
A NAGYKAPOSI MAGYAR KÖZÖSSÉGI HÁZ KIADVÁNYA, 8. évfolyam, 3. szám, 2020. december 4.

Értékelje röviden, milyen évet zár 2020-ban a nagykaposi Magyar Kö-
zösségi Ház ?
Ha  az ember értékelésre vállalkozik,  akkor azt általában úgy teszi, hogy 
viszonyít valamit valamihez. Gondolom nem okozok meglepetést  a 
kedves olvasók számára, ha azt mondom a koronavírus járvány  miatt  
egy rendkívüli és nehéz évként kerül majd be  intézményünk króniká-
jába ez az év, csak úgy , mint az egész emberiség történelmébe, de ma-
radjunk inkább saját vizeken. E nehéz helyzetben elsősorban örüljünk 
annak, hogy itt Ung-vidéken nem alakultak ki  a járványnak gócpontjai 
és közösségünk úgy tűnik szerencsésen átvészeli e rendkívüli helyzetet. 
Felértékelődni látszik az elcsépelt mondás igazsága, hogy az egészség a 
legfontosabb. Bár rengeteg rendezvényünk elmaradt, s a szükségállapot 
alatt zárva tartottunk a nagyközönség számára, de közösségünk tagjai-
val tartottuk a kapcsolatot, munkatársaink továbbra is dolgoztak. Siker-
ként könyvelhetjük el, hogy a Rákóczi Szövetség Magyar Iskolaválasztási 
Programjában a beiratkozási ösztöndíjat valamint az elsős gyerekek szá-
mára az iskolatáskákat a járvány első hullámának enyhülésekor sikerült 
személyesen átadnunk. Ez részünkről 400 családdal való találkozást je-
lentett, mely nemcsak őket, de minket is egyaránt erősített. Most készen 
állunk arra, hogy -ahogy a helyzet megengedi- a magyar óvodások ka-
rácsonyi ajándékozását megoldjuk. Ezúton is köszönöm a sok önkétes 
jelentkezését, akik ebben segítséget ajánlanak.

Közben Európai Uniós forrásból év végén ingatlanfejlesztési, felújítási 
munkálatok kezdődtek a Magyar Házban. Mi a felújításnak a menete 
és logikája?
 A felújítással igazán a közösség irányából érkező két fontos elvárásnak 
próbálunk megfelelni. Az egyik, hogy, még otthonosabbá, családbaráttá 
váljon a Magyar Ház. Egy nagy EU-s projektünk által nyújtott támoga-
tásból összeköthetővé válik a nagyterem a vásárudvarral és a könyvtárral, 
megújulnak a szociális helységek, valamint új modern, egyedi XXI. szá-
zadi megoldásokkal az Erdélyi János Múzeum is új arculatot kap. A Ma-
gyar Kormány Nemzetpolitikai Államtitkársága pedig a Bethlen Gábor 
Alap nyílt pályázati rendszerében nyújtott támogatásával a ház legrégibb 
részét, a naponta használt helyiségek  megújítását, fejlesztését biztosítja. 
Örülünk neki, hogy a lefolytatott közbeszerzési eljárásban a nagykaposi 
Bukó Gyula cége adta a legjobb ajánlatot, tehát helyi, Ung-vidéki magyar 
emberek dolgoznak majd a Magyar Ház megújításán, szerintem ez lega-
lább olyan fontos, mint maga a felújítás.

Milyen korosztályból és milyen programokkal várják majd 2021-ben a 
látogatóikat?
 Bízunk benne, hogy előbb-utóbb újra visszaáll az életünk a megszokott 
mederbe, s természetesen ez azt jelenti majd, hogy a tradicionális nagy 
múlttal rendelkező rendezvényeinket, mint például az Erdélyi János 
vagy a Mécs László Napokat újra méltó módon tarthatjuk majd meg. 
A Tompa Mihály Országos Szavalóverseny elődöntőjének is mi adunk 

Beszélgetés Gabri Rudolffal 
a Nagykapos és Vidéke 

Társulás elnökével

„Tedd azt, amiben hiszel, és 
higgy abban, amit teszel!”

A Rákóczi Szövetség mély fájdalommal tudatja, hogy Dr. Halzl József, a Rákó-
czi Szövetség tiszteletbeli elnöke 87. életévében elhunyt. A Magyar Iskolavá-
lasztási Program –korábban a Beiratkozási program– ötletgazdája és első szá-
mú képviselője, aki nemcsak a stratégia megalkotásában jeleskedett, hanem 
ugyanúgy kivette részét, ha kellett a terepmunkából is, most távozik és óriási 
űrt hagy maga után. 1991 és 1994 között a Magyar Villamosművek vezér-
igazgatójaként irányította az ország legnagyobb vállalatát. A rendszerváltozás 
idején aktívan bekapcsolódott a Magyar Demokrata Fórum munkájába, egy 
ideig a párt igazgatójaként is dolgozott. 1990-től 2018-ig a Rákóczi Szövetség 
elnöki tisztségét töltötte be. 2018-ban a Rákóczi Szövetség tiszteletbeli elnöké-
vé választották.
Mindig számíthattunk rá, nevéhez fűződik többek között  a nagykaposi 
Magyar Közösségi Ház ötlete és megalapítása, 2003-ban személyesen adta 
át rendeltetésének az intézményünket, ezért számunkra, Ung-vidékiek 
számára különösen érzékeny és fájó a búcsú.

Elnök úr emlékét örökké őrizzük, nyugodjon békében!

ELHUNYT
DR. HALZL JÓZSEF, 
A RÁKÓCZI SZÖVETSÉG TISZTELETBELI ELNÖKE
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 A nagykaposi Magyar Közösségi Ház képzőköz-
potjában -a járványhelyzet ellenére- 2020-ban 
is számos esemény történt, melyek újdonságot 
hoztak régiónk érdeklődő közönségének. 
A Bethlen Gábor Alap támogatásával az 1956-os 
emlékszoba egy újabb elemmel bővült, mégpedig 
egy a fiatalok körében oly népszerű fotóponttal. 
A fotópont tervezője, Tomojka Vojtko Béla öt-
vözte a korhű V3S teherautó és a mai kor közös-
ségi hálóinak (Facebook, Instagram) dizájnját, 
melynek egy egyedi, nagyon vagány fényképez-
kedési lehetőség lett az eredménye. A hordozható 
fotópont jelenleg az 56-os emlékszobát ékesíti, a 
tervek szerint viszont jövőre minden nagyobb 
rendezvényen az intézmény udvarán várja majd 
az érdeklődőket egy egyedi fotóra és természete-
sen a teljes emlékszoba megtekintésére.
A 2019 októberében megrendezett folklór se-
regszemle szakmai tanácsadóinak értékelése a 
fellépők körében nagyon jó visszhangra talált.  
Ezen felbuzdulva a szervezők 2020. március 7-én 
továbbképzést tartottak. A képzés vezetője a kö-
zeli Kisgéresből származó -Kárpát-medencében 
ismert és több díjjal elismert- Furik Rita volt, aki 
tanít, rendez, koreografál és jelmeztervezőként 
szaktanácsadást is végez. A képzés folyamán a 
hagyományőrző csoportok, népdalkörök szöve-
gének világát és a népdaléneklés módját elemez-
ték továbbá megtekintették majd szakmai szem-
mel elemezték a gyermek néptáncegyüttesek 
koreográfiáit.
A támogatásnak köszönhetően megrendezésre 
került az előző számunkban már megemlített Az 
én újságom c. kiállítás a Benedek Elek és Pósa La-
jos által szerkesztett újságból, melynek megnyi-
tójára február 27-én került sor a Tompa Mihály 
országos szavalóverseny járási fordulóján.
A képzőközpont szeretettel várja a következő 
évben is érdeklődő közönségét programjaira és 
emlékszobájába. Bízunk benne, hogy a járvány-
veszély elmúltával ismét személyes találkozások, 
előadások, kiállítások és rendezvények színtere 
lehet az intézmény.

Szerk.

’56-os fotópont 
és rendezvények 

majd otthont, de nagyon várják már az emberek, hogy 
újra piacnap legyen a Vásárudvarunkon, amit immár 
a hagyományosnak mondható Családi Nappal ötvö-
zünk. Fafaragó mesterek által az idén elkészült a kö-
zösségi házunk udvarán található „Magyar Házacska”, 
amely a gyerekeknek szánt programokat hivatott segí-
teni. A legkisebbek számára megrendezésre kerülnek 
a Ringató foglakozások és meseszínházak előadásai, 
s az újraalakult, -Magyar Házban otthonra lelt- 6. sz. 
Mécs László Cserkészcsapat továbbra is itt folytatja 
tevékenységét. Bátran biztatok mindenkit, aki gyerek-
zsivalyra vágyik, jöjjön és legyen részese programja-
inknak, hisz  átélhettük, ahogy a járványügyi előírások 
megengedték -az egész napos zuhogó eső ellenére is-,  
amint több mint hatvan gyerek szüleik, nagyszüleik 
kíséretében azon nyomban „birtokba vette” az intéz-
ményt. Nem szabad, hogy a letargia, a kiábrándultság 
a rosszindulat üsse fel a fejét a közösségünkben, hisz 
jövőre népszámlálást tartanak, s nem mindegy hányan 
leszünk. Ezért mindenkit várunk a sorainkba, akinek 
ez fontos és közösségben gondolkozik.

