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Výsledky komunálnych volieb 2018 vo Veľkých Kapušanoch

Zvolení poslanci zložili poslanecký sľub na prvom zasadnutí  mestského zastupiteľstva

Poslancami Mestského zastupiteľstva sa na nasledujúce volebné obdobie stali:

Poradia 
podľa 

hl. 

Meno a priezvisko kandidáta, vek Politická strana, politické hnutie alebo 
koalícia, ktorá kandidáta navrhla alebo 

nezávislý kandidát 

Počet 
platných 

hlasov 
1. Ferdinand Kočiš, Bc.,  42 r. nezávislý kandidát 781 

2. Gábor Mihók, Mgr., 42 r. Strana maďarskej komunity  
- Magyar Közösség Pártja 

742 

3. Ján Vetrecin, 45 r., nezávislý kandidát 740 
4. Attila Balogh, Bc., DiS. art, 41 r. nezávislý kandidát 732 
5. Hajnalka Hacková, Mgr., 42 r. Strana maďarskej komunity  

- Magyar Közösség Pártja 
670 

6. Monika Jakabová, Ing. 34 r. Kresťanskodemokratické hnutie 622 
7. Rastislav Rožok, Mgr., 42 r. nezávislý kandidát 600 
8. Ferenc Boczán, JUDr., 51 r. Most - Híd 599 
9. Milan Hrabčak, 41 r. nezávislý kandidát 558 
10. Ladislav Papp, Mgr., 67 r. Most - Híd 554 
11. Róbert Kondás, 35 r. Strana maďarskej komunity  

- Magyar Közösség Pártja 
540 

12. Viktor Šimko, Ing., 38 r. nezávislý kandidát 478 
 

 
Poradia 
podľa 

hl. 

Meno a priezvisko kandidáta, 
vek 

Politická strana, politické hnutie alebo koalícia, 
ktorá kandidáta navrhla alebo nezávislý kandidát 

Počet 
platných 
hlasov 

13. Denisa Lakatošová, MA, 40 r. Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja 475 
14 Tibor Rebres, 54 r. Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja 475 
15. Michal Gyüre, Bc., 57 r. Kresťanskodemokratické hnutie 461 
16. Tomáš Óváry, 36 r. Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja 450 
17. Martin Bačo, Mgr., 36 r. Most - Híd 449 
18. Ľudmila Rebrešová, 47 r. Strana zelených Slovenska 441 
19. Michal Fecko, 27 r. nezávislý kandidát 438 
20. Kolos Kiss, 42 r., nezávislý kandidát 437 
21. Mária Plaunická, 48 r. nezávislá kandidátka 433 
22. Tímea Bacskaiová, Mgr., 32 r. Most - Híd 429 
23. Mikuláš Böszörményi, Ing., 32 r. Most - Híd 429 
24. Dionýz Sipos, MVDr.,  51 r. Most - Híd 398 
25. Peter Jaroš, JUDr., 28 r. nezávislý kandidát 393 
26. Diana Gargalovičová, Ing., 42 r. nezávislá kandidátka 377 
27. Václav Koky, 48 r., Komunistická strana Slovenska 373 
28. Ferenc Tóbiás, Ing., 50.r. Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja 356 
29. Jozef Kázsmér, 31 r. nezávislý kandidát 343 
30. Radovan Reho, 45 r. Naj - nezávislosť a jednota 308 
31. Máté Simon, Ing., 31 r. nezávislý kandidát 299 
32. Karol Moravčík, Ing., 46  r. Most - Híd 288 
33. Dénes Szomráki, Mgr., 52 r., Most - Híd 285 
34. Radovan Forgáč, 46 r. Most - Híd 271 
35. Miroslav Šimko, 36 r. nezávislý kandidát 271 
36. Peter Nadáľ, Ing., 50 r. nezávislý kandidát 268 
37. Igor Vargovčík, 35 r. nezávislý kandidát 248 
38. Ladislav Balogh, 51 r. Most -Híd 228 
39. Viktória Szabó, 29 r. Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja 190 
40. Bartolomej Barra, Ing., 37 r. Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja 187 
41. Štefan Brezo, 50 r. nezávislý kandidát 178 
42. Máté Marci, Ing., 25 r. nezávislý kandidát 169 
43. Ján Szabó, 57 r. Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja 168 
44. Oskár Szabó, Ing., PhD., 37 r. Strana zelených Slovenska 147 
45. Mikuláš Lakatoš, 59 r. Komunistická strana Slovenska 106 
46. Enikő Mihályiová, 31 r. Strana moderného Slovenska (sms) 74 
47. Csaba Nadáľ, Ing., 46 r. Sme rodina - Boris Kollár 68 
48. Igor Nadáľ, 42 r. Sme rodina - Boris Kollár 66 
49. Maria Nadáľová, 33 r. Sme rodina - Boris Kollár 59 

 

Zoznam ostatných kandidátov s počtom hlasov:

PaedDr. Peter Petrikán, 
primátor mesta

Komunálne voľby sú voľbami, kto-
ré sú najbližšie k občanom. Preto 
by ich každý mal brať naozaj mi-
moriadne vážne. Rozhodnúť o svo-
jich poslancoch, primátorovi a dať 
teda dôveru ľuďom ktorí svojim 
konaním dokázali a dokazujú, že 
si dôveru zaslúžia by malo byť na-
ozaj prioritou každého z nás.

Komunálne voľby 2018 má Slo-
venská republika už za sebou.  
Volebné miestnosti 10. novembra 
boli otvorené od 7:00 do 22:00 ho-
diny. Po tomto čase volebná komi-
sia pristúpila k sčítaniu hlasov.  
Volebná účasť v našom meste 
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Poradia 
podľa 

hl. 

Meno a priezvisko kandidáta, 
vek 

Politická strana, politické hnutie alebo koalícia, 
ktorá kandidáta navrhla alebo nezávislý kandidát 

Počet 
platných 
hlasov 

13. Denisa Lakatošová, MA, 40 r. Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja 475 
14 Tibor Rebres, 54 r. Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja 475 
15. Michal Gyüre, Bc., 57 r. Kresťanskodemokratické hnutie 461 
16. Tomáš Óváry, 36 r. Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja 450 
17. Martin Bačo, Mgr., 36 r. Most - Híd 449 
18. Ľudmila Rebrešová, 47 r. Strana zelených Slovenska 441 
19. Michal Fecko, 27 r. nezávislý kandidát 438 
20. Kolos Kiss, 42 r., nezávislý kandidát 437 
21. Mária Plaunická, 48 r. nezávislá kandidátka 433 
22. Tímea Bacskaiová, Mgr., 32 r. Most - Híd 429 
23. Mikuláš Böszörményi, Ing., 32 r. Most - Híd 429 
24. Dionýz Sipos, MVDr.,  51 r. Most - Híd 398 
25. Peter Jaroš, JUDr., 28 r. nezávislý kandidát 393 
26. Diana Gargalovičová, Ing., 42 r. nezávislá kandidátka 377 
27. Václav Koky, 48 r., Komunistická strana Slovenska 373 
28. Ferenc Tóbiás, Ing., 50.r. Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja 356 
29. Jozef Kázsmér, 31 r. nezávislý kandidát 343 
30. Radovan Reho, 45 r. Naj - nezávislosť a jednota 308 
31. Máté Simon, Ing., 31 r. nezávislý kandidát 299 
32. Karol Moravčík, Ing., 46  r. Most - Híd 288 
33. Dénes Szomráki, Mgr., 52 r., Most - Híd 285 
34. Radovan Forgáč, 46 r. Most - Híd 271 
35. Miroslav Šimko, 36 r. nezávislý kandidát 271 
36. Peter Nadáľ, Ing., 50 r. nezávislý kandidát 268 
37. Igor Vargovčík, 35 r. nezávislý kandidát 248 
38. Ladislav Balogh, 51 r. Most -Híd 228 
39. Viktória Szabó, 29 r. Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja 190 
40. Bartolomej Barra, Ing., 37 r. Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja 187 
41. Štefan Brezo, 50 r. nezávislý kandidát 178 
42. Máté Marci, Ing., 25 r. nezávislý kandidát 169 
43. Ján Szabó, 57 r. Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja 168 
44. Oskár Szabó, Ing., PhD., 37 r. Strana zelených Slovenska 147 
45. Mikuláš Lakatoš, 59 r. Komunistická strana Slovenska 106 
46. Enikő Mihályiová, 31 r. Strana moderného Slovenska (sms) 74 
47. Csaba Nadáľ, Ing., 46 r. Sme rodina - Boris Kollár 68 
48. Igor Nadáľ, 42 r. Sme rodina - Boris Kollár 66 
49. Maria Nadáľová, 33 r. Sme rodina - Boris Kollár 59 

 

Víťazi projektu „COPUS: MESTO PRE NAŠE DETI“

Mesto Veľké Kapušany v rámci tematické-
ho roku „COPUS: MESTO PRE NAŠE DETI“ 
vyhlasilo výzvu č. 1/ 2018 na predkladanie 
žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu 
mesta, aby podporilo projekty zamerané 
na zlepšenie prostredia. 
Mesto finančne podporilo každý inovatívny 
nápad, ktorý prispel k skrášleniu prostre-
dia, budovaniu detských ihrísk v komunite, 
k rozvíjaniu športovej aktivity pre deti a k 
iným  dobrým skutkom pre našu komunitu.
Žiadatelia mohli podať svoje žiadosti do 
10. augusta. Medzi žiadateľmi boli Zák-
ladná škola P.O. Hviezdoslava, Materská 
škola P.O. Hviezdoslava, Centrum voľného 
času, Gymnázium Veľké Kapušany, Spoje-
ná škola a Detský domov Lienka.
Inštitúcie, ktoré predložili svoje projek-
ty neboli sklamaní a všetky ich kreatív-
ne nápady mohli úspešne implementovať. 
Mesto víťazné projekty podporilo celkovo 
14 362,74 eurami.

