
MEGHÍVÓ 
 

 
a XXXVII. Szepsi Csombor Márton Napokra 

2016. május 1. - 2016. június 19. 
 

 május 1.- vasárnap 
15.30  Koszorúzási ünnepség Szepsi Csombor Márton emléktáblájánál a városi 

önkormányzat, a történelmi egyházak, valamint a város szakmai és civil szervezetei 
közreműködésével. A 37. Szepsi Csombor Márton Napokat megnyitja Köteles László, 
a Csemadok Szepsi Alapszervezetének elnöke, ünnepi beszédet mond Szesztay Ádám 

Magyarország kassai főkonzulja. Közreműködik a Vox Columbellae Vegyeskar * városi 
park 

 
16.00     „Úgy szeretnénk meghálálni!” - Anyák napi műsor- fellépnek a Boldog 
Salkaházi Sára Iskolaközpont növendékei. * városi művelődési központ   

 
 május 2.- hétfő 
10.00   Májusfaállítás * város főtere, városi park. 

 
 május 8.- vasárnap 

15.00    A megbékélés napja- megemlékezés a háborúk áldozataira - Koszorúzási 
ünnepség és megemlékezés a II. világháború áldozatainak emléktáblájánál. 
Emlékbeszédet a hadiárvák nevében Köteles Ágoston mond. Imát mond Mons. Dr. Gábor 

Bertalan, római katolikus esperes-plébános, Molnár Árpád református lelkipásztor és 
Vakles Attila görög-katolikus parókus. Közreműködik a Szepsi Római Katolikus Dalárda. 

* ravatalozó előtti tér 
 
16.00 A Csombor-napok hagyományos majálisa- a Magyar Ház udvarán. Az 

érdeklődőket, cigányzene és a hagyományos szepsi töltött káposzta várja. A gyermekek 
számára ugrálóvár.  * Magyar Ház udvara (Hviezdoslav u. 32.) 
 

 május 18.- szerda 
16.30 FÉNYÚT - Csáji Attiláról szóló portréfilm vetítése /Csáji Attila 

festőművész, grafikus, fényművész, holográfus/ 
A bemutató után szabad beszélgetés a szepsi származású művésszel. * Bódva-völgyi és 
Érchegységi Kulturális Központ (Fő utca 52.) 
 
 május 20.- péntek 

12.30 Író- olvasó találkozó- Hornyák Gyula: Bódva-völgyi mondák, legendák, 
históriák című könyv bemutatójával egybekötött előadás iskolásoknak *városi könyvtár. 
 

17.00 Író- olvasó találkozó- Hornyák Gyula: Bódva-völgyi mondák, legendák, 
históriák című könyv bemutatójával egybekötött előadás iskolásoknak. * Szent Erzsébet 

Szociális Otthon (Fő utca 81.) 
 
 május 20.- péntek 
14.00 - 20.00   Szeretethíd – a Kárpát-medencei református önkéntes napok  

helyi megmozdulása *a város területén) 
 



 május 21.- szombat 
7.00 Szepesség és a Görgeyek- Honismereti autóbusz-kirándulás Toporcra a Görgey 

család emlékhelyére, Görgey Artúr halálának 100. évfordulója tiszteletére; megemlékezés 
a kiemelkedő hadvezérre. A kirándulás ára 3 €; jelentkezni a Magyar Házban lehet. 

Gyülekezés a szepsi római-katolikus templom előtt reggel 7 órakor, visszatérés 
autóbusszal Szepsibe kb. 18 órakor. Útvonal: Szepsi- Tornagörgő- Toporc- Késmárk. 
 

 május 26.- csütörtök 

18.00 Biblia üzenete – Jézus Krisztus megdicsőülése-Gyüre Zoltán, ny. 

lelkipásztor előadása. * F klub, városi művelődési központ (Fő utca 58.). 
 

 május 28.- szombat   
15.00 Dr. Somogyi Alfréd a Pozsonyi Református Egyházmegye esperesének előadása, 
Anyanyelvváltási tapasztalatok és szórványosodás a felvidéki magyar református közösségben 
címmel. Református templom (Fő utca). 
 

 június 2.- csütörtök 
17.00 Író- olvasó találkozó Albert Sándorral- „Az ipari több, mint egy iskola” 
című könyv bemutatójával egybekötött előadás és iparista találkozó. * Magyar Ház 

(Hviezdoslav u. 32.). 
 

 június 5.- vasárnap 
16.00 Nemzeti Összetartozás Napja- megemlékezés * szepsi római-katolikus 
templom előtti tér 
 

17.00        Juniális- a Remény zenekar bemutatkozása. *Magyar Ház (Hviezdoslav u.). 
 

 június 10.- péntek 

18.00 Nem csak a húszéveseké a világ- A korábban születettek napja - zenés 
találkozó. Vacsora a belépő árában. Zenél a jánoki Twix együttes. Jegyek csak elővételben 
vásárolhatók a Magyar Házban (Hviezdoslav u. 32.). Belépődíj: Csemadok tagoknak 2 €, 

nem tagoknak 3 €. *Bódva Panzió étterme (Hilton). 
 

 június. 12.- vasárnap 

17.00 Pünkösdi koncert- az Egressy Béni Vegyeskar hagyományos pünkösdi 
hangversenye; vendégük a Pelsőci Énekkar. *református templom. 
 

 június 18.- szombat 
7.30 Ahol a kövek beszélnek helyettünk is- Honismereti gyalogtúra Ájon keresztül a 
Miglincbe. Tájunk, történelmünk- előadás. Szalonnasütés saját alapanyagból. Gyülekezés 

a római-katolikus templom előtt 7.30-kor, autóbusszal Ájba, visszaérkezés Szepsibe kb. 
17 órakor. Jelentkezni a Magyar Házban lehet. Útvonal: Áj- Miglinc- Szepsi. 
 

Ráadás 
 

 május   

 Tehetségkutató képzőművészeti verseny- Az idei megmérettetésre meghívást 
kapnak: az encsi gimnázium (Magyarország), a kassai magyar gimnázium, a szepsi 
magyar gimnázium, a rozsnyói és szepsi magyar tannyelvű alapiskolák felső tagozatai.  
 

június 19.- vasárnap 
15.00 61. Járási Dal- és Táncünnepély- A Bódva-völgye és a Cserehát 

szólistáinak, ének- és folklórcsoportjainak műsora. *kenyheci sportpálya 
 

Támogatóink 
 Szlovák Köztársaság Kormányhivatala (Pozsony)  nemzeti kisebbségek program 

„Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky 
– program Kultúra národnostných menšín 2016“ 

Szepsi Városi Önkormányzata (Szepsi) 
Bethlen Gábor Alap (Budapest) 

 

 

Kérjük, legyen Ön is vendégünk rendezvényeinken 


