
Kedden kezdődik a XV. Jászói Nyári Egyetem.  

„Az a nemzet, amelyért fiai meg tudnak halni, soha nem hal meg: örökké 
él!" A Csemadok Kassa-környéke Területi Választmánya ezt az emberi 
helytállásra figyelmeztető jelmondatot, Esterházy János szavait tűzte jelképes 
zászlajára az idei jászói nyári egyetem műsorkínálata elé. Festői környezet és 
gazdag műsor várja az érdeklődőket a XV. Jászói Nyári Egyetemen. A 
Csemadok Országos Tanácsa megbízásából a Csemadok Bódva-völgyi és 
Kanyapta mente régiójának Területi Választmánya az idén a tizenötödik 
művelődési tábort 2012. július 10 - 16. között, a Szepsihez közeli Jászón, az 
Autókemping területén szervezi. A műsorkínálat, a felhívás és a jelentkezési 
lap a művelődési táborba, megtekinthető és letölthető a Felvidék, a Csemadok 
és a Szepsi város honlapján. A Csemadok Területi Választmánya az egyhetes 
jászói nyári művelődési tábort figyelmébe ajánlja a gyerekes családoknak, a 
fiataloknak, a középiskolásoknak és főiskolásoknak, de idősebbeknek egyaránt. 
A műsorkínálatban mindenki megtalálhatja a magának legkedvezőbb 
programot és előadást. A részvételi díj személyenként 60,- Euró egész hétre, 
egy napra 10,- Euró. A részvételi díj tartalmazza a szállást, az étkezést naponta 
háromszor, valamint a foglalkozások, az előadások és a mesterségek költségeit. 
A szállást az érdeklődőknek és résztvevőknek az Autókemping faházikóiban 
biztosítják. Aki nem akar a kemping faházikóiban aludni, azok bármikor 
kilátogathatnak az egyes előadásokra és filmvetítésekre, a tábor nagysátra alatt 
várják a vendégeket és érdeklődőket.   

A jászói tábor az anyanyelvi művelődést, a nemzeti önismeretet, az 
önbecsülés fejlesztését, a közösségszervezés gyakorlatának elsajátítását, a 
hagyományőrzést és a családi jellegű műsorkínálatot helyezte eddig is mindig 
előtérbe. Az idén sincs ez másképp. Az előadások, a tematikus vitafórumok 
sorsunkról, sorskérdéseinkről és jövőképünkről, valamint a kötetlen 
beszélgetések olyan réteget próbálnak megszólítani, amely be tudja fogadni az 
igényes irodalmi, történelmi, társadalomtudományi, sport és zenei értékeket is.  

Már a kiskorú gyerekeket is szem előtt tartva lesznek játszóházi 
foglalkozások, gipszfigurák festése, gyöngyfűzés, agyagozás, papírfigurák 
készítése, arcfestés, és meseház a kicsiknek. A szervezők először szerveznek 
napközis tábort az óvodásoknak és kisiskolásoknak is. Az autókemping zárt 
területén naponta, reggeltől estig, két óvónő, Boda Ilona és Árvai Zsuzsanna 
foglalkoznak majd a gyerekekkel.   

A középkorúaknak és a felnőtteknek lesznek kézműves foglalkozások, 
nemezelés, gyöngyfűzés, fazekasmesterség, fafaragó foglalkozások, valamint 
hétköznapi tárgyak praktikus vagy díszítő elemekké való varázslása. A 
műsorkínálat összeállításakor a kemping zárt területe és a táj nyitottsága, a 



jászóvári Premontrei Apátság Keresztelő Szent János-templomának 
szomszédsága, valamint a jászói tónak és a jászói barlangnak közelsége ideális 
helyzetet teremt egy ilyen elképzelés számára.  
 
 Holnap, kedden késő délután, 18.oo órai kezdettel az ünnepélyes 
megnyitóval veszi kezdetét a XV. Jászói Nyári Egyetem. A megnyitón 
beszédet és köszöntőt mond Köteles László, a Csemadok országos alelnöke, 
Csoltkó Jenő, a Csemadok Kassa-környéke Területi Választmány elnöke, és 
Nagy Gábor, Jászó község polgármestere. A műsorban fellépnek: a 
magyarországi Cserépfalui Zeneiskola tanulói, a Gondola verséneklő 
együttes Szepsiből, a Jánoki Napsugár Női Énekcsoport, valamint a környék 
szólóénekesei, Červený Éva, Ájból, Krompasky Kristóf, Tornáról, és Rezes 
Gyula, Szepsiből.  
 

A tábor teljes ideje alatt az előadások és a kerekasztal-beszélgetések két 
házigazdája és műsorvezetője Mihályi Molnár László, a Csemadok Kassa-
környéke TV alelnöke, középiskolai tanár és Gál Éva, irodalomtörténész 
lesznek.     
 