Materská škola P. 
O. Hviez doslava na 
úspeš nú realizáciu 
projektu: „Na ceste 
si pozor daj!“ vyhrala 
sumu  4 705, 64 €

ZŠ P.O. Hviezdoslava na úspešnú realizáciu projektu: „Detský svet – oddycho-
vá zóna“ vyhrala sumu 2 809 €

Detský domov Lienka na 
úspešnú realizáciu pro-
jektu: „Bezpečné ihris-
ko“ vyhral sumu 355 €

Spojená škola na úspeš-
nú realizáciu projektu: 
„Oploť ma a ja Ťa bu-
dem učiť“ vyhrala sumu 
3 000  €

Centrum voľného času 
na úspešnú realizáciu 
projektu: „Prenosné mi-
nigolfové dráhy“ vyhra-
la sumu 1 200  €

Gymnázium Veľké 
Kapušany na úspešnú 
realizáciu projektu: 
„Revitalizácia škol-
ského dvora“ vyhralo 
sumu 2 293, 10  €

bola 34,6 percenta. Faktom je, že 
jeden jediný samostatný hlas veľa 
nezmení. Výsledok volieb sa ale 
skladá výlučne z jednotlivých hla-
sov a tak je pochopiteľné, že úplne 
každý hlas je dôležitý.  Obyvatelia 
mohli odovzdať svoje hlasy 10 vo-
lebných okrskoch.
Primátorom mesta Veľké Kapuša-

ny sa na volebné obdobie 2018-2022 
stal PaedDr. Peter Petrikán, nezávis-
lý kandidát, ktorý z počtu 2 545 plat-
ných hlasovacích lístkov odovzda-
ných pre voľby primátora získal  1 
380 hlasov. Staronový primátor mes-
ta, ktorý riadi mesto od roku 2006 v 
každom volebnom okrsku dostal naj-
vyšší počet hlasov, a tým získal dô-

veru od 54,2 percent voličov.
Jeho protikandidáti JUDr. Stela 
Očenášová, nezávislá kandidátka 
získala 860 hlasov a Bc. Michal 
Gyüre, Kresťanskodemokratické 
hnutie 305 hlasov.
Na post kandidáta za poslanca 
bolo zaregistrovaných 49 ľudí. 
Zaujímavosťou je, že 6 poslan-
cov bolo zvolených z predchá-
dzajúceho volebného obdobia a 6 
poslancov je nových. Z toho sú 2 
ženy a 10 mužov.
Zvolený primátor a poslanci sa 
svojej funkcie ujali zložením sľu-
bu na ustanovujúcom zasadnutí 
Mestského zastupiteľstva 3. de-
cembra 2018.
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Mestu Veľké Kapušany rozhodnutím 
zo dňa 13.11.2018 schválilo Minister-
stvo práce sociálnych vecí a rodiny 
finančný príspevok na zabezpečenie 
Opatrovateľskej služby v meste Veľ-
ké Kapušany. Nenávratný finančný 
príspevok predstavuje sumu 296.400 
Eur. Opatrovateľská služba je terén-
na forma sociálnej služby posky-
tovaná fyzickým osobám v zmysle 
zákona č. 448/2008 o sociálnych 
službách, ktoré sú z dôvodu svojho 
veku, pre ťažké zdravotné postihnu-
tie alebo nepriaznivý zdravotný stav 
odkázané na pomoc inej osoby pri 
každodenných aktivitách, t. j. pod-
pora zotrvania klienta vo svojom pri-
rodzenom domácom prostredí.
Mesto vstúpilo do Národnému pro-
jektu s názvom Projekt inklúzie v MŠ 
(NP PRIM), vďaka ktorému sa v obi-
dvoch materských školách zamest-
nali dve pedagogické asistentky, 
jedna špeciálna pedagogička a jedna 
sociálna pracovníčka. Hlavným cie-

Ďalšie úspešné projekty mesta
ľom  je vytvárať inkluzívne prostredie 
v materských školách a prostredníc-
tvom práce s rodinou zvýšiť počet detí 
z marginalizovaných komunít.  
Ďalším významným rozvojom postúpi 
budova mestského kultúrneho stredis-
ka. Slovenská inovačná a energetická 
agentúra schválila nenávratný finanč-
ný príspevok na rekonštrukciu budovy.   
Cieľom projektu je zníženie energetic-
kej náročnosti budovy, zlepšenie tepel-
no-technických vlastností  s čím súvisí 
úspora energie, čo sa následne prejaví 
na úspore finančných prostriedkov. 
Schválené finančné prostriedky pred-
stavujú sumu 784 809,20 z čoho 5 % 
tvorí  spolufinancovanie mesta. V rám-
ci modernizácie sa realizujú nasledov-
né opatrenia: tepelno-technické úpra-
vy obalovej konštrukcie, modernizácia 
zdroja tepla a vykurovacej sústavy, in-
štalácia rekuperácie so spätným získa-
vaním tepla a modernizácia osvetľova-
cej sústavy. Stavebné práce sa začnú po 
ukončení procesu verejného obstaráva-

nia a následne po kontrole poskyto-
vateľom v priebehu tohto  roka. 
Na začiatku nového roka nás pote-
šila správa od partnerského mes-
ta Nyiregyháza (MR), nakoľko náš 
spoločný projekt s názvom Výmen-
ný kultúrny program medzi mestom 
Nyiregyháza a Veľké Kapušany 
za účelom rozvoja cezhraničného 
kultúrneho partnerstva a zachova-
nia spoločných kultúrnych hodnôt  
v skratke CultDialogue z Fondu ma-
lých projektov pre východný región 
bol podporený a tak mesto získa-
lo nenávratný finančný príspevok 
vo výške 26.037,87 Eur. Výstupmi 
projektu budú spoločné workshopy 
medzi miestnymi a zahraničnými 
kultúrnymi organizáciami, výmen-
né programy s odborníkmi v oblas-
ti kultúry, spoločne vypracované 
protokoly a akčné plány a v nepo-
slednom rade usporiadanie COPUS 
EXPO v našom meste a Tirpák festi-
val v partnerskom meste. 

Élhetőbb és biztonságosabb város

A megújult városi rendőrség és a szolgálatukat segítő két új rendőrautó

Az új évtől immár a 26 éve működő 
Nagykaposi Városi Rendőrség megújult 
erővel szolgája és védi a városunk lako-
sait. Az utóbbi időben a rendőrség sok 
változáson ment keresztül, a szabálysér-
tést elkövetett parancsnok azonnali ha-
tállyal megszüntetett munkaviszonyát 
követően egy másik alkalmazott saját 
kérésére távozott. Az így lecsökkent 
létszám miatt indokolttá vált a két meg-
üresedett állás betöltésére meghirdetett 
pályázat. A szeptemberben megtartott 
állásinterjú tizennégy lelkes jelentkező-
je közül egy nő és egy férfi bizonyult a 
legalkalmasabbnak, akik a 8 hetes ki-
képzést követően decemberben el is 
foglalhatták állásukat. 2019. január el-
sejétől szolgálatba állt az új parancsnok 
is, Szabó Zoltán, akit a képviselőtestület 
egyhangúlag választott meg. A megfele-
lő végzettséggel és gazdag szakmai ta-
pasztalattal rendelkező új vezető előző 
munkahelyéből adódóan tüzetesen is-
meri a helyi viszonyokat, a parancsnoki 
tisztség sajátosságait. Az így megújult 
városi rendőrség legfontosabb célkitű-
zése továbbra is a közbiztonság erősíté-
se, a rend fenntartása és a bűncselekmé-
nyek hatékony megelőzése marad. 
A rendőrök munkáját nagyban meg-
könnyítette a rendelkezésükre álló gép-
park felújítása. 
A 2019-es évnek két új szolgálati jármű-
vel vághattak neki. Az egyiket a város 
saját költségvetéséből vásárolta, mely le-
hetővé teszi a nehezebb terepeken való 
közlekedést. A másik jármű már decem-
ber elején megérkezett. A környékün-
kön nem hétköznapinak számító elekt-

romobilt a Környezetvédelmi Alap által 
meghirdetett felhívás folyamán sikerült 
városunknak elnyernie. A Környezet-
védelmi Alaptól a szlovákiai települé-
sek 2018-ban ilyen célra 30 ezer eurót 
igényelhettek. Ebből a pénzből kisebb, 
18-150 kW teljesítményű haszonjármű-
veket és személyautókat vásárolhattak. 
A feltételek között szerepelt, hogy a pá-
lyázónak a költségek legalább 5 százalé-
kát saját forrásból kell fedeznie. Nagyka-
pos erre a célra több mint 29 ezer eurót 
pályázott meg. A piacon lévő járművek 
közül, melyek alapárai 22 és 37 ezer 
euró között mozognak, egy viszonylag 
olcsóbbat vásárolhatott meg, amely 28 
873 euróba került. A városi rendőrség 
új elektromos járőrkocsija csak az első 
ilyen helyi környezetvédelmi beruházás, 
melyet később újabbak követnek. Ha a 
minisztérium meghirdeti azt a pályáza-
tot, melyben a városok és falvak elektro-

mos töltőállomások létesítéséhez és üze-
meltetéséhez kérhetnek hozzájárulást, 
városunk valószínűleg ezt a támogatást 
is megpályázza. A kiírás alapján a tárcá-
nál az elektromos autók vásárlásához és 
a töltőállomások kialakításához is egy-
millió euró áll rendelkezésre.
A határozott rendőri jelenlét és munká-
jukat segítő új gépjárművek mellett az 
idén a térfigyelő rendszer is bővül. A vá-
rosban jelenleg tizenegy kamera műkö-
dik, legutóbb három új berendezést sze-
reltek fel, mely a belügyminisztériumtól 
igényelt 12 ezer euró helyett csak 7 ezer 
euróból valósult meg. Az újonnan elhe-
lyezett kamerák a Tolsztoj lakótelepen, 
a Vajáni és a Kiskaposi út keresztező-
désében és a Fő utcán, a szolgáltatások 
háza közelében találhatóak. 2019-ben a 
közbiztonság érdekében újabb 14 ezer 
euró vár elbírálásra, melyet szintén tér-
figyelők bővítésére igényel a város.
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Átadtuk a „Tiszta Udvar – Rendes Ház” című verseny díjait

Terénni sociálni pracovníci a terénni pracovnici v spolu-
práci s mestom Veľké Kapušany, ktoré podalo pomocnú 
ruku zabezpečením náradia, pitného režimu a celkovým 
odvozom odpadu, zorganizovali brigádu v osade Tehelňa 
Veľké Kapušany. 

Skrášlenie prostredia v rómskej osade

Pri upratovaní nazbierali veľké množstvo odpadu 

Obyvatelia osady sa ochotne zapájali do upratovania

Akcia bola zameraná na zber odpadu formou upratova-
nia a mala za cieľ skrášliť prostredie v rómskej osade a to 
nielen okolia obydlia obyvateľov osady, ale taktiež úpra-
vu verejných priestranstiev. Tiež mala dopomôcť k šíre-
niu myšlienky dobrovoľníctva, spoluzodpovednosti, en-

vironmentálneho myslenia, ako štartéra k tematickému 
roku 2019 v našom meste.
 Na upratovaní sa podieľali obyvatelia osady, TSP a TP 
Veľké Kapušany. Podľa TSP a TP  bol milým prekvape-
ním prístup miestnych obyvateľov. Skupinová aktivita sa 
podarila veľmi dobre, obyvatelia osady sa ochotne zapá-
jali do prác, čo dopomohlo k tomu, že prejavili záujem o 
ďalšiu takúto aktivitu. 

  -TSP-

Kuik Gyula, átvette a legszebb családiház 
kertje díját, jutalma 150 euró

Flako Ágnes elnyerte legszebb tömbház elő-
kertje megtisztelő címet, jutalma 100 euró

Krupi Károly büszkén fogadta a 150 eurós 
értékű nyereményét

A város rendezésében első alkalom-
mal meghirdetett „Tiszta udvar, ren-
des ház” verseny nagy sikereknek 
örvendett. A versenyre pályázók a kö-
vetkező kategóriákban nyerhették el 
a megtisztelő címet: legszebb családi-
ház kertje- udvara, a legszebb tömb-
ház előkertje, a legszebb társhas-
ház erkélye és a kertövezet legszebb 
kertje. A pályázatban minden olyan 
nagykaposi lakos részt vehetett, aki-
nek nem volt adóhátraléka. A képvi-
selőtestület örömére két kategóriában 
is voltak pénzjutalmat kiérdemlő je-

lentkezők. Olyanok, akik környezetük 
szebbé tételére és rendezésére meg-
különböztetett figyelmet fordítanak, 
sok időt és pénzt áldoznak.
A legszebb családiház kertje elismerő 
címét Kuik Gyula és Krupi Károly ve-
hette át, míg a legszebb tömbház elő-
kertje díját RNDr. Flako Ágnes és Tóth 
Erzsébet nyerte.
A város vezetősége bízva, hogy idén 
többen pályáznak a címre, újra meghir-
deti a versenyt ezáltal is ösztönözve a 
lakókat, hogy szebbé tegyék a környe-
zetüket s ezzel együtt a városképet is.

