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A rendezvény jelmondata: 

 

„Mi egy vérből valók vagyunk!" 
 

A Mécs László Szabadegyetem főszervezője: 

 

 

 
 

 

A Csemadok Országos Tanácsa megbízásából 

a  

Csemadok Kassa-környéke Területi Választmánya 
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A rendezvény társszervezői: 

 

Bódva-völgyi és Érchegységi Kulturális Központ Szepsiben 

Jászói Községi Hivatal és Önkormányzat 

Debrődi Községi Hivatal és Önkormányzat 

Szepsi Városi Hivatal és Önkormányzat 

Szepsi Városi Művelődési Központ és Könyvtár 

Csemadok Jászói Alapszervezete 

Csemadok Szepsi Alapszervezete 

 

A rendezvény támogatói: 

 

Bethlen Gábor Alap Zrt., Budapest (Magyarország) 

Jászói Községi Hivatal és Önkormányzat 

Debrődi Községi Hivatal és Önkormányzat 

Szlovák Köztársaság Kormányának Nemzeti Kisebbségekért Felelős Főosztálya, Pozsony 

 

Realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky 

v programe Kultúra národnostných menšín 2016.  
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22001166..  jjúúlliiuuss  1111..  ((hhééttffőő))  
 

14.00    Gyülekező és honfoglalás.   

             Térszerződés és háttérelosztás, tájékoztató és feladatelosztás. 

 

Az előadások házigazdája: Mihályi Molnár László, író, költő, publicista, a Csemadok Kassa-környéke Területi 

Választmány alelnöke és Hadas Katalin, a Csemadok Kassa-környéke Területi Választmány tagja  

 

18.00    A XIX. Jászói Nyári Szabadegyetem ünnepélyes megnyitója.  

             Beszédet mond: Szesztay Ádám, Magyarország Kassai Főkonzulátusának főkonzulja, Nagy Gábor, 

Jászó község polgármestere, Csoltkó Jenő, a Csemadok Kassa-környéke Területi Választmánya elnöke.  

 A műsorban fellép: Vadkerti Imre, szólóénekes, Zsapka Attila, verséneklő, Demko András, 

népdalénekes, versmondó, prózamondó és népmesemondó Nagyidáról, a magyarországi Cserépfalui 

Zeneiskola tanulói Daragó Károly vezetésével és Dinnyés József, magyar zeneszerző, előadóművész, énekes.  

 

19.00    Akusztikus koncert: „Szállj sólyom szárnyán.” 

             Közreműködik: Vadkerti Imre, a Kormorán zenekar szólóénekese, a komáromi Magyar Lovas 

Színház tagja, Zsapka Attila, verséneklő, az érsekújvári Kor-Zár verséneklő együttes frontembere és alapító 

tagja Sipos Dávid. A zenész barátok az idén ezzel a műsorukkal számos településen és rendezvényen adtak 

ízelítőt, zajos sikereket aratva a Felvidéken és az anyaországban. Az előadói esten válogatás hallható a 

zenészek eddigi pályafutásuk sikeres dalaiból. Hangi adottságuk és énekesi tehetségük révén minden műfajban 

otthonosan mozognak, a hazafias rockzenétől az operetten át, egészen a musical világáig. Művészetükkel 

hozzájárulnak a magyarságtudat erősítéséhez.   

 

21.00    A Bükkaljai Szent Márton Lovagrend bemutatkozó borkóstolója. 

             Az akusztikus koncert után borkóstoló az étterem előtti teraszon, Daragó Károly bogácsi borlovaggal, 

a Szent Márton Borrend nagymesterével, a Pro Vino Érdemrend kitüntetettjével, énektanárral és barátjával, a 

restei származású Dobos Lászlóval. Olyan világ hangulatát idézik meg, ahol az egész művelődési tábor 

egybeforr a szőlészet és a borászat örömeivel, nehézségeivel. Rendhagyó este lesz a borkedvelőknek.  

 

 

22001166..  jjúúlliiuuss  1122..  ((kkeedddd))  
 

10.00   Verséneklő előadói műsor: "Radnóti Miklós: Töredékek." 

            Előadó: Zsapka Attila, verséneklő, az érsekújvári Kor-Zár verséneklő együttes frontembere és alapító 

tagja. A verséneklő Radnóti Miklós halálának 70. évfordulóján, több száz irodalmi fellépésével a háta mögött 

járja az országot és a magyar lakta településeket. A szóló fellépések mellett egy ideje dalokat is ír, lemezeket 

készít a Kor-Zár együttessel. Nagy kihívásnak tartja, hogy milyen korosztályhoz szól. Az alsósoknak 

gyerekverseket, a felsősüknek pedig az élet fontos kérdéseiről énekel. A Töredékek című műsorában Radnóti 

Miklós megzenésített verseiből, naplórészleteiből, leveleiből ad egy csokorra valót. Verséneklésével 

népszerűsíti a magyar irodalmat és történelmet. Igyekszik bemutatni a nagyszerű magyar költőket és közkinccsé 

tenni a magyar költészetet.  

 

11.00   Előadás: " A Magyar Szent Korona üzenete ma." 

            Előadó: Batta György, szlovákiai magyar költő, író, műfordító, újságíró, publicista, aki eddig közel 

száz előadást tartott a Magyar Szent Koronáról kicsiknek és nagyoknak a Felvidéken és Magyarországon. A 

Magyar Szent Korona a magyarság felbecsülhetetlen értékű kincse, mert a jézusi világmodellt, az Új 

Szövetséget testesíti meg, s mint ilyennek, nincs párja a világban. Az elmúlt esztendők újabb, tudományosan 

bizonyított felismerést hoztak vele kapcsolatban: a csillagászat módszereivel vizsgálva kiderült róla, hogy 

Koronánk kozmikus naptár, abroncsa kétezer év legfontosabb eseményeit rögzíti, egyebek mellett Jézus és 

Mária születésének napját, a honfoglalás dátumát és azt az évet, amelyben István királyunk felajánlotta 

országunkat a Szűzanyának. 



