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Áldott, békés karácsonyt és boldog új évet kíván  
a 15 éves nagykaposi Magyar Ház közössége!
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A  felvidéki magyar óvodák számára írt ki pá-
lyázatokat a  Rákóczi Szövetség. A  program le-
bonyolítója a  nagykaposi Magyar Közösségi 
Házban székelő nemzetileg kiemelt intézménnyé 
nyilvánított   Rákóczi Hálózat.

      A Rákóczi Szövetség 1989 óta áll a határon túli 
magyarság szolgálatában. Kiemelt céljai között 
szerepel a magyar-magyar kapcsolatok erősítése, 
az anyanyelv ápolása, a magyar oktatási intézmé-
nyek és a magyar családok támogatása. E célok 
mentén szervezte meg 2018-ban a  Felvidéket 
és régiónkat is érintő tevékenységeit, melyekből 
kiemelkedik a „Magyar diákok és tanárok talál-
kozója“ valamint az óvodai és iskolai beiratkozási 
program.

Az idén tizenkilencedik alkalommal „találkoz-
tak“ magyar diákok és tanárok a sátoraljaújhelyi 
Magyar Kálváriánál július 2-8. között. Az össz-
magyar középiskolás tábornak különleges han-
gulatot és jelentőséget adott, hogy az elmúlt 18 
táborhoz hasonlóan képviseltette magát a Kár-
pát-medencei magyar fiatalság színe-java, de 
idén először 50 fővel a diaszpóraközösségekből 
(Olaszország, Macedónia, Egyesült Államok, 
Kanada, Brazília, Argentína, Ausztrália) érkező 
magyar középiskolások is erősítették a 400 fős 
résztvevői gárdát. A táborozók a nagykaposi Ma-
gyar Ház szervezésében a Felvidékre is ellátogat-
tak, Kassán felkeresték a rodostói házat, a Szent 
Erzsébet dómot, Márai-házat és az Óváros fon-
tosabb magyar vonatkozású emlékeit, valamint 

A Rákóczi Szövetség tevékenysége 
a Felvidéken

megtekintették Bodrogköz és Ung-vidék látniva-
lóit: jártak Borsiban II. Rákóczi Ferenc szülőkas-
télyában, Doboruszkán, Dobó István sírjánál és 
Nagyszelmencen a kettévágott faluban. A tábor 
felvidéki napjának szervezésében a  nagykaposi 
Magyar Közösségi Háznak óriási segítséget nyúj-
tott a nagyszelmenci Dobó István Alapiskola kö-
zössége.

A Rákóczi Szövetség magyar iskolaválasztást 
szolgáló Beiratkozási Programja 2004 óta zaj-
lik annak érdekében, hogy minél több külhoni 
magyar család merje vállalni gyermeke magyar 
tannyelvű iskolába íratását, vállalva ezzel a ma-
gyar közösségek megmaradását is. A Szövetség a 
szeptemberi iskolakezdést követően 350 helyszí-
nen mintegy 8000 határon túli, gyermekét ma-
gyar iskolába írató családnak fejezi ki elismerését 
ösztöndíjával. A program érinti a teljes Felvidé-
ket, ahol közel 3600 diák részesül az ösztöndíj-
ban.  
Az ösztöndíjátadókra Ung-vidéken szeptember 
14-én került sor három helyszínen, a nagykaposi 
Magyar Közösségi Házban, a vajáni Református 
Egyházi Alapiskola és a nagykaposi Erdélyi János 
Alapiskola épületében. A Rákóczi Szövetség kép-
viseletében Csenger Orsolya és Sullivan Ferenc 
régiónkban összesen 108 kisgyermek szülei ré-
szére adták át az ösztöndíjat támogatási szerző-
dés megkötésével.  
 A magyar iskolaválasztási program másik fontos 
eleme az Óvodai Program, melynek keretében 