Tóth Erzsébet, a másik büszke tulajdonosa 
a legszebb tömbház előkert címének, szin-
tén 100 eurót nyert
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1849. október 6-án végezték ki Aradon a 
magyar szabadságharc 13 honvédtábor-
nokát, Pesten pedig Batthyány Lajost, 
az első magyar felelős kormány minisz-
terelnökét. Október hatodikát a kor-
mány 2001-ben a magyar nemzet gyász-
napjává nyilvánította. Erre a gyásznapra 
emlékezett a nagykaposi magyarság is. 
Az önkormányzat szervezésében októ-
ber 6-án a városi hivatal épületében ta-
lálható emléktáblánál rótták le kegye-
letüket a helyi kulturális és oktatási in-
tézmények, szervezetek.
A megemlékezés 15 órától kezdődött 
a Erdélyi János Vegyeskar kíséretében 
énekelt Himnusszal, majd Boczán Fe-
renc Nagykapos Város alpolgármestere 
köszöntötte a jelenlévőket. Gilányi Ist-
ván, a helyi Gimnázium történelemta-
nára beszédében a magyar történelem 
eme vérzivataros időszakáról adott át-
tekintést. Ezt követően került sor a ko-
szorúzásra. 
Elsőként Petrikán Péter Nagykapos 
Város polgármestere és Boczán Fe-
renc Nagykapos Város alpolgármestere 
helyezte el az emlékezés koszorúját. 

Megemlékezés az aradi vértanúkról

Október 6-a van. Az aradi vértanúk 
napja. Itt és most rájuk emlékezünk, és 
mindazokra, akik a szent ügyért, a hazá-
ért és a szabadságért harcoltak és haltak.
1848 márciusától Magyarország zajos, 
újra zajos. Kitört a forradalom, és derék 
őseink rövid idő alatt törvényekbe iktat-
ták azokat a szabadságjogokat és köve-
teléseket, melyekért már évek, évtize-
dek óta küzdöttek. Sajtószabadság, fele-
lős kormány, népképviseleti országgyű-
lés, törvény előtti egyenlőség, közteher-
viselés, jobbágyság eltörlése. Lerakták a 
modern, polgári Magyarország alapjait. 
A forradalom elzúgott, elült a zaj.

Petrikán Péter polgármester és Boczán Ferenc alpolgármester elhelyezi 
az emlékezés koszorúját

Koszorúkat helyeztek még el a társa-
dalmi és civil szervezetek, valamint 
az oktatási intézmények képviselői is. 
Tolcsvai Antal, az Erdélyi János Ve-
gyeskar tagjának szavalata és az ének-

kar tette meghitté a rendezvényt. 
Az ünnepi megemlékezés zenei vendége 
a budapesti Ad Libitum Kamaraegyüttes 
volt. Nemzeti műsoruk címe: Emlékez-
zünk együtt, mert összetartozunk.

-MKE-

Tisztelt polgármester úr! Tisztelt egyházi képviselők! Tisztelt emlékező közönség!

De nem sokáig. Szeptembertől csata-
kiáltás, ágyúdörgés, fegyverropogás 
hallatszik. Meg kell védeni a megszer-
zett szabadságot és önállóságot. Meg 
kell védeni a hazát. Harcolunk a fel-
tüzelt nemzetiségek ellen, az uralko-
dó ellen, és végül a cári seregek ellen 
is. Vér áztatja a magyar földeket. 1849 
nyarán Segesvárnál elveszítjük a láng-
lelkű költőt, Petőfit is. Augusztus 13-án 
Görgey, jobb lehetőség híján, és a to-
vábbi felesleges vérontást elkerülendő 
Világos mellett feltétel nélkül leteszi a 
fegyvert a cári seregek előtt. Magyaror-
szág csendes, újra csendes. Elzúgtak a 

harcok, elült a csatazaj.
A fegyverletétel után Miklós cár leve-
let ír Ferenc Józsefnek, az ifjú osztrák 
császárnak: „Kegyelmet a megtévedtek-
nek, barátod kéri ezt számukra…” Kí-
méletre inti az uralkodót a francia és az 
angol kormány is. Kegyelemről azon-
ban sem Bécs, sem Haynau nem akar 
hallani. Egyik kortársa szerint Hay-
nau „egy olyan ember, ki kegyetlenke-
désben gyönyört talál.” Nem véletlen, 
hogy az uralkodó teljhatalommal ru-
házza fel, még a halálos ítéleteket sem 
kell megerősítésre Bécsbe felterjeszte-
nie. Augusztus 22-én Aradon felakasz-
tatja Ormai Norbert vadászezredest. Ő 
az első aradi vértanú.
Szeptember második felében Karl 
Ernst törzshadbíró javaslata alapján a 
haditörvényszék további 13 táborno-
kot (pontosabban 12 tábornokot és egy 
ezredest) ítél egyhangúan golyó vagy 
kötél általi halálra. Haynau megerősíti 
az ítéleteket, és intézkedik, hogy a ki-
végzéseket október 6-án, Latour oszt-
rák hadügyminiszter halálának évfor-
dulóján hajtsák végre.
Október 6-án, hajnalban, az elítéltekhez 
megérkeznek a kijelölt papok. (Egyikük 
Sujánszky Euszták minorita szerzetes, 
aki a közeli Imregen van eltemetve) A 
tábornokok egy része ébren van: Aulich 
és Török olvasnak, Láhner fuvolán ját-
szik, a jóízűen alvó Dessewffyt viszont 
a református lelkipásztor ébreszti. Bú-Gilányi István ünnepi beszéde közben
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Segíts másokon!  Légy nagylelkű! – 
nap, mint nap találkozunk hasonló 
üzenetekkel.  Mindannyian ismerünk 
valakit, akinek nagy szüksége lenne 
segítségre. Legyen az gyermek, felnőtt, 
egyedülálló vagy családban élő, vagy 
legyen szó akár egy intézményről. Saj-
nos mégis ellenségesen, vagy kételked-
ve fogadjuk, ha valaki arra próbálja fel-
hívni az emberek figyelmét, hogy ne 
legyenek közömbösek egymás iránt és 
próbáljanak meg összefogni egy jó cél 
érdekében. Talán nem véletlen az ef-
féle megnyilvánulás, hisz nagyon sok 
negatív történettel is találkozhatunk. 
De félretéve a mindennemű kétkedést, 
a mai rohanó és anyagias világunkban 
még mindig találkozunk olyan embe-
rekkel, akiket tényleg az önzetlen segí-
teni akarás vezérel.

Segíts, hogy segíthessünk
Az első gondolat
„2016 januárjában bált szerettünk vol-
na szervezni a velünk egyformán gon-
dolkodó barátainkkal karöltve, Nagyka-
poson. Ahogy folyt a szervezés, egyre 
inkább erősödött bennünk a gondolat, 
hogy ez ne csak egy megszokott ese-
mény legyen. Szerettük volna, hogy va-
lódi értéke legyen annak, amit csinálunk 
- kezdi a beszélgetést Boczán Ferenc, 
Nagykapos alpolgármestere – és janu-
ár 16-án meghirdettük első jótékony-
sági bálunkat.” Nem kellett hosszasan 
gondolkodniuk azon, hogy ki legyen a 
kedvezményezett. Egyöntetűen a Nagy-
kaposon működő Magyar és Szlovák 
Tanítási Nyelű Alapiskolákra esett a vá-
lasztás. A bálból befolyt összeget egyen-
lő arányban szétosztva 500-500 euróval 
tudták kisegíteni az iskolákat. 

Gyönyörű karácsony
Az első sikeres, jótékonysági szerve-
zésnek köszönhetően, úgy érezték ezt 
tovább kell folytatniuk. „A következő 
jótékonysági akciónkat 2016 decem-
berében szerveztük meg újra, de akkor 
a Nagykaposi Karácsonyi Vásár kere-
tén belül.” A hasonlóan gondolkodók 
ismét összefogtak és úgy döntöttek, 
hogy aktívan kiveszik részüket a vásári 
hangulatból. „Megvásároltunk minden 
szükséges alapanyagot, és nekiláttunk 
a karácsonyi káposztaleves elkészíté-
séhez. Természetesen mindenkit sze-
retettel invitáltunk és vártunk a sát-
runkhoz, aki csak kóstolni vagy jóté-
konykodni szeretett volna. Árat nem 
szabtunk meg, az emberekre bíztuk a 
döntést. Ekkor a választás egy fogya-
tékkal élő kisfiú megsegítésére esett. 

És hogy mi a haza? Hadd idézzem ide 
Márai Sándor sorait: „A haza nem csak 
föld és hegy, halott hősök, anyanyelv, 
őseink csontjai a temetőben, kenyér 
és táj, nem. A haza te vagy, szőröstül-
bőröstül, testi és lelki mivoltodban. Ő 
szült, ő temet el, őt éled és fejezed ki, 
mind a nyomorult, nagyszerű, lángoló 
és unalmas pillanatokban, melyek ösz-
szessége életed alkotja. S életed a haza 
életének egy pillanata.” „Mindegy, kik 
beszélnek hazád nevében. Mindegy az 
is, mit mondanak azok, akik jogosult-
nak hiszik magukat, a haza nevében 
beszélni. Te hallgass hazádra. És min-
dig, mindent adjál oda hazádnak.”

