XXIX. SZEPSI CSOMBOR MÁRTON NAPOK
RENDEZVÉNYSOROZATA
SZEPSI
A rendezvénysorozat főszervezője:

Csemadok Szepsi Alapszervezete

MEGHÍVÓ

2008. április 29. - 2008. június 15.

2008. április 29. ( kedd )
17.3o

A XXIX. Szepsi Csombor Márton Napok ünnepélyes megnyitója.
Az idei rendezvénysorozatot megnyitja Köteles László, a Csemadok Szepsi Alapszervezetének

elnöke.
Helyszín: A Városi Művelődési Központ F - klubja.
17.45

Hunyadi Mátyás király ( 1443 - 1490 ) képeslapokon. - Kiállítás.
Mátyást - a magyar népmesék álruhás királyát, a szegény, egyszerű emberek segítőjét máig egyik
legismertebb uralkodónkként tartjuk számon, egész legendafüzért fonva alakja köré. Trónra lépésének 550.
évfordulója alkalmából a Reneszánsz Év apropójaként Steiner Józsefné Ilonka néni nagyatádi
képeslapgyűjtő 42 000 - es gyűjteményének 140 darabját mutatja be a tárlat.
Helyszín: A VMK F - klubja.
18.oo

Népünk, a magyar nép eredete.
Előadás hangzik el a magyar nép származásáról, őstörténetéről, írásának kialakulásáról és a Kárpátmedence benépesedéséről. Az előadás rámutat a zűrzavaros, IX. század végén Közép-Európába érkező
magyarok bevonulására és a Duna folyam széles völgyének birtokbavételére. Szó lesz a szkítákról, hunokról,
avarokról, valamint az onogur és türk rokon népeinkről is. Előadó: M. Molnár László, a Kassai Magyar
Tannyelvű Középfokú Ipariskola és Kereskedelmi Akadémia tanára.
Helyszín: A VMK F - klubja.
2008. április 30. ( szerda )
10. oo Májusfa-állítás - Régi szép népi szokás felelevenítése.
Vidékünk régi szép népi szokása a májusfa-állítás. A májusfa vagy májfa a természet
újjászületésének szimbóluma, s a pünkösdi ünnepkör szerves része. A hagyományokhoz híven ez az esemény
a város főterén hűen fogja tükrözni a természet ciklikus változásaihoz fűződő mágikus-praktikus
elképzeléseket és a naptári év egyházi, vallási mozzanatait. Ezt a szép hagyományt eleveníti fel a Városi
Művelődési Központ. Folklórműsor közepette a fa kivágását, a májusfa készítését, díszítését és állítását a
Szepsi Mezőgazdasági Szakközépiskola, valamint a helyi magyar és szlovák alapiskola diákjai és tanulói
vállalták magukra.
Helyszín: Szepsi város főtere és a Városi park.
2008. május 1. ( csütörtök )
08.oo

Májusi kirakodóvásár.
A Szepsi Csombor Márton Napok hagyományos kirakodóvására. A téren a varázslatos májusi
vásárok hangulatát próbáljuk visszaidézni.
Helyszín: A római katolikus templom előtti tér.
15.oo

Zenés délután, a Csombor Napok hagyományos ízei és játszóházi foglalkozások.
A tájház udvarán zenés délután és a Csombor Napok hagyományos ízei, bor és töltött káposzta
várják az érdeklődőket. A zenét Bodnár Tibor szolgáltatja. Közben játszóházi foglalkozások az óvodások és
a kisiskolások számára. Lesz lufivarázs, gyöngyfűzés, üvegfestészet gyermekmotívumokkal, állatfigurák és
különböző cserépdíszek készítése, és bemutatásra kerül a szalvéta-hajtogatás is. A foglalkozásokat vezeti:
Balázs Judit, a Szepsi Városi Könyvtár alkalmazottja, Danko Jolán, a Városi Művelődési Központ
alkalmazottja, valamint Gumány Judit, a Szepsi Magyar Tannyelvű Óvoda igazgatónője.
Helyszín: A Tájház udvara.
2008. május 4. ( vasárnap )
10.3o

Református istentisztelet és előadás.
Ünnepélyes református istentisztelet a helyi református templomban. Igét hirdet Dr. Kis Boáz,
református lelkész, a Magyar Népfőiskolai Collegium elnöke. Délután 14.oo órai kezdettel előadást tart Dr.
Bodnár Ákos, nyugalmazott főorvos, a magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinatának elnöke,
egyházkerületi főgondnok, Krisztus követése ma, címmel.
Helyszín: A szepsi református templom.