Biztosított -e továbbra is  az intézmény és a benne zajló 
programok anyagi háttere, megmaradtak- e a pályá-
zati lehetőségek és a támogatók?
 Nem megkerülve a kérdést, de el kell hogy mond-
jam, hogy az anyagi háttér biztosításától sokkal fonto-
sabbnak tartom, hogy az időzőjelben mondva emberi 
biztosíték rendelkezésre álljon és nyugodtan mond-
hatom, ezzel nincs baj. Beérett egy új generáció, mely 
nemzetben gondolkozik és lokálpatrióta. A Magyar 
Házat alapítók közül több barátomnak már a gyereke 
lett szülő és hála istennek természetes lett számukra, 
hogy felnőve munkájukkal, tehetségükkel a közössé-
günket akarják szolgálni. Somogyiné, Üveges Henri-
ettának innen indult a pályafutása, Lakatos Ferdinánd 
lánya Denisza  projektmenedzserként jelenleg egyik 

legerősebb bástyája a Magyar Háznak, Fuksz Sándor 
lánya Annamária a helyi Csemadok vezetését vállalta 
magára és a teljesség igénye nélkül a többi időközben 
hozzánk csatlakozó lelkes, aktív, segítőszándékú ma-
gyar ember adja a Magyar Ház erejét. Csak biztatni tu-
dok minden a közösségért tenni akaró embert, jöjjön 
közénk, vállaljon feladatot, élje át a közös gondolkozás, 
cselekvés örömét.
Az eredeti kérdésre visszatérve természetesen a ví-
rusjárvány hatása alól mi sem vagyunk kivételek, de 
valahogy a Jóistennek mindig különös gondja volt a 
nagykaposi Magyar Házra, s ez most is így van. Talán 
azért, mert kezdetektől a több lábon állás taktikáját al-
kalmaztuk, s ez segített áthidalni azokat a hullámvöl-
gyeket, melyek tőlünk vagy munkánktól függetlenül, 
de jönnek az életben. A jelenleg futó Európai Uniós 
projektjeink, melyek most szervezetünk  anyagi sta-
bilitását biztosítják, de természetesen minden szintű 
pályázati kiírást figyelünk, ahová terveinket,  elképze-
léseinket be tudjuk építeni.
A támogatóink sorából kiemelkedik a Magyar Kor-
mány Nemzetpolitikai Államtitkársága és a Rákóczi 
Szövetség. Stabilitásunkat biztosítja továbbá, hogy a 
Rákóczi Szövetség felvidéki hálózatának, a Rákóczi 
Hálózatnak intézményünk lett a felvidéki központja, 
s jómagam az elnöke, s ez a szervezet a Magyar Kor-
mány által Nemzetileg Kiemelt Intézményi státuszt ka-
pott. Szerintem joggal vagyunk büszkék arra is, hogy 
intézményünk falai között lelt otthont a Herczegh Ká-
roly Alapítvány is.
Ezúton mondok köszönetet minden támogatónak, 
és ugyanúgy mindazon vállalkozásoknak, magánsze-
mélyeknek akik adójuk 2 százalékának felajánlásával 
járulnak hozzá, hogy szolgálhassuk az Ung-vidéki ma-
gyar közösséget.

Mit vár a 2021-es esztendőtől?
Ironizálva mondhatnám azt is, hogy régen a paraszt 
ember a rossz időt várta, mert azután mindig jó jött. 
Nos, szerintem is az átmeneti rossz után most jó kö-
vetkezik majd. Egyébként is a közösségi munkát csak 
örök optimizmussal, elhivatottsággal és hittel lehet 
végezni. Bizony voltak az évek során olyan helyzetek, 
mikor a józan ész talán azt diktálta volna, hogy be kell 
zárni az intézményt, nincs tovább. Mi akkor is men-
tünk előre, hol hitelből, hol kölcsönökből, de bíztunk 
és mentünk mert volt hitünk. Most nem anyagi akadá-
lyok, hanem egészségügyi korlátozások akadályozzák 
a munkánkat. Jómagam biztos vagyok benne, hogy ha 
ezen is túlleszünk, egy formájában megújhodott, ener-
giával teli Magyar Ház várja majd a közösségünket. 

Köszönöm a beszélgetést         Szerk.

A Rákóczi Szövetség már hosszú évek óta igyekszik segíteni a magyar kultúra, a magyar nyelv 
és a magyar közösségek ügyét. Tevékenységük középpontjában a magyar iskolaválasztás ügye áll, 
hogy a Kárpát-medencében minél több család válasszon gyermekének magyar oktatási-nevelési 
intézményt. 

Ung-vidékre november elején érkeztek meg az óvodások és óvodakezdés előtt álló gyermekek 
ajándékai, melyet a felvidéki Rákóczi Hálózat munkatársai juttatnak el a régió óvodáiba. A ko-
rábbi években megszokott átadó ünnepségek, melyeken személyesen adhattuk át a gyerekeknek 
és szüleiknek a kis csomagot, sajnos az idén nem valósulhatnak meg a járványhelyzet miatt, de 
az óvónénik közreműködésének hála a Szövetség ajándéka valamennyi kisóvodás otthonába eljut 
majd az adventi időszakban.
Ung-vidéken az idén 385 magyarul beszélő óvodás és óvodáskorba lépő kisgyermek részesül a 
Rákóczi Szövetség ajándékából.        Vályi Edit

A Rákóczi Szövetség idén is bátorítja 
az Ung-vidéki óvodásokat

Kampánya keretében a szövetség minden év decemberében megszólítja  
az óvodásokat és szüleiket is egy kedves ajándékkal és a magyar 

iskolaválasztásra bátorító üzenetükkel.
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Családosan a közösségért – családi és gyermekprogramok a 2021-es esztendőben
A Magyar Közösségi Ház, amióta megnyitotta ka-
puit, várja a családokat rendezvényeire, otthont ad 
a családokat és gyermekeket célzó programoknak. 
A mögöttünk lévő év csak korlátozott mértékben 
tette lehetővé a Magyar Ház családi programjai-
nak megvalósítását, viszont annál nagyobb remé-
nyekkel és gazdagabb tervekkel nézünk a 2021-es 
esztendő elébe.
A Magyar Közösségi Ház már évek óta a legkisebb 
babákat és totyogókat is megszólítja programjai-
val és a házban működő baba-mama klub foglal-
kozásaival. A foglalkozások értékes tartalommal 
telítettek – a Cseperedő program keretében Rin-
gató foglalkozások, Szülők iskolája előadások és 
Babaszínház várja a kisgyermekes családokat. Itt 
a felnőttek és gyermekek önfeledten játszanak, dú-
dolnak, ölelnek, a szülők szakembertől is választ 
kaphatnak nevelési kérdéseikre, barátokra, közös-
ségre lelnek. Ahogyan minden más rendezvény, 

úgy a Ringató foglalkozások is szünetelnek jelen-
leg. A személyes viszontlátásig a Cseperedő prog-
ram online előadásai nyújtanak segítséget a szü-
lőknek, az információk, szakmai tartalmak és erőt 
adó virtuális ölelések pedig a Ringató Nagykapos 
és környéke facebook csoporton keresztül jutnak 
el a résztvevőkhöz.  
 A jövő évre vonatkozó tervek szerint a baba-ma-
ma foglalkozásokat folytatjuk majd a megszokott 
módon, heti rendszerességgel, a korábbi évek ta-
pasztalatán felbuzdulva pedig a foglalkozások 
mellé szeretnénk több babáknak szánt színházat, 
műsort elhozni az intézménybe. Ezenkívül báto-
rítjuk a szülőket még több közös élmény, beszélge-
tés, új ötletek megvalósítására a Magyar Házban, 
nyitottak vagyunk a családok közösséggé szerve-
ződése előtt.
Intézményünk a legkisebb gyermekeket a Rákóczi 
Szövetség Gólyahír-Újszülött köszöntő program-

ján keresztül is megszólítja. A családok jövőre is 
átvehetik nálunk az Első Könyvem című babanap-
lót, mely különlegessége abban rejlik, hogy azon 
túl, hogy lejegyezhetőek benne a baba fejlődésével 
kapcsolatos adatok, a magyar kultúra és hagyo-
mányok, a népművészet is megjelennek benne, 
hogy a gyermek anyanyelvén hallhassa a legszebb 
meséket, verseket és népdalokat. Az óvodásokat 
és óvoda előtt álló gyermekeket pedig majd az ad-
venti időszakban lepjük meg a Rákóczi Szövetség 
ajándékával.
Családbarát programjaink sorát tarkítják a Ma-
gyar Ház vásárudvarán tartandó Vásárnapok. A 
2021-es esztendőben is szeretnénk negyedéven-
te egy-egy ilyen háztáji, termelői piacot tartani a 
hozzá kapcsolódó kísérőprogramokkal: gulyásfő-
zés, gyermekfoglalkozások, kézműveskedés, népi 
játszóház, néptánc és népzene. A Vásárnapok új 
eleme a gyermekek számára az intézmény udva-
ron lévő játszóház. A Magyar Ház ebben az évben 
egy „Magyar Házacskával” is bővült, ami egy fa-
ragott fa játszóház. A házacska nyitva áll, minden 
családbarát rendezvényünkre várja a gyerekeket 
egy kis bújócskázásra, játszásra!
Szeretnénk, ha a „Magyar Házacskát” a kisgyer-
mekek sajátjuknak éreznék, szeretettel várjuk 
ezért a jó idő beköszöntével a környékbeli óvodák 
csoportjait egy kis játszásra, intézménylátogatásra. 
 Fontosnak tartjuk, hogy már a legkisebb kortól 
kezdve közösségbe nőjenek bele a gyermekek, a 
családok együtt, élményszerűen fedezzék fel kul-
turális örökségünket, együtt éljék át a közösséghez 
tartozás érzését. Családbarát programjaink meg-
valósulásával reményeink szerint a Magyar Kö-
zösségi Ház még inkább olyan hellyé válik, ahol a 
családok otthon érezhetik magukat. 
                 Vályi Edit

A Nagykaposhoz kötődő jeles szemé-
lyekről való megemlékezés 1964-re 
nyúlik vissza. Ebben az időben vala-
melyest enyhült a politikai nyomás, le-
hetőség nyílt meghívni magyarországi 
írókat, tudósokat, művészeket. Ennek 
hatására a Csemadok Nagykaposi 
Alapszervezete Géczi Lajos és Petrik 
Barnabás irányításával megszervez-
te az első hagyományteremtő Erdélyi 
János Napokat. 1965-ben létrejött az 
Erdélyi János Emlékszoba, majd 1968-
ban felállították a Felvidék első ma-
gyar vonatkozású köztéri szobrát, az 
Erdélyi János-domborművet. Eljutot-
tak Nagykaposra Erdélyi János uno-
kái, Erdélyi Zsuzsanna néprajztudós 
és Erdélyi Ilona irodalomtörténész, az 
Erdélyi-hagyaték gondozója. 

Az Erdélyi János Emlékszobából 
2016-ban a nagykaposi Magyar Kö-
zösségi Házban létrejött az Erdélyi 
János Emlékmúzeum, melyben már 
bemutatásra kerültek további Nagy-
kaposhoz kötődő személyiségek élete 
és munkássága (könyvek, újságcikkek 
és egyéb relikviák), mint Mécs László 
pap-költő valamint a város díszpol-
gárai: a fent említett Erdélyi Zsuzsan-
na, Herczegh Géza jogtudós, Skultéty 
Csaba publicista és Géczi Lajos tanár.  