Tisztelt egybegyűltek! 
Az idős Kossuth Lajos a Magyar Golgo-
tának nevezte Aradot. A keresztények 
szerint Krisztus feltámadt a halálból. 
Az aradi vértanúk teste csendben por-
lad a föld alatt. Lelkük – legalábbis Poel-
tenberg szerint – mint küldöttség ment 
az Úristenhez, hogy a magyarok ügyét 
képviselje. Szellemük és emlékezetük 
az utódokban él, de csak addig, míg van 
bennünk szabadságvágy és önzetlen, 
tiszta, érdek nélküli hazaszeretet.
Köszönöm, hogy meghallgattak!

csúleveleiket a legtöbben már megírták. 
Reggel fél hatkor kivezetik a golyóra 
ítélteket: Schweidel Józsefet, Kiss Er-
nőt, Dessewffy Arisztidet és Lázár Vil-
most. Térdre ereszkedve várják és kap-
ják a halálos golyókat, az előírás szerint 
egyet a fejbe, kettőt a szívbe. Kiss szíve 
nem szűnik meg azonnal dobogni: a ka-
tonák rosszul céloztak. Újra lőnek, kö-
zelről, ezúttal ő teste is lehanyatlik.
Hat órakor újabb gyászmenet tűnik fel: 
a kilenc akasztófára ítélt tábornok. A 
hurok először Poeltenberg Ernő nyaká-
ra kerül, utána Török Ignác majd Láh-
ner György következik. Majd jönnek a 
hadtestparancsnokok: Knezić Károly, 
Nagysándor József, Leiningen-Wes-
terburg Károly, Aulich Lajos és Dam-
janich János. Utoljára Vécsey Károlyt 
hagyják, akinek végig kell néznie baj-
társai halálát. Büntetésből. Közben bi-
zarr jelenet: egy közeli disznóhizlaló 
teteje a rajta tolongó kíváncsiskodók 
súlya alatt nagy robajjal beszakad.
A kivégzést követően közszemlére te-
szik a kivégzetteket. Csak este hantol-
ják el őket. Az agyonlőtteket a sáncá-
rokba, az akasztottakat a vesztőhelyen. 
Mivel régi szokás szerint a kivégzettek 
ruhái a hóhért illetik, az akasztottakat 

levetkőztetve dobják be a sírgödörbe. 
Damjanich fehér köpönyegét a brün-
ni hóhér, Franz Bott úti ruhaként élete 
végéig használja.
A 15. aradi vértanú Kazinczy Lajos tábor-
nok, Kazinczy Ferenc fia. Október 25-én 
lövik agyon. Hauk Lajos alezredes a 16. 
Őt 1850-ben végzik ki. És végül meg kell 
említenem Lenkey János tábornok ne-
vét, ő is az aradi vértanúk egyike lett 
volna. Csak azért nem végzik ki, mert a 
börtönben megőrül. Ott is hal meg, egy 
dühroham során, 1850 februárjában.
Az osztrákok kíméletlen és példátlan 
bosszúja azonban nem csak Aradon 
sújtott le. Emlékezzünk Batthyány 
Lajosra, az első felelős miniszterelnö-
künkre is, ne feledkezzünk meg a po-
zsonyi 13 vértanúról, és a többi ismert 
és ismeretlen áldozatról sem!
Tisztelt jelenlévők! Az aradi vértanúk 
nem mindegyike volt magyar szárma-
zású. Akadt, aki egyáltalán nem, né-
melyek pedig csak törve beszélték a 
magyar nyelvet. Jellemben sem voltak 
egyformák, a harctéren nyújtott telje-
sítményükben sem. Ami biztosan kö-
zös bennük: mindannyian a magyar 
hazáért áldozták fel életüket. Damja-
nich utolsó szavai: „Éljen a haza!” 

Predáva sa predajný stánok bez pozemku. Murova-
ný predajný stánok sa nachádza na námestí Istvána 
Dobóa vo Veľkých Kapušanoch, ktorý je potrebný 
premiestniť z dôvodu plánovanej rekonštrukcie ná-
mestia. Opis stánku: rozloha stánku: 25 m2. Zákla-
dy: betónová základová doska z prostého betónu. 
Stánok je z pevnej oceľovej konštrukcie s dreve-
ným obvodovým plášťom. Strešná konštrukcia je 
drevená s krytinou z pálenej škridly. Dvere sú dre-
vené rámové so sklenenou výplňou, oceľové mre-
že, okná sú drevené, zdvojené. 
Možnosť rôznorodého využitia.
Cena: 4 000 €,  možná dohoda. 
V prípade záujmu kontaktujte na tel. č.: 0908 975 052

Na predaj
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Ezzel is, talán ha csak egy kicsit, de 
szebbé szerettük volna tenni az ünne-
püket. Az adventi műsor keretén belül 
1000 eurós pénzutalványt adhattunk át 
a szülőknek.”  

Folytatás, hagyomány
„Úgy gondoljuk, hogy egy jó cél érde-
kében megszervezett eseményt folytat-
ni kell. A siker és a boldog arcok lát-
tán felbuzdulva, jótékonysági bálunkat 
második alkalommal is megszervez-
tük. Talán már hagyomány tiszteletből 
is esett a választásunk 2017-es évben is 
a januári hónapra. Itt már nem volt kér-
dés, hogy ki legyen a kedvezményezett 
intézmény. Egyöntetűen a Nagykapo-
son működő Magyar és Szlovák Tanítá-
si Nyelvű Óvodákra esett a választás. Itt 
is 500-500 eurós pénzösszeggel tudtuk 
segíteni városunk óvodáit. 

Nem árusitunk! ... Gyűjtünk
Majd eljött 2017 decembere, és ezzel 
együtt egy újabb lehetőség arra, hogy 
még többet adhassanak az emberek 
egymásnak. Ha azt halljuk Nagykapo-
si Karácsonyi Vásár, újra csak egy jóté-
konysági akció jut eszünkbe. A barátok 
újabb szervezésbe kezdtek. Ekkor szin-
tén egy halmozottan sérült kislánynak 
szerettek volna segíteni. Most már a 
szlogenjük is megvolt: Nem árusítunk! 
Gyűjtünk. Ismét elkészült a karácsonyi 
káposztaleves. A kislány édesanyjának 
úgyszintén 1000 eurós pénzutalványt 
tudtak átadni.

A III. jótékonysági bál
A harmadik alkalommal megrendezés-
re kerülő jótékonysági bálunkat 2018. 
január 13-án rendeztük. Itt már szinte 
magától értetődő volt, hogy a korábbi 
évek sémája alapján kik lesznek a ked-
vezményezettek. Ezen akciónk keretén 
belül a Nagykaposi Művészeti Alapis-
kolát és Szabadidőközpontot céloztuk 
meg és tudtuk őket támogatni 700-700 
euróval. Biztos vagyok abban, és teljes 
meggyőződéssel hiszem, hogy ven-
dégeinket, akik részt vettek a bálon, a 
szórakozáson kívül az önzetlen segít-
ségnyújtás is vezérelte. Természetesen 
köszönettel tartozunk mindazoknak a 
támogatóknak is, akik bármilyen for-
mában hozzájárultak a bál sikeréhez. 
Legyen az tárgyi vagy anyagi formája a 
támogatásnak.

Ajándék advent utolsó vasárnapján
A korábbi jótékonysági káposztaleves 
révén sok tapasztalatot szereztek a 
szervezők. Volt részük kellemes meg-
lepetésben, jó hangulatban eltöltött 
beszélgetésekben, a segítségnyújtás 
természetességében és persze csaló-
dottságban is. Boczán Ferenc ezt így 
fogalmazta meg: „Káposztaleves akci-
ónk felért egy lélektani tanulmánnyal. 
Érdekes volt megfigyelni, hogy sokan 
az utca másik oldaláról is átjöttek, hogy 

adakozzanak, de olyanok is akadtak, 
akik erről az oldalról elegánsan átsé-
táltak a másikra, vagy épp „nem vet-
tek észre “minket. Sokan, akik talán 
maguk is segítségre szorulnak, önzet-
lenül megnyitották a szívüket és pénz-
tárcájukat, és persze olyanok is voltak, 
akik nem. “ Nem volt ez másképp 2018 
decemberében sem, amikor ismét segí-
teni szerettek volna. A karácsonyi vá-
sár alkalmával megszervezett rendez-
vényen összegyűlt 1000 eurót fele-fele 
arányban egy nagykaposi és egy ki-
rályhelmeci sérült kislánynak ajánlot-
ták fel. Ahogy a korábbi jótékonysági 

Sajnos egyre több a rászoruló család, 
és én bízok abban, hogy legközelebb 
az idén karácsonykor is tudunk majd 
jó szívvel adni. Hogy ennek a dolognak 
lesz folytatása, abban biztos vagyok, 
hisz nagyon sok pozitív visszajelzést 
kaptunk ezzel kapcsolatban. Ha fogal-
mazhatok így- mondja – ez olyan, mint 
az adrenalin. Felpörget és arra sarkall, 
hogy tovább folytassuk. És ez nagyon 
jó érzés. Ezeket a dolgokat, csak ak-
kor lehet jól csinálni, ha az ember ki-
zárja a nyereség lehetőségét. Meggyő-
ződésem, hogy ugyanúgy, mint ahogy 
a kultúrát, a népművészetet, a népze-

megmozdulásainkon, most is hálás kö-
szönet illet minden magán- és jogi sze-
mélyt, aki hozzájárult az esemény si-
keréhez. A szervezők külön köszönik 
a három történelmi egyház: a római 
katolikus-, a görögkatolikus- és a refor-
mátus egyház hozzájárulását, valamint 
Nagykapos polgármesterének és az Er-
délyi János Alapiskola közösségének 
anyagi támogatását, ill. a P.O.H. Alap-
iskola konyhásai közreműködését. 

„Jó bornak nem kell cégér”
Az ismert magyar közmondás értelmé-
ben a 2019. január 11-ei, sorban a 4. 
jótékonysági bálnak, már nem kellett 
nagy hírverést csinálni. Nagyon hamar 
elkelt minden belépő. A bált támogató 
magán- és jogi személyek nagylelkű-
ségének illusztris bizonyítéka, hogy a 
szervezők kereken száz értékes tom-
boladíjjal kedveskedhettek a bálozók-
nak. Minden szerénységet félretéve 
állíthatjuk, hogy a negyedik bál úgy 
hangulatát, mint eredményességét te-
kintve a „sorozat” legjobban sikerült 
báljaként könyvelhető el, aminek az el-
számolás után valószínűleg a Nagyka-
poson működő két alapiskola fog majd 
legjobban örülni.     
   
Tudják-e már, ki lesz az, akinek a jövő-
ben segíteni szeretnének? – teszem fel 
a kérdést.
„Konkrét célunk még nincs, de novem-
ber végére már biztosan fogjuk tudni. 

nét nem lehet haszonvágyból művelni, 
a tiszta és őszinte gondolatok által ve-
zérelt jótékonysági megmozdulások-
ban sincs semmi keresni valója a sze-
mélyes anyagi profitnak, mert máskü-
lönben az egész hiteltelenné és hamis-
sá válik “–folytatja Boczán Ferenc, aki 
munkája mellett maga is aktív népmű-
vészet kedvelő.
Ezek után, már csak egyetlen kérdésre 
szerettem volna választ kapni: ha vá-
lasztanának egy mottót, mi lenne az?
„Nemrég akadtam rá József Attila 
Naphimnusz című versére, talán en-
nek egy versszaka lehetne a számomra 
megfelelő. 
 „Szeress úgy, mint a Nap!
 A Napsugár nem kérdezi
 Hogy mennyit ér a fénye
 A Napsugár nem kérdezi,
 Hogy mit kap majd cserébe
 A Napsugár nem mérlegel
 Csak tündökölve árad.
 Simogat, átölel,
 De nem kér érte árat.” 
Úgy gondolom, méltóbb befejezése be-
szélgetésünknek nem is lehetne. Jóté-
konykodni több féle módon lehet. A 
jótékonyság az adni akarás öröme a jó-
szívű emberek természetes életformája. 
Persze nem csak az ünnepeken, de a hét-
köznapokon is segíthetünk a rászorulók-
nak.  Az adományozás mindig jó érzés-
sel tölt el, és soha sem késő elkezdeni. 

