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NAGY ANITA 
 

Ister – Granum Eurorégiós rendezvények 
a Féja Géza Közösségi Házban 
 

„Micsoda titkot tudtok 
Egyszerű emberek, 
Hogy az öröm, mint fecske 
A fészketekbe megy…” 

 

Féja Géza: Himnusz  
(Esztergomtábor, 1929) 

 
Az Esztergom – kertvárosi Féja Géza Közösségi Ház a közművelődés helyi 
alapintézménye, amely az egész lakosság gyermek, ifjúsági és felnőtt korosztá-
lyainak, különféle rétegeinek művelődési, közéleti, szabadidős és szórakozási 
igényeit, alkotó és befogadó érdeklődését, valamint értékőrző és értékteremtő 
tevékenységét szolgálja.  

Az elmúlt időszak koncepciója szerint az intézmény, sajátos adottságait fi-
gyelembe véve, egyfajta Eurorégiós Közösségi Ház szerepét is betöltheti az 
Ister-Granum Eurorégió keretein belül (az Ister a Duna római kori latin neve, a 
Granua pedig a Garamé), különös tekintettel az általános iskolás korosztályra. 
Személyesen és interneten keresztül tartjuk a kapcsolatot ezen általános isko-
lákkal, létrehozva egy Ister-Granum kulturális adatbázist. 

A hagyományteremtés szándékával rendeztük 2004-ben az első Ister-
Granum Eurorégiós vers- és mesemondó versenyt az általános iskolás korosztály 
számára. Nem csak az intézmény szűkebb vonzáskörzetéből vártunk jelentke-
zőket, hanem felhívásunkkal felkerestük a felvidéki magyar anyanyelvű alapis-
kolákat is. Az immár hat éve kiemelkedő népszerűségnek örvendő versenyen 
azok a tanulók indulhatnak, akik valamely, az Ister-Granum Eurorégió területén 
(www.istergranum.hu) magyarországi vagy szlovákiai magyar tannyelvű általá-
nos iskolában tanulói vagy vendégtanulói jogviszonnyal rendelkeznek és nap-
pali rendszerű képzésben vesznek részt. A verseny anyaga mindig egy szabadon 
választható vers vagy mese. A közkedveltség nagymértékben a téma tartalmi 
kötetlenségének köszönhető, hiszen pedagógusnak és diáknak nem kell plusz 
energiát és időt fektetnie egy-egy meghatározott mű tanításába, elsajátításába; 
indulhat az egyéb versenyeken megkövetelt anyaggal is. Négy kategóriában 
osztunk díjakat: alsó tagozat: versmondás; alsó tagozat: mesemondás; felső 
tagozat: versmondás; felső tagozat: mesemondás. A vers- és mesemondó verse-
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nyen  az elmúlt hat év során 600 diák vett részt az Eurorégió legkülönbözőbb 
területéről.  

Ugyancsak hagyományosnak tekinthető rendezvényként, a vázolt koncepció 
értelmében hirdettük meg ugyancsak 2004-ben az Ister-Granum Eurorégiós 
Gyermekrajz-versenyünket, amely ugyanazt a korcsoportot célozza meg, mint 
irodalmi párja. Az eltelt idő alatt számos témát dolgoztak fel a nevező diákok: 
Állatok világa, Élet vidéken, Csillagokról álmodom – ahogy a világűrt képze-
lem, Farsang, Karácsony, a szeretet ünnepe, Illusztráció kedvenc mesémhez, 
Illusztráció kedvenc regényemhez, novellámhoz, Állatok védelme – a Gorilla 
Éve. 2008-ban ötödik alkalommal rendeztük meg az Ister-Granum Eurorégiós 
Gyermekrajz-verseny. Úgy éreztük, hogy a kerek évforduló az ünneplés, és egy-
ben a számvetés ideje is. Az ünneplésé, hiszen fél évtizedet megélt ez a kezde-
ményezés, és ez gyorsan változó világunkban mégiscsak hosszú időszak. A 
számvetésé, mert az elmúlt években sok tapasztalat összegyűlt, s talán ránk fér 
némi változás, javítgatás. Ezért ez az ötödik alkalom szándékunk szerint némi-
leg rendhagyó és egyszeri lett a rajzversenyek sorozatában. Ünnepelni hívtuk az 
elmúlt öt év legjobbjait! Az ez évi rajzverseny tehát névre szóló felkéréseken, 
meghíváson alapult. Az elmúlt évek díjazottait kértük fel, hogy megadott té-
mákban készítsenek nekünk rajzokat, amelyeket kiállíthatunk. Közülük kerültek 
ki a legjobbak legjobbjai. A versenyre 11 iskolából (4 felvidéki, 7 magyaror-
szági) 23 alkotás érkezett, 21 „Az én iskolám”, 2 pedig a „Féja Géza Közösségi 
Ház” témakörben. Ez az esztendő azonban nemcsak az ünneplésé volt: az isko-
lákhoz eljuttatott érdekeltséget és elégedettséget mérő kérdőívek összesítésének, 
elemzésének eredménye a rendezvény szeretetéről és szükségességéről tájé-
koztatta a szervezőket. Rajzversenyünkre 2004 és 2009 között csaknem 900 
pályamű érkezett be. 