2021-ben, születésének 100. évfor-
dulójára emlékezve, kiemelkedik 
Erdélyi Zsuzsanna (1921-1915), 
Kossuth-díjas néprajztudós, a Nem-
zet Művésze. 1965 és 2008 között az 
Erdélyi János Napok kapcsán több al-
kalommal ellátogatott Nagykaposra, 
ahol színvonalas előadásokat tartott 
neves elődjéről és a néprajzról, vala-
mint értékes könyveket, gyűjtéseket 
és dokumentumokat adományozott a 
múzeumnak. Az évek során kialakult 
egy élő, szeretetteljes kapcsolat.  A ke-
rek évforduló kapcsán a kiváló tudós 
leszármazottaival közösen 2021-ben 
ünnepségsorozatot tervezünk.
Erdélyi Zsuzsanna többek között 
dolgozott a Művelődésügyi Minisz-
térium népzenei kutatócsoportjában, 
a  Néprajzi Múzeum népzenei osztá-
lyán, a Magyar Tudományos Akadé-
mia Néprajzi Kutatócsoportjában, va-
lamint tagja volt a Magyar Művészeti 
Akadémiának. Szakrális szövegfolk-
lórral, a népköltészet szimbolikájával 
foglalkozott. Archaikus népi imádsá-
got, ezt a középkori eredetű szövegha-
gyományt, a népi Mária-költészetet, a 
szóbeliség és az írásbeliség kapcsolatát 
és a népi vallásosságot kutatta. Több 
tízezer szöveget gyűjtött, létrehozta a 
népi vallásosság gyűjteményét.

2021. május 30-án Géczi Lajos  
(1926-2008) mokcsakerészi születésű 
gimnáziumi tanár, közíró születésé-
nek 95. évfordulójára emlékezünk. A 
Csemadok nagykaposi alapszervezeté-
nek kiemelkedő egyénisége volt, kutatta 
Ung-vidék múltját és jeles képviselőit. 
Meghatározó szerepe volt a nagykaposi 
Erdélyi János kultusz és az emlékszoba 
kialakításában, a megemlékezéseket 
1964-től krónika formájában és tanul-
mányban dokumentálta.
Néprajzgyűjtéssel is foglalkozott, el-
sősorban a szöveges folklór, azon be-
lül is a népmese, -monda és -költészet 
kutatásával. Elsőként jelentetett meg 
jelentős népmese- és mondagyűjte-
ményt a kutatás számára korábban fe-
hér foltként szereplő Ung-vidékről és 
Ondava mentéről. Publikációi külön-
böző tanulmány kötetekben, kulturális 
és tudományos lapokban jelentek meg. 
A szovjet Gulágon töltött fogságának 
(1944-1949) eseményeit könyv alakban 
jelentette meg.

Szintén májusban emlékezünk ha-
lálának 15. évfordulója kapcsán az 
ugyancsak mokcsakerészi születésű  
Galgóczy Tibor (1923-2006) fafaragó-
ra, a népművészet kiváló mesterére. Bár 
munkái nem találhatók meg az Erdélyi 
János Emlékmúzeumban, de 2005-ben 

ebben a helyiségben volt kiállítása és 
előadása. Az 1949-ben megalakult 
Csemadok nagykaposi alapszerveze-
tének alapító tagja, titkára volt.
Galgóczyt már gyerekkorában érde-
kelte a pásztorművészet, amit később 
tudatosan tanulmányozott, megis-
merkedett faragó pásztordinaszti-
ákkal és a szakirodalommal. Tudo-
mányos kutatásainak eredményéről 
tanulmányokat írt magyar és szlovák 
nyelven, melyek az adott témában 
alapműnek számítanak. Legismer-
tebb publikációja Az Ung-vidék pász-
torművészete címmel jelent meg.  
 A nagyközönség csodálatát az általa 
készített, faragot tárgyakkal nyerte 
el. Nagyon sok kiállítása volt szerte 
az országban és Magyarországon is. 
Nagy számú szaruból készült kürtjei, 
ékszerei, fafaragványai, ostorai legkö-
zelebb a nagytárkányi sóházban, va-
lamint a nagymihályi és tőketerebesi 
múzeumban találhatóak, de vannak 
munkái Pozsonyban, Túrócszentmár-
tonban és az Egyesült Államokban is. 
 A pásztorművészeten kívül helytör-
téneti témákban (Nagykapos, Vajkóc, 
a nagykaposi futball és a szövetke-
zet története stb.) is jelentek meg ta-
nulmányai, ill. maradtak kéziratban 
munkái.              

 Gabri Kornélia

Jeles évfordulók 2021-ben



1 P
Fruzsina, Újév                                              
A Szlovák Köztársaság 
megalapításának napja

1 H Ignác 1 H Albin 1 Cs
Hugó,  Erdélyi János költő 
születésének évfordulója 1 Szo Fülöp, Jakab, Munka Ünnepe 1 K Tünde, Gyermeknap 1 Cs

Tihamér, Annamária                           
Mécs László pap-költő 
megkezdte szolgálatát 
Nagykaposon 30

. h
ét

1 V Boglárka 1 Sze
Egyed, Egon, A szlovák 
alkotmány ünnepe 1 P Malvin 1 H Marianna, Mindenszentek 1 Sze Elza

2 SZo Ábel 2 K Karolina, Aida 2 K Lujza 2 P Áron, Nagypéntek 2 V Zsigmond, Anyák napja 2 Sze Kármen, Anita 2 P Ottó 2 H Lehel 2 Cs Rebeka, Dorina 2 Szo Petra 2 K Achilles 2 Cs Melinda, Vivien

3 V Genovéva, Benjámin 3 Sze Balázs 3 Sze Kornélia 3 Szo Buda, Richárd 3 H Tímea, Irma 3 Cs Klotild 3 Szo Kornél, Soma 3 K Hermina 3 P Hilda 3 V Helga 3 Sze Győző 3 P Ferenc, Olívia

4 H Titusz, Leona 4 Cs Ráhel, Csenge 4 Cs Kázmér 4 V Izidor,  Húsvétvasárnap 4 K Mónika, Flóián 4 P
Bulcsú, A nemzeti 
összetartozás napja 4 V Ulrik 4 Sze Domonkos, Dominika 4 Szo Rozália 4 H Ferenc 4 Cs Károly 4 Szo Borbála, Barbara

5 K Simon 5 P Ágota, Ingrid 5 P Adorján, Adrián 5 H Vince,  Húsvéthétfő 5 Sze Györgyi 5 Szo Fatime 5 H
Emese, Sarolta, Szent Cirill 
és Szent Metód napja 5 Cs Krisztina 5 V Viktor, Lőrinc 5 K Aurél 5 P Imre 5 V Vilma

6 Sze Boldizsár, Vízkereszt 6 Szo Dorottya, Dóra 6 Szo Leonóra, Inez 6 K Vilmos, Bíborka 6 Cs Ivett, Frida 6 V Norbert, Cintia 6 K Csaba 6 P Berta, Bettina 6 H Zakariás 6 Sze
Brúnó, Renáta, Aradi 
vértanúk emléknapja 6 Szo Lénárd 6 H Miklós

7 Cs Attila, Ramóna 7 V Tódor, Rómeó 7 V Tamás 7 Sze Hermann 7 P Gizella 7 H Róbert 7 Sze Apollónia 7 Szo Ibolya 7 K Regina 7 Cs Amália 7 V Rezső 7 K Ambrus

8 P Gyöngyvér 8 H Aranka 8 H Zoltán, Nemzetközi Nőnap 8 Cs Dénes 8 Szo
Mihály, A fasizmus elleni 
küzdelem napja 8 K Medárd 8 Cs Ellák 8 V László 8 Sze Mária, Adrienn 8 P Koppány 8 H Zsombor 8 Sze Mária

9 Szo Marcell 9 K Abigél, Alex 9 K Franciska, Fanni 9 P Erhard 9 V Gergely 9 Sze Félix 9 P Lukrécia 9 H Emőd 9 Cs Ádám 9 Szo Dénes 9 K
Tivadar                                                                               
Mécs László pap-költő 
halálának évfordulója

9 Cs Natália

10 V

Melánia,                                           
Erdélyi Zsuzsanna 
néprajztudós születésének 
100. évfordulója

10 Sze Elvira 10 Sze Ildikó 10 Szo Zsolt 10 H Ármin, Pálma 10 Cs Margit, Gréta 10 Szo Amália 10 K Lőrinc 10 P Nikolett, Hunor 10 V Gedeon 10 Sze Réka 10 P Judit

11 H
Ágota                                                                  
Herczegh Géza jogtudós 
halálának évfordulója

11 Cs Bertold, Marietta 11 Cs Szilárd 11 V
Leó, Szaniszló, A magyar 
költészet napja 11 K Ferenc 11 P Barnabás 11 V Nóra, Lili 11 Sze Zsuzsanna, Tiborc 11 Szo Teodóra 11 H Brigitta 11 Cs Márton 11 Szo Árpád

12 K Ernő 12 P Lívia, Lídia 12 P Gergely 12 H
Gyula, A Felvidékről 
kitelepített magyarok 
emléknapja

12 Sze Pongrác 12 Szo Villő 12 H Izabella, Dalma 12 Cs Klára 12 V Mária 12 K Miksa 12 P Jónás, Renátó 12 V Gabriella

13 Sze Veronika 13 Szo

Ella, Linda                                                               
Erdélyi Zsuzsanna 
néprajztudós halálának 
évfordulója

13 Szo Krisztián, Ajtony 13 K Ida 13 Cs Szervác, Imola 13 V Antal, Anett 13 K Jenő 13 P Ipoly 13 H Kornél 13 Sze Kálmán, Ede 13 Szo Szilvia 13 H
Luca, Otília                                                     
A Magyar Közösségi Ház 
megnyitásának évfordulója

14 Cs Bódog 14 V Bálint, Valentin 14 V Matild 14 Sze Tibor 14 P Bonifác 14 H Vazul 14 Sze Örs, Stella 14 Szo
Marcell                                 
Géczi Lajos tanár, közíró 
halálának évfordulója

14 K Szeréna, Roxána 14 Cs Helén 14 V Aliz 14 K Szilárda

15 P Lóránt, Loránd 15 H Kolos, Georgina 15 H
Kristóf, Az 1848/49-es 
forradalom és szabadságharc 
ünnepe

15 Cs Anasztázia, Tas 15 Szo
Zsófia, Szonja                                                        
Galgóczy Tibor népművész 
halálának 15. évfordulója

15 K Jolán, Vid 15 Cs Henrik, Roland 15 V Mária 15 Sze
Enikő, Melitta, Hétfájdalmú 
Szűz Mária napja

15 P Teréz 15 H Albert, Lipót 15 Sze
Valér                                                          
Skultéty Csaba publicista 
halálának évfordulója