15.00   Előadás és könyvbemutató: „A csehek, szlovákok, magyarok útja 1914-től Trianonig." 
            Előadó: Popély Gyula, szlovákiai magyar történetíró, képviselő, egyetemi oktató, a Magyar Tudományos 

Akadémia tagja. Kutatási területe a felvidéki magyarság 1914 - 1945 közötti politikai és művelődéstörténete, demográfiai 

helyzetének alakulása, a nemzetközi kisebbségvédelem. Eddig nyolc önálló monográfia és több tucat tanulmány szerzője. 

A történész professzor előadásában a csehek, szlovákok, magyarok útját mutatja be - 1914-tól Trianonig terjedő 

sorsfordító időszakot tekinti át. Áttekintése kiterjed az I. világháborút közvetlenül megelőző hónapoktól a geopolitikai 

átrendeződés lezárulásáig, különös figyelmet fordít a cseh aspirációk alakulására, és a legújabb forrásokra alapozva 

újszerű megvilágításba helyezi a magyar Vörös Hadsereg harcait. „Trianon végső soron a győztesek táborába tartozó 

utódállamoknak is tehertételt jelentett, ezért joggal nevezhető olyan történelmi tragédiának, amely egész Közép - Európa 

állandó destabilizációs tényezőjévé vált”– összegezi a történész. Az elszakított északi országrészben élő magyarság 

helyzetét vizsgálja a kényszerű realitássá váló Csehszlovák Köztársaság első tíz évében. Átfogó képet nyújt a csehszlovák 

fennhatóság alá került magyar nemzetrész első tíz esztendejéről, az államhatalmi önkény különféle formáiról és 

megnyilvánulásairól, a kisebbségi élet buktatóiról, a helytállásokról és megalkuvásokról, a reményről és 

reménytelenségről, a várakozásokról és lemondásokról. Az előadás után a szerző eddig megjelent könyveit árusítják majd 

és személyesen dedikálja azokat.  

 

16.30   Előadás: "Wass Albert, a XX. századi Erdély krónikása a világban (1908 - 1998)". 
            Előadó: Takaró Mihály, író, irodalomtörténész, tanár. A résztvevők és érdeklődők előadást hallhatnak Wass 

Albert, író, költő életútjáról, illetve az előadó bemutatja az író jelentősebb műveit: Farkasverem, Csaba, Jönnek!, Mire a 

fák megnőnek, A titokzatos őzbak, Adjátok vissza a hegyeimet!, Tizenhárom almafa, A rézkígyó, Elvásik a veres csillag, 

Valaki tévedett, Kard és kasza, Hagyaték és további műveit. Az előadás után a szerző eddig megjelent könyveit és 

hanghordozóit árusítják majd és személyesen dedikálja azokat. 

 

19.00   Előadói est és összeállítás a templomban: "A templomok lázadása". 
             Előadói est a jászóvári Premontrei Apátság Keresztelő Szent János-templomában. Előadó: Dinnyés József, 

magyar zeneszerző, előadóművész, daltulajdonos, énekes, gitáros, a Magyar Kultúra Lovagja, a Balassi emlékérem 

tulajdonosa, Radnóti-díjas és Béres Ferenc-díjas zeneszerző. Közreműködik gitáros vendége Rósz György.  Az 

előadóművész ezernél is több magyar verset zenésített meg az elmúlt 500 év magyar költészetéből. Gyakorta sok szó esik 

hitről, Isten kereséséről és megtalálásáról. Dinnyés József számára ez nem kérdés, neki annál sokkal mélyebben 

gyökerezik a hite, legyen szó akár választott hitvallásáról, akár magyarságáról, akár a költészetről – mindezek együtt 

élnek benne elválaszthatatlanul. Talán születésétől fogva, de ötven éve meg is vallja ezt a nyilvánosság előtt: klubokban, 

iskolákban, közösségi házakban, börtönökben és nem utolsósorban templomokban. A dalos, aki egy szál gitárjával éppen 

öt évtizede indult útnak szabad szellemű szegedi fiúként, akiről nem lehet mondani, hogy műfajt teremtett, hiszem ő maga 

egy műfaj, magától értetődően dallal, verssel, előadásokkal ünnepli énekmondói létének fél évszázadát. Ezekhez ad 

keretet új lemeze, A templomok lázadása, amelyen 15 magyar költő 19 versét szólaltatja meg. Valamennyi a hitről, az 

imádság általi önvallomásról, megtisztulásról vagy pedig a lélek kétségeiről szól. Ötven év hitével, reményével, 

szeretetével. Az összeállítás címadó költeménye Czegő Zoltán alkotása. A kiürült templomok kérdőre vonják a hallgatót, 

hogy hová lettek a padokból a hűségesek? Az előadás többi versének szerzője hitről, hűségről, Istenről, barátságról, 

feladatokról és nehézségekről beszél a hallgatóhoz. "Egy órán keresztül mondom a dalokat, vigasztalom a lázadó 

templomokat, hogy nem hagyjuk el hitünk épületeit, mert van hit, van remény és szeretet" - véli a zeneszerző. Az előadás 

után a szerző eddig megjelent lemezeit árusítják majd és személyesen dedikálja azokat. 