Érdekesség, hogy bár mindkét művészeti találkozó az Ister-Granum 
Eurorégió által határolt oktatási intézményeit érinti, tehát szlovákiai és magyar 
területekre egyaránt kiterjed, az iskolák részvételi arányának mérlege a felvidéki 
magyar tanítási nyelvű tanintézetek felé billen. A közreműködő iskolák zöme az 
alábbi topográfiai vonalon helyezkedik el: Párkány, Szalka, Zselíz, Érsekkéty, 
Nagyölved, Szőgyén, Kéménd, Bény, Köbölkút, Nána; magyarországi területen 
pedig Dorog és Esztergom, valamint a városok vonzáskörzetei jelentik ezt a 
sávot. Az aktuális téma frekventáltságból adódóan időnként az Eurorégió terü-
letén kívülről (Budapest, Komárom, Lánycsók) is érkeznek nevezések, pályá-
zatok.  

A felvidéki magyar tannyelvű iskolák és a magyarországi intézmények pe-
dagógusai messzemenőkig támogatják eurorégiós, nemzetközi és nemzeti kon-
taktusokat megerősítő törekvésünket. Személyesen és az interneten keresztül 
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tartjuk a kapcsolatot, létrehozva egy tökéletesen működő, szakmai barátságokon 
alapuló Ister-Granum kulturális adatbázist. 

Mindezek közül kiemelendő a következő települések oktatási intézményei 
és a Közösségi Ház között kialakult rendhagyó, tartalmas viszony.  

Zselíz szolgáltatta Esztergom-kertváros helytörténeti gyűjteményéhez, a 
Ház névadójához, Féja Gézához kapcsolódó különleges motívumot. Vers- és 
mesemondó versenyünk tudtunkon kívüli rendszeres vendége és résztvevője 
volt egy felvidéki tanuló, aki mindig kimagasló eredményeket ért el a kétnapos 
tavaszi hétvégénken. 2008-ban a kislány nagymamája tájékoztatott minket arról, 
miszerint a kislány Féja Géza író rokona! A jeles irodalmár születésének (1900. 
december 19.) 108. évfordulójára rendezett koszorúzáson és megemlékezésen 
Riedl Regina szavalta Féja Géza Himnusz című költeményét. 

Ugyancsak Zselízhez kötődik képzőművészeti eurorégiós társrendezvé-
nyünkön, a rajzversenyen 2009-ben felfedezett fiatal tehetség, Torma István, 
akinek munkásságából szülővárosában 2010 tavaszán nyílik az első kiállítás. Ez 
a tárlat 2010 őszén látható lesz itt a Féja Géza Közösségi Házban.  

A köbölkúti Stampay János Alapiskolával való együttműködés gyümöl-
csöző szlovákiai közművelődési kapcsolatot, a Nagyölvedi Magyar Tannyelvű 
Alapiskolával pedig érdekes zenei összefonódást eredményezett. 

Az elmúlt hat év tapasztalata azt mutatja, hogy az irodalmi, művészeti és 
képzőművészeti megmérettetés mellett továbbra is feltétlenül szükség van a 
határon túli összetartás és együttműködés erősítésére, a kulturális hagyományok 
közös ápolására. Eurorégiós rendezvényei kapcsán a Féja Géza Közösségi Ház 
mindezen feltételek létrejöttének, megvalósulásának lényeges színtere. 