a Rákóczi Szövetség minden évben ajándékcso-
maggal kedveskedik az iskolaválasztás előtt álló 
óvodásoknak. A csomagok néhány, az iskolakez-
déshez hasznos felszerelést rejtenek – valamint 
egy levelet a szülők részére. E levélben a Szövet-
ség egy érvgyűjteményt oszt meg a szülőkkel, 
hogy figyelmüket a beiratkozások időszakában 
a magyar iskolák felé irányítsa. A korábbi évek 
iskolakezdő ajándékcsomagja helyett idén de-
cemberben egy Mátyás király mesekönyvvel és 
egy tábla csokoládéval kedveskednek minden 
óvodásnak. Az ajándékok december 1-jéig meg-
érkeznek Ung-vidékre is.  
Az iskolaválasztási kampány során a Felvidéken 
több mint 13 ezer gyermek kap ajándékcsomagot 
karácsony előtt. Jövő év tavaszán pedig minden 
célalaphoz az iskolakezdők számára jó minőségű 
iskolatáskát juttat majd el a Szövetség, hogy a 
magyar iskolát választó szülők a beiratkozáskor 
az iskolákban átvehessék a táskákat döntésük el-
ismeréseként.

Novemberben Tatán találkozott a Rákóczi Szö-
vetség a felvidéki hálózati szervezeteinek veze-
tőivel. A hálózat, mely immár egy éve Rákóczi 
Hálózat néven, mint nemzetileg kiemelt intéz-
mény a nagykaposi Magyar Közösségi Házban 
székel,  újra egy az egész Felvidéket érintő pályá-
zati program lebonyolítására kapott megbízást, 
mégpedig a felvidéki magyar óvodák program-
jainak támogatására. A pályázat anyaga elér-
hető a Rákóczi Szövetség honlapján.

Vályi Edit

A “málenkij robot”, vagy ahogyan a népnyelv 
emlegeti, a “fogság” Ung-vidék múltjának kitö-
rölhetetlen fejezete. Valamennyi családot súlyo-
san érintett az esemény, hisz ereje teljében lévő 
férfiakat vittek el otthonukból. 
2018. október 28-án azokra a nagykaposi apákra, 
férjekre, testvérekre emlékeztünk, akik már soha 
nem térhettek haza, idegen földben leltek örök 
nyugalomra. 
A megemlékezést Tolcsvay Antal szavalata nyi-
totta. Mihók Gábor a nagykaposi Csemadok 
Alapszervezet vezetőségi tagja beszédében felele-
venítette az érintett családok emlékezetéből kitö-
rölhetetlen eseményeket és következményeit. A 

Megemlékezés a kényszer-
munkára elhurcoltakról

történelmi egyházak képviselőinek közös imáját 
követően az Erdélyi János Vegyeskar rövid prog-
ramjával tisztelgett az elhurcoltak emléke előtt. A 
megemlékezés végén a résztvevők az elhurcoltak 
emlékoszlopánál helyezték el a kegyelem koszo-

rúit. E kopjafa nemcsak emlékhely, de történel-
münk útjelzője is, mely segíti majd a jövő gene-
rációit a maga valóságában megismerni a múltat 
és segíti fenntartani az emlékezés lángját.

Lakatos Denisza

A Nagykapos és Vidéke Társulás az idén is 
megvalósította a Vasárnapi Iskola Programot a 
peremvidéki falvakban élő, idejük nagy részét 
szlovák nyelvi közegben töltő magyar gyerekek 
nyelvi és identitásbeli asszimilációjának megaka-
dályozása és a magyar azonosságtudat elmélyíté-
sének céljából. A vasárnapi iskola megvalósítása 
négy éves múltra tekint vissza. Az elmúlt évek 
eredményeként sikerült elérnünk, hogy a pe-
remvidékről származó gyerekek felfedezzék és 
büszkék legyenek a gyökereikre, a 2017/2018-as 
iskolai évben pedig már voltak olyan szülők, akik 
magyar iskolába íratták gyermeküket tevékeny-
ségünknek köszönhetően. A vasárnapi iskola ke-
retén belül havi egy alkalommal játékos magyar 
nyelvű foglalkozásokat biztosítunk a gyerekek 
részére. Az idei év első felében a foglalkozások 
Nagykaposon zajlottak Varga Katalin és Tibor 
vezetésével, majd szeptembertől Ádám Csilla és 
Norbert már Imregen tartották az órákat. 
A foglalkozások tematikája nagyon sokrétű. A 