 

20.30    A Lovasíjász - Az ősi magyar harcművészet filmje, színes, magyar dokumentumfilm. 
             Filmvetítés. Rendező: Kaszás Géza. Főszereplők: Kassai Lajos, Obrusánszky Borbála, Kassai Iskola 

növendékei. A film időtartama: 115 perc. A film Kassai Lajos tevékenységével, az általa újrateremtett - csak az 

elődeinkre jellemző ősi harci képességgel - a lovasíjászattal, ennek szellemi hátterével, az abból létrejött, a világban 

futótűzként terjedő sporttal, Kassai Lajos kulturális életünkben betöltött szerepével foglakozik. Mindezekről számtalan 

anyag található az írott és elektronikus médiában. Hasonló témával foglakozó könyve már több kiadást megért, több 

nyelvre lefordították. Kínában sztárként ünneplik mind a bemutatókon, mind a televízióban. Ha Hollywood olyan szuper 

produkciót forgat, amiben lovasíjászok szerepelnek, akkor őt kérik fel szakértőnek és ő tanítja be a sztárokat, mint a 

legutóbb Kínában forgatott filmben, Matt Damon-nak. Lovasíjász módszere 2013 novembere óta hungarikum. A film 

középpontjában az ember áll, akit az íj vitt a lovakhoz, és akit azok repítettek a lábbal és a gondolattal bejárható világba. 

 

         



2016. július 13. (szerda) 

 

10.00    Előadás: "A csehek, szlovákok, magyarok útja Trianon után 1938 - 1939-ig." 

             Előadó: Popély Gyula, szlovákiai magyar történetíró, képviselő, egyetemi oktató, a Magyar Tudományos 

Akadémia tagja. Trianon után a magyar etnikai terület összezsugorodott, „nemzetiségileg vegyes területté” vált, az 

egykori német és rutén népesség pedig jelentéktelen szórvánnyá csökevényesedett. Ha csupán mutatókban vetjük össze a 

száz év előtti és a mai állapotokat, akkor is feltűnhet a változások rendkívüli, természetellenes mértéke. A történész 

feladata, hogy kiderítse, mi történt velünk, és ami történt, annak mi áll a hátterében. A történész professzor előadásában a 

csehek, szlovákok, magyarok útját mutatja be - Trianon után 1938 - 1939-ig. Az előadás után a szerző eddig megjelent 

könyveit árusítják majd és személyesen dedikálja azokat.  

 

11.00   Előadás: "Vitéz Nagybányai Horthy Miklós (1868 - 1957)". 

            Előadó: Takaró Mihály, író, irodalomtörténész, tanár. A résztvevők és érdeklődők előadást hallhatnak Horthy 

Miklósról, a Tengerészeti Akadémia hallgatójáról, a tengerész hadapródról, világ körüli utazásairól, angliai 

tanulmányutjairól, Ferenc József császár szárnysegédjéről, a Novara hőséről, a szegedi kormány hadügyminiszteréről. 

Megtudhatjuk, hogyan választották kormányzóvá, mikor vezette be a pengőt, hogyan vezette ki az országot a külpolitikai 

elszigeteltségből. Érdekes tudnivalókat hallhatunk a kormányzói tisztéről való lemondásáról, a Németországba való 

kiviteléről, a védőőrizetből való kiszabadulásáról, a Portugáliában megélt emigrációs éveiről, az 1957-ben bekövetkezett 

haláláról és újratemetéséről. Az előadás után a szerző eddig megjelent könyveit és hanghordozóit árusítják majd és 

személyesen dedikálja azokat. 

 

14.00    Barlanglátogatás.  

             A táborlakók délutáni közös látogatása a jászói barlangba. A barlanglátogatás túravezetője: Képes Sándor, a 

Csemadok Kassa-környéke Területi Választmány tagja.  

 

15.00    Előadás és könyvbemutató: Polonica varietas - Szepsi Csombor Márton nyomában 400 év múlva. 

             Előadó: Szalai Attila és Móser Zoltán, akik feldolgozták Szepsi Csombor Márton 1912-es és 1918-as 

lengyelországi utazásait. Az előadás után a szerzőpáros könyvét árusítják majd és személyesen dedikálják a könyveket. 

 

16.00    Előadás: "Az 1956-os forradalom kitörésének és  lefolyásának körülményei és következményei". 

             Előadó: Tőkéczki László, történész, egyetemi tanár, a Magyar Érdemrend középkeresztje tulajdonosa. Évek óta 

évente több mint 100 előadást tart Magyarországon és a kisebbségi magyarság körében tudományos, egyházi, politikai és 

közművelődési felkérésekre. A történész szerint a trianoni békeszerződés egy orbitális hazugságon alapul és az unió nem 

foglalkozik eleget a kulturális autonómia kérdésével. Ez a hazugság a népek önrendelkezési joga volt, mert erről a 

béketárgyalások során nem volt szó. Az Európai Unió a határok átjárhatóságát megoldotta ugyan, de a kulturális jogok 

kölcsönös alapú intézését nem, ez szerinte messzemenő illúzió volt. Az előadó kiterjedt publikációs tevékenységet folytat, 

kutatási területe a legújabb kori magyar eszme- és politikatörténet. Az 1956-os Emlékbizottság történész 

munkacsoportjának tagja. Előadása az 1956-os magyarországi forradalom lesz: hatvan évvel az események után áttekinti 

a forradalom kitörésének és lefolyásának körülményeit, illetve annak következményeit.  