Rajczi Emília az Új Szóban 
megjelent írása nyomán

December 23-án, az utolsó adventi vasárnapon adták át Sofinak és Alexandra szüleinek a 
jótékonysági gyűjtésből befolyt 500-500 eurós összeget.
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A dunaszerdahelyi székhelyű Szlovák 
Agrárkamara (AKS) 2018 szeptember-
ében beindította Szlovákia déli és dél-
keleti régióiban a falugazdász progra-
mot, melynek keretén belül 13 falu-
gazdász kezdte meg ezzel kapcsolatos 
munkáját. 
A program elsődleges feladata támo-
gatni a mezőgazdasági ágazatban te-
vékenykedő vállalkozásokat és magán-
gazdákat, elősegíteni sikeres terme-
lésüket és megkönnyíteni számukra 
minden egyéb, a szakmával összefüggő 
uniós és nemzeti jogszabály előírásai-
nak teljesítését. Legyen szó szakmai ta-
nácsadásról, vagy szlovákiai, magyar-
országi és európai uniós pályázati lehe-
tőségekkel kapcsolatos tájékoztatásról.
Mivel az itt élő magyar agrárvállalko-
zókhoz, legfőképpen a kis-és közép-
gazdálkodói réteghez egyáltalán, vagy 
nem kellőképpen jut el a gazdálkodást 
elősegítő támogatásokkal kapcsolatos, 
szakmai jellegű tájékoztatás egy falu-
gazdász fontos segítője lehet a gazdák-
nak.
A falugazdászok a jövőben a külhoni 
gazdaságfejlesztési programokba be-
nyújtott pályázatok véleményezése 
terén, valamint a sikeres pályázatok 
ellenőrzése szempontjából is kiemelt 
szerepet tölthetnek majd be. Fontos 
leszögezni, hogy a segítségnyújtás és 
szaktanácsadás a gazdálkodók számá-
ra díjmentes!
A falugazdászok feladatai
A gazdák nemzeti, anyaországi, vagy 
EU-s pályázati lehetőségekkel kapcso-

2018 decemberében létrejött a nagykaposi székhelyű országos csa-
ládsegítő szolgálat, a Home Start Slovakia n.o., magyarul Otthon segí-
tünk, amely az angliai Home-Start Worldwide önkénteshálózat tagja.

KIK VAGYUNK? 
Az Otthon Segítünk nonprofit szervezet egy segítő szolgálat, amelyben szakemberek 
által felkészített önkéntesek ingyen, heti rendszerességgel, átlagosan 3-6 hónapig se-
gítenek a családok otthonában. Olyan családoknak kínáljuk fel segítségünket, ahol 
legalább egy iskolás kor alatti gyermeket nevelnek. Egy új emberi kapcsolatot aján-
lunk fel azoknak a családoknak, akik bizalommal fordulnak hozzánk és kérik segít-
ségünket. Minden szülő maga határozza meg, hogy mire van a legnagyobb szüksége 
ahhoz, hogy az otthon eltöltött évek ne fásultan, unalmasan teljenek, hanem öröm-
telik legyenek.

HOGYAN SEGÍTÜNK? 
Segítségnyújtásunk preventív és hiánypótló, tudomásunk szerint ilyen jellegű szolgál-
tatást más szervezet nem nyújt. Célunk, hogy a családoknak segítsünk megbirkózni 
a stresszhelyzetekkel, krízisekkel. Leggyakoribb esetek, amelyben a szülők segítséget 
kérnek: a gyermekét egyedül nevelő szülő, ikrek születése, több otthon lévő kisgyer-
mek, magányosság, fáradtság, elszigeteltség érzése, tapasztalat, illetve társaság hiá-
nya, vidéken-külföldön dolgozó házastárs. Kiemelt figyelmet fordítunk a sérült gyer-
meket nevelő szülők segítésére. 
Szülői tapasztalatokkal rendelkező önkéntes jelölteket, jövőbeli szervezőket kere-
sünk, akik készek részt venni egy jó hangulatú, hasznos képzésen, hogy felkészülten 
tudják segíteni a családokat.
Kapcsolat: homestartsk@gmail.com

Összeállította: Óváry Katalin

KÖZÉLET TRETÍ SEKTOR

A falugazdász program már városunkban is elérhető
latos tájékoztatása és az ezt célzó ren-
dezvények megszervezése. A pályázati 
dokumentumok összeállításában és el-
lenőrzésében való segítségnyújtás.
Szakmai tanácsadás nyújtása a gazdák-
nak a gazdálkodásukat érintő területen.
Beszerzési és értékesítési árak ismerte-

mi, vagy az egyéb nyilvántartásba véte-
li eljárásokban.
A termeléshez, feldolgozáshoz és érté-
kesítéshez szükséges szakhatósági en-
gedélyeztetés elősegítése.
Segítségnyújtás a gazdálkodók részére a 
térinformatikai (GSAA) támogatási ké-

relem megrajzolásánál, valamint a hoz-
zá tartozó nyomtatványok kitöltésében.
Informálni, segíteni a gazdákat a köz-
vetett és közvetlen pályázati kifizetések 
lehetőségeiről (priame/nepriame plat-
by na plochu), valamint a földtörvény-
ben történő változások ismertetése.
Nagykaposon a falugazdász feladatkört 
Óváry Tamás látja el. Bővebb informáci-
óért hívja a 0950 408 837-es telefonszá-
mon, vagy keresse elektronikus úton a 
tomas.ovary@gmail.com email címen.

Burkus Imre felvidék.ma cikke nyomán

A HOME START SLOVAKIA n.o. Miért lesz valaki önkéntes?

Van aki azért,
mert egy nehéz helyzetben segítettek 

neki, és ezt  szeretné tovább adni.
Van aki azért,

mert egy nehéz helyzetben senki sem se-
gített neki és tudja milyen nehéz egyedül.

Van aki azért,
mert ez frissen és fiatalon tartja.

Van aki azért,
mert egy jó közösséget talált.

Van aki azért,
mert sokáig kereste, 

hogyan segíthetne másokon.
Van aki azért,

Mert itt a korábbi tapasztalatait 
kamatoztathatja.

Van aki azért,
mert tudja, jó kapni, de adni még jobb.

Van aki azért, 
mert örül, hogy segíthet másoknak.

Van aki azért,
mert örül, hogy itt számítanak rá.

Van aki azért, 
mert a jól végzett munka öröm.

Mi azért, mert tudjuk, nálunk is szükség 
van az ilyen jellegű segítségre.

Te miért leszel önkéntes?

tése (vetőmag, műtrágya, növényvédő 
szerek, élőállat stb.)
Értékesítési csatornák felkutatása, fel-
vásárlási központokkal való kapcsolat-
felvétel és a gazdák ezzel kapcsolatos 
tájékoztatása.
A termelés, feldolgozás és értékesítés 
területén igényelt tanácsadás.
A gazdák és a vidéki lakosság által 
megfogalmazott kérdések összegyűjté-
se, valamint ezen kérdések megfelelő 
intézményekhez és szakmai szerveze-
tekhez való továbbítása.
A gazdálkodók segítsége a kereskedel-
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Herczegh Géza jogtudós, Nagykapos 
díszpolgára születésének 90. évforduló-
ja tiszteletére szobrot avattak Nagyka-
poson. Az október 13-i szoboravató ün-
nepségen részt vett a jogtudós özvegye, 
Herczeghné Petneházy Melinda, lánya, 
Herczegh Anita és férje, Áder János, Ma-
gyarország köztársasági elnöke, fia Herc-
zegh Károly, valamint a jogtudós unokái.
A meghívott vendégek között jelen volt 
Czimbalmosné Molnár Éva, a Minisz-
terelnökség Nemzetpolitikai Államtit-
kársága Felvidéki Főosztályának veze-
tője, Szabó Marcell, az Alkotmánybíró-
ság tagja, Magyarország Kassai Főkon-
zulátusáról Haraszti Attila főkonzul, 
Szénási Lajos külgazdasági attasé, Pet-
rikán Péter, városunk polgármestere, 
Boczán Ferenc, városunk alpolgármes-
tere, a megyei és helyi önkormányzat, 
a pártok és civil szervezetek képviselői, 
valamint számos közéleti személyiség.
Emlékbeszédet Duray Miklós egyete-
mi tanár, a Szövetség a Közös Célo-
kért társulás elnöke mondott.  A városi 
parkban álló mellszobor Rieger Tibor 
Kossuth-díjas művész alkotása.
A szoboravató ünnepségen Gabri Ru-
dolf, a Nagykapos és Vidéke Társulás, 
valamint a Herczegh Károly Alapítvány 
kuratóriumának elnöke mondott ün-
nepi beszédet. Beszédében úgy fogal-
mazott, hogy Herczegh Géza életműve 
mély nyomot hagyott az egyetemes 
jogtudományban, a szülőföldjén élők 
számára pedig emberi tulajdonságai 

Herczegh Géza szobrát avatták Nagykaposon
felállítását. Köszönetet mondott töb-
bek között dr. Szili Katalin miniszterel-
nöki megbízottnak, a Rákóczi Szövet-
ségnek, Nagykapos város vezetésének, 
Rieger Tibor szobrászművésznek.
Duray Miklós beszédében felidézte azt 
az 50 évvel ezelőtti történetet, amikor 
a jelenlegi szoboravatás helyszínén 
először találkozott Herczegh Gézával, 
aki Nagykaposon született 1928. ok-
tóber 17-én. Azon az 50 évvel ezelőtti 
találkozón, 1968-ban hittel, buzgalom-
mal, lendülettel telve szobrot avattak 
Erdélyi Jánosnak Nagykaposon.
Meggyőződéssel vallja, hogy ezek az 
emlékhelyek sokat segíthetnek közös-
ségünk megmaradásában. Beszéde 
további részében felidézte a jogtudós 
életútjának fontos állomásait. Elmond-
ta, hogy Herczegh Géza látásmódja 
kialakulásának meghatározó szemé-
lyiségei Bibó István és Szegfű Gyula, 
a második világháború utáni magyar 
értelmiségi gondolkodás meghatározó 
személyiségei voltak.
A jogtudós azon ritka szakember-
nek, egyetemi tanárnak és akadémi-
kusnak számított, akinek nem voltak 
rögeszméi, melyek gúzsba kötötték 
volna. Saját véleményt alkotott, és et-
től volt hiteles. Utódai a szakmában 
őt tekintik mértékadónak.
Duray Miklós laudációját azzal zárta, 
hogy a szoboravatás is annak a bizo-
nyítéka, hogy akik elszármaztak, azok 
visszatérnek, és akik visszatérnek szü-

Géza fia, Herczegh Károly szólt az 
egybegyűltekhez, aki megerősítette 
az elhangzottakat, miszerint édes-
apja szent ügynek tekintette a szülő-
földjén élők segítését, és szülőföldje 
szeretete áthatotta egész életét.
Herczegh Károly elmondta, édesap-
ja azt vallotta, adnia kell annak a kö-
zösségnek, ahonnét származik, ahol 
született. Amikor tehette, ellátogatott 