tanulók megismerkednek a magyar történelem-
mel és irodalommal, a híres magyar személyisé-
gekkel, a nemzeti ünnepekkel és szimbólumok-
kal valamint a magyar népi kultúrával. Minden 
alkalom népi játékokkal és táncházzal kezdődik 
és népmesék vetítésével végződik. Kézműves 
foglalkozások keretében különböző szimbólu-
mok, szövegfeldolgozások és ajándékok készül-
nek. Felhasználásra kerültek a Balassi Intézet 
szókincsfejlesztő, játékos szókirakói,  érzelmi 
kártyái, történetalkotó kockajátéka ill. memória-
fejlesztő dobble  kártyái. Játékos feladatok segít-
ségével gyakorolják az olvasást, a szövegértést és 
a helyesírást. Mivel a foglalkozások oldott hangu-
latban és hozzáértő gyerekcentrikus pedagógu-
sok irányításával zajlanak, ezért a vasárnapi isko-
la nagyon népszerű a tanulók körében. A projekt 
megvalósulását a Bethen Gábor Alap, az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma  és a Kisebbségi Kul-
turális Alap támogatta.

Gabri Kornélia

Vasárnapi iskola az Ung-vidéken
A Mécs László Könyvtár 2004-ben jött létre a nagy-
kaposi Magyar Közösségi Házban. A könyvtár a tör-
ténelmi Ung vármegye szellemi és történelmi hagya-
tékát, valamint a régióhoz kötődő szerzők munkáját 
hivatott összegyűjteni, feldolgozni és a nagyközönség 
részére megismerhetővé tenni valamint regioná-
lis könyvtárként működve a kutatók, tudományos 
munkát végző szakemberek számára kutathatóvá, 
elérhetővé tenni az összegyűjtött anyagot. Jelenleg 
több mint 3000 kötettel, többszáz időszaki kiadvány-
nyal, korhű dokumentummal rendelkezik. Az elmúlt 
években sikerült  Skultéty Csaba nagykaposi hagyaté-
kának és Mikolay Imre által összegyűjtött, régiónkra 
vonatkozó anyagának a feldolgozása.  
A feldolgozott anyagok nemcsak magában a könyv-
tárban, hanem intézményünk honlapján (www.
nvt-magyarhaz.eu) is elérhetőek, mint az Erdélyi 
János, Apáti Miklós és Mécs László dokumentum-
portál, ahol e neves személyiségekről megtalálható 
számos, máshol nem elérhető információ. Könyv-
tárunk és a benne végzett munka célja, hogy a régi-
ónkat érintő alkotásokat, az Ung-vidékhez kötődő 
neves történelmi személyiségek életét és munkáit is 
közkinccsé és hozzáférhető tegyük. 
Az egykori Királyhelmeci Városi Egyetem volt igaz-
gatójával, Gilányi Istvánnal megegyezés született ar-
ról, hogy a Mécs László Könyvtárnak adományozza 
az egyetem könyveit. A Bethlen Gábor Alap támoga-
tásának köszönhetően elkezdődött a könyvek kivá-
logatása, elhozatala, rendszerezése és a könyvtárban 
való elhelyezése.
A történelmi, tudományos háttér gondozása, az újabb 
dokumentumok és anyagok szakszerű feldolgozása 
állandó szakmai munkát igényel.  Továbbra is foly-
tatni szeretnénk a megkezdett tevékenységet, hogy 
ne vesszenek el az értékes alkotások, és ne szakadjon 
meg a könyvtár működésének folytonossága. A ter-
vek szerint a jövőben a könyvtár főleg a várossal és 
a régióval kapcsolatos irodalmi alkotások gyűjtésére 
fókuszál majd. Az összegyűjtött könyvek, korabeli 
újságok, térképek, képeslapok, levelek és más kordo-
kumentumok nem lesznek kikölcsönözhetők, ám a 
közösségi házban bárki tanulmányozhatja majd őket.

Gabri Kornélia

Bővül a Mécs László könyvtár állománya
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Rólunk í r ták  . . .