16 Szo Gusztáv 16 K Julianna, Lilla 16 K Henrietta 16 P Csongor 16 V

Mózes, Botond                                                            
Az Erdélyi János Vegyeskar 
megalakulásának 25. 
évfordulója

16 Sze Jusztin 16 P Valter 16 H Ábrahám 16 Cs Edit 16 Szo Gál 16 K Ödön 16 Cs Etelka, Aletta

17 V
Antal, Antónia,                                      
Mécs László pap-költő 
születésének napja

17 Sze Donát 17 Sze Gertrúd, Patrik 17 Szo Rudolf 17 H Paszkál 17 Cs Laura, Alida 17 Szo Endre, Elek 17 K Jácint 17 P Zsófia 17 V
Hedvig                                                           
Herczegh Géza jogtudós 
születésének évfordulója

17 Sze

Hortenzia, Gergő,                                 
A szabadságért és 
demokráciáért vívott harc 
napja

17 P Lázár, Olimpia

18 H Piroska 18 Cs Bernadett 18 Cs Sándor, Ede 18 V Andrea, Ilma 18 K Erik, Alexandra 18 P Arnold, Levente 18 V Frigyes 18 Sze Ilona 18 Szo
Diána                                                                        
Galgóczy Tibor népművész 
születésének évfordulója

18 H Lukács 18 Cs Jenő 18 Szo Auguszta

19 K Sára, Márió 19 P Zsuzsanna 19 P József, Bánk 19 H Emma 19 Sze Ivó, Milán 19 Szo Gyárfás 19 H Emília 19 Cs Huba 19 V Vilhelmina 19 K Nándor 19 P Erzsébet 19 V Viola

20 Sze Fábián, Sebestyén 20 Szo Aladár, Álmos 20 Szo Klaudia 20 K Tivadar 20 Cs Bernát, Felícia 20 V Rafael, Apák napja 20 K Illés 20 P István, Szent István ünnepe          20 H Friderika 20 Sze Vendel 20 Szo Jolán 20 H Teofil

21 Cs Ágnes 21 V Eleonóra 21 V Benedek 21 Sze Konrád 21 P Konstantin 21 H Alajos, Leila 21 Sze Dániel, Daniella 21 Szo Sámuel, Hajna 21 K Máté, Mirella 21 Cs Orsolya 21 V Olivér 21 K Tamás

22 P
Vince, Artúr,                                                  
A magyar kultúra napja 22 H Gerzson 22 H Beáta, Izolda 22 Cs Csilla, Noémi 22 Szo Júlia, Rita 22 K Paulina 22 Cs Magdolna 22 V Menyhért, Mirjam 22 Sze Móric 22 P Előd 22 H Cecília 22 Sze Zénó

23 Szo
Zelma, Rajmund,                                  
Erdélyi János költő halálának 
évfordulója

23 K Alfréd 23 K Emőke 23 P Béla 23 V Dezső, Pünkösdvasárnap 23 Sze Zoltán 23 P Lenke 23 H Bence 23 Cs Tekla 23 Szo
Gyöngyi, Az 1956-os 
forradalom és 
szabadságharc

23 K Kelemen, Klementina 23 Cs Viktória

24 V Timót 24 Sze

Elemér

24 Sze Gábor, Karina 24 Szo György 24 H Eszter, Eliza, Pünkösdhétfő 24 Cs Iván 24 Szo Kinga, Kincső 24 K Bertalan 24 P Gellért, Mercédesz 24 V Salamon 24 Sze Emma 24 P Ádám, Éva, Szenteste

25 H Pál 25 Cs

Mátyás

25 Cs Irén, Írisz 25 V Márk 25 K Orbán 25 P Vilmos 25 V Kristóf, Jakab 25 Sze Lajos, Patrícia 25 Szo Eufrozina, Kende 25 H Blanka, Bianka 25 Cs Katalin 25 Szo Eugénia, Karácsony

26 K Vanda, Paula 26 P

Géza

26 P Emánuel 26 H Ervin 26 Sze Fülöp, Evelin 26 Szo János, Pál 26 H Anna, Anikó 26 Cs Izsó 26 V Jusztina 26 K Dömötör 26 P Virág 26 V István, Karácsony

27 Sze Angelika 27 Szo

Edina

27 Szo Hajnalka 27 K Zita 27 Cs Hella 27 V László 27 K Olga, Liliána 27 P Gáspár 27 H Adalbert 27 Sze Szabina 27 Szo Virgil 27 H

János                                                                             
Erdélyi Ilona 
irodalomtörténész 95. 
születésnapja

28 Cs Károly, Karola 28 V

Ákos, Bátor

28 V Gedeon, Johanna 28 Sze Valéria 28 P Emil, Csanád 28 H Levente, Irén 28 Sze Szabolcs 28 Szo Ágoston 28 K Vencel 28 Cs Simon, Szimonetta 28 V Stefánia 28 K Kamilla

29 P Adél 29 H Auguszta 29 Cs Péter 29 Szo Magdolna 29 K Péter, Pál 29 Cs Márta, Flóra 29 V
Beatrix, Erna, A szlovák 
nemzeti felkelés 
emléknapja

29 Sze Mihály 29 P Nárcisz 29 H Taksony 29 Sze Tamás, Tamara

30 Szo Martina, Gerda 30 K Zalán 30 P Katalin, Kitti 30 V
Janka, Zsanett                                     
Géczi Lajos tanár, közíró 
születésének 95. évfordulója

30 Sze Pál 30 P Judit, Xénia 30 H Rózsa 30 Cs Jeromos 30 Szo Alfonz 30 K András, Andor 30 Cs Dávid

31 V Marcella 31 Sze Árpád

22
. h

ét

31 H Angéla, Petronella 31 Szo Oszkár 31 K Erika, Bella 31 V
Farkas,                                                  
Megemlékezés az 
elhurcoltakról

31 P
Szilveszter                                                                      
Skultéty Csaba publicista 
születésének évfordulója
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. h

ét
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. h
ét
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. h
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. h
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. h
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2.
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4.
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Herczegh Géza 
jogtudós halálának 

évfordulója

Erdélyi Zsuzsanna 
néprajztudós halálának 

évfordulója

Az 1848/49-es forradalom 
és szabadságharc 

ünnepe

Erdélyi János 
költő születésének 

évfordulója

Géczi Lajos tanár, közíró
születésének 

95. évfordulója

A nemzeti összetartozás 
napja

Január Február Március Április Május Június

A  NAGYKAPOSI  MAGYAR  KÖZÖSSÉGI  HÁZ  FALINAPTÁRA  2021



1 P
Fruzsina, Újév                                              
A Szlovák Köztársaság 
megalapításának napja

1 H Ignác 1 H Albin 1 Cs
Hugó,  Erdélyi János költő 
születésének évfordulója 1 Szo Fülöp, Jakab, Munka Ünnepe 1 K Tünde, Gyermeknap 1 Cs

Tihamér, Annamária                           
Mécs László pap-költő 
megkezdte szolgálatát 
Nagykaposon 30

. h
ét

1 V Boglárka 1 Sze
Egyed, Egon, A szlovák 
alkotmány ünnepe 1 P Malvin 1 H Marianna, Mindenszentek 1 Sze Elza

2 SZo Ábel 2 K Karolina, Aida 2 K Lujza 2 P Áron, Nagypéntek 2 V Zsigmond, Anyák napja 2 Sze Kármen, Anita 2 P Ottó 2 H Lehel 2 Cs Rebeka, Dorina 2 Szo Petra 2 K Achilles 2 Cs Melinda, Vivien

3 V Genovéva, Benjámin 3 Sze Balázs 3 Sze Kornélia 3 Szo Buda, Richárd 3 H Tímea, Irma 3 Cs Klotild 3 Szo Kornél, Soma 3 K Hermina 3 P Hilda 3 V Helga 3 Sze Győző 3 P Ferenc, Olívia

4 H Titusz, Leona 4 Cs Ráhel, Csenge 4 Cs Kázmér 4 V Izidor,  Húsvétvasárnap 4 K Mónika, Flóián 4 P
Bulcsú, A nemzeti 
összetartozás napja 4 V Ulrik 4 Sze Domonkos, Dominika 4 Szo Rozália 4 H Ferenc 4 Cs Károly 4 Szo Borbála, Barbara

5 K Simon 5 P Ágota, Ingrid 5 P Adorján, Adrián 5 H Vince,  Húsvéthétfő 5 Sze Györgyi 5 Szo Fatime 5 H
Emese, Sarolta, Szent Cirill 
és Szent Metód napja 5 Cs Krisztina 5 V Viktor, Lőrinc 5 K Aurél 5 P Imre 5 V Vilma

6 Sze Boldizsár, Vízkereszt 6 Szo Dorottya, Dóra 6 Szo Leonóra, Inez 6 K Vilmos, Bíborka 6 Cs Ivett, Frida 6 V Norbert, Cintia 6 K Csaba 6 P Berta, Bettina 6 H Zakariás 6 Sze
Brúnó, Renáta, Aradi 
vértanúk emléknapja 6 Szo Lénárd 6 H Miklós

7 Cs Attila, Ramóna 7 V Tódor, Rómeó 7 V Tamás 7 Sze Hermann 7 P Gizella 7 H Róbert 7 Sze Apollónia 7 Szo Ibolya 7 K Regina 7 Cs Amália 7 V Rezső 7 K Ambrus

8 P Gyöngyvér 8 H Aranka 8 H Zoltán, Nemzetközi Nőnap 8 Cs Dénes 8 Szo
Mihály, A fasizmus elleni 
küzdelem napja 8 K Medárd 8 Cs Ellák 8 V László 8 Sze Mária, Adrienn 8 P Koppány 8 H Zsombor 8 Sze Mária

9 Szo Marcell 9 K Abigél, Alex 9 K Franciska, Fanni 9 P Erhard 9 V Gergely 9 Sze Félix 9 P Lukrécia 9 H Emőd 9 Cs Ádám 9 Szo Dénes 9 K
Tivadar                                                                               
Mécs László pap-költő 
halálának évfordulója

9 Cs Natália

10 V

Melánia,                                           
Erdélyi Zsuzsanna 
néprajztudós születésének 
100. évfordulója

10 Sze Elvira 10 Sze Ildikó 10 Szo Zsolt 10 H Ármin, Pálma 10 Cs Margit, Gréta 10 Szo Amália 10 K Lőrinc 10 P Nikolett, Hunor 10 V Gedeon 10 Sze Réka 10 P Judit

11 H
Ágota                                                                  
Herczegh Géza jogtudós 
halálának évfordulója