2008. május 4. ( vasárnap )
15.oo

Koszorúzási ünnepség és megemlékezés.
Koszorúzási ünnepség és megemlékezés Szepsi Csombor Márton emléktáblájánál, a városi hivatal
és önkormányzat, a történelmi egyházak, valamint a város szakmai és civil szervezeteinek
közreműködésével. Az ünnepséget megnyitja Köteles László, a Csemadok Alapszervezetének elnöke.
Verset mond Turnyanszky Malvin, a Szepsi Magyar Tannyelvű Gimnázium diákja. Ünnepi beszédet mond
Zachariaš István, polgármester és Gábor Lajos, református lelkipásztor. Imát mond Gábor Bertalan,
római katolikus esperes-plébános, pápai káplán. A megemlékezésen közreműködik az Egressy Béni
Vegyeskar.
Helyszín: Városi park.
16.oo

Ünnepi műsor - Az édesanyák köszöntése.
Anyák napja. Ünnepi műsorral köszöntjük édesanyáinkat, nagymamáinkat, megköszönve nekik
mindazt a szeretetet és gondoskodást, mellyel születésünk óta elhalmoztak bennünket. Fellépnek a helyi
magyar alapiskola tanulói és a gimnázium diákjai, valamint a magyar óvoda növendékei. Ünnepi
beszédet mond Köteles László, a Csemadok Alapszervezetének elnöke.
Helyszín: A Városi Művelődési Központ nagyterme.
2008. május 7. (szerda )
18.oo

Jézus Krisztus küldetése a Luk 4 : 18. alapján.
A Biblia üzenete című előadássorozat soron következő előadása.
Előadó Gyüre Zoltán, nyugalmazott református lelkész.
Helyszín: Szepsi Városi Könyvtár.
2008. május 8. ( csütörtök )
10.oo

Majális - Családi nap.
Május az év egyik legszebb hónapja. Majáról, a termékenység istennőjéről elnevezett orgona és
virágillatú hónapot a szerelem és megújulás hónapjaként tartja számon a néphagyomány. A hegy alatti Aréna
Sportcentrum ezen a napon megtelik élettel, jókedvvel, vidám csevegéssel. A VMK szervezésében fellép az
Inflagranti és a Razzia együttes Magyarországról. A gyerekeknek Maci Laci okoz majd sok meglepetést élőben. De lesz íjászat, gyöngyfűzés, arc és üvegfestés, ékszerkészítés, csúszda és légvár. A gasztronómiai
finomságok is várják az érdeklődőket. Belépőjegyek kaphatók a VMK irodában, az Aréna Sportcentrumban
és a helyszínen.
Helyszín: A hegy alatti Aréna Sportcentrum
2008. május 11. ( vasárnap )
16.oo

A megbékélés napja - Emlékezünk, fejet hajtunk a háború áldozatainak emléke előtt.
Koszorúzási ünnepség és megemlékezés a II. világháború áldozatainak emléktáblájánál, a városi
hivatal és önkormányzat, a történelmi egyházak, valamint a város szakmai és civil szervezeteinek
közreműködésével. Az ünnepséget megnyitja Köteles László, a Csemadok Alapszervezetének elnöke.
Verset mond Turnyanszky Malvin, a Szepsi Magyar Tannyelvű Gimnázium diákja. Ünnepi beszédet mond
Iván László, alpolgármester, az MKP Kassa - környéki járás elnöke. Imát mond Gábor Bertalan, római
katolikus esperes-plébános, és Gábor Lajos, református lelkipásztor. A megemlékezésen közreműködik a
helyi Római Katolikus Dalárda.
Helyszín: A ravatalozó előtti tér.
17.oo

