákóczi Szövet-
ség elnöke köszöntötte a jelenlévő pedagóguso-
kat, megköszönte áldozatos munkájukat. Az est 
folyamán Pálinkás Barnabás vezetésével, egy 
nagyon jó hangulatú, tartalmas és szórakozta-
tó kvízest részesei lehettünk. Szombat délelőtt a 

és Liszt-díjjas zongoraművész előadásával zárult 
a találkozó.  
Ezúton szeretnék köszönetet mondani magam és 
pedagógustársaim nevében a Rákóczi Szövetség 
minden munkatársának az áldozatos munkáju-
kért. 

Jakab Krisztina, óvónő, Nagyszelmenc

A Debreceni Egyetem Művelődéstudományi és 
Humán Tanulmányok Tanszéke két civil szer-
vezettel, a KultúrÁsz Közhasznú Egyesülettel és 
a Nullpont Kulturális Egyesülettel karöltve 2000 
óta évről évre megszervezi a fesztivált az élet-
hosszig tartó tanulás jegyében.
Idén, 2018. október 3-án, a  kárpátaljai, erdé-
lyi és magyarországi kiállítók mellett a  Magyar 
Közösségi Ház Felvidéket képviselte a fesztivá-
lon, melynek már hagyományosan a Debrece-
ni Egyetem Díszudvara adott otthont. Az egyes 
régiók képviselői gazdag programmal várták a 
különböző korosztályú látogatókat: színes, szó-
rakoztató feladatok; kvízjáték; kézműves-foglal-
kozások; édesség- és ékszerkészítés; finomságok 
kóstolója; viselet- és néptáncbemutató valamint 
néprajzi, továbbtanulási, hagyományőrzési té-

FELVIDÉK KÉPVISELETÉBEN A DEBRECENI TANULÁSI FESZTIVÁLON
mákban szakmai előadások is színesítették a 
programokat. 
A fesztivál megnyitóján dr. Juhász Erika, a Műve-
lődéstudományi és Humán Tanszék vezetője el-
mondta: a tanulás fontosságának népszerűsítése 
nemcsak a munkaerőpiacot, hanem a társadalmi 
kohéziót is erősíti. Az esemény célja, hogy a tár-
sadalom célzott, de minél szélesebb rétegeinek 
körében kedvet ébresszenek a tanulásból, műve-
lődésből kimaradók többsége számára a bekap-
csolódáshoz. Molnár Judit, a Bölcsésztudományi 
Kar külügyi referense a megnyitón kiemelte: úgy 
állították össze a programot, hogy minden kor-
osztályhoz eljusson a rendezvény üzenete.
A KultúrÁsz Közhasznú Egyesület és a Nullpont 
Kulturális Egyesület a fesztivál népszerűsítésével 
arra törekszik, hogy változtasson a képzésért fe-

lelős szakemberek személetén, mert jobb intéz-
ményrendszerre és szolgáltatásokra van szükség 
a gyorsan fejlődő tanuló társadalmak versenyé-
ben.
Európa számos országában 1992 óta rendezik 
meg a Felnőtt Tanulók Hete fesztivált a művelő-
dés, a felnőttképzés fejlesztése, anyagi és erköl-
csi támogatottságának növelése érdekében. Az 
1997-es V. Felnőttoktatási Világkonferencián az 
UNESCO valamennyi európai államában be-
vezetendő rendezvényként javasolta a fesztivált. 
Magyarországon a Magyar Népfőiskolai Társa-
ság vált a rendezvény elindítójává a 2000-es évek 
elején, az akkori Magyar Művelődési Intézettel és 
a Magyar Pedagógiai Társasággal közösen.

Lakatos Denisza





Eseményeink képekben
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A TOSZKÁNAI GYÓGYNÖVÉNYIPAR GYAKORLATAIT 
SZERETNÉ BEÉPÍTENI A SZLOVÁK–MAGYAR HATÁRON 

ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSBE AZ NSKI

A tanulmányút egyik állomása az Idea Toscana nevű 
vállalkozás volt Sesto Fiorentinoban. A vállalkozás 
olyan kozmetikai, „lakásápolási” termékek gyártásá-
val és forgalmazásával foglalkozik, amelyek készíté-
se során természetes alapanyagokat használnak fel. 
A felhasznált alapanyagok között megtalálható az 
olajbogyó és az abból sajtolt olaj, az aloe vera, a man-
dulaolaj, valamint a rózsasziromból készült olaj. Az 
alapanyagok helyiek, a régióból származnak. A vál-
lalkozás ügyel arra, hogy a gyártott és forgalmazott 
termékeik környezetbarát termékek legyenek, melyek 
rendelkeznek levédett termék címkével.
A következő állomás a San Gimignano településen 
található Podere Montese gazdaság volt, ahol elsősor-
ban sáfránytermesztéssel foglalkoznak. A gazdaság 
tulajdonosa ismertette a sáfrány, mint fűszernövény 
termesztésének folyamatát az ültetéstől kezdve a nö-
vény gondozásán keresztül a betakarításig, valamint 
felhasználási lehetőségeit. Használják többek között 
kelmefestésre, rizottó ízesítésére, színezésére. Minde-
mellett kevésbé ismert, hogy a növény gyógyhatással 
is bír, többek között nyugtató hatású. Ezt követően a 
közelben megtekintettek egy levendulaföldet is, ahol 
az idegenvezető ismertette a levendula termeszté-
sének és betakarításának, valamint gyógyhatásának 
sajátosságait.
A szakmai helyszínek sora a Morelli likőrgyárral 
folytatódott, amely ugyancsak gyógynövény-alap-
anyagból dolgozik. A gyár egy családi vállalkozásból 
nőtte ki magát. A szakértői gárda megismerkedhetett 
a likőrüzem születésének történetével, a felhasznált 
alapanyagok sokféleségével, valamint természetesen a 

A gyógynövényipar szereplőinek szlovák–ma-
gyar határon átnyúló hálózati együttműködésé-
re irányuló Interreg projekt keretén belül szak-
mai tanulmányúton vettek részt a projektben 
résztvevő felek Toszkánában.

végtermékkel, a gyártott likőrökkel. Minden felhasz-
nált alapanyag, mint a citrom, narancs, illetve a kü-
lönböző gyógynövények egyaránt hazai eredetűek. A 
gyár különlegessége, hogy kísérleti jellegű likőröket is 
gyártanak más és más gyógynövények kivonataiból, 
melyeket saját maguk termesztenek.
Végül a résztvevők betekintést nyerhettek egy sajtké-
szítő műhely, az Azzienda Agricola l’Avvenire tevé-
kenységébe is, ahol tehén- és juhtejből olívaolajban 
és sáfrányban érlelt sajtok készülnek. De van olyan 
sajtjuk is, amelyet lucernában forgatnak és tárolnak.
A programban résztvevők nem utolsósorban szak-
mai tapasztalatokat cseréltek egy olívaolaj-préselő 
üzemben is, ahol megismerték az ágazat termelési 

technológiáját. A naranccsal és citrommal ízesített 
olajok a vállalkozás kuriózumértékét jelentik. Gya-
kori felhasználása az olajaiknak a szappangyártás is. 
Ezért a tanulmányút során egy kézműves szappan-
gyártót is meglátogattak, ahol alapanyagként olíva-
olajat használnak fel. Ezeket a szappanokat szállodák-
ban értékesítik.
A látogatások elsősorban arra irányultak, hogy olyan 
gyógynövényes élőhelyeket keressenek fel a szakmai 
vezetővel, ahol a projekt tevékenységekhez kapcsoló-
dó tudástárat a jó gyakorlatokon keresztül gyarapíta-
ni tudják és oda-vissza alapú tapasztalatátadást indi-
káljanak a szakirányzat egyes résztvevői között.

Csonka Ákos, Ilyés Réka /Felvidek.ma/

A kaposkelecsényi Bercsényi Miklós Csemadok 
Alapszervezettel október 7-én emlékeztünk meg az 
aradi vértanúk kivégzésének 179. évfordulójáról. A 
készülő tájházunk udvarán, a szoborparkban felavat-
tuk Halavács Béla kárpátaljai fafaragó által készített 
emlékoszlopot.
A rendezvényünknek egy, a Bibliában olvasható mon-
dat lett a címe: Ha Isten velünk, ki ellenünk? A meg-
emlékezést megtisztelte jelenlétével Illés Boglárka az 
Emberi Erőforrások Minisztériumának helyettes ál-
lamtitkára, valamint Gris Emese Diána, első beosztott 
konzul Magyarország Kassai Főkonzulátusáról.
Halavács Béla címerfaragó emlékoszlopán látható 
a Kossuth-címer, a mártírok kivégzésének évszáma, 
az ősi Nap-szimbólum, egy kokárda, egy szablya, va-
lamint magyaros virágmotívumok, ill. egyetlen szó: 
RENDÜLETLENÜL. Ez a szó nemcsak a vértanúk 
hitvallása volt, hanem azt szeretnénk, ha valamennyi 
magyar hitvallása lenne: a rendületlen helytállásra és 
az értékek melletti kiállásra utalva.
A kopjafa leleplezése után az ünnepség abban a re-
formátus templomban folytatódott, amely  magyar-
országi támogatás felhasználásával tudott megújulni. 
A mintegy 250 fő az istentiszteletet követően egy élő 
koncert részese lehetett, amelynek az előadói: Vad-
kerti Imre, Zsapka Attila és Sipos Dávid a Sólyom-
szárnyán címet adták.  Az ismert magyar dalok mel-
lett megzenésített versek is elhangzottak a műsorban, 
amelyet a közönség egy része együtt énekelt a művé-
szekkel. A felemelő és egyúttal megható eseményen 