által is példaképül szolgál.
A szülőföldjén élő közösséget emberi 
nagysága, tanácsai és támogatása ál-
tal megerősítette hitükben, és abban, 
hogy a helyes út választására mindig 
van lehetőség. Úgy gondolják, hogy a 
szobor által Herczegh Géza végérvé-
nyesen hazatért szülőföldjére, és szel-
lemiségét örökre sugározza az itt élők 
számára csakúgy, mint a 2013-ban állí-
tott emléktábla is.
Gabri Rudolf beszédének zárásaként 
köszönetet mondott mindazoknak, 
akik segítették a szobor elkészítését és 

lőföldjükre, azok szolgálatot teljesíte-
nek, amely szent ügynek számít.
Herczegh Géza szintén a nemes szol-
gálatot választotta feladatul és életcé-
lul: folyamatosan figyelt arra, hogy mi 
lesz a sorsa nemzetének és szülőföld-
jének az elszakítottságban. Herczegh 
Géza éltében lehetőségeihez mérten 
segítette szülőföldjének közösségét, 
majd halála óta özvegye dolgozik fá-
radhatatlanul azon, hogy folytassa a 
férje által vállalt szent ügyet, a szülő-
földjén élők segítését.
A Herczegh család részéről Herczegh 

Herczegh Géza szobra Nagykaposon

A programban részt vevő diákok és a kórus

A Herczegh család, köztük Áder János köz-
társasági elnök koszorút helyez el a szobornál

szülőföldjére, és a Herczegh Károly 
Alapítványon keresztül és azon túl is 
igyekezett segíteni.
A család nevében köszönetet mondott 
a helyi közösségnek azért, hogy szere-
tettel és nagy tisztelettel ápolják édes-
apja, a város díszpolgára emlékét.
Az ünnepi beszédeket követően sor 
került Herczegh Géza mellszobrának 
leleplezésére. A történelmi egyházak 
képviselői megáldották a szobrot és a 
Herczegh család jelenlévő tagjai, vala-
mint a vendégként meghívott közéleti 
személyiségek, pártok és civil szerve-
zetek képviselői, és magánszemélyek 
elhelyezték a tisztelet és emlékezés 
koszorúit a szobor előtt.
A meghitt ünnepség fényét emelte a 
színvonalas emlékműsor, amelynek ke-
retében Petneházy Attila színművész el-
szavalta a Szózatot. A Csemadok Erdé-
lyi János Vegyes Kara éneke nyitotta a 
programot, a nagykaposi Erdélyi János 
Alapiskola diákjainak visszaemlékező 
verses-zenés összeállítása és éneke pe-
dig a rendezvény záróakkordja volt.

Tökölyi Angéla
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2018. november 26-án szervezetünk 
székhelyén fogadtuk Karásziné Szán-
tai Katalin szakgyógytornászt Sárospa-
takról, aki a Dévény Speciális manuális 
technika-Gimnasztika Módszer, közis-
mertebb elnevezésén Dévény-módszer 
alapján vizsgálja és kezeli pacienseit.
A módszer nálunk kevésbé ismert, Ma-
gyarországon már országszerte széles 
hálózattal bírnak azok a gyógytorná-
szok, akik ezen módszer alapján fej-
lesztik és gyógyítják a mozgásrehabi-
litációra szorulókat. A módszer alapja, 
hogy nem erőlteti azt a mozgást, amit 
a paciens nem tud elvégezni, hanem 
képessé tesz arra. Míg a módszer egé-
szen komoly egészségügyi esetekben 
is kiváló eredményeket tud mutatni, mi 
Nagykaposra elsősorban azért hívtuk a 
Dévény-módszeres szakembert, hogy 
kisbabás és kisgyermekes családoknak 
tanácsot adjon: mit tehetnek az egész-
séges mozgásfejlődésért és mi az, ami 
kerülendő.  A délelőtti előadást egyé-
ni konzultációk sora követte, amikor 
a szakember egyesével vizsgálta meg 
a pici babákat és tipegőket. Manuális 
technikával „végigpásztázza” a babák 
izomzatát, és speciális technikának kö-
szönhetően beindítja, képessé teszi az 
izomzatot új mozgások elvégzésére. 
Annak ellenére, hogy nálunk a mód-
szer nagyon kevéssé ismert, Katalin el-
mondása alapján nagyon sok paciense 
érkezik Sárospatakra Ung-vidékről és 
Bodrogközből. A híre szájhagyomány 

Mesiac október je mesiacom úcty 
k starším. Pri tejto príležitosti dňa 
10. októbra 2018 klub dôchodcov 
usporiadal pre svojich členov jubi-
lantov slávnostné posedenie, ktoré 
sa koná každoročne pre tých, kto-

útján terjed, az anyukák ajánlják őt 
egymásnak. Elmondása szerint nagyon 
változó a kezelt gyermekek egészsé-
gi állapota, néha 1-2 kezelés is elég, 
hogy beindítsa a baba nagymozgását 
(fordulás, kúszás, mászás), viszont sú-
lyos, pl. baleset utáni állapotban akár a 
mindennapos kezelés is indokolt lehet, 
hogy a lehető legrövidebb időn belül 
látványos eredményeket érjenek el.
Arra a kérdésre, hogy a nagykaposi ta-
lálkozón mi volt az általános tapaszta-
lata, azt válaszolta, hogy úgy látja, a 
szülők nincsenek tisztában a megfele-
lő cipőcske választásának alapelveivel. 
Nem minden babára való ugyanolyan 
cipő, akármilyen jó minőségű és drá-
ga is az, ezért célszerű lenne a tipegő-
kör elején megnézetni a gyermek lábát 
szakemberrel, aki megfelelő kialakítá-
sú cipőt ajánlana számára. 
Luminosus, n.o. non-profit szerveze-
tünk Családokért Rendezvénysoroza-
tot indított, amelynek ez az előadás 
és konzultációs lehetőség volt az első 
eleme. Novemberben indítottuk a gyer-
mekek számára szóló Pilates tornaórá-
kat is, a jövőben pedig további, csalá-
dokat érintő programsorozatot szerve-
zünk Nagykaposon (témakörök: kis-
babák táplálása, óvodás-, kisiskoláskor 
és kamaszok, párkapcsolat). További 
rendezvényeinkről honlapunkon és Fa-
cebook oldalunkon nyújtunk majd to-
vábbi tájékoztatást.

Bálint Annamária

Dévény-módszer Nagykaposon

Bohatá činnosť klubu dôchodcov
Našich jubilantov pozdravili pekným 
kultúrnym programom. Pozvanie pri-
jal primátor mesta PaedDr. Peter Petri-
kán a zástupca primátora JUDr. Ferenc 
Boczán. Vo svojich príhovorov pozdra-
vili 37 jubilantov, popriali im veľa zdra-

rí dovŕšili okrúhle jubileum svojho 
života 70,75,80,85 rokov. Tejto vý-
nimočnej udalosti sa zúčastnilo 23 
hostí z klubu dôchodcov Napsugár z 
maďarskej Mátészalky pod vedením 
zástupcu primátora pána Tormu. 

via a spoločne s vedením klubu im odo-
vzdali milé darčeky. Ku gratuláciám sa 
pripojil aj spevokol klubu dôchodcov 
Őszirózsa. Slávnostnú atmosféru nám 
spestrila hudobná skupina GONG, kto-
rá vyhrávala do tanca všetkým prítom-

ným a postarala sa o dobrú zábavu.
Ďalšou každoročne organizovanou 
akciou klubu dôchodcov je vianoč-
né posedenie pre osamelých členov 
klubu, ktoré sa uskutočnilo vo veľkej 
zasadacej miestnosti na mestskom 
úrade 7. decembra 2018. Krásna 
chvíľa bola pozdravená v zastúpení 
MsÚ Ing. G. Dobošom a spríjemne-
ná kultúrnym programom žiakov zo 
ZŠ J. Erdélyiho a tancom mažoretiek 
z CVČ. Ani tu nechýbala spevácka 
skupina Őszirózsa, ktorá svojimi 
piesňami navodila príjemnú vianoč-
nú atmosféru. Plná sála prítomných 
sa odvďačila za pekný program vre-
lým potleskom. Pri tejto príležitosti 
vedenie klubu odovzdalo salónky 
a kalendáre Medzibodrožia a Použia 
všetkým svojim osamelým členom. 
Klub dôchodcov oceňuje a ďakuje 
primátorovi mesta za podporu čin-
nosti a do nového roku 2019 praje 
veľa zdravia a pracovných úspechov. 

Vedúca KD Magdaléna Danyiová

Slávnostné posedenie jubilantov

Mikulás 
a városunkban
A nagykaposi SZIK szervezésével az 
idén is ellátogatott városunkba a Mi-
kulás. Érkezése előtt manóik lázasan 
készítették a kis csomagokat, amiket 
a város jó szándékú lakói is szpon-
zoráltak. A Mikulás első útja az ovis 
gyerekekhez vezetett, akik izgatot-

tan, kis versekkel és énekekkel várták 
a nagyszakállút és társait, Rudolfot a 
rénszarvast, a manót, az ördögöt és 
az angyalt. Az óvodából a Mikulás a 
városháza elé érkezett, ahol szeretet-
tel fogadott kicsit és nagyot. Kis cso-
magokat, édességet adott ajándékba, 
s meghallgatta azokat a gyermekeket, 
akik verssel is készültek. Másnap a 
Mikulás ellátogatott az iskolás gyer-
mekekhez is, akik nagyon szép elő-
adással várták. Cserébe sok szép aján-
dékot kaptak.
    SZIK
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Vo vyprázdnených suterénnych priestoroch mestského 
kultúrneho strediska prebiehal v posledných mesiacoch 
čulý ruch.
V rámci projektu „Copus – mesto pre naše deti“ sa tu zre-
alizovali dve expozície.
Prvá „Skanzen – remesiel a bývania našich predkov“ 
a druhá expozícia „ZOO – panoptikum“.
Obidve expozície obohatia  možnosti voľnočasového 

DVA V JEDNOM

využitia, ale predovšetkým poslúžia deťom a mládeži 
zo škôl a predškolských zariadení v rámci výchovného 
a vzdelávacieho systému.
„ZOO panoptikum“ je najviac obohatené o materiály 
z oblasti ochrany vtáctva a zvierat.
V kultúrno – historickom a v zoologicko – environmen-
tálnom kontexte, obidve expozície vhodne doplnia 
priestor osvety.