„Kassa és a magyar színjátszás.” - Filmvetítés. Ősbemutató.
A Regfilm kft. a Filmpercek sorozat következő részében a Kassa és a magyar színjátszás című
dokumentumfilm kerül vetítésre. A film a kassai magyar színjátszást mutatja be megalakulásától napjainkig.
A történelmi visszatekintésen túl a film jelentős része a mai magyar színjátszással, tehát a Thália színházzal
foglalkozik. A film időtartama 90 perc.
Helyszín: A városi szabadidőközpont bábterme.

2008. május 13. ( kedd )
10.oo

Tehetségkutató képzőművészeti verseny.
Képzőművészeti tehetségkutató verseny az encsi (Magyarország), a kassai magyar ipariskola és a
magyar gimnázium, valamint a rozsnyói és a szepsi magyar alapiskola felső tagozatos tanulói és
középiskolásai számára. A verseny elsődleges célja nem is annyira a megmérettetés, hanem a tehetségek
felkarolása és segítése. A versenyt vezeti: Szabó Ottó, a Szepsi Magyar Tannyelvű Alapiskola és
Gimnázium tanára. A képzőművészeti verseny társrendezői a Rovás és a Szepsi Magyar Tannyelvű
Alapiskola és Gimnázium mellett működő Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége Alapszervezete.
Helyszín: A helyi magyar iskola zeneterme.
17.oo

„Máriát dicsérni hívek jöjjetek ...”
Tisztelgés a szülők előtt és az édesanyák előtt. Anyák napja kapcsán a bodollói római katolikus
templomban találkoznak a régió magyar anyanyelvű hívei, papjai és azok szülei. A papi és a szerzetesi
hivatásokat ébresztő és nevelő szülők köszöntése.
Helyszín: A bodollói római katolikus templom.
2008. május 15. ( csütörtök )
10.oo

A Szepsi Csombor Márton Nemzetközi Szavalóverseny.
A Csemadok Kassa - környéke Területi Választmánya, a Szepsi Városi Művelődési Központ és a
Csemadok Szepsi Alapszervezet közös rendezvénye. Társrendezők a Szepsi Város Önkormányzata és a
Szepsi Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium. A sok tehetséges gyereket felvonultató rendezvénnyel
a régiók közti együttműködést erősítjük. Lehetőség a szép magyar beszédre, a talentum megcsillantására,
tehetségek kibontakozására. A költészet nyelvének meghatározó erejével teremthetünk otthont e hazában,
hozhatjuk be Európát Szepsibe, hirdethetjük Szepsi nevét és hírnevét Európában, mint ahogy tette annak
idején városunk híres szülöttje, Szepsi Csombor Márton. A szavalóversenyen részt vesznek Encs és
vonzáskörzete, Karcag, Kassa, Kazincbarcika, Rozsnyó és térsége, valamint Szepsi és vonzáskörzete járási
szavaló és prózamondó versenyek 1. helyezettjei. A versenyzők 5 kategóriában versenyeznek, ahol minden
résztvevő emléklapot kap. A kategóriák győztesei értékes ajándékcsomagban részesülnek.
Helyszín: A Városi Művelődési Központ nagyterme.
2008. május 16. ( péntek )
19.oo

„Két királynő.” - A Szevasz Vándorszínház bemutatója.
A dunaszerdahelyi Szevasz Vándorszínház bemutatja, Gágyor Péter: Két királynő című
háromfelvonásos nagysikerű színdarabját. Látszatra kusza történet, látszatra méltatlan helyen, egy öltözőben
történik meg a két királynő harca a hatalomért. Látszatra! Mert mi a különbség az öltöző és a színpad között?
Mi választja el az életet a játéktól? Két királynő, I. Erzsébet ( Tóth Rita ) és Stuart Mária ( Bárdos Ágnes )
harca, ahol a Leicester ( Szikra József ) az ügyelő. Itt történhet minden másképp, történhetne jobban,
szebben. Kamaraszínház kevés szereplővel. Belépődíj a Csemadok tagoknak 50,- Sk, a nem tagoknak 70,Sk. Jegyelővétel az Infocentrumban, a VMK irodában és a Szepsi Csemadok Házban.
Helyszín: A Városi Művelődési Központ nagyterme.
2008. május 18. ( vasárnap )
17.oo