A leleszi premontrei apátság 
története

a 2014. júniusi számban megkezdett könyv folytatása

A rendház, templom és a ká-
polna építésének időrendi 
besorolása

	 Betűit	 Lehóczky	Tivadar,	 bizottsági	
tag,	 így	 értelmezte:	 „Venerabilis Do-
minicus Praepositus Lelesziensis Mo-
nasterii S. Crucis (ország címere). In 
Honorem Caspar, Melichor, Balthazar. 
Anno reperataesalutis 1400”1	Kár,	hogy	
a	 sokat	 emlegetett	 műremek,	 ma	 már	
nincs	 az	 épületben.	Aki	 látni	 szeretné,	
az	a	kassai	kelet-szlovákiai	múzeumban	
tekintheti	meg.	

	 Pálóczy	 Domonkos	 idejében,	 meg-
közelítőleg	 1400-ra,	már	 elkészültek	 el	
a	Szent	Mihály-kápolna	freskói	is.		
	 Egy	1470-ben	készült	jegyzék	tartal-
mazza	azokat	az	összegeket,	amelyeket	
a	leleszi	prépostság	vetett	ki	jobbágyaira	
a	kolostor	templomtornyának	építésével	
kapcsolatos	 kiadásokra	 az	 általuk	 vég-
zett	munka	megváltása	fejében.2 
Bacskai	 Balázs	 prépost	 1451-ben	
a	templom	hajóját	faragott	kövekből	új-
jáépítette.	
	 1500-ban	a	megrongálódott	konvent	
épült	újjá	Kornis	Benedek	 (1500-1518)	
szorgalmazására.	 Kornis	 drivastei	 püs-
pök	 volt,	 előzőleg	 a	 váradi	 káptalan	
kanonokja,	aki	az	1498-as	törvény	értel-
mében	vette	fel	a	rend	ruháját.3	Benedek	
prépost	 befolyásos	 emberek	 segítsége	
révén	szerzett	pénzt	a	kirabolt	és	szinte	
rommá	vált	rendház	felújítására.	Ezenkí-
vül	 sikerült	 pénzhez	 jutnia	 végrendele-
tek	útján	is.	Például	Szabó	József	a	halá-
los	ágyán	300	aranyat	hagyományozott	a	
leleszi	rendházra	1503-ban.4 
	 1538-ban	hatalmas	tűzvész	pusztított	
a	 templomban.	A	 freskókat	 tönkretette,	
ezért	 is	 rendelte	el	később	Szegedy	Pál	

1	 Nátafalussy	1871:	619
2	 Marosi	1987
3	 Szabó	1944
4	 Žažová	2012

prépost	(1588-1597)	a	falfestmények	be-
meszeltetését.5 
	 A	 mohácsi	 vészt	 követően	 egymás	
után	érték	a	támadások	a	rendházat.	Pé-
csi	 János	 prépost	 1546-ban	 engedélyt	
kapott	 Zsigmond	 királytól,	 tekintettel	 a	
prépostság	pótolhatatlan	értékeire,	sánc-
cal	árkolt	kőfal	felépítésére	és	az	épület	
bástyákkal	való	megerősítésére.	
	 Sajnos,	a	gyengécske	falak	nem	tud-
tak	 ellenállni	 Perényi	 Gábor	 támadásá-
nak,	aki	társaival	együtt	1556-ban	rontott	
a	 rendházra.	Bolussich	Ágoston	prépost	
1559-es	 jelentése	 alapján	 a	 Perényi	 ál-
tal	okozott	kár	 elérte	 a	4000	aranyat	 is.	
Nemcsak	 az	 arany	 és	 ezüst	 kelyheket,	
tálakat,	 kereszteket	 rabolta	 el,	 elhajtotta	
az	állatokat,	kifosztotta	a	terményraktárt,	
ahonnan	 búzát,	 szalonnát,	 sajtot,	 zsírt	
és	bort	vitetett	 el.	Kirabolta	Vajdácskát,	
Nagy-	és	Kiskapost	is.	Mindennek	tetejé-
ben	összetörte	a	templomi	oltárokat	és	a	
szentképeket,	szétverette	a	burkolatkövet	
és	leverette	az	egész	tetőszerkezetet.6 
	 A	rendház	északi	oldalán,	az	északke-
leti	 bástyán	 egy	1633-ból	 származó	kő-
feliraton	Telekessy	István	prépost	(1629-
1639)	 neve	 olvasható,	 aki	 kijavíttatta	
a	konvent	külső	falait	és	az	erődítéseket	
is	újjáépíttette.	Neki	köszönhető	a	torony	
órájának	a	megjavítása	és	az	első	emelet	
felépítése	is.7 
	 Somogyi	Ferenc	prépost	(1654-1666)	
tovább	 folytatta	 az	 építkezést	 1656-ban	
az	északi	oldalon.	Itt	elkészült	a	második	
emelet	is.	Fundaló	János	kőművesmester	
250	arany	fejében	megbízást	kapott	a	fő-
bejárat	 felett	 háromemeletes	 torony	 fel-
építésére,	ezenkívül	a	boltíves	bejáratok	
elkészítésére	minden	emeleten,	hálószo-
ba	építésére	az	intéző	részére,	és	a	bejárat	
díszítésére	faragott	kövekből.8 
	 A	 leleszi	 templom	 másfél	 mázsás	
nagyharangját,	 Fustel	 János,	 egri	 ha-
rangöntő	 öntötte	 1694-ben.	 A	 templom	
szépítése	 kapcsán	 meg	 kell	 említeni	