 

19.00    Saját szövegű koncert: "Dallamos közérzetem." 

             Előadó: Dinnyés József, magyar zeneszerző, előadóművész. A koncerten elhangzik tizenkét ének az elmúlt ötven 

évből a puha diktatúrától a demokráciáig. "Ki vagyok? Mit akarok? Az önmeghatározás kísérletei. Az előadás dalait az 

elmúlt 50 évben írt műveimből válogattam. Az állampolgári szerep nehéz és buktatóit nem ismerjük. Részt venni vagy 

jelen lenni a kérdés a szocializmus utáni idők első éveiben. Erre keresem a választ saját szövegű dalaimban. Ebben a 

mozdulatlannak tűnő állampolgári létben ismét a vers és a próza segített az embereknek felülemelkedni a napi ideológiai 

harc okozta sérüléseken" - kérdi az előadóművész. Az előadás után a szerző eddig megjelent lemezeit árusítják majd és 

személyesen dedikálja azokat. 

 

20.00    Előadás és filmvetítés:" Hóhér, vigyázz! - A siralomháztól a Parlamentig." 

             Előadó: Wittner Mária, politikus, országgyűlési képviselő, a Magyar Köztársasági érdemrend nagykeresztje és a 

Szent István-díj tulajdonosa. Az 1956-os forradalom idején szabadságharcosként tevékenykedett, a forradalom és 

szabadságharc élő tanúja, egyik áldozata és példaképpé váló hőse. Az 1956-os megtorláskor halálra, később 

életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. 1970-ben szabadult nemzetközi nyomásra - komoly oka volt a Kádár-

rendszernek, hogy őt fogva tartsa. A börtönben töltött időszakról szóló emlékeit többek között a Szabadság vihara és a 

Hóhér vigyázz! című filmekben mondta el. Visszaemlékezéseit megossza a hallgatókkal is. Wittner Mária életét bemutató 

Hóhér vigyázz! című portréfilmjében nem a szokványos módon örökítették meg az alkotók az egykori 1956-os 

forradalmár és szabadságharcos életét és gondolatait. Megismerhetjük, miként lettek 1956-ban a fiatal lányokból 

fegyverforgató forradalmárok, majd a halállal büszkén farkasszemet néző kivégzettek. Sokat hallunk Wittner Mária 

barátnőjéről, Havrila Bélánéról. Katival nyolc hónapon keresztül voltak cellatársak a siralomházban. Az ő emlékét is idézi 

a film címe, hiszen Kati arra kérte a hóhért, vigyázzon a hajára, mert szépen akar a túlvilágon Isten elé állni.  

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g


               

2016. július 14. (csütörtök) 
 

09.00    Gyalogtúra a Szent László-forráshoz és a növénytemplomhoz.   

             A túra útvonala: Jászó (autókemping) – Debrőd (kultúrház) – Szent László-forrás – Jászó 

(autókemping). Ebéd, szalonna- és kolbászsütés a Szent László forrásnál, majd tájékoztató előadás a Szent 

László hagyományról a Felvidéken, és a Szent László növénytemplomról M. Molnár László. A gyalogtúrát 

vezeti M. Molnár László, a Csemadok Kassa-környéke Területi Választmány alelnöke.   

 

16.00    Előadás: "1956 nemzetközi visszhangja: magyarok és lengyelek 1956-ban." 

             Előadó: Molnár Imre, történész, szociológus, diplomata, a Pozsonyi Magyar Intézet igazgatója. Az 

előadó a forradalomhoz vezető utat, az okokat, az előzményeket igyekszik körüljárni. A forradalmat kiváltó 

diktatórikus hatalomgyakorlás mindent átfogó hatását próbálja bemutatni, és választ keres arra a kérdésre, miért 

éppen Budapesten és 1956 októberében tört ki a szovjet birodalom elleni legerőteljesebb és legnagyobb hatású 

felkelés. Majd újabb témakörben a forradalom következményeit tekinti át. Ide tartozik többek között a magyar 

ellenállás hatása a szovjet válságkezelésre, arra vonatkozóan is, hogy milyen eszközöket választott a birodalom 

a magyar forradalom után más szabadságra vágyó vazallus országokban, például 1968-ban Csehszlovákiában 

vagy 1981-ben Lengyelországban. Közismert, hogy az 1956. október 23-i budapesti felvonulás a lengyel 

Október melletti szolidaritási tüntetésként indult és ezt jelképezte a Petőfi- és a Bem-szobor, illetve a sajátos 

jelszó, amely tömören fejezte ki a magyarok követelését: "Lengyelország példát mutat, kövessük a magyar 

utat!" Varsóban a két esemény közötti összekapcsolódásra másnap, 24-én került sor azon a többszázezres 

nagygyűlésen a varsói Tudomány és Kultúra Palotája előtti téren, amely az 1956. októberi lengyelországi 

változások igazi csúcspontját jelentette. 

 

17.00    Előadás: "Hetven éve írták alá a csehszlovák-magyar lakosságcsere-egyezményt." 

             Előadó: Popély Árpád, szlovákiai magyar történész, egyetemi oktató, a komáromi Selye János 

Egyetem adjunktus, a Fórum Intézet munkatársa. Idén februárban múlt hetven éve, hogy Vladimír Clementis 

csehszlovák külügyi államtitkár és Gyöngyösi János magyar külügyminiszter Budapesten aláírta a csehszlovák–

magyar lakosságcsere-egyezményt. Az előadás a csehszlovákiai magyarság második világháború utáni 

meghurcoltatásának egyes fejezeteivel: a csehszlovák nemzetállami törekvésekkel, a magyar lakosság 

jogfosztásával, a lakosságcsere keretében végrehajtott kitelepítésével, csehországi deportálásával és a 

reszlovakizációval foglalkozik. „Dél-Szlovákia földje, ahová le akarunk telepíteni benneteket, ragyogó, bőven 

termő, zsíros földű síkság. Sorakozzatok fel a jó, nyugodt szlovák parasztok sorába!” - írta az akkori szlovák 

propaganda.  