Az egy hétig tartó országos művelődési táborban többek között előadást 
tart Bogár László, közgazdász, egyetemi oktató. A közgazdász szerdán este 
bemutatja a világgazdasági és a magyar válságot, adatokat és tényeket közöl 
Magyarország felszámolásáról számokban, és az adatokkal bizonyított népirtás 
áldozatainak számáról.  

 
Szerdán délelőtt tart előadást Gál Éva, irodalomtörténész, aki a 

kisebbségi elméletekről beszél majd a két világháború közötti szlovákiai 
magyar regényekben, és azok hatásairól a mai világban.  

 
Két előadást tart Mihályi Molnár László, középiskolai tanár. A 

Magyarok Világszövetsége elnökségi tagja és felvidéki alelnöke első 
előadásában szerdán délután Trianon árnyairól és szellemeiről tart előadást és 
adalékokat nyújt az elmúlt két évszázad titkos politikai üzelmeihez. A másik 
előadásában pénteken délelőtt a rozgonyi csatáról és következményeiről tart 
összefoglalót és előadást, a 700 éve I. Károly királyunk Kassa melletti 
győzelméről, Kassa történelmi szerepének felemelkedéséről, és ennek hatásáról 
a Bódva völgyére is.  

 
Csütörtökön délelőtt előadást tart Pomogáts Béla, Széchenyi-díjas 

kritikus, irodalomtörténész, az irodalomtudományok doktora. 1000 év 
tanulságairól ad összefoglalót, valamint előadást tart sikerekről és kudarcokról 
a magyar történelemben.  



A táborba érkezik régi ismerősünk Gazda István, tudománytörténész, a 
Magyar Tudománytörténeti Intézet igazgatója. Csütörtökön délután a magyar 
társadalomtudományi fejleményekről tart előadást, és a tervezett törekvésekről 
beszél majd a magyar tudományos múlt feltárására. Átfogó képet kapunk 
annak a népnek történelméből, szellemi alkotásairól, amelyik immár ezer éve 
itt él Európa szívében, s amelynek kultúrája hosszú évszázadok óta szerves 
része az európainak. A tudománynak és a művészetnek talán nincs is olyan ága, 
amelyben magyar közreműködő nem volt vagy nincs jelen. Az előadás 
keretében az előadó megemlékezik a 80 esztendeje született Antall Józsefről is. 
A helyszínen megvásárolható lesz az Antall József tudományos és 
ismeretterjesztő írásait elsőként közreadó most megjelent monográfia.   

 
Másik régi táborlakónk és előadónk Zombori Ottó, csillagász, az Uránia 

Csillagda volt igazgatója lesz. Mint eddig mindig, most is, mégpedig 
csütörtökön este, a költőkről és a csillagokról tart vetítéssel egybekötött 
előadást.   

 
Csütörtökön délután beszélgetés lesz a fiataloknak, a középiskolásoknak 

és egyetemistáknak, a Via Nova Ifjúsági Csoport tagjainak, de a széles 
nagyközönségnek is. Előadást tart Gubik László, a Via Nova Ifjúsági Csoport 
jelenlegi elnöke, akitől erőszakkal megvonták a szlovák állampolgárságot. Vele 
együtt előadást tart Lomnici Zoltán, volt alkotmányjogász, aki a szlovák 
állampolgárságuktól megfosztott érintettek képviseletét ingyenesen 
vállalta.  Helyzetkép és tükörkép lesz ez az előadás a szomorú nemzetpolitikai 
valóságról Szlovákiában.   

 
A műsorterv szerint szombaton a Magyar Művészeti Akadémia Napja 

lesz. A táborba érkeznek az anyaországi és felvidéki akadémikusok, építészek, 
irodalomtörténészek, képzőművészek. Aznap előadást tart Dévényi Sándor, 
Ybl Miklós-díjas és Kossuth-díjas pécsi építész, Czakó Gábor Csaba, József 
Attila-díjas, Arany János-díjas és Kossuth-díjas író, budapesti publicista, 
műsorvezető, Szemadám György, Munkácsy-díjas, Simsay-díjas budapesti 
képzőművész, Turi Attila, Ybl Miklós-díjas budapesti építész, a Makovecz 
Imre Alapítvány kurátora. Az előadásokon és a kerekasztal-beszélgetéseken 
részt vesznek további akadémikusok, a MMA tagjai, Csernyus Lőrinc, Krcho 
János és Pásztor Péter, építészek, Ács Margit, Kiss Anna, Gál Sándor és Albert 
Gábor, költők, írók, irodalomtörténészek, valamint Lovas Ilona, képzőművész. 
Szombat este lesz Az ember tragédiája, színes magyar rajzfilmváltozatának 
felvidéki bemutatója. Huszonnyolc éven át készült rajzfilm két és félórás 
vetítése lesz, amelynek végére megértjük Lucifer és Ádám néhány a 
küzdelemmel kapcsolatos, szállóigévé vált mondatát: „Ember küzdj, és bízva 
bízzál!”  