Pünkösdi koncert.
Az Egressy Béni Vegyeskar pünkösdi hangversenyén közreműködik a Vox Columbellae, a Szepsi
Asszonykórus, a Bodollói Asszonykórus és a Živena. Vendégként a rimaszombati Blaha Lujza
Vegyeskar lép fel.
Helyszín: A Városi Művelődési Központ nagyterme.
2008. május 19. ( hétfő )
19.oo

Szépen szól a magyar nóta - Nótacsokor.
Ujvári Marika nóta és operett-énekes nem ismeretlen a magyar nóta kedvelői között. Gáspár
Anni, Kulcsár István, Sarkadi László előadóművészek, nem egy nótaverseny győztesei, a magyar nóta
gyöngyszemeiből adnak gazdag ízelítőt a VMK által szervezett közel 90 perces műsorban. Kísér Balogh
Zoltán és népi zenekara. A műsor után szabadon nótázhat mindenki vendégeinkkel egy pohár bor
kíséretében, s ha lábuk bírja, akár táncra is perdülhetnek. Jegyek kaphatók az Infocentrumban és a VMK
irodában.
Helyszín: A Városi Művelődési Központ nagyterme.

2008. május 20. ( kedd )
18.oo

Szepsi Csombor Márton expedíció Szepsi - Gdanszk ( Gdaňsk ).
Előadás és filmvetítés. 2007 nyarán három motoros vándor, útra kelt Szepsiből, hogy a
lengyelországi Gdanszkig végigmotorozza Szepsi Csombor Márton és diáktársai útvonalát. A 17. században
a diákok gyalog, lóháton és uszályon jutottak el Európa távoli neves iskoláiba, hogy tanulhassanak. Az
expedíció célja az volt, hogy filmre vegye az író, a református prédikátor, a nagy utazó, eredeti és pontos
útvonalát. Továbbá, hogy Gdanszk városában, egy líceum kertjében elültessen egy gyertyánfát, és ott
elhelyezzen egy emléktáblát Szepsi Csombor Márton emlékére. Az expedíció tagjai az átélt eseményeket
osztják meg az érdeklődőkkel. A film időtartama 50 perc.
Helyszín: A városi szabadidőközpont bábterme.
2008. május 23. ( péntek )
19.oo

„Nem csak a húszéveseké a világ ...” - Nyugdíjasbál.
A nyugdíjasok napja - zenés, vidám mulatság hajnalig és a töltött káposzta íze, mindazoknak, akik
szeretnek szórakozni. A zenét Bodnár Tibor szolgáltatja, a cigányzenét pedig Baščúr Vilmos, szepsi
hegedűművész. Jegyek csak elővételben vásárolhatók a Magyar Ház (Csemadok Ház) épületében. Belépődíj
a Csemadok tagoknak: 50,- Sk, a nem tagoknak 70,- Sk.
Helyszín: A Bódva szálló étterme.
2008. május 24. ( szombat )
08.oo

„Ismerd meg a Bódva - völgyet !” - Honismereti gyalogtúra.
Honismereti gyalogtúra a Szádelői fennsíkon. Gyülekező a Szepsi Magyar Tannyelvű Alapiskola
előtt. Indulás autóbusszal Tornagörgőre, majd gyalogtúra Tornagörgő községből a Szádelői fennsíkra, a
Szádelői turistaházhoz. Étkezés, szalonnasütés a Szádelői - völgy turistaházánál. A résztvevőknek javasoljuk,
hogy hozzanak magukkal megfelelő öltözéket, megfelelő lábbelit, esőkabátot, az étkezéshez kenyeret,
szalonnát, kolbászt, hagymát, üdítőt, ásványvizet. Érkezés autóbusszal Szepsibe, kb. 18.oo órakor. A
gyalogtúrát vezeti: Džubák József, természetbarát.
Útvonal: Szepsi - Tornagörgő község - Ördöglyuk - Szádelői turistaház - Szádelő község - Szepsi.
2008. május 28. ( szerda )
18.oo