11 Cs Bertold, Marietta 11 Cs Szilárd 11 V
Leó, Szaniszló, A magyar 
költészet napja 11 K Ferenc 11 P Barnabás 11 V Nóra, Lili 11 Sze Zsuzsanna, Tiborc 11 Szo Teodóra 11 H Brigitta 11 Cs Márton 11 Szo Árpád

12 K Ernő 12 P Lívia, Lídia 12 P Gergely 12 H
Gyula, A Felvidékről 
kitelepített magyarok 
emléknapja

12 Sze Pongrác 12 Szo Villő 12 H Izabella, Dalma 12 Cs Klára 12 V Mária 12 K Miksa 12 P Jónás, Renátó 12 V Gabriella

13 Sze Veronika 13 Szo

Ella, Linda                                                               
Erdélyi Zsuzsanna 
néprajztudós halálának 
évfordulója

13 Szo Krisztián, Ajtony 13 K Ida 13 Cs Szervác, Imola 13 V Antal, Anett 13 K Jenő 13 P Ipoly 13 H Kornél 13 Sze Kálmán, Ede 13 Szo Szilvia 13 H
Luca, Otília                                                     
A Magyar Közösségi Ház 
megnyitásának évfordulója

14 Cs Bódog 14 V Bálint, Valentin 14 V Matild 14 Sze Tibor 14 P Bonifác 14 H Vazul 14 Sze Örs, Stella 14 Szo
Marcell                                 
Géczi Lajos tanár, közíró 
halálának évfordulója

14 K Szeréna, Roxána 14 Cs Helén 14 V Aliz 14 K Szilárda

15 P Lóránt, Loránd 15 H Kolos, Georgina 15 H
Kristóf, Az 1848/49-es 
forradalom és szabadságharc 
ünnepe

15 Cs Anasztázia, Tas 15 Szo
Zsófia, Szonja                                                        
Galgóczy Tibor népművész 
halálának 15. évfordulója

15 K Jolán, Vid 15 Cs Henrik, Roland 15 V Mária 15 Sze
Enikő, Melitta, Hétfájdalmú 
Szűz Mária napja

15 P Teréz 15 H Albert, Lipót 15 Sze
Valér                                                          
Skultéty Csaba publicista 
halálának évfordulója

16 Szo Gusztáv 16 K Julianna, Lilla 16 K Henrietta 16 P Csongor 16 V

Mózes, Botond                                                            
Az Erdélyi János Vegyeskar 
megalakulásának 25. 
évfordulója

16 Sze Jusztin 16 P Valter 16 H Ábrahám 16 Cs Edit 16 Szo Gál 16 K Ödön 16 Cs Etelka, Aletta

17 V
Antal, Antónia,                                      
Mécs László pap-költő 
születésének napja

17 Sze Donát 17 Sze Gertrúd, Patrik 17 Szo Rudolf 17 H Paszkál 17 Cs Laura, Alida 17 Szo Endre, Elek 17 K Jácint 17 P Zsófia 17 V
Hedvig                                                           
Herczegh Géza jogtudós 
születésének évfordulója

17 Sze

Hortenzia, Gergő,                                 
A szabadságért és 
demokráciáért vívott harc 
napja

17 P Lázár, Olimpia

18 H Piroska 18 Cs Bernadett 18 Cs Sándor, Ede 18 V Andrea, Ilma 18 K Erik, Alexandra 18 P Arnold, Levente 18 V Frigyes 18 Sze Ilona 18 Szo
Diána                                                                        
Galgóczy Tibor népművész 
születésének évfordulója

18 H Lukács 18 Cs Jenő 18 Szo Auguszta

19 K Sára, Márió 19 P Zsuzsanna 19 P József, Bánk 19 H Emma 19 Sze Ivó, Milán 19 Szo Gyárfás 19 H Emília 19 Cs Huba 19 V Vilhelmina 19 K Nándor 19 P Erzsébet 19 V Viola

20 Sze Fábián, Sebestyén 20 Szo Aladár, Álmos 20 Szo Klaudia 20 K Tivadar 20 Cs Bernát, Felícia 20 V Rafael, Apák napja 20 K Illés 20 P István, Szent István ünnepe          20 H Friderika 20 Sze Vendel 20 Szo Jolán 20 H Teofil

21 Cs Ágnes 21 V Eleonóra 21 V Benedek 21 Sze Konrád 21 P Konstantin 21 H Alajos, Leila 21 Sze Dániel, Daniella 21 Szo Sámuel, Hajna 21 K Máté, Mirella 21 Cs Orsolya 21 V Olivér 21 K Tamás

22 P
Vince, Artúr,                                                  
A magyar kultúra napja 22 H Gerzson 22 H Beáta, Izolda 22 Cs Csilla, Noémi 22 Szo Júlia, Rita 22 K Paulina 22 Cs Magdolna 22 V Menyhért, Mirjam 22 Sze Móric 22 P Előd 22 H Cecília 22 Sze Zénó

23 Szo
Zelma, Rajmund,                                  
Erdélyi János költő halálának 
évfordulója

23 K Alfréd 23 K Emőke 23 P Béla 23 V Dezső, Pünkösdvasárnap 23 Sze Zoltán 23 P Lenke 23 H Bence 23 Cs Tekla 23 Szo
Gyöngyi, Az 1956-os 
forradalom és 
szabadságharc

23 K Kelemen, Klementina 23 Cs Viktória

24 V Timót 24 Sze

Elemér

24 Sze Gábor, Karina 24 Szo György 24 H Eszter, Eliza, Pünkösdhétfő 24 Cs Iván 24 Szo Kinga, Kincső 24 K Bertalan 24 P Gellért, Mercédesz 24 V Salamon 24 Sze Emma 24 P Ádám, Éva, Szenteste

25 H Pál 25 Cs

Mátyás

25 Cs Irén, Írisz 25 V Márk 25 K Orbán 25 P Vilmos 25 V Kristóf, Jakab 25 Sze Lajos, Patrícia 25 Szo Eufrozina, Kende 25 H Blanka, Bianka 25 Cs Katalin 25 Szo Eugénia, Karácsony

26 K Vanda, Paula 26 P

Géza

26 P Emánuel 26 H Ervin 26 Sze Fülöp, Evelin 26 Szo János, Pál 26 H Anna, Anikó 26 Cs Izsó 26 V Jusztina 26 K Dömötör 26 P Virág 26 V István, Karácsony

27 Sze Angelika 27 Szo

Edina

27 Szo Hajnalka 27 K Zita 27 Cs Hella 27 V László 27 K Olga, Liliána 27 P Gáspár 27 H Adalbert 27 Sze Szabina 27 Szo Virgil 27 H

János                                                                             
Erdélyi Ilona 
irodalomtörténész 95. 
születésnapja

28 Cs Károly, Karola 28 V

Ákos, Bátor

28 V Gedeon, Johanna 28 Sze Valéria 28 P Emil, Csanád 28 H Levente, Irén 28 Sze Szabolcs 28 Szo Ágoston 28 K Vencel 28 Cs Simon, Szimonetta 28 V Stefánia 28 K Kamilla

29 P Adél 29 H Auguszta 29 Cs Péter 29 Szo Magdolna 29 K Péter, Pál 29 Cs Márta, Flóra 29 V
Beatrix, Erna, A szlovák 
nemzeti felkelés 
emléknapja

29 Sze Mihály 29 P Nárcisz 29 H Taksony 29 Sze Tamás, Tamara

30 Szo Martina, Gerda 30 K Zalán 30 P Katalin, Kitti 30 V
Janka, Zsanett                                     
Géczi Lajos tanár, közíró 
születésének 95. évfordulója

30 Sze Pál 30 P Judit, Xénia 30 H Rózsa 30 Cs Jeromos 30 Szo Alfonz 30 K András, Andor 30 Cs Dávid

31 V Marcella 31 Sze Árpád

22
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ét

31 H Angéla, Petronella 31 Szo Oszkár 31 K Erika, Bella 31 V
Farkas,                                                  
Megemlékezés az 
elhurcoltakról

31 P
Szilveszter                                                                      
Skultéty Csaba publicista 
születésének évfordulója
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A nemzeti összetartozás 
napja

Mécs László pap-költő 
megkezdte szolgálatát 

Nagykaposon

Szent István 
ünnepe 

Galgóczy Tibor 
népművész születésének 

évfordulója

Az 1956-os forradalom 
és szabadságharc

Megemlékezés 
az elhurcoltakról

Skultéty Csaba 
publicista születésének 

évfordulója
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A leleszi premontrei apátság 
története

a 2014. júniusi számban megkezdett könyv folytatása

Közvetlenül a diadalív előtt, jobb oldalon 
áll a Mária-oltár. Alapszíne kék, arany 
lambreqinekkel díszítve. A központi he-
lyen, a baldachin alatt látható Mária kis 
Jézussal ovális keretbe foglalt képe. A 
festménytől jobbra Szent Ágoston, bal-
ra Szent Norbert szobra áll. Mindketten 
püspöki öltözetben. A baldachin felett a 
Szentháromságot jelképező Isten szeme, 
az oltárfőn pedig két virágfüzér között 
egy festmény: Szent József kis Jézussal 
a karján. Az íves párkányokat pufók kis 
angyalok díszítik. Az oltár mellett egy 
szobor kapott helyet, Szent Teréz, kezé-
ben a feszülettel és a rózsákkal.
 A bal oldali diadalív előtt áll Nepo-
muki Szent János oltára. A szent ábrázo-
lása a barokk korban terjedt el igazán. Az 
antependium felett díszes márványozott 
sáv látható párkányzattal, menyből két 
tipikus csavart barokk oszlop indul, az 
oszlopfőn akantuszlevél dísszel. Közöt-

tük áll Nepomuki Szent János festménye. 
A szentet papi ruhában az ujját a szája elé 
emelve ábrázolja, utalva a haláláig meg-
őrzött gyónási titokra. Nepomuki Szent 
János (1350-1393) pápai érseki helynök 
és a prágai Szent Vitus székesegyház 
kanonokja volt. A legenda szerint IV. 
Vencel király felesége, Zsófia királyné őt 
választotta gyóntatójául. A király kezdet-
ben igazságos és jóakaratú uralkodó volt, 
de egy sikertelen mérgezési kísérlet után 
bizalmatlanná és agresszívvé vált. Meg 
akarta tudni, mit gyónt a felesége. Mivel 
azonban János nem volt hajlandó elárul-
ni, megkínoztatta. Tűzzel égették oldalát, 
kezét hátrakötötték, fejét karikában a lá-
bához erősítették, száját egy fapöcökkel 
szétfeszítették, végül a prágai hídról a 
Moldvába dobták. A gyilkosság valódi 
oka azonban egyházi jogokkal kapcsola-
tos nézeteltérés volt. János az érsek meg-
bízásából, a király kifejezett akarata el-