 

19.00    Előadás: "Az 1956-os magyar forradalom visszhangja Csehszlovákiában." 

             Előadó: Popély Árpád. Az 1956-os magyar forradalom Csehszlovákiában nem váltott ki szervezett 

megmozdulást sem az ország többségi nemzetei, sem a magyar lakosság körében. Mi ennek a magyarázata? 

Milyen módon reagált a prágai és a pozsonyi pártvezetés a Magyarországon történtekre, milyen intézkedéseket 

hozott a forradalom csehszlovákiai továbbterjedésének megakadályozása érdekében, milyen segítséget nyújtott 

a magyarországi szovjetbarát erőknek, milyen visszhangra talált a forradalom a csehszlovákiai magyarság 

körében? A magyar forradalom és leverése ugyanakkor a Szovjetunió óriási erkölcsi hitelvesztését és a 

kommunista ideológia befolyásának visszafordíthatatlan meggyengülését is eredményezte az egész világon, ami 

végső soron a Szovjetunió és az egész keleti blokk válságát és bukását okozta. Többek között ezekre a 

kérdésekre adja meg a választ az előadó.  

 

20.30   Koncert és éjszakai buli.            
            Koncert és éjszakai buli Varga Bertalannal és csapatával, az retROCK együttes tagjaival Alsóláncról. 

Az est háziasszonya: Balázs Judit, a Csemadok Kassa-környéke Területi Választmány tagja.    

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kommunizmus
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ideol%C3%B3gia


2016. július 15. (péntek) 
 

10.00    Előadás és könyvbemutató: "Az ipari több, mint egy iskola." 

             Előadó: Albert Sándor, professzor, egyetemi oktató, volt parlamenti képviselő, tanszékvezető, a Selye János 

Egyetem alapító rektora. A napokban jelent meg Az ipari több, mint egy oskola című könyve. A szerző az ipariskola 

egykori diákja, majd tanára és igazgatója volt. A könyv a Kassai Ipariskolának és legendás tanárainak állít emléket. A 

könyv első része rövid áttekintést nyújt az ipariskola háború utáni történetéből. A második részben az iskola egykori 

diákjai emlékeznek az iskolára, tanáraikra, diáktársaikra. Csaknem száz öregdiák mesél arról, milyen volt iparistának 

lenni. Lehet, hogy nem minden történet hiteles, mégis jól jellemzi az iskola szellemiségét és tanárainak egyéniségét. 

Minden történetből kiérződik az iskolához és tanáraihoz való ragaszkodás. A történeteket az összetartozás érzése, az 

iskola kultúrájának élménye és a tanárok iránt érzett tisztelet és szeretet hatja át. A háború utáni időkben az ipari több 

volt, mint egy iskola. Ez az intézet a felvidéki magyarság megmaradásának egyik letéteményese volt. Eredményeivel 

pedig kivívta a szakma elismerését itthon és külföldön egyaránt. Tudatában vagyunk annak, hogy az iparisták körében 

mesélt történeteknek, anekdotáknak, sztoriknak csak egy töredékét tudjuk az olvasók elé tárni. Mégis úgy érezzük, 

hasznos munkát végeztünk és olvasóinknak kellemes perceket szerezhetünk. A könyv az ipariskoláról és az iparistákról 

szól – iparistáknak. De jó szívvel ajánljuk mindenkinek, akinek köze volt és van az intézményhez. Mindenkinek, aki 

kíváncsi arra, hogy mitől volt ez az intézmény „az ipari“ és „az iparista” miért csak a kassai diákot jelenti.  

 

11.00    Előadás: "Titkok nyomában - az elhallgatott pozsonyligetfalusi tömegmészárlás története." 
             Előadó: Dunajszky Géza, szlovákiai magyar író, publicista, amatőr helytörténész, Debrőd község szülöttje. 

Hetven éve hallgat a csehszlovák történelem a máig teljesen fel nem tárt ligetfalui tömeggyilkosságokról. A Magyar Ezüst 

Érdemkereszttel és Szlovákiai Civil Becsületrend díjával kitüntetett Dunajszky Géza elmondása szerint még 

gyermekkorában hallott először arról a kivégzéssorozatról, amelyet ma nagy erőkkel kutat, és szeretne világ elé tárni. 

Nagyon nehéz viszont a munkája, mivel a kordokumentumok egy részét megsemmisítették, más részét eltüntették, és 

bizony egyre kevesebben élnek a szörnyűségeket túlélők, vagy azokról bármit is tudók közül. Szabó Józseffel, a Pozsonyi 

Magyar Nagykövetség volt tanácsosával közösen viszont rendületlenül keresnek, kutatnak, hogy kiderítsék, pontosan mi 

is történt a ligetfalui koncentrációs és internáló tábor volt lakóival. Számtalan bizonyítékot találtak már, lassan, de 

biztosan rakódik össze ez a „puzzle”, mely fényt derít a több száz ember - ártatlan csecsemők, gyerekek, asszonyok és 

férfiak - haláláért felelős eseményekre.  

 

15.00    Előadás: "Hogyan tovább a felvidéki magyar közoktatásban?" 
             Előadó: Albert Sándor. Az előadás a felvidéki magyar közoktatás jelenlegi helyzetét veszi górcső alá. Reflektál 

az osztályok minimális létszámait eltörlő törvénymódosításra. Megfogalmazza a közoktatás időszerű problémáit és 

kitörési javaslatokat vázol fel. A előadás elsődleges célja az érdemi vita elindítása a közoktatás problémáinak kezelése 

érdekében, tehát a hogyan tovább – ról.  