A Csemadok és a prágai tavasz. - Könyvbemutató.
Előadás és könyvbemutató a nagyközönség számára, arról, hogy a Csemadok hogyan használta fel a
kommunista párton belüli és a két nemzet közötti ellentéteket a nemzetiségről szóló alkotmánytörvény
elfogadtatása érdekében. A Csemadok volt főtitkára a városi szabadidőközpont bábtermében, délelőtt 12.oo
órai kezdettel előadást tart a helyi magyar iskola felső tagozatos tanulói és a középiskolások számára is.
Előadó: JUDr. Szabó R. Rezső, ügyvéd, a Csemadok volt főtitkára, a könyv szerzője.
Helyszín: Városi Könyvtár.
2008. május 30. ( péntek )
18.oo

Fiatalságunk zenéje - Gyere közelebb - avagy a Piramis együttes legendája.
A Piramis együttes, talán az egyetlen olyan hazai együttes, amely létezése első néhány évében
behozta azt a hátrányt, amely a nagy zenei múlttal és népszerűséggel rendelkező zenekarokkal szemben
minden újonnan alakult együttes előtt áll. Olyan korszakban lépett színre, olyan muzsikával és tehetségesen
összeválogatott muzsikusokkal, hogy ez biztosította számára a sikert. Az együttes tagjait a rajongó, és saját
boldogságukat váró fiatalok tízezrei ünneplik. Multimediális előadásában Meszlényi Tamás, a Szepsi
Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium tanára, erre a Piramis-jelenségre igyekszik fényt deríteni.
Helyszín: A VMK F - klubja.
2008. május 31. ( szombat )
09.3o

Ultrea találkozó a szepsi római katolikus templomban.
A Kassai Főegyházmegye cursillio mozgalom által szervezett nemzetközi ultrea találkozóra kerül
sor a szepsi római katolikus templomban.
Helyszín: A szepsi római katolikus templom.

2008. június 1. ( vasárnap )
15.oo

„Ilyenek vagyunk - csodát művelünk.”
A helyi magyar és szlovák tannyelvű alapiskolák és a Művészeti Alapiskola közös műsora határok
és nyelvkorlátok nélkül. Az iskolákat és tehetséges diákjaikat bemutató műsor bizonyára sok kedves
meglepetéssel szolgál majd. Hiszen a tehetséggondozás olyan, mint az elültetett mag. Az évek folyamán
termést hozó fává cseperedik. Az évszázad folyamán sok Szepsiben született és tanult egyén művelt csodát a
nagyvilágban, s vitte jó hírünket szerteszét. Keressük együtt a kis „palántákat”. S ha megtaláltuk, ne feledjük
majd őket gondozni, ápolni!
Helyszín: A Városi Művelődési Központ nagyterme.
2008. június 2. ( hétfő )
09.oo

Gyermekeink - szemünk fénye. Városi gyermeknap.
A világ több országában 1950 óta ünnepeljük a Nemzetközi Gyermeknapot. Ezt a szép hagyományt
eleveníti fel a Városi Művelődési Központ a helyi iskolák pedagógusainak bevonásával. A város különböző
pontjain sok meglepetés várja gyermekeinket zenével, színes programokkal fűszerezve. Ezen a napon tilos a
tanulás, kötelező a szórakozás. Reméljük, a Napocska is áldását adja rá.
Helyszín: A város különböző helyszínein.
2008. június 9. ( hétfő )
19.oo