 PhDr. Štefan Töviš 

Őszi háztáji vásárt és népi mesterségek 
napját rendeztek november 3-án Nagy-
kaposon.  A gyerekeket kézműves foglal-
kozással, játszószigettel és népi mester-
ségek bemutatójával várták.
A „Helyit eszem, helyitől veszem, mert 
helyin az eszem” szlogennel meghirde-
tett programra már nem először került 
sor. Az esemény számos érdeklődőt von-
zott.  A szokatlanul meleg, kellemes idő 
is kedvezett a szabadtéri rendezvénynek, 
amelyet a Magyar Ház udvarán és a hozzá 
tartozó Háztáji Vásárudvaron tartottak.
A Háztáji Vásárudvart anyaországbeli 
támogatásnak köszönhetően 2017 októ-
berében adták át azzal a céllal, hogy a 
helyi és környékbeli kistermelők számá-
ra piacteret tudjanak biztosítani.
Az ötletet megvalósítók abban bíznak, 
hogy a helyi termékek iránti kereslet fel-
lendítésével segítik a szülőföldön való bol-
dogulást az ott élők számára. A helyi gaz-
daság élénkítése segítheti a fiatalok meg-
maradását szülőföldjükön.  A vásárudvar 
átadásakor Gabri Rudolf, a nagykaposi 
Magyar Ház igazgatója úgy nyilatkozott, 
hogy mindig a helyi igényekre igyekeznek 
reagálni, és olyan fejlesztéseket kivitelez-
ni, amelyekre valós igény mutatkozik.
Kedvelt a kulturált piactér
Az eltelt egy év és a szombati vásárnap 
is igazolta szavait, hiszen az azóta meg-
szervezett piacnapok iránt nagy az ér-
deklődés.  Elmondása szerint a piacnap 
meghirdetését követő pár napban az ösz-
szes vásárasztalt lefoglalják a helyi és 
környékbeli termelők. Jelenleg huszonöt 
vásárasztalt tudnak biztosítani az érdek-
lődők számára, amelyet térítésmentesen 
vehetnek igénybe a vásárosok. Kulturált 

Háztáji vásár és népi mesterségek napja Nagykaposon 

körülmények között megfelelő felszerelt-
ségű piactér biztosítja a kistermelők és a 
látogatók számára a kellemes időtöltést.
Az idén ez volt a második termelői pi-
acnap, de karácsony előtt még sor kerül 
egyre. Gabri Rudolf úgy nyilatkozott, 
a céljuk az, hogy a piacnapok havonta 
rendszeressé váljanak, így a kereskedők 
és a vevők számára is előre tervezhető le-
gyen a program.
Az árusok között volt almát, szilvalek-
várt, szörpöt, tésztát, mézet, aszalt gyü-
mölcsöt, gyümölcslét, díszes mézeskalá-
csot, horgolt díszeket, viaszgyertyákat, 
drótból készült ékszereket, kézműves 
játékokat, kosarat, sajtot és kürtőskalá-
csot árusító egyaránt. Jó volt a hangulat, 
a vásárosok ismerkedtek, beszélgettek, 
tapasztalatot cseréltek, a vásárlók kóstol-

gattak és persze vásároltak is. A gyerekek 
pedig a ház előtti udvaron népi gyermek-
játékokkal ismerkedhettek, és a fafaragás 
mesterségének titkaiba is betekinthettek.
A rendezvények megvalósulását a ma-
gyar kormány, a Miniszterelnökség 
Nemzetpolitikai Államtitkársága és a 
Bethlen Gábor Alap támogatja.
A nagykaposi Magyar Házban számos si-
keres rendezvényt tartottak és tartanak 
immár 15 éve, amelyek sora a vásárudvar 
kialakításával tovább bővült. Tevékeny-
ségükről bátran állítható, hogy rendezvé-
nyeik mindegyike előbbre viszi a helyi és 
környékbeli magyar közösség ügyét, és 
maga a Magyar Ház valóban a közössé-
get szolgálja, ahogyan annak küldetését 
a kezdetekben megfogalmazták.

Tökölyi Angéla

Kistárkányból szilvás finomságok érkeztek
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Az év egyik legmeghittebb időszaka az 
adventi várakozás. Az Advent Zemp-
lén kapujában elnevezésű program-
sorozat különösen szép heteket jelent 
az ünnepekre készülődőknek. Ahogy 
azt már megszokhatták ilyenkor dísz-
fénybe öltözik a város, a forralt bor és 
mezeskalács varázslatos illata lengi 
be az utcákat. A Városháza előtti té-
ren felállítják az adventikoszorút, ahol 
vasárnaponként összegyűlnek a város 
lakói és az egyházi képviselők, illetve 
a város polgármesterének kíséretében 
meggyújtják az adventi gyertyákat. 
Advent Zemplén kapujában program-
sorozat december 2 -án, vasárnap a re-

Advent Zemplén kapujában

innentől kezdve egy hónapig minden 
az ünnepről szólt. 
Az adventi kínálatban nagy hangsúlyt 
kaptak a gyermekeknek szóló ren-
dezvények. 2018-ban is ellátogatott a 

A Dunaszerdahelyi Szent György Kórus koncertje a református templomban 

formátus templomban a Dunaszerda-
helyi Szent György Kórus koncertjével 
vette kezdetét. Az est legszebb pilla-
nataként felgyúltak az ünnepi fények, 
bekapcsolták a város díszvilágítását és 

Mikulás, a Református Ifjúsági Köz-
pontban két interaktív előadás (Ba-
din Ádám előadása és a Cédrus Lát-
ványszínház Legszebb ajándék című 
előadása), több alkalmas kézműves 
foglalkozás és még megannyi színes 
esemény várta a legkisebbeket. A gye-
rekek nem csak kaptak, hanem adtak 
is. A nevelési - oktatási intézmények 
növendékei számos rendezvényen 
mutatták meg tehetségüket. 

Petrikán Péter polgármester meggyújtja az adventi koszorú 4. gyertyáját

A programsorozat természetesen a fel-
nőtteknek is sok érdekes programot 
kínált. Fellépett többek között a Scho-
la Cantorum Cassoviensis - a kassai 
szeminárium kispapjainak kórusa, az 
Ad Libitum Kamaraegyüttes, Miroslav 
Sýkora opera énekes, Tabáni István a 
Csillag születik tehetségkutató győz-
tese, Onuška Laura és a helyi énekka-
rok, mint az Erdélyi János Vegyeskar, 
Cantabile Kamarakórus, az Ung-vidék 
és Bodrogköz Tanítókórusa és a Lato-
ričan Vegyeskar. 
Advent Zemplén kapujában a korábbi 
évekhez hasonlóan az idén is sokrétű 
programokkal várja majd az érdeklődő-
ket, hiszen az elmúlt évek során egyre 
népszerűbbé vált a rendezvény, nem-
csak a nagykaposiak, hanem a környék-
beli települések lakói körében is. Nevelési - oktatási intézmények műsora

Tabáni István, a rendezvény sztárvendége
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A „COPUS: VÁROS GYERMEKEIN-
KÉRT“ tematikus év keretén belül több 
akciót szervezett a város, melyen gyer-
mekeink és egyaránt az idősebb kor-
osztály is előszerettel vett részt. A vá-
ros vezetősége úgy döntött, a 2018-as 
évet a gyermekek évének kiáltja ki, és 
ezen belül minden olyan kreatív ötle-
tet, kezdeményezést támogat, mely 
elősegíti az ifjú generció fejlődését, 
hisz ahogy hangzik az ismert idézet: 
„Minden gyermekben megvan a cse-
lekvési vágy és a világmindenség meg-

Színezzük ki együtt Nagykapos utcáit!

ismerésének igénye, csak annak ki-
bontakoztatását kell elősegíteni” (Ma-
ria Montessori).

Az aszfaltfestés a legkisebbek számára is 
érdekes volt 

Szandi a kicsiket és nagyokat is egyaránt elkápráztatta 

A fergeteges hangulatot Ricsi bohóc műso-
ra biztosította

A fényfestés különleges, emlékezetes és egyedi hangulatot teremtett

A JF Show műsora ámulatba ejtette a közönséget

csatlakozó intézmények gondoskod-
tak a játékos tanulásról. A résztvevők 
8 helyszínt látogathattak meg: 
1. A Kalokagathia Klubot, ahol kipró-

bálhatták az íjászatot, a kick-boxot, 
edzhettek a modern tornateremben 
vagy részt vehettek a köredzéseken, 

kiállításnak adott helyszínt.
3. A Nyugdíjas Klubban betekintést 
nyerhettek a klub életébe, elleshették 
a hagyományőrző tollfosztás fortélya-

TRX tréningen. 
2. A Hviezdoslav Alapiskola a  Kerék 
című tudományos játék és interaktív 

Az egyik ilyen esemény, mely meg-
koronázta ezt a kezdeményezést, 
a szeptember 28-án megtartott „Szí-
nezzük ki együtt Nagykapos utcáit“ 
c. rendezvény. A nap aszfaltfestéssel 
indult, melyhez a krétát városunk biz-
tosította, így mindenki szabadjára en-
gedhette fantáziáját. Az érdeklődők a 
nap további részében sem unatkoztak, 
hisz ahogy az esemény megnevezése 
is utal a jeles alkalom sokszínűségére, 
városunk és a Nyílt Nap programjaihoz 
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it, megleshették hogyan készül nagy-
anyáink palacsintája.
4. A Városi Művelődési Központ lehe-
tőséget kínált elődeink életének és mes-
terségeinek megismerésére az újonnan 
megnyílt skanzenben, megcsodálhatták 

a helyi tehetségek alkotásaiból szerve-
zett kiállitást.
6. Az Erdélyi János Alapiskola a Tech-
nika - Tudományos Interaktív kiállítás-
sal várta a résztvevőket. 
7. A Tűzoltóállomás bemutatóval csa-
logatta az érdeklődőket. 
8. A Magyar Házban betekintést nyer-
hettek az intézmény munkásságába, 
megtekinthették az egyes kiállítóter-
mek tárlatát (Erdélyi János Emlékmú-
zeum, 56-os emlékszoba), valamint ol-
vashattak a Mécs László Könyvtárban.  

A látogatók értékes díjakat is nyerhet-
tek, görkorcsolyával, biciklivel, gör-
deszkával, hoverboard-dal, tablettel és 
akár telefonnal is hazatérhettek. Ehhez 
nem kellett mást tenniük, mint meg-
látogatni a Nyílt Nap programjaihoz 
csatlakozó intézményeket és begyüj-
teni a pecséteket, melyek a nap végén 

sorsolásra kerültek.
A sporteszközök tulajdonosai leckéket 
vehettek a JF Freestyle Show profi  spor-
tolóitól, kik a közönség lenyűgözése ér-
dekében egész Csehországból érkeztek.
Az unatkozásra nem volt idő, hisz a kí-
sérő rendezvények senkit nem hagytak 

tétlenkedni. Kézműves műhely, Szász-
szorszép játszósziget és ugrálóvár vár-
ta a pecséteket már begyűjtő verseny-
zőket és minden kíváncsi látogatót. 
Az energiával teli Szandi jóhangulatú 
koncertet adott. A nap végén a város 
fénybe borult, az épületek lenyűgöző 
fénytechnikával voltak kivilágítva. A 
fényfestés bámulatos látványt nyújtott. 
A nap lezárásához mi sem volt mél-
tóbb befejezés, mint polgármester úr, 
PaedDr. Petrikán Péter ünnepi beszéde 
és az azt követő káprázatos tűzijáték.