lenére, jóváhagyta Kaldrub kolostorában 
egy új apát megválasztását.1 
 Az oltár festménye 1783-ból szárma-
zik, ezt igazolja az alul piros betűkkel 
jelzett Ex Votto felirat, amely Vottótól, 
vagy Vottóból jelentést takar. Sajnos, a 
kutatások során nem találtam a festőről 
adatot.  A szent feje körül öt ragyogó csil-
lag látható, amelyek segítettek holttesté-
nek felkutatásában. Más változat szerint 
a Moldva folyó leapadt annyira, hogy a 
szent teste láthatóvá vált.  1719-ben ta-
lálták meg épségben a nyelvét az addig is 
szentként tisztelt Nepomuki Szent János-
nak. 
 A festmény bal alsó sarkában lévő na-
gyobbik angyal szájából egy idézet szól a 
Példabeszédek könyvéből (Péld 18,21) (a 
hagyományos betűszedés, a kiírt szöveg, 
a dőlt betűk, annak folytatása): „Mors et 
vita in manu Lingvae, qui diligunt eam 
comedent fructus eius”. Jelentés: „Mind 
a halál, mind az élet a nyelv hatalmában 
van, és miképen kiki szeret azzal élni, úgy 
eszi annak gyümölcsét.”2 A borítékon a 
Rómaiakhoz írt levél (Róm 4,11) részlete 
olvasható: „Signaculum lustitia fidei.” 
Jelentése: „…hite igazságának pecsétjé-
ül nyerte…”3 
1 Diós 1984
2 Károli 1982: 588
3 Károli 1982: 161

 A nyitott könyvben az 38. zsoltár 
részlete: „Dixi custodiam vias meas ut 
non delinquam in lingua mea posui ori 
meo custodiam cum consisteret peccator 
adversum me.” Jelentése: „Uram, ha-
ragodban ne fenyíts meg engem, felger-
jedésedben ne ostorozz meg engem!”4 
A pálmaágat és koszorút hozó angyal 
mellet a „Tulit autem coronam” idézet 
szerepel. A Krónikák első könyvének 
(1Krón 20,2) jelentése átvitt értelemben: 
„Majd koronát vitt.”5 A legfelső latin 
szöveg, mely a szent nyelve felett olvas-
ható, a Bölcsességek könyvében találha-
tó (Bölcs1,11): „A detractione parcite 
Linguae.” „Óvjátok a nyelveteket a rá-
galmazástól” – int óvatosságra a magyar 
fordításban.6 
 A festmény jobb oldalán áll Szent Ist-
ván diakónus, az első vértanú. Ifjúként, 
dalmatikába öltözve, a kezében pálma-
ággal. Feladata a közösség szegényeinek 
gondozása volt, de a zsidók istenkárom-
lással vádolták, és halálra kövezték. Vég-
ső soron István halálával veszi kezdetét 
a keresztény egyház elszakadása a zsi-
dóságtól és a jeruzsálemi templom meg-
szabta kultusztól.

4 Károli 1982: 520
5 Károli 1982: 402
6 Szentírás 2000

Tavasszal teljes erőbedobással készültem a május elsejei 
nagymihályi maratonra, de a koronavírus közbeszólt. 
Kelet-Szlovákiában az év első futóversenye március 
8-án zajlott a Kassától 15 km-re található Balogdon.  
Másnap kisebb sokként ért, amikor megtudtam, hogy 
a vírus végett határozatlan ideig nem rendeznek futó-
versenyeket. Hamar biztossá vált, hogy a május elsejei 
nagymihályi maraton is elmarad, hisz a sportpályákat 
is lezárták május végéig. Ebben az időszakban az or-
szágutakon gyakoroltam. Legközelebb Kelet-Szlová-
kiában június 20-án volt verseny. Bár nyáron lehetett 
futóversenyeket rendezni, a vírushelyzet miatt több 
településnél is nem tudtak az önkormányzatok támo-
gatást adni a megszokott versenyek megrendezésére. 
Így sajnos elmaradt több olyan helyen a futóverseny, 
ahova a korábbi évekből szép emlékek fűznek.  Ezek 
helyett sokkal távolabbra eső versenyeket szerveztek, 
melyek zömében nehéz versenyek voltak, kánikuli 
melegben sok meredek emelkedővel megfűszerezve. 
A 2020-as futóversenyek közül egyértelműen a július 
25-i furcsai (kassai lakótelep) extrém maraton volt szá-
momra a csúcs. A teljesítmény és az élmény szemszö-
géből is kiemelkedik az ez évi versenyek közül. Az ok-
tóber 4-i kassai békemaratonig mindenáron akartam 
még teljesíteni egy teljes maratont. S ezt versenyen, 
nem egyedül szabadidőmben. Ráadásul már akkor 
ott motoszkált bennem az, hogy mi van, ha majd egy-
szer csak a vírushelyzet végett megint hónapokra le-
fújnak minden versenyt. S hát semmiképp se akartam 
2020-ban maraton nélkül maradni. Az 1199 méter 
szintemelkedés kicsit ijesztően hangzott. Az időjárás 
tökéletes volt, a környezet gyönyörű. Négyszer kellett 
a 10,55 km-es útvonalat lefutni. Az első két körben 
egyáltalán nem tűnt nehéznek az emelkedő, de a har-
madiknál már igen.  Negyedszer már csak sétáltam 
az emelkedőnél. Azokban a pillanatokban egyszerre 
volt bennem a szenvedés és az öröm érzése is. A ne-
gyedik emelkedő után volt az, hogy úgy éreztem nem 

akármilyen eufóriát, hogy magamhoz képest nagyon 
lassan tudtam már csak futni. De ez egyáltalán nem 
frusztrált. Úgy voltam vele, hogy legalább tovább él-
vezem ezt a csodát. S a csoda alatt mindent értek, ami 
ebben a versenyben benne volt: a megtett kilóméterek, 
a teljesítmény, a kellemes levegő, a fák, az erdő, a kelle-
mes időjárás, az euforikus érzés, a gondolat, hogy nem 
sokára elmondhatom, hogy egy extrém maratont telje-
sítettem. Az időeredményem minden várakozásomat 
felülmúlta. 3 óra 52 perc 35 másodperc alatt teljesítet-
tem az extrém maratont. 

A  romló vírushelyzet végett szeptembertől komoly 
szigorítások közt zajlottak le a  versenyek, amelyeket 
kisebb rituálé előzött meg. Az utolsó négy versenyen 
viszont a járványhelyzet végett a versenyek előtt papí-
rokat kellett kitölteni, lázat mértek, egyesével lehetett 
átvenni egy sátorban a  rajtszámot szájmaszkban, az 
első 200 métert is kötelező volt szájmaszkban futni, s 
nem volt se öltöző, se ebéd, se zuhany, a futók nem fog-
hattak egymással kezet. Teljesen kiveszett ezzel a futó-
versenyek közösségi élménye. Ráadásul a szeptember 
20-i tőketerebesi versenyen szervezési hiányosságok is 
akadtak. 

A sok negatív inger ellenére szeptember végéig nagyon 
vártam a kassai békemaratont. A két öcsém 2020-ban 
kezdett el szabadidejében futni, s olyan mértékű fej-
lődésen mentek keresztül, hogy nyár végén ők is be-
neveztek a kassai békemaratonra a  félmaraton távra. 
A vírus végett azonban törölték a félmaratont és a vál-
tót, s úgy döntöttek, hogy maximum ezer futó vehet 
részt a maratonon, külföldi nem jöhet. Igy eldőlt, hogy 
a két testvérem sem állhat rajthoz. A nagykaposi fu-
tóklubból még Tusai Roland, Papp Szilvia és lánya, 
Papp Viktória nevezett be a  teljes maratonra, akik 
első teljes maratonjukra készültek. Szeptember 28-án 
a szlovák kormány olyan szigorításokat hozott, amely 
nem tette lehetővé a maraton megrendezését. Papp 
Szilviában tavasszal megfogalmazódott, hogy ha még 
se rendeznék meg idén a kassai békemaratont, akkor 
mi aznap Nagykapos és Csicser közt ingázva lefutjuk 
a teljes maratoni távot. Végül olyan döntés született, 
hogy kétszáz futó állhat rajthoz és azoknak előtte való 
nap kötelező gyors covid teszten átesni és negatív tesz-
tet produkálni. Ilyen kritériumok közt nekem semmi 
kedvem nem volt már rajthoz állni. Másnap megszü-
letett a döntés, hogy egyik nagykaposi versenyző sem 
került be a 200 résztvevő közé.  

Hétközben Szilvia és férje, Péter kimérték pontosan 
a kilómétereket. A Csicseri úton található Nagyka-
pos helységnévtáblától a Slovnaft üzemig és vissza, 
futottunk háromszor, így jött össze a 42,195 km-res 

táv. Csatlakozott hozzánk a szürnyegi Tusai Roland és 
Nagykaposról Pachota István. Ő  szintén kétszer már 
teljesítette a teljes maratont, viszont  gerincproblémái 
egy időre kihagyásra kényszerítették.  Úgy készült, 
hogy kb. 7 km-t vállal be, de evés közben megjött az 
étvágy számára. Így végül öten, én, Papp Szilvia, Papp 
Viktória, Tusai Roland és Pachota István futottuk le 
háromszor oda-vissza Csicser községen keresztül a 
Nagykapos-Slovnaft útvonalat, teljesítve ezzel a 42,195 
km-t. Egy pillanatig sem éreztem kínlódást. Amikor 
úgy éreztem, hogy hú, ezt azért nehéz lesz végig futni, 
rögtön elnyomta ezt az érzésem az, hogy hát élvezzük 
minden pillanatát, ritkán futok maratont. Nyilván né-
zők nélkül, versenyen kívül, pár futó közt messze nem 
lehet olyan időeredményt teljesíteni, mint versenyen. 
De az idő itt most teljesen lényegtelen volt. A négy 
maratonnal rendelkező Üveges Krisztián 28 km-t fu-
tott le, a 17 maratonnal büszkélkedő Papp Zoltán 70 
évesen 10 km-t teljesített. A nagykaposi futóklubból a 
maratont legtöbbször, összesen 55-ször teljesítő Var-
gaestók Géza ezúttal hol biciklivel, hol görkorcsolyával 
szinte folyamatosan ingázott az útvonalon, mellettünk 
elhaladva mindig érdeklődött állapotunk felől és adta 
a vizet frissítés gyanánt. Sok embernek mondhatunk 
köszönetet azért, hogy nekünk kaposi futóknak ez az 
élmény megvalósult. Papp Szilviának az ötletért, vala-
mint az idő és a táv előrehaladtával egyre gyakrabban 
igénylő frissítők  biztosítását a szüleimnek, Vargaestók 
Gézának és Papp Péternek. Utóbbinak plusz köszönet 
jár azért, hogy hétköznap időt nem sajnálva rá, kimér-
te pontosan a távot. Na meg persze köszönet minden 
futónak, aki eljött lefutni a különböző távokat, köztük 
öten a teljes maratont. 