való részvétel ingyenes volt, a perselyben összegyűlt 
pénzt a templom további szépítésére fogják felhasz-
nálni.
Október második vasárnapján megtartottuk első 
családi dèlutánunkat ,egybekötve a Mocsár-Nyarád 
és Kelecsèny falurészek olimpiájával. A gyerekeket 
ügyessègi nèpi játékok, kézműves foglalkozások, szal-
mabála ugrálòvár és moldvai táncház várták. Míg főtt 
a babgulyás, az is kiderült, hogy Kaposkelecsényben 
ki a legügyesebb vasvilla-célbadobò, gumicsirkehajító 
és traktorkerék görgető.

A kézműves foglalkozás keretén belül az érdeklődők 
megtanulhatták a szűrrátétes motívumokat, illetve 
karkötőket készíthettek. A gyermekek foglalkoztatá-
sában a Csicseri Százszorszép Óvoda népi játszóhá-
za volt segítségünkre. A különleges népi játékokkal 
tarkított délutánon   a résztvevők megismerhették a 
moldvai csángók körtáncait is, amelyeket Balázs Lil-
la, a Petőfi Sándor Program ösztöndíjasa tanított be, 
a zenét pedig   a budapesti Csente Flóra (koboz) és 
Kuttner Fruzsina (pásztorfurulya) szolgáltatta.

Varga Tibor, a Csemadok országos elnökségi tagjának 
beszámolója

Mozgalmas hétvégék a kaposkelecsényi Bercsényi Miklós Csemadok alapszervezetnél
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Írta: Tökölyi Angéla
Felvidek.ma - 2018.10.11.

A Nemzeti Kulturális Alap 25. 
születésnapjának programja az 

Ung-vidéken

 Ilyenkor önkormányzati választások közeledtével 
minden közösség próbálja a számára legjobb 

önkormányzati testületet megválasztani.

Tisztelt Olvasóink!
Mi nem árulunk zsákbamacskát. Valljuk, hogy egy 

közösségnek szüksége van gondviselésre, s az nem más, 
minthogy döntő időben, döntő helyen a megfelelő ember 

megfelelő döntéseket hoz.
Mi nem „hozomra” kérjük a bizalmat és a támogatást, 
hanem egy olyan ember támogatását kérjük,  aki már 

letett néhány dolgot az asztalra.
Amelyik szavazat nem erősít az gyengít, ezért arra 
kérem Önöket, hogy  támogassák szavazatukkal a 

helyi MKP jelöltjeit, közöttük a 23-as számmal induló 
Lakatos Deniszát, a nagykaposi Magyar Közösségi Ház 
munkatársát, akiről jó lelkiismerettel állíthatom mindig ki 

fog állni az Önök érdekeiért.

Köszönettel: Gabri Rudolf,
a nagykaposi Magyar Közösségi Ház igazgatója

Mi nem árulunk zsákbamacskát

A  Nemzeti Kulturális Alap (NKA) az 
idén ünnepli megalakulásának 25. év-
fordulóját. Ebből az alkalomból az in-
tézmény szeptember 23. és október 17. 
között rendezi meg a „25 év, 25 nap, 
25 esemény” című programsorozatát, 
melynek során az NKA szerteágazó te-
vékenységével és eredményeivel ismer-
kedhetnek meg az érdeklődők az ország 
számos pontján és a határon túli terüle-
teken is.

A nemzeti és az egyetemes értékek lét-
rehozásának, megőrzésének, valamint 
hazai és határon túli terjesztésének tá-
mogatása céljából létrehozott intézmény 
tizenhét állandó és három ideiglenes 
kollégiumot működtet. Ezek egyike 
Közművelődés Kollégiuma, amelynek 
tematikus rendezvényei október 8-án a 
felvidéki Nagyszelmencen kezdődtek. 
A szlovák-ukrán határon elhelyezkedő 
település a köztudatban mint kettévágott 
magyar falu szerepel, amelyet a  2003-
ban felállított félbevágott székely kapu 
jelez a határon, ahol 2005-ben megnyi-
tották a gyalogos határátkelőt. A ketté-
vágott falu egyben az összetartozásért 
folytatott kitartó küzdelem jelképe is, 
ezért is hozta éppen ide a programját az 
NKA Közművelődési Kollégiuma.