  

16.00    Templomlátogatás.  
             A táborlakók délutáni közös látogatása a jászóvári Premontrei Apátság Keresztelő Szent János-templomában. A 

látogatás vezetője: Csoltkó Jenő, a Csemadok Kassa-környéke Területi Választmány elnöke. Tavaly emlékeztünk meg 

Mécs László, premontrei költő születésének 120. évfordulójáról, a Szabadegyetem névadójáról. 1918-ban éppen ebben a 

templomban szentelték pappá. A templomot bemutatja Bartal Károly Tamás, nyugalmazott premontrei apát.  

 

17.00    Önálló előadási est a templomban: "Psalmus Hungaricus - Magyar Zsoltár."              
             Önálló előadói est a jászóvári Premontrei Apátság Keresztelő Szent János-templomában. Előadó: 

Meisner Éva, erdélyi származású színművésznő, művészeti vezető, rendező, oktató. A színművésznő munkája, hivatása 

és a két gyermeke iránti szeretete élteti és ez ad erőt számára, hogy továbbra is másokért dolgozzon, hogy az erdélyi és 

összmagyar kultúrát megismertesse a Kárpát-medencében és külföldön egyaránt, hogy szolgáljon és szolgálatommal hitet 

adjon a magyarságnak, hogy csak az összetartozás és nemzettudat élteti évezredeken át a magyar nemzetet. Önálló est a 

magyarság 300 év szabadságvágyáról, összetartozásunkról és szabadságharcairól, 1703-tól, Rákóczi szabadságharcától 

napjainkig. Részletek hangzanak el Ady Endre, Albert Camus, Bánfi Ferenc,  Czegő Zoltán, Cseh Tamás, Dsida Jenő, 

Gyulai Pál, Kányádi Sándor, Magyari Lajos, Petrás János, Pesty László, Petőfi Sándor, Székely János, Szőcs Géza, Teleki 

Pál, Wass Albert és Wittner Mária műveiből; kuruc, katona- és népdalok. 

 

19.00    Koncert és éjszakai buli. 
              Koncert és éjszakai buli Bojszko "Öcsivel" és Bojszko Erikával, a Harmony Band együttes tagjaival. Az est 

háziasszonya: Tóth Ivetta, a Csemadok Kassa-környéke Területi Választmány tagja.   

 

20.30    Borkóstoló. 
             Az előadás után borkóstoló az étterem előtti teraszon, Daragó Károly bogácsi borlovaggal, a Szent Márton 

Borrend nagymesterével, a Pro Vino Érdemrend kitüntetettjével, énektanárral és barátjával, Dobos Lászlóval. Rendhagyó 

este lesz ismét a borkedvelőknek. 



2016. július 16. (szombat) 
 

10.00    Előadás: "A marhavagonok édene." 
             Előadó: Gál Sándor, író, publicista, József Attila-díjas költő, a Magyar Művészeti Akadémia tagja. A 

marhavagonok édene címmel a felvidéki magyarok deportálásáról tart előadást három részben, aki az eseményeket 

személyesen is átélte.   

 

11.00    Előadás: "Két pogány közt reménységgel - a jogfosztás árnyékában 96 év óta." 

             Előadó: Mihályi Molnár László, író, költő, publicista, középiskolai tanár, a Csemadok Kassa-környéke Területi 

Választmány alelnöke. A múltat eltörölni nem lehet, elfeledni nem szabad, mert csak a tények és összefüggések hiteles 

ismeretére építhetünk jövőt. Trianon óta gonosz mostoháknak szolgáltatták ki a magyar nemzetet: a pénzvilág 

haszonszerző szándéka és a felheccelt és nagyravágyó szomszéd népek gátlástalansága találkozott először, majd a szláv 

sovinizmus és az emberidegen kommunista ideológia harapófogójába kerültünk. Jelenleg pedig a nemzetmegsemmisítő és 

kalmárlelkű liberalizmus és a magyargyűlölet ölelkezése szorongatja népünket. Mégis van remény a megmaradásra: 

ennek stratégiáját és taktikáját kellene követnünk! 

 

15.00    Drámai hangvételű életmű, had- és színháztörténet a templomban: "Bohóc vérben és vasban." 
             Drámai előadás a jászóvári Premontrei Apátság Keresztelő Szent János-templomában. Előadó: Dózsa 

László, 1956-os szabadságharcos, színész, rendező, érdemes művész, a magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztje 

és a Nagy Imre-érdemrend tulajdonosa, Budapest díszpolgára. Autentikus beszélgetés, visszaemlékezés az 1956-os 

magyar forradalom hősével a budapesti harcok napjaira. Az előadás egyszerre drámai hangvételű életmű, fordulatos had- 

és színháztörténet, valamint irodalmi szellemidézés is. Közreműködik Benkő Péter, kétszeres Jászai Mari-díjas magyar 
színművész. Benkő Gyula színművész fia. Dózsa László 14 évesen Budapesten a Lehel téren keveredett bele a 

szabadságharcba, a Szövetség utca és a Rákóczi út kereszteződésénél harcoló, az akkori Divatcsarnokot védő csoport 

tagja lett. 1956. november 5-én elfogták és társaival együtt az utcán kivégző osztag elé állították. A csoport minden tagja 

meghalt, kivéve őt. A Szövetség utcai kórházba szállították. Kihallgatása során a kihallgató majdnem halálra verte: a 

kínzás során feje az erős rúgások következtében olyan súlyosan megsérült, hogy a klinikai halál állapotába került. 

Temetésére a Fiumei úti temetőben egy tömegsírban került sor, ahol testére meszet öntöttek. A sírásó észrevette, hogy 

mozog és – a tiltás ellenére – megmentette attól, hogy élve eltemessék. Életét a Szabolcs utcai kórházban egy nyolc órás 

műtét során mentették meg. Koponyáját fémlemezzel foltozták ki, amit azóta is visel. A kádári megtorlás során nem 

találták meg, mivel a nyilvántartásban kartonján az szerepelt, hogy meghalt és eltemették. A 74 éves színművész jelenleg 

a Madách és az Újpest Színházban játszik. A napokban jelent meg A rivaldától a vérpadig és utána című riportkötete.  