5	 Varga	1994
6	 Žažová	2012
7	 Szabó	1944
8	 Žažová	2012

Írta: Tökölyi Angéla
Felvidek.ma, 2018.11.04.

Hartmann	 József	 nevét	 is,	 aki	 1740	 és	
1760	között	egyházi	székeket,	antependi-
umokat9	és	szobrokat	készíttetett	a	temp-
lom	javára.10 
	 Egy	1715-ből	 származó	okirat	 a	ko-
lostor	 alatti	 kripta	 használatát	 engedé-
lyezte	a	Sennyei-család	 részére	mint	 te-
metkezési	helyet.11 
	 A	prépostság	újjászületése	1733-1751	
között	 következett	 be.	 Kunitz-Weissen-
burg	Károly	Ferenc	prépost	az	elhanya-
golt	 konventet	 saját	 vagyonából	 hely-
reállította,	 és	 az	 épületet	 az	 oromfalak	
helyén,	 kelet	 és	 nyugat	 felől,	 egy	 eme-
letsorral	 megtoldotta.	 Ezzel	 az	 épület	
elnyerte	a	végleges	 formáját.	Díszkertet	
létesített	 és	 üvegházat	 építtetett	 a	 rend-
ház	 köré.12	 Itt	 szeretném	 megjegyezni,	
hogy	 Žažová	 tanulmányában	 Somogyi	
Ferencet	 nevezi	 meg	 két	 emelet	 meg-
építtetőjének	 a	 levéltári	 adatok	 alapján,	
de	 csak	 az	 északi	 homlokzatot	 említi.	
Kunitz-Weissenburg	 prépostot	 pedig	 a	
teljes	tetőszerkezet	átépíttetőjeként	tartja	
számon.13	Kalinová	azzal	a	ténnyel	is	ki-
egészíti,	hogy	a	 rendház	a	mai	 formáját	
az	 utóbbi	 prépost	 idejében	 kapta	 meg,	
mert	 az	épületet	 a	 szárnyakon	emelettel	
toldotta	meg.14	 Ennek	 alapján	 leszögez-
hetjük,	hogy	a	teljes	második	emelet	nem	
egy	időben	épült,	először	az	északi	hom-
lokzat,	 majd	 a	 keleti	 és	 nyugati	 szárny	
nyerte	el	végleges	formáját.	
A	 belső	 terek	 legfontosabb	 és	 leglátvá-
nyosabb	 átalakítása	 barokk	 stílusban	
történt.	 A	 templom	 oltárokkal	 bővült,	
felépült	 a	 díszes	 szószék	 is.	A	 konvent	
épületében	 stukkók	 készültek.	 A	 Szent	
Mihály-kápolnában	 felépült	 a	 karzat,	 és	
a	mennyezet	is	barokk	átalakuláson	ment	
keresztül,	amely	az	eredeti	falfestménye-
ket	 figyelmen	 kívül	 hagyta.	 A	 kápolna	
karzatának	 felépítésével	 kapcsolatban	
szintén	 kétségek	merültek	 fel.	 Pauluso-
vá	Silvia	 a	Somogyi-féle	 építkezés	 idő-
szakára	 teszi	a	kápolna	átalakítását,	 sőt,	
a	karzat	 építését	 is	 független	munkának	
tartja,	 szemben	 a	 Kunitz-féle	 barokk	 
átalakításokkal.15 
	 Ebben	az	időben	Jászón	tevékenyke-
dett	Johann	Lukas	Kracker	(1717-1779),	