A „Határtalan kultúra, megtartó közös-
ségek” című programnak a Nagyszel-
menci Művelődési Ház adott otthont. 
Kora délután játszóházi foglalkozások, 
kézműves programok és táncház várta 
a kicsiket és nagyokat. A rendezvény ke-
retében kiállítást nyitottak a sárospataki 
Lorántffy Zsuzsanna Hímzőműhely és 
a  Foltos Pillekör munkáiból. A  csodá-
latos alkotások megtekintését követően 
a sárospataki Művelődés Háza és Könyv-
tára amatőr művészeti csoportjainak tar-
talmas műsora várta a közönséget.
A  rendezvényt a  nagyszelmenci Dobó 
István Gyermekkórus fellépése nyitotta, 
majd köszöntőt mondott Gabri Rudolf, 
a Nagykapos és Vidéke Társulás elnöke, 
aki az összetartozás és a szülőföldön való 
megmaradásért való küzdelem fontos-
ságára hívta fel a figyelmet, valamint az 
Ung-vidékiek nevében megköszönte az 
NKA eddigi támogatását.
A kultúrprogram előtt Csatlósné Komá-
romi Katalin, az NKA Közművelődési 
Kollégiumának vezetője, a  sárospataki 
Művelődés Háza és Könyvtára igazgatója 
méltatta a  kultúrafinanszírozás megha-
tározó intézményének célját, tevékeny-
ségét és eddigi eredményeit. Beszédében 
kiemelte, hogy a fesztivál egyik fontos 
célja, hogy minél szélesebb körben be-
mutassák a kulturális élet azon területeit, 
ahol az NKA működésének köszönhe-
tően maradandó értékek, alkotások szü-

lettek, és születnek ma is. A programok 
során fontos szerepet kapnak az ország 
különböző pontjain lévő, valamint a ha-
táron túli települések is. Kiemelten fon-
tosnak tartja, hogy a  programsorozat 
kapcsolódik a családok évéhez is, ahol 
számos esetben díjmentesen vehetnek 
részt az érdeklődők. Említést tett arról 
is, hogy a programmal azonos időben 
Lendván, Békéscsabán és Szabadkán is 
sok rendezvény várja az érdeklődőket.

konszenzus kísérte, jelezve, hogy egy jó 
mechanizmus alapján működő szerve-
zetről van szó. Az NKA bizottságaiban és 
kollégiumaiban a magyar kulturális élet 
meghatározó szereplői és jelentős alkotói 
ülnek, akiknek javaslatai alapján szület-
nek a forráselosztásra vonatkozó dönté-
sek. Az NKA a 25 év alatt 2 200 pályá-
zatot hirdetett meg, amelyeken keresztül 
155 ezer programra közel 172 milliárd 
forint támogatást ítélt meg. A  határon 

A nagyszelmenci kultúrprogramban 
színpadra lépett felső-Tisza-vidéki és 
szászcsávási táncokkal a   Bodrog Nép-
táncegyüttes, „Építsd fel újra” című 
műsorával a 8KOR Színház, szilágysági 
táncokkal a Csimpolya Ifjúsági Tánccso-
port, valamint a Szikes zenekar népzenei 
összeállítással. A programot a közönség 
vastapsa zárta.
Az NKA működését és tevékenységét 
illetően Csatlósné Komáromi Katalin 
hírportálunknak elmondta, hogy az An-
tall-kormány idején Fekete György kez-
deményezésére életre hívott Alap műkö-
dését az elmúlt 25 évben állandó szakmai 

túlról mintegy 13 ezer pályázót 6 mil-
liárd forint támogatásban részesített az 
Alap eddigi működése során – mondta 
az NKA Közművelődési Kollégiumának 
vezetője.
A  Nagyszelmencre kihelyezett rendez-
vény minden bizonnyal hozzájárult az 
NKA tevékenységének szélesebb körű 
megismeréséhez, felhívta a jelenlévők 
figyelmét a „Lásd, halld, formáld, ízleld! 
Éld a kultúrát!” üzenetének értékére, és 
megerősítette a közösséget abban, hogy 
a magyar kultúra páratlan a világon, és 
hogy a kultúra összeköt.
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