A revizor - A kassai Thália Színház előadása.
„A revizor úr kéreti az urakat!” - jelenti be a baljós hírt a vidéki kisváros polgármestere a sebtében
összetrombitált tisztségviselőknek. És amikor az is kiderül, hogy a szállodában már napok óta ott lakik egy
ismeretlen fiatalember, szinte biztosra veszik, hogy a revizor meg is érkezett. Vagyis komoly veszély
fenyegeti a különféle sikkasztások, kenő-, csúszó- és hálapénzek jól bejáratott rendjét. Ezt a szinopszist
Gogol zseniális darabja és a Štefan Korenči remek rendezői ötletei nyomán sikeredett nagyszerű színészi
játék teszi megrendítővé és kiröhögnivalóvá. A kedves nagyérdemű pedig döntsön: megrendül-e, avagy
röhögni kezd. Vagy esetleg mindkettőt megteszi. A színműben a Kassai Thália Színház nagyszerű színészei
játszanak, többek között Pólos Árpád, Kövesdi Szabó Mária, Nagy Kornélia, Illés Oszkár, Bocsárszky Attila.
Jegyelővétel az Infocentrumban, a VMK irodában és a Szepsi Csemadok Házban.
Helyszín: A Városi Művelődési Központ nagyterme.
2008. június 11. (szerda )
18.oo

Jézus Krisztus küldetése a Luk 4 : 18. alapján.
A Biblia üzenete, című előadássorozat soron következő előadása.
Előadó Gyüre Zoltán, nyugalmazott református lelkész.
Helyszín: Szepsi Városi Könyvtár.
2008. június 15. ( vasárnap )
09.oo

Az 52. Szepsi Járási Dal - és Táncünnepély.
A hegy alatti Aréna sportcentrumban délelőtt 10.oo órától tájjellegű ételek, játszóház, mesterségbemutató és népművészeti kirakodóvásár várja az érdeklődőket. Délután 15.00 órai kezdettel az Aréna
sportcentrum szabadtéri színpadán a Kormorán együttes élő koncertje kezdi a dal- és táncünnepélyt. A
kormorán 90 perces fellépése után az Egressy Béni Vegyeskar műsora következik, Kozsár Zsuzsanna
vezényletével. Utána a Vasárnap délutáni hangulatok, című műsorban fellépnek a Szinai Rozmaringsarj
Gyermektánccsoport, a Buzitai Citerazenekar és a Buzitai Kelepelők Gyermektánccsoport. Ezek után a
Csereháti Művészeti Egyesület szólistái, ének- és folklórcsoportjai mutatják be műsorukat, majd a
Nosztalgia-buliban fellép a Fekete Rózsa Makrancról és Hornyák Marek zenekara Buzitáról. Lesz
tombolahúzás is, előtte és utána a Zseb együttes - Zsapka Attila és Benkó Ákos szórakoztatják a közönséget.
Helyszín: A hegy alatti Aréna Sportcentrum.

XXIX. SZEPSI CSOMBOR MÁRTON NAPOK
RENDEZVÉNYSOROZATA
SZEPSI

Társrendezők:
Szepsi Városi Művelődési Központ
Szepsi Városi Hivatal és Önkormányzata
Szepsi Városi Könyvtár
Szepsi Református Egyházközség
Szepsi Római Katolikus Egyházközség
Szepsi Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium
Szepsi Magyar Tannyelvű Óvoda
12. számú Bercsényi Miklós Csekészcsapat, Szepsi
Szepsi és Környéke Társulás
Bódva Egyesület, Szepsi
Csemadok Kassa - környéke Területi Választmánya, Szepsi
MKP Kassa - környéki Járási Elnöksége
MKP Szepsi Helyi Szervezete

Támogatók:
Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma (Pozsony)
Szepsi Város Önkormányzata
Csemadok Kassa - környéke Területi Választmánya, Szepsi
Szepsi és Környéke Társulás

Levélcím és elérhetőség:
Csemadok Szepsi Alapszervezete
Základná organizácia Csemadoku
P.O.BOX 24
Hlavná ulica 81 ( Fő utca 81 )
045 01 Moldava nad Bodvou ( Szepsi )
Telefon és fax: 055 489 92 41 vagy 055 460 36 02
Mobil: 0905 818 377

2008. április 29. - 2008. június 15.

Képfelvételek
a XXVIII. Szepsi Csombor Márton Napok rendezvényeiről

2007