9	 oltárelő,	 az	 oltárasztalnak	 művészien	 díszített	
változata
10	 Varga	1994
11	 Žažová	2012
12	 Varga	1994
13	 uo.
14	 Kalinová	2012
15	 Kalinová	2012

barokk	festő,	aki	a	leleszi	sekrestye	fres-
kóját	is	festette.	Sajnos,	az	1787-ben	el-
készült	Szent	Norbert	jelenet	a	XX.	szá-
zad	második	felében	teljesen	elpusztult.16 
A	 rendház	XVIII.	 századi	 külső	megje-
lenését	 is	 a	 festő	 képeiről	 ismerhetjük.	
Magyarjesztén	még	a	XIX.	század	elején	
volt	két	jelzett	kép	Leleszről,	mely	a	kon-
vent	korabeli	kinézetét	ábrázolta.17 
	 1772-ben	 megtörtént	 a	 második	 ha-
rang	 felszentelése.	A	 harangöntő	 Fustel	
József	volt,	aki	a	Boldogságos	Szűz	tisz-
teletére	készítette	el	a	harangot.18 
	 1781-ben	 újabb	 bővítés	 indult	 meg.	
Schochovszky	 Ágoston	 adminisztrátor	
gazdasági	építkezésbe	fogott.19 
	 II.	 József	 premontrei	 rendet	 érintő	
feloszlató	rendelete	(1787)	megkövetelte	
a	rendház	vagyonának	az	összeírását	is.	A	
leltárból	információt	szerezhetünk	a	rend	
tulajdonában	lévő	épületekről.	Az	össze-
írásban	a	következő	ingatlanok	szerepel-
nek:	a	konvent	épülete,	templom,	temető,	
amely	 észak	 felől	 állt	 szomszédságban	
a	 rendház	 épületével,	 falazott	 ólak,	 für-
dőház,	 kocsiszín,	 magtár,	 virágoskert	
üvegházzal,	nem	messze	tőle	királyi	út,	a	
Latorca	folyón	pedig	hajókikötő.20	1802-
ben	 a	 rend	 I.	 Ferenctől	 újra	 engedélyt	
kapott	a	működésre.	Az	itt	készült	jelen-
tésből	 azt	 is	megtudjuk,	 hogy	 az	 épület	
felújításra	vár,	de	lakható	állapotban	van,	
mert	a	tetőt	az	egyházi	alapból	felújítot-
ták.	A	templom	állapota	jó,	de	a	tetőszer-
kezete	cserére	szorul.	A	tornyot	1792-ben	
elpusztította	egy	heves	szélvihar,	ezért	a	
legkisebb	 költségek	 mellett	 szükséges	
az	 újjáépítése.	 A	 templom	 burkolatkö-
vét	 Szentesből	 származó	 négyszög	 for-
májúra	 alakított	 természetes	 kövekből	
kellett	 újra	 lerakni.	A	 jelentésből	 azt	 is	
megtudjuk,	 hogy	 a	 templom	átkerült	 az	
egyházközség	kezelésébe,	de	továbbra	is	
a	konvent	birtokolta	az	újjáépített	paró-
kiát,	 falazott	 ólakat,	 kocsiszínt,	 kántor-
lakást,	 az	 iskola	 épületét,	 magtárakat,	
majort,	az	erdészlakot,	mesterműhelyt,	a	
mester	lakását,	az	üres	malmot	és	az	öreg	
négykerekes	malmot,	 a	 latorcai	 kikötőt,	
két	gyümölcsöskertet,	virágoskertet	és	az	
elkerített	legelőket.21 

16	 uo.
17	 Varga	1994
18	 uo.
19	 uo.
20	 Žažová	2012
21	 uo.