Ahogy az írásomból leszűrhető, a futás terén is okozott 
nehézségeket a koronavírus, mégis örömmel gondo-
lok vissza futó szemmel 2020-ra. Örültem, hogy júni-
us 20-tól októberig sok versenyt megrendeztek, s végül 
két maratont is teljesítettem. Ilyen évem még nem volt. 
S hogy mi van most és mi lesz ezután? Nem olyan rég 
beszéltem futótársammal, Papp Szilviával. Őt és a lá-
nyát is nagyon feldobta az általa szervezett közös ma-
raton. 2021. május elsején Nagymihályban ők is a tel-
jes maratont készülnek majd lefutni. Fogalmunk sincs 
addigra mit hoz a vírushelyzet. Eldöntöttük, hogy ha 
jövőre is elmarad május elsején a nagymihályi mara-
ton, akkor aznap, csakúgy, mint október 4-én, közösen 
lefutjuk a saját szervezésű maratonunkat. Ennek is van 
egy varázsa. Szabadidőmben továbbra is rendszeresen 
futok. Remélem, hogy valaha lesznek még futóverse-
nyek, amelyek élményt szereznek teszt, lázmérés és 
szájmaszk nélkül.

Gabri Lóránt

2020 egy futó 
szemével
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ÖnArcKép

Írta: Zsebik Ildikó
2020. október 26

A fesztivál szervezői az idén pályázott alkotások témá-
jául a Helyi magyar kultúra a Kárpát-medencében gon-
dolatot választották, különös tekintettel a táji értékek és 

Rólunk írták . . .

Mindannyiunk számára felemelő érzés, ha a Ma7 
médiacsalád munkatársai közül valaki külön is 
sikert arat. Ezúttal Tomojka Vojtko Béla volt az, 
aki egy, az erre az  alkalomra készült kisfilmjével 

nevezett a VI. Kulturális Filmek Fesztiváljára, 
és ott különdíjban részesült.

 Vasárnapi iskola a nyelvhatáron

a kulturális hagyományok megőrzésének fontosságára. 
A filmek Magyarországon, illetve a környező orszá-
gok magyarok lakta tájegységeiben készülhettek 2019. 
szeptembere és 2020. júliusa között. Egy-egy szerző 
maximum 3 kisfilmmel nevezhetett, és a filmek hosz-
sza nem haladhatta meg az 5 és fél percet. Az alkotót, 
Tomojka Vojtko Bélát arra kértük, röviden mutassa be 
olvasóinknak versenyfilmjét!
Bár korábban már néhány filmmel beneveztem hason-
ló megmérettetésre, erre a fesztiválra első alkalommal 
küldtem versenyanyagot. Témájául egy, a Bodrogköz-
ben megosztó személyiségnek számító festőművész, 
Nagy Enzoe Zoltán művészettel és az élettel kapcsolatos 
gondolatait választottam. Zoltán már a világ különböző 
pontjain tartott kállításokat, én személy szerint nagyon 
szeretem nyíltságát, őszinteségét, műveit.
A film az ÖnArcKép címet kapta, és Kisgéresben ké-
szült. Bár az alkotó nem itt született, nagyon közel áll 
személyéhez az a miliő, ahol korábban édesapja lelké-
szi feladatait végezte, és fiához hasonlóan alkotott. Saját 
bevallása szerint mindent itt tanult, ami fontos számá-
ra. Pillanatokra megjelenik a filmvásznon operaénekes 
felesége is, aki múzsaként végigkíséri egész pályáját.  
A filmnek az az egyik érdekessége, hogy az önmagát 
narráló művész miközben megörökíti a kisgéresi temp-
lomot, időnként szinkronban folytatja mondandóját.
A fesztivál zsűrije, Varjú Frigyes, Buglya Sándor és Kol-
tay Gábor írásban is véleményezte a kisfilmet, és azt 
fegyelmezett, remek beállításokkal, vágóképekkel, kiér-
lelt képsorokkal teli alkotásnak ítélte, amelyben egyedi 
és látványos a  képi megvalósítás. Egyúttal  mindhár-
man kiemelték az operatőri munka profizmusát. „Az 
elismerés nagyon megtisztelő, ugyanakkor visszaigazo-
lása annak, hogy jó úton járok.”

Nagy reményekkel indult a 2020-as év a 
vasárnapi iskolában Imregen. Januárban 
több tervvel kezdtük az évet, amelyben 
nagy segítségünkre volt Fekete Krisztián, 
a Petőfi-program ösztöndíjasa, akinek fo-
gadószervezete a Pro Cultura Imregh. A 
citera- és cimbalomjátéka minden januári 
és februári iskolában felcsendült farsangi 
mulatságaink alatt.
Lassan vártuk a tavaszt, készültünk a 
1848/49-es szabadságharc és forradalom 
megünneplésére, melyet egy nagyon szép 
műsorban március 3-án a kedves vendége-
inknek be is tudtunk mutatni. Az ünnep-
ségen részt vett Dr. Szilágyi Péter Ferenc, 
a Magyar Köztársaság Miniszterelnöksége 
Nemzetpolitikai Államtitkárságának mi-
niszteri biztosa és Czimbalmosné Molnár 
Éva, a Nemzetpolitikai Államtitkárság Fel-
vidéki Főosztály vezetője. Ebben a műsor-
ban megemlékeztünk a márciusi ifjakról, és 
bemutattuk Imreg községének magyar ha-
gyományait gyerekjátékban, karikázóban 
és táncban. S ezután jött a vírus, a lezárás! 
Akkor még nem tudtuk, hogy ez az első 
hullám. Nagyon hiányoztak a gyerekek, 
a mosolygós arcok, csillogó szemek. Mi is 
áttértünk az online világba, és próbáltuk 
pótolni a személyes kapcsolatot online népi 
játékokkal, kifestőkkel, magyar népszoká-
sokról szóló táncos videókkal a gyerekek 
számára. 

Júniusban, mikor már enyhültek a megszo-
rítások, betartva az egészségügyi előíráso-
kat, új erővel és új tagokkal bővülve folytat-
tuk a munkát. E nyáron nem lett szünidő 
a vasárnapi iskolában, mivel sok mindent 
kellett bepótolni. A járványhelyzetet fi-
gyelve folyamatosan dolgoztunk, hisz nem 
tudtuk, mikor lesznek újból betiltva a fog-
lalkozások. A júniusi, júliusi, augusztusi, 
szeptemberi és októberi foglalkozásokon a 
magyar nyelv és történelem mellett a ma-
gyar felfedezőkről tanultunk, nem feledve a 
kézművességet, zenét és táncot. 
Most ősszel, a második hullám közepén is-
mét várjuk a találkozást a csillogó szemek-
kel, a „Csilla néni, Norbi bácsi, ezt hogy kell 
csinálni?” kérdésekkel a gyerekektől. Hát 
ebben a helyzetben várjuk a karácsonyt, 
adventet, amikor reményeink szerint be-
mutatjuk a tanultakat a vasárnapi iskolából. 
Nagy örömünkre szolgált, hogy bővült kis 
csapatunk a környező falvak gyermekeivel 
2020-ban, s reménységgel várjuk a 2021-
es évet, mely reméljük egészséget és újabb 
csapattagokat tartogat számunkra, hogy to-
vább folytathatjuk az iskolát a tervezett idő-
pontokban, s hogy megvalósíthatunk majd 
egy anyaországi kirándulást is. A vasárnapi 
iskola megvalósulását a Kisebbségi Kultu-
rális Alap valamint a Bethlen Gábor Alap 
és az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
támogatta.             Ádám Norbert

Mondják, hogy az elidegenedés korszakában 
élünk, sokszor hiányzik belőlünk a közösségi ér-
zés. Mi, kórustagok minden héten megéljük az 
együvé tartozás érzését, megtaláljuk szerepünket 
kis közösségünkben, egy-egy kórusmű éneklése 
közben érezzük az egymásrautaltságot. Még szó-
lamokon belül is létrejönnek a nagy közösségben 
kisebbek, ahol egymásra utalva, egymást figyelve 
folyik a munka. Huszonötödik éve tapasztaljuk 
a közösség fontosságát és érezzük, hogy a közös 
éneklés összeköt bennünket, mélyíti kapcsolata-
inkat.
A tervezett folyamatos munkát ebben az év-
ben január 27-én kezdtük. Értékeltük az elmúlt 
2019-es évet, az 56 kóruspróbát, a 14 fellépést 
és a magyarországi albertirsai vendégszereplé-
sünket. Kitűztük feladatainkat a 2020-as évre. 
Új kórusműveket válogattunk a jövőre tervezett 
25 éves jubileumi ünnepségünkre.  Januárban 
még reméltük, hogy mint eddig minden évben, 
részesei lehetünk Nagykapos és vidéke egyházi 
ünnepeinek, együtt emlékezhetünk történelmi 
évfordulóinkon.
Március 12-én már a kész műsorunkat gyakorol-
tuk a március 15-i ünnepségekre.  Közös számmal 
is készültünk a Fekete Krisztián, Petőfi-ösztöndí-
jas zenetanár által alapított zenekarral, melynek 
tagjai kitűnő zenészek Bodrogközből és Ung- vi-
dékről. Ez volt tavasszal az utolsó próbánk! 
Március 12- től nyár elejéig  a COVID-19 járvány 
miatt nem találkozhattunk a gyülekezési korláto-
zások miatt. Mivel teljesen ismeretlen helyzettel 
álltunk szemben, nem gondolkodtunk hónapok-

ban, csak pár hétben. Ezekben a hónapokban ta-
pasztalhattuk meg a dalostársaink, embertársaink 
hiányát. Jöttek az sms-ek,  e-mail üzenetek, Mes-
senger hívások: meddig nem próbálhatunk?…,  
mikor mehetünk újra?…, hiányoznak a találkozá-
sok!…, nem tudom elérni X.Y.-t, nem tudod, mi 
van vele?...stb-  így tartottuk  egymással a kapcso-
latot.
A nyári hónapok jól alakultak és ismét együtt éne-
kelhettünk. Bizakodtunk, hogy részt vehetünk az  
államalapítási ünnepségen és méltán emlékezhe-
tünk  Szent István  királyunkra. Augusztus 20-án 
valóban megható megemlékezésben volt részünk. 
A kényszerű otthonlét, a több hónapos bezártság, 
a vegyes közhangulat és bizonytalanság után a két 
helyszínen megrendezett ünnepség sokakat von-
zott a helyszínekre. Kórusunk mindkét helyszínen 
szerepelt. Azután tovább folytak a próbák, készül-
tünk az Erdélyi János ünnepségre és az októberi 
megemlékezésekre. Ekkor már egyre gyakrabban 
szembesültünk azzal a hírrel, hogy ismét korlátoz-
zák a tömegrendezvényeken résztvevők számát. 
Szeptember 25-én csökkentett létszámmal ugyan, 
de megtarthattuk az Erdélyi János Napokat. Még 
egy próbát tartottunk és készültünk Imregre és a 
nagykaposi görög katolikus templomba, hogy fejet 
hajtsunk az aradi vértanúk emléke előtt. Sajnos, ez 
már nem valósulhatott meg.
Ismét marad a remény és bizakodás, hogy az ad-
venti várakozást már együtt élhetjük meg!