 

17.00    Kötetlen beszélgetés Urbán Flóriánnal, az Újpest legendás labdarúgójával.  
              Előadó: Urbán Flórián, magyar válogatott labdarúgó, edző, magyar bajnok a Zalaegerszeg TE csapatával, az 

Újpest legendás játékosa. Az egykori 40-szeres magyar válogatott labdarúgó híresen hírhedt a szókimondásban. A 

kötetlen beszélgetésen ezekre a kérdésekre is választ ad: Megbánt-e valamit szókimondásai miatt? Mi volt a 

legfelkapottabb beszólása? Miért nem becsülik meg Újpesten, ahová mindig is tartozni akart? Miért ment neki keményen 

Bernd Storck magyar szövetségi kapitánynak? Fradi - Újpest: ősi rivalizálás, kibékíthetetlen-e az ellentét? A legendás 

játékos beszédében elemzi a magyar labdarúgás jelenlegi helyzetét és elemzi az alig véget ért Labdarúgó Európa 

Bajnokság színvonalát és a magyar válogatott szereplését.  

 

19.00   Vetítéssel egybekötött előadás: „Az élet a földön.” 
             Előadó: Dr. Nyakas Antónia, nyugalmazott tanszékvezető, egyetemi docens. Előadásában az előadó a következő 

témaköröket érinti: A földi élet sajátosságai, A Föld és az élet elválaszthatatlan egysége, A földi bioszféra kialakulása, A 

fejlődés lépései: őslégkör, fotoszintézis, oxigén  a légkörben, A sejt és a sejtmag, a többsejtűség kialakulása, A növény és 

az állatvilág fejlődése, az ember megjelenése, A földi klíma változásai, jelenlegi problémái: jégkorszak vagy hőhalál? 

 

20.30    Vetítéssel egybekötött előadás: „Új eredmények a Naprendszer kutatásban." 
              Előadó: Zombori Ottó, csillagász, az Uránia Csillagda nyugalmazott igazgatója, tanár, a Magyar Asztronautikai 

Társaság tagja, a Magyar Érdemrend Lovagkereszt kitüntetés tulajdonosa. Minden korosztályt meghódít lehengerlő 

előadásmódjával. Több mint három évtizede tart rendszeresen ismeretterjesztő előadásokat diavetítéssel, kísérletekkel 

színesítve a csillagászat, fizika, űrkutatás és kultúrtörténet legkülönbözőbb területeiről. Színes filctollaival sorra 

varázsolja az égitesteket a papírtáblára. Mondandóját humorral, filozófiával és költészettel fűszerezze csillagokról és 

bolygókról. Nyugállományba vonulása óta is lankadatlan lelkesedéssel szemléltet, ábrázol, tanít és mesél az égbolt, a 

fizika és az élet rejtelmeiről. Egyszerre szép és magvas gondolatával hív mindenkit egy képzeletbeli csillagutazásra a 

talán az Önök nevét viselő csillagok közé. Előadása csatlakozik az előző évek témaköreihez: Az élet csillagászati 

feltételei, életzóna a Naprendszerben, Életzónák lehetőségei más csillagok környezetében, Kapcsolatfelvétel idegen 

civilizációkkal, Az élettelen és az élővilág fejlődéstörténete, Az űrkutatás kínálta lehetőségek, élet az űrállomások 

fedélzetén, „ Az élet befejezetlen kísérlet” (a számítógép és az ember az űrkorszakban). 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/1956-os_forradalom
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g_%C3%89rdemes_M%C5%B1v%C3%A9sze_d%C3%ADj
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1szai_Mari-d%C3%ADj
https://hu.wikipedia.org/wiki/Benk%C5%91_Gyula


2016. július 17. (vasárnap)            
 

11.00    Ünnepi szentmise a templomban.  

             Ünnepi szentmise a jászóvári Premontrei Apátság Keresztelő Szent János-templomában.  

 

14.00    Jászó Napja 2016.  

             Isten hozta Jászón! – kultúrműsor és piknik. A rendezvényre és a kultúrműsorra a Csemadok Jászói 

Alapszervezet szervezésében kerül sor. Műsorvezető: Hadas Katalin, a Csemadok Kassa-környéke Területi 

Választmány Elnökségének tagja. A hangulatot fokozza: Kisgéresi Női Éneklőcsoport, Kisgéresről, Tüzikék 

Énekcsoport Debrődről, Demko András, népdalénekes Nagyidáról, Rezes Gyula, népdalénekes, Szepsiből, Tóth 

István, a magyarországi Turáról, Jászó testvérközségéből, Áji pletykások - Červený Éva és Sztupák Irén 

szomszédasszonyok Ájból, a magyarországi Cserépfalui Zeneiskola tanulói Daragó Károly vezetésével.  

 

18.00    Táborbontás. 

              Vacsora után táborbontás, hazatérés. 

A körülmények alakulásától függően a műsort a szervezők megváltoztathatják. 
 