Háztáji vásár és népi mesterségek napja Nagykaposon
Nagykaposon a Magyar Közösségi Házban, 2018. novem-
ber 14–én a Cseperedő program keretén  belül, szülők isko-
lája rendezvényen,  Dr. Süll Tamás komáromi lelkész, pár-
kapcsolati tanácsadó előadását hallgatták meg a  Ringató 
foglalkozásokra járó anyukák és az érdeklődők. 

Az előadás témája:  Feleség és/vagy édesanya  volt.  Az előa-
dást egy rövid bemutatkozás előzte meg, majd az előadó 
megkérdezte a jelenlévő anyukákat, ki hogyan sajátította el 
az anya szerepet, mikor érezték magukat először anyának. 
A válaszokból kiderült, hogy mindenki másképp és más-
hogyan éli meg az anyává válás szerepét. Többek között az, 
hogy milyen mintákat hoznak a szülők az eredeti család-
ból, emellett meghatározzák az elvárások, hiedelmek, szo-
kások és értékrendek. 
Fontosnak tartotta azt a kérdést is, hogy miért is nem tanít-
ják ezt az iskolában, miért hiányzik az oktatási rendszerből 
az ilyen jellegű tantárgy, pedig maga az anyai szerep felér 
egy hivatással. 
Továbbá az előadó azt is hangsúlyozta, hogy az apukáknak 
is fontos szerepe van a családban, amíg az anya bizalmat, 
szeretetet, törődést ad, addig az édesapa a biztonságot 
nyújtja a családnak.                                               Jakab Krisztina

Szülők Iskolája a Magyar Közösségi Házban

Őszi háztáji vásárt és népi mestersé-
gek napját rendeztek november 3-án  
Nagykaposon. A gyerekeket kézmű-
ves foglalkozással, játszószigettel és 
népi mesterségek bemutatójával vár-
ták.

A „Helyit eszem, helyitől veszem, 
mert helyin az eszem” szlogennel 
meghirdetett programra már nem 
először került sor. Az esemény szá-
mos érdeklődőt vonzott.  A szokatla-
nul meleg, kellemes idő is kedvezett a 
szabadtéri rendezvénynek, amelyet a 
Magyar Ház udvarán és a hozzá tar-
tozó Háztáji Vásárudvaron tartottak.

A Háztáji Vásárudvart anyaország-
beli támogatásnak köszönhetően 
2017 októberében adták át azzal a 
céllal, hogy a helyi és környékbeli kis-
termelők számára piacteret tudjanak 
biztosítani.

Az ötletet megvalósítók abban bíz-
nak, hogy a helyi termékek iránti 
kereslet fellendítésével segítik a szü-
lőföldön való boldogulást az ott élők 
számára. A helyi gazdaság élénkítése 
segítheti a fiatalok megmaradását 
szülőföldjükön. A vásárudvar átadá-
sakor Gabri Rudolf, a nagykaposi   
Magyar Ház igazgatója úgy nyilatko-

zott, hogy mindig a helyi igényekre 
igyekeznek reagálni, és olyan fejlesz-
téseket kivitelezni, amelyekre valós 
igény mutatkozik.

Kedvelt a kulturált piactér

Az eltelt egy év és a szombati vásár-
nap is igazolta szavait, hiszen az azóta 
megszervezett piacnapok iránt nagy 
az érdeklődés.   Elmondása szerint a 
piacnap meghirdetését követő pár 
napban az összes vásárasztalt lefog-
lalják a helyi és környékbeli termelők. 

 November 6-án reggel 9:30 óra-
kor a nagykaposi Erdélyi János 
Alapiskolában tartotta előadását dr. 
Messik Miklós, a Magyar Emléke-
kért a Világban Közhasznú Egyesület 
(MEVE) elnöke az „Emlékek nélkül 
nemzetnek híre csak árnyék – Magyar 
emlékek nyomában Európában” ki-
állításról. Az előadást Fazekas Lídia 
iskolaigazgató nyitotta rövid üdvözlő 
beszéddel, majd átadta a szót Messik 
Miklósnak. A bemutatóban London 
és Párizs olyan nevezetes épületeit 
emelte ki, amelyek magyar neveze-
tességek nevéhez kötődnek valami-
lyen úton. Többek között két olyan 
londoni hídról is szó esett, amelynek 
tervezője William Tierney Clark, 
aki egyben a budapesti Széchenyi 

Magyar emlékek nyomában 
– Kiállítás és előadás az Erdélyi 

János Alapiskolában

Jelenleg huszonöt vásárasztalt tud-
nak biztosítani az érdeklődők számá-
ra, amelyet térítésmentesen vehetnek 
igénybe a vásárosok.