A táborlakók két rövidfilmet is megtekinthetnek a Szepsiben működő 
Regfilm kft. közreműködésével, az egyik a nyugati fogságról, a leventék 1944-
es - 1946-os kálváriájáról szól, a másik a sikertelen december 5-i magyar 
népszavazásról. A jászóvári templomban pénteken délután ének- és 
orgonakoncert lesz. Közreműködik Havasi József, bariton, a Kassai Csermely 
Kórus vezetője, Havasi Veronika, szoprán, orgonán kísér Iľjaš Štefan.  

 
A tábor nagysátra alatt pénteken este előadást tart kétórás filmvetítéssel 

egybekötve Vujity Tvrtko, a TV2 műsorvezető-riportere. Minden bizonnyal 
sok nevetés, némi elgondolkodtató könny, lebilincselően izgalmas történetek 
várhatók. Eljuthatunk a világ legzártabb országába, Észak-Koreába, láthatjuk a 
földkerekség legidiótább diktátorát, megleshetjük a csernobili lezárt zóna 
döbbenetes titkait, szoríthatunk a szomáliai polgárháborút túlélt magyar 
lányért, Szamiráért, megismerhetjük a világ utolsó hadifoglyának hiteles 
történetét, Kongó egyetlen sízőjének mulatságos kalandjait. Ellátogathatunk a 
Föld legnagyobb lepratelepére, bejuthatunk az amerikai elnök születésnapi 
bulijába, a szerelemből vett brazíliai őserdőbe, és az egyszerre gyönyörű és 
félelmetes Szahara sivatagba. Az előadás után az előadó árulja és dedikálja 
magyarul és szlovákul is megjelent könyveit. Ez az egyetlen előadás, amikor a 
szervezők belépődíjat szednek majd, a belépődíj ára személyenként 5,- Euró, 
gyerekeknek 15 éves korig ingyenes.   

 
A táborban hagyomány a verséneklők találkozási fóruma is, esténként 

koncertet és éjszakai bulit szerveznek a fiataloknak, szerdán és csütörtökön 
este fellép a Zseb verséneklő együttes, Zsapka Attila vezetésével, pénteken 
este pedig a szepsi Gate zenekar játszik, Kalász Tamás vezetésével.   

 
Az autókemping területén sor kerül a III. Csemadok Továbbképző 

Táborra is. Ez tanfolyam és felkészülés a Bódva-völgyében működő 
énekcsoportok tagjainak, a Bíborpiros szép rózsa népzenei vetélkedő járási, 
kerületi fordulóira, és a vetélkedő országos döntőjére. A tanfolyamot az 
anyaországból érkező Koczka Andrea és Berde Sarolta, népzenetanárok, a 
művészeti szakma nagy ismerői tartják.  

 
Szerdán délelőtt Koronczi Gyula, természetbarát, a Csemadok Jászói 

Alapszervezet elnöke vezetésével gyalogtúrára is sor kerül a debrődi Szent 
László-forráshoz, ahol tájékoztató előadás hangzik el a Szent László 
hagyományról a Felvidéken és a növénytemplomról. Vasárnap délelőtt ünnepi 
szentmise lesz a jászóvári Premontrei Apátság Keresztelő Szent János-
templomában. Vasárnap délután van Jászó Napja, a község kulturális és 
szórakoztató napja. A táborlakók a tábor ideje alatt most is megtekintik a jászói 
cseppkőbarlangot.  



Néhány nappal ezelőtt, a nemzeti összetartozás napján emlékeztünk a 
trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára. Ennek az évfordulónak a 
jegyében, és a nemzeti összetartozás jegyében szervezzük az idei XV. Jászói 
Nyári Egyetem rendezvényét is. Annak reményében cselekedünk, hogy a közös 
hit képes a közösség érdekében megmozdítani bennünket. Ha azt kérdezi az 
érdeklődő, hogy mi újat hoz az idei jászói nyári találkozó, akkor azt kell 
mondanunk, hogy ez a hagyomány folytatódik, a tábor megtartja lendületét, 
ezzel teljesíti küldetését. A megtartás és megmaradás ma sokkal fontosabb, 
mint ebben a gazdasági és erkölcsi válságban minden idétlen újdonság. 
Büszkén mondhatjuk, hogy holnap az idei országos művelődési tábor festői 
környezetben, gazdag műsorral várja a résztvevőket, a gyerekeket, 
középiskolásokat és főiskolásokat, de a közép- és időskorúakat, és főleg a 
családokat.  

Zborai Imre, a Csemadok Kassa-környéke Területi Választmány titkára, 
a XV. Jászói Nyári Egyetem főszervezője.  

Szepsi, 2012. július 7-én.  
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