A tábor napirendje és rendszeres napi programok 
07.00                 Ébresztő 

08.00 - 09.00    Reggeli 

10.00 - 12.00    Játszóházi foglalkozások 

10.00 - 12.00    Délelőtti előadások 

12.00 - 13.00    Ebéd 

15.00 - 18.00    Délutáni előadások és játszóházi foglalkozások 

18.00 - 19.00    Vacsora 

19.00 - 22.00    Esti előadások, zenés programok 

19.45 - 20.00    Meseház gyerekeknek, vezeti Boda Ferencné 

22.00 - 24.00    Tábortűzgyújtás, tábortűznézés, tematikus vitafórumok a napi előadások kapcsán, zenés 

                          programok 

24.00                 Takarodó 

Játszóházi és kézműves foglalkozások: 

Kézműves programok, nemezelés, selyemfestés, gyöngyfűzés. Ügyes kezek - környezetünkben található természetes 

anyagok, hétköznapi tárgyak praktikus vagy díszítő elemekké varázslása. Játszóházi foglalkozások - gipszfigurák festése, 

papírfigurák készítése, arcfestés. Gyékényezés, edényalátétek készítése. Kukoricacsuhé, babák, virágok, madarak és szalmadíszek 

készítése.  

Szervezési tudnivalók: 
Részvételi díj: 110,- €, személyenként egész hétre (6 éjszaka), egy napra 20,- €.   

Elszállásolás: Az autókemping felújított faházikóiban (az autókemping tavasztól a Jászói Községi Hivatal és Önkormányzat 

tulajdona), korlátozott létszámban (max. 100 személy), és saját sátorban (kb. 40 személy). A részvételi díj tartalmazza a szállást, az 

étkezést (új szakáccsal, új személyzettel és a lehető legjobb kajával) - naponta háromszor, valamint a foglalkozások, az előadások és a 

mesterségek költségeit. 

A személyazonossági igazolványt és az egészségügyi kártyát minden táborozónak magával kell hoznia, szüksége lehet rá, 

és a tábor idején a biztosítását mindenki saját maga intézi. 

 
 

Levélcím és elérhetőség: 
Érdeklődni és jelentkezni a következő címen és telefonszámon lehet: Személyesen a Csemadok Kassa-környéke Területi 

Választmánya titkárságán (a Bódva-völgyi és Érchegységi Kulturális Központ épületében, Szepsi, Fő utca 52. szám alatt), továbbá 

telefonon, levélben vagy e-mailben.  

Postacím:  

Csemadok Kassa-környéke Területi Választmánya 

Oblastný výbor Csemadok Košice-okolie 

Hviezdoslavova 32, P.O.Box 63 

045 01 Moldava nad Bodvou 

Mobil: 00421 / 905 818 377  

E-mail: szepsi@csemadok.sk  

Számlaszám: 7800182 / 5200, OTP Banka Slovensko, a.s.  

 
 

A rendezvény főtámogatója: 

Dianthus, zöldség, gyümölcs – Csoltkó Éva, magánvállalkozó – Jászó 

 
 

A rendezvény további támogatói - magánvállalkozók: 

Firma Bubi – Bubenko György – Sacca, Stonel – Lukács Zoltán – Szepsi, Tolfi – Tóth László – Makranc, Abosi László – Szeszta, 

Agroprodukta, a.s. – Nagykapos, Bodva Servis papírüzlet - Beniczky Beáta – Szepsi 



XXXIIIXXX...   JJJÁÁÁSSSZZZÓÓÓIII   NNNYYYÁÁÁRRRIII   SSSZZZAAABBBAAADDDEEEGGGYYYEEETTTEEEMMM   
 

JJJááássszzzóóó   –––   AAAuuutttóóókkkeeemmmpppiiinnnggg   
 
 

A Csemadok Kassa-környéke Területi Választmánya  

a Csemadok Országos Tanácsa megbízásából az idén ismét megszervezi 

a XIX. Jászói Nyári Szabadegyetemet,  

Jászón az Autókemping területén, 2016. július 11. és július 17. között. 

A Csemadok Kassa-környéke Területi Választmánya 2016-ban ismét meghirdeti  

a Napközis nyári tábort, napi bejárással,   

2016. július 12. és 15. között (kedd – péntek),  

Szepsi és a környező települések óvodásai, illetve kisiskolásai részére, óvónők felügyelete mellett.   
 

Az egész napos játszóházi és kézműves foglalkozások keretén belül a gyermekek egy igazán színes, 

játékos tábor részesei lehetnek - az Autókemping zárt területén, festői környezetben,  

a premontrei apátság temploma, a jászói tó és a jászói barlang szomszédságában.  

Étkezést (tízórait, ebédet és uzsonnát) biztosítunk a gyerekeknek! 

Részvételi díj: 6,- € / 1 nap, illetve 22,- € / 4 nap. 
 

Játszóházi és kézműves foglalkozások: 

Kézműves programok, nemezelés, selyemfestés, gyöngyfűzés.  

Ügyes kezek, hétköznapi tárgyak praktikus vagy díszítő elemekké varázslása. 

Játszóházi foglalkozások - gipszfigurák festése, gyöngyfűzés, agyagozás, papírfigurák készítése, arcfestés. 

Gyékényezés, edényalátétek készítése. Kukoricacsuhé, babák, virágok, madarak és szalmadíszek készítése.  
 

Levélcím és elérhetőség: 
 

Érdeklődni és jelentkezni a következő címen és telefonszámokon lehet:  

Személyesen a Csemadok Kassa-környéke Területi Választmánya titkárságán (a Bódva-völgyi és Érchegységi 

Kulturális Központban, Fő utca 52. szám alatt, a volt  anyakönyvvezető irodájában), továbbá telefonon, 

levélben vagy e-mailben.  
 

Postacím:  

 

Csemadok Kassa-környéke Területi Választmánya 

Oblastný výbor Csemadok Košice-okolie 

Hviezdoslavova 32, P.O.Box 63 

045 01 Moldava nad Bodvou 

 

Mobil: 00421 / 905 818 377  

E-mail: szepsi@csemadok.sk  

Számlaszám: 7800182 / 5200, OTP Banka Slovensko, a.s. 

 