Kulturált körülmények között meg-
felelő felszereltségű piactér biztosítja  
a kistermelők és a látogatók számára 
a kellemes időtöltést.

Az idén ez volt a második termelői 
piacnap, de karácsony előtt még sor 
kerül egyre. Gabri Rudolf úgy nyilat-
kozott, a céljuk az, hogy a piacnapok 

havonta rendszeressé váljanak, így a 
kereskedők és a vevők számára is elő-
re tervezhető legyen a program.
Az árusok között volt almát, szilva- 
lekvárt, szörpöt, tésztát, mézet, aszalt 
gyümölcsöt, gyümölcslét, díszes 
mézeskalácsot, horgolt díszeket, vi-
aszgyertyákat, drótból készült éksze-
reket, kézműves játékokat, kosarat, 
sajtot és kürtőskalácsot árusító egya-
ránt. Jó volt a hangulat, a vásárosok 
ismerkedtek, beszélgettek, tapaszta-
latot cseréltek, a vásárlók kóstolgat-
tak és persze vásároltak is. A gyere-
kek pedig a ház előtti udvaron népi 
gyermekjátékokkal ismerkedhettek, 
és a fafaragás mesterségének titkaiba 
is betekinthettek.
A rendezvények megvalósulását a 
magyar kormány, a Miniszterelnök-
ség Nemzetpolitikai Államtitkársága 
és a Bethlen Gábor Alap támogatja.
A  nagykaposi Magyar Házban szá-
mos sikeres rendezvényt tartottak 
és tartanak immár 15 éve, amelyek 
sora a vásárudvar kialakításával to-
vább bővült. Tevékenységükről bát-
ran állítható, hogy rendezvényeik 
mindegyike előbbre viszi a  helyi és 
környékbeli magyar közösség ügyét, 
és  maga a Magyar Ház valóban a kö-
zösséget szolgálja, ahogyan annak 
küldetését a kezdetekben megfogal-
mazták.

2018. november 10-én a 7500 választásra jogosult nagykaposi polgár-
ból csupán 2593 ment el szavazni, ami 34,57%-os részvételt jelentett. 
Ebből a polgármester választásra leadott 2545 szavazólap és a képvi-

selőtestület választásra leadott 2544 szavazólap volt érvényes.

A választók 54,22%-a újra bizalmat szavazott Petrikán Pé-
ter polgármesternek, amihez gratulálunk és kívánjuk, hogy 

sikeresen tudja megvalósítani a város fejlődését szolgáló 
elképzeléseit. 

Önkormányzati választási 
eredmények Nagykaposon 

1. Bc. Kocsis Ferdinánd 
2. Mgr. Mihók Gábor
3. Vetrecin Ján
4. Bc., DiS. art. Balogh Attila
5. Mgr. Hack Hajnalka
6. Ing. Jakab Monika

Az új  képviselőtestü let  fe lá l lása  az  e lér t 
szavazatok a lapján:

7. Mgr. Rožok Rastislav
8. JUDr. Boczán Ferenc
9. Hrabčak Milan
10. Mgr. Papp László
11. Kondás Róber
12. Ing. Simko Viktor

lánchídnak, a Budát és Pestet össze-
kötő legrégebbi hídnak is a tervezője. 
Számos más kastély, szálloda is em-
lítésre került, amelyekben olyan ma-
gyar nevezetességek is megfordultak, 
mint Széchenyi István és Kossuth  
Lajos.
Az előadást követően megtekinthe-
tő volt a képes-leírásos kiállítás is, 
amelyen sok híres nyugati városból 
származó magyar vonatkozású épít-
ményt láthattunk.

Az előadásnak és a kiállításnak az 
Erdélyi János Alapiskola adott he-
lyet, a rendezvény további szervezői a 
Csemadok Nagykaposi Alapszerve-
zete és a Magyar Emlékekért a Világ-
ban Egyesület.

Ádámosy Gábor
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