Baloghné Domonkos Malvin, kórusvezető

Milyen tervekkel indultunk, s mit sikerült megvalósítanunk 2020-ban
A nagykaposi Csemadok Alapszervezet mellett működő 

Erdélyi János Vegyeskar életéből
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Cserkész, fel a fejjel…
A cserkészcsapat alapítása óta eltelt év a 
szokásos zűrökkel és zavarokkal gyor-
san elsuhant. Kialakult egy állandó tag-
létszám, a „kemény mag“, akik lelkesen 
cserkészkednek napsütésben és esőben, 
hóban, fagyban, szélviharban, míg csak 
a vírusjárvány némi gátat nem szabott 
a nemes tevékenységnek. A foglalkozá-
sok zöme a Magyar Házban zajlott heti 
rendszerességgel, de volt téli portya a 
helmeci Nagy-hegyre a királyhelmeci 
cserkészekkel, volt cserkész farsang, vá-
rosi túra az Emlékezés napja (február 22. 
– Baden-Powellnek, a cserkészet alapító-
jának születésnapja) alkalmából is. A ka-
posi cserkészek bemutathatták korcso-
lyázás-tudásukat – avagy nemtudásukat 
– a sátoraljaújhelyi jégcsarnokban, és 
higgyék el, a hangulat kiváló volt akár az 
egyik, akár a másik kategóriát tekintjük.
Nyárra valamennyire enyhültek a jár-
ványügyi korlátozások, ennek köszön-
hetően került sor a „Trianon 100” ün-
nepségen való részvételre, valamint az 
„Összetartozás tüzének” a meggyújtásá-
ra Kaposkelecsényben a tájház udvarán. 
Lezajlott a Mécs László emlékünnepség 
is a nagykaposi római katolikus temp-
lomban. A nyári szünetben sor került 
egy túrára a Magyar Kálváriára, illető-

A 2020-as év fekete évként kerül be 
a legtöbb civil szervezet krónikájá-
ba. A járvány betörése kapcsán az 
intézkedések beárnyékolták, majd 
ellehetetlenítették a csoportosulá-
sokat, civil programok megvalósí-
tását, közös nemzeti és kulturális 
megemlékezéseinket.

A 21. század derekán, amikor az 
egyén közösségi élete egyébként 
is egyre jobban beszűkül, mert a 
modern technológiának köszönhe-
tően a lábunkat sem kell kitenni, 
hogy „jelen legyünk”, informáltak 
legyünk és kapcsolatban álljunk 
egymással, jelen helyzetben be-
zártságunk már nem csupán egyéni 
döntés kérdése. 

Reméljük, a 2021-es év nyit majd 
újra a közösségi élet felé. Régóta 
nem volt szükség annyira a közös-
ségi létezésre és programokra, mint 
ezután a nehéz időszak után. Vi-
szont a nehéz időszakok a történe-
lemben mindig új lendületet hoztak. 
A Csemadok „hőskorában”, amikor 
szinte ez volt az egyetlen formáci-
ója a felvidéki magyar kulturális 
találkozásoknak, a Csemadok meg-
nevezés gyűjtőnévvé vált. Egyet 
jelentett az együvé tartozással, a 
közös gondolkodással és a jobbítás 

szándékával. Ugyanennek az elánnak 
kellene érződnie majd, amikor újra 
szabadon szervezhetők a programok 
és közösségi találkozások. 

A Csemadok jövő évi vagy rövid- és 
hosszútávú programjainak tervezése-
kor miben kell a mindenkori vezető-
ségnek gondolkodnia és milyen úton 
kell járnia? Megőrizve az eddigi ér-
tékteremtő és értékőrző munkát való-
színűleg nyitnia kell olyan társadalmi 
csoportok felé is, akik szintén érzik a 
magyar közösségi lét szükségességét, 
viszont számukra már nem elegen-
dő hívószó csupán maga a Csema-
dok megnevezés (mert nem ismerik, 
mert a korábbi generációk által nem 
kapcsolódtak hozzá, stb.). A jó hír 
az, hogy az érték nem a megnevezé-
sekben rejlik, hanem az emberekben, 
akik mögé állnak és csatlakoznak 
hozzá. Városunkban is rengeteg tehet-
séges és értékes ember van, különféle 
kedvtelésekkel és különféle tudással. 

A mai kor Csemadokjának az lehetne 
a célkitűzése, hogy mint Felvidék leg-
nagyobb magyar civil szervezetének 
nagykaposi kis egysége, összefog-
ja Nagykapos lakosainak közösségi 
igényeit, és ennek mentén különbö-
ző típusú és spektrumú programokat 
szervez, amely kapcsán megvalósul a 

legfontosabb cél: erős, összetartó, ma-
gyar közösség épül ki, akinek tagjai 
ismerik egymást, támogatják egymás 
tevékenységeit és közösen dolgoznak 
az itthoni boldogulás és itthoni jóllét 
jelenéért.

Úgy vélem, a Csemadok központi 
tevékenységének mindig az egyete-
mes magyar kultúra közvetítése kell, 
hogy a célja legyen. Mint ahogy a ko-
rábbi évtizedekben mindig, nemzeti 
ünnepeink és emlékezéseink méltó 
megszervezése, a kultúrcsoportok 
támogatása és nyilvánosságának biz-
tosítása, kulturális előadások (irodal-
mi, színházi, zenei, stb.) közvetítése. 
Emellett a fővonalú tevékenység mel-
lett viszont a mai kor közössége más 
műfajok és programok megszervezé-
sét is üdvözölné, amely „vonulatok” 
élére biztosan tudna a nagykaposi 
Csemadok Alapszervezete lelkes ön-
kénteseket állítani, akik össze tudnák 
fogni az adott témában érdeklődőket, 
és saját szervezésű programjukkal is 
tudnák színesíteni Nagykapos kultu-
rális palettáját. Ilyen „munkacsopor-
tok” kialakulhatnak pl. az alábbi terü-
leteken is, a Csemadok szervezésében 
vagy támogatásával:

- hobbi, barkácsolás, kertészkedés,
 sütés-főzés, kézműveskedés
- egészség és család (gyereknevelés,
 pszichológia, egészségmegőrzés) 
- történelmi emlékezet, történelmi
 ismeretek, történelmi jelentőségű 

 tájak felfedezése
- oktatási, nevelési, fejlesztő
 programok
- kirándulás, sport, mozgás
- hitélet

Mindezen nyitás más területek felé 
viszont nem lehet öncélú, nem le-
het csupán néhány vezetőségi tag 
célja, ehhez Önre van szükség, ked-
ves olvasó! Önre, aki már gyakor-
ló Csemadok-tag, vagy még csak 
jövőbeli Csemadok-tag: legyen 
szíves, hallassa a hangát, jöjjön el 
a legközelebbi rendezvényre, és 
mondja el, miben tudna segíteni, 
miben látja a közösségépítés ered-
ményességét. Szeretettel várjuk, re-
mélhetőleg hamarosan személyesen 
is találkozunk!

A Csemadok munkájának népsze-
rűsítésében, a közvetíteni kívánt 
kulturális és nemzeti értékek em-
berekhez való eljuttatásában, a 
közösségépítésben a Nagykapos.
ma szerkesztősége minden olyan 
támogatást és segítséget megad, 
amely jelenleg rendelkezésére áll. 
Továbbra is élni fogunk az inter-
net „megmozgató” erejével, hogy 
a nagykaposi magyar értékeket és 
érdekeket minél több helyi olvasó-
hoz eljuttassuk. Higgyék el, együtt 
közösséget tudunk építeni!

Bálint Annamária, a nagykaposi 
Csemadok ASZ vezetőségi tagja

Quo vadis, Nagykaposi Csemadok?

leg a közismert Smaragd-völgybe. Az 
év legnagyobb rendezvénye kétségkívül 
a július 20–22-én megtartott három na-
pos tanyázás volt, a csapat mentorának 
Danczi Ákosnak a vezetésével. Nyu-
godtan állíthatjuk: a résztvevők, vezetők 
és cserkészek egyaránt egy életre szóló 
élménnyel lettek gazdagabbak. (És nem 
csak a „millió”, sokak szerint „milliárd”, 
- de mindenesetre sok – szúnyog miatt.)
Cserkészeink még egy kis bemutatót 
tartottak a kistárkányi hittanosoknak, 
és természetesen részt vettek a jól sike-
rült Szent István – napi ünnepségeken. 
Szeptemberben két csapattag mélyít-
hette el cserkésztudását a debrődi őrs-
vezető képzésen, a cserkészcsapat veze-
tő-utánpótlását biztosítva ezáltal. Ez már 
jövőbemutató tevékenység, de a vírus 
ellentámadásba lendült, így az új cser-
készév munkáját eddig sajnos nem sike-
rült megkezdeni. Tudjuk, hogy egyszer 
minden véget ér: a vírusjárvány is. 6. sz. 
nagykaposi Mécs László cserkészcsapat 
nemre, korra és vallási hovatartozásra 
való tekintet nélkül szeretettel vár min-
denkit, aki szeret jó társaságban lenni, 
az alapító elgondolása szerint játszva ta-
nulni és ezért némi katonai fegyelmet is 
elviselni.      - tf -