A közönség izgatottan várta, hogy kihir-
dessék a következő nyertes nevét 

A nyertesek díjai

 Mickey és Minnie szívesen fotózkodott 
a látogatókkal 

Könyvbemutató: Két évszázad együtt 
– A nagykaposi zsidóság története
A könyv szerzőjével, Demjénné Kovács Ernával 2018. december 3-án beszélgettünk

Dedikálás

Demjénné Kovács Erna írónő 
és Petrikán Péter polgármester 

A könyv a nagykaposi zsidó közösség 
életét, identitástudatuk megtartását és 
megélését foglalja magába. A múlt szá-
zad elején felmért adatok alapján vázolja 
a helyi zsidó lakosság, illetve a zsidó csa-

ládok letelepedését. Hitéletükről, okta-
tásukról, valamint közösségi és politikai 
életükről ad tanúbizonyságot a kiadvány. 
A Holokauszt minden borzalmát megélt 
nagykaposi zsidóság megrázó emlékeit 
idézik fel a könyvben megszólaltatott túl-
élők és leszármazottak.
A szerző több jeles és ismert személyt 
is megemlít a könyvben, mint pl.: Bal-
kányi S. Mihályt, Blum Lászlót, Braun 
Irént, Schlanger Miklóst és a Capa test-
véreket. Elmondja, hogy sikerült jóné-
hány, a második világháborút túlélő 
generáció tagjával felvenni a kapcsola-
tot. A kötetben a velük folytatott sze-
mélyes beszélgetést is megörökíti.
A könyvbemutatón megjelenített szá-
zad eleji fényképek a résztvevők szá-
mára felelevenítették az egykori Nagy-
kapos képét, valamint a könyvben 
leírottakat. Fényképek, amelyeknek 
köszönhetően a bemutató a továbbiak-
ban kellemes hangulatú, interaktív be-
szélgetés formájában folytatódott.
A rendezvény végén a helyszínen meg-
vásárolt könyveket kérésre a szerző 

a ZOO Panoptikum különleges állatait, 
illetve megnézhették a R. és C. Capa fo-
tógaléria aktuális kiállítását.
5. A Turisztikai Információs Központ 

dedikálta. A könyv továbbra is besze-
rezhető a Turisztikai Információs Köz-
pontban.
A szerzőnek jó egészséget, inspirációt 
és további alkotókedvet kívánunk!

-fa-
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A Fabotó Citerazenekar fennállása óta 
1995-től a felvidéki magyar népzene 
és citerajáték megőrzésén, ápolásán, 
fejlődésen és továbbadásán munkál-
kodik. Ung-vidéken és Bodrogköz-
ben a szinte már feledésbe merült ci-
terát, ill. a citerajátékot próbálja meg 
„újjáéleszteni“és továbbadni, valamint 
citera- és népzeneoktatás hiányában 
kinevelni az utánpótlást. A Lecsó-Folk 
sorozat nem titkolt szándéka, hogy a 
népzene szokványos megnyilvánulá-
sa mellett a fiatalok számára elfogad-
hatóbb és „könnyebben emészthető” 
formában tálalja a népzenét és felkelt-
se az ifjabb generáció érdeklődését ez-
iránt a műfaj iránt. 

VIII. Lecsó-Folk

A Lecsó-Folk elődje a 2009-ben meg-
szervezett citeratalálkozó volt, amely 
miután a nagykaposi Lecsófesztiválok 
szerves részévé vált, Lecsó-Folk né-
ven vált ismerté. A Lecsó-Folk a nép-
zene mellett fokozatosan otthonává 
vált az etno-folk műfajnak, hogy ez-
által is még inkább megszerettesse és 
ismertebbé tegye a magyar népzenét. 

A Fabotó által megvalósított rendez-
vényekhez hasonlóan, a jó hangulat és 
színvonalas szórakozás mellett, ennek 
a rendezvénynek is az egyik legfonto-

sabb célkitűzése a citerazenekar után-
pótlásának biztosítása. 
A Lecsó-Folk elmúlt 7 évadán rengeteg 
citerazenekar és szólista lépett már fel, 
de egyéb hangszeres szólisták és más 
zenei formációk is szerepet kaptak, és a 
néptánc is szinte mindig a rendezvény 
része volt. A korábbi rendezvények ke-
retén belül nagy sikernek örvendett a 

Csík zenekar, a Holdviola, a Ghymes, 
a Motiva együttes, Ferenci György és a 
Rackajam, a Budapest Ragtime Band, 
valamint 2017-ben a Parno Graszt. A Ĺe-
csó-Folk annak is köszönheti nagy nép-
szerűségét, hogy a szűkebb és tágabb 
régióban nem rendeznek ehhez hason-
ló stílusú és hangulatú rendezvényeket.
Az idén sajnos nem sikerült a Lecsó-
Folkot az eredetileg tervezett idő-
pontban, a nagykaposi Lecsófesztivál 
keretén belül megtartani, az ugyanis 
kanyarójárvány miatt elmaradt. A Fa-
botó viszont nem szeretett volna adósa 
maradni a citera és népzene rajongói-
nak, így a rendezvényt, bár egy kissé 
megkésve, október 26-án megrendez-
te. Igaz, néhány korábban felkért sze-
replőnek ez az időpont már nem felelt 
meg, de akik eljöttek és felléptek, re-
mek hangulatot varázsoltak a nagyka-
posi kultúrházba. 
A programban először a Fabotó mel-
lett formálódó két gyermekzenekar 
lépett fel, akiket szójátékkal élve 
csak ki(d)s Fabotónak, illetve ki(d)
sebb Fabotónak neveznek. Ezután fel-
váltva két-két produkció következett 
a házigazda Fabotó Citerazenekartól, 
valamint a nemrégiben újjáalakult Ko-
mócsa Néptáncegyüttestől. Ők voltak 
azok, aki Tóth Balázzsal és Tóth Anna 
Dorinával, a két táncoktatóval, a fő 
koncert után nagyban hozzájárultak a 
táncház jó hangulatához. Először kö-
szöntött Nagykaposra népzenekarával 
Korpás Éva, aki 60 percen keresztül 
szebbnél szebb népdalokkal kápráz-
tatta el a közönséget. Az est további 
szereplője viszont már nem újoncként 
jött városunkban, és ugyanúgy, mint 
2015-ben, most is hatalmas sikert ara-
tott Ferenci György és a Rackajam. 
Szinte véget nem érő tapssal és ová-
cióval köszönték meg a jelenlévők a 
fantasztikus koncertet. 
A VIII. Lecsó-Folk nem valósulhatott 
volna meg a Kisebbségi Kulturális 
Alap, a Bethlen Gábor Alapkezelelő 
Zrt., Nagykapos Város Önkormányza-
ta, valamint a Fabotó Citerazenekart 
segítők hathatós támogatása nélkül. 
Köszönjük.



17.

I.
2019OKTATÁS ŠKOLSTVO

Akik a Copus hasábjain keresztül fi-
gyelemmel kísérik a Nagykaposi Gim-
názium életét, már ízelítőt kaphattak 
rendezvényeinkből. Megismerhették 
belső iskolai kapcsolatainkat. Reméljük 
érzékelték, hogy a családias légkörben 
növendékeink tudják, hogy mindenki 
számít, a tanár-diák és diák-diák kap-
csolatok bensőségesebbek, igazibbak. 
Kapcsolatrendszerünk azonban kifelé is 
irányul. Különböző külföldi versenyek 
és rendezvények állandó résztvevői va-
gyunk. Nyitottak vagyunk a világra.

Gimnázium a nagyvilágban
dezésre a budapesti Városismereti Ver-
seny. Ez egy többfordulós vetélkedő, 
ahol több, mint kétszáz csapat ismeri 
meg a magyar fővárost aktivitásra épü-
lő tájékozódási feladatokon és levéltár-
látogatáson keresztül. Egy alkalommal 
innen elhoztuk a különdíjat. Az Advent 
Budapesten nevű rendezvényre évente 
visszavárnak minket. Ezen különböző 
országokból érkező magyar fiatalok 
hoznak zenés, szavalós műsorukkal 
ünnepi hangulatot a fővárosba. A prog-
ram lehetővé teszi, hogy benevezzünk 
a Diákra Hangolva versenyre, ahol ne-
ves szakmai zsűri fedezi fel a kárpát-
medencei fiatal magyar tehetségeket. 
A nemzeti összetartozás napja alkal-
mából hagyományosan hivatalosak va-
gyunk Budapestre, egy többnapos kirán-
dulással egybekötött megemlékezésre, 
ahol a szórványmagyarság középiskolái-
val építjük kapcsolatainkat.  Hagyomány-
nyá vált az is, hogy a nyári szünetben di-
ákjaink és tanáraink Gergelyiugornyán 
táboroznak kárpát-medencei diáktársa-
ikkal, ahol sokat sportolhatnak és kirán-
dulhatnak. Szívesen látogatjuk egymást 
testvériskolánkkal, a budapesti Nemes 
Nagy Ágnes Szakgimnáziummal, ami 
főleg az október 23-i ünnep alkalmával 
valósul meg. Ezekről a rendezvényekről 

diákjaink, tanáraink mindig érzelmileg 
feltöltve térnek haza.
Nemzetközi sikereink közül különö-
sen büszkék vagyunk egy másik test-
vériskolánkban elért eredményeinkre. 
A sárospataki Árpád Vezér Gimnázi-
um versenymeghívásait mindig elfo-
gadjuk. Az idén is az elsők között vé-
geztünk. Üveges Eszter megnyerte a 
szavalóversenyt, Varga Diana bronz-
érmes lett a rajzversenyen. Csakúgy, 
mint Mihók Dóra, Oláh Paula és Tóbiás 
Zsombor csapata a fizikai becslési ver-
senyen. Sőt, Tóbiás Otília különdíjat 
kapott a tanárok mezőnyében. Ennek 
legalább annyira örülünk, mint Abahá-
zi Balázs harmadik helyének a kémiai 
olimpiász kerületi fordulóján.
Összegzésképpen tehát elmondhatjuk, 
hogy a földrajzi elhelyezkedésünkből 
vagy méretünkből vélhető hátrányokat 
előnnyé kovácsoljuk. A belső kapcso-
latokat ápoljuk és a külsőket építjük. 
Van helyünk a nagyvilágban.

Dolgozunk a magyar-magyar kapcso-
latok elmélyítésén. Az Iskolakapun 
Kívüli Program elnevezésű rendez-
vénysorozat megtanította, hogy mi is 
az összmagyarság értékhordozói va-
gyunk. Általában ősszel kerül megren-

Na veľkokapušianskom gymnáziu sa 
stretáva každoročne veľa talentova-
ných žiakov, ktorí majú vzťah k hud-
be, tancu i hovorenému slovu, nielen 
v materinskom, ale aj v cudzom ja-
zyku. V roku 1994 sa  na podnet sú-
časnej riaditeľky školy PhDr. Judity 
Leckovej zrodila myšlienka nenechať 
tieto talenty skryté za múrmi školy, 
ale vyjsť s nimi na verejnosť, prekva-
piť rodičov, príbuzných i obyvateľov 
mesta a pripraviť im hodnotný kultúr-
ny program.
Príležitosť otvoriť 1. ročník Miku-
lášskeho večierka sa naskytla 6. 
decembra 1994. Predvianočná at-
mosféra a slávnostná nálada ovlád-
li celé mestské kultúrne stredisko, 
kde sa vystúpenie konalo. V prvej 
časti vystúpili žiaci s rôznymi scén-
kami, piesňami, tanečným a hudob-
ným programom, no zlatým klincom 
programu bolo vystúpenie vtedajšej 
4.B triedy, ktorá predviedla skráte-
nú verziu muzikálu „Imaginárna re-
portáž“. Úspech bol nesmierny. Sála 
burácala potleskom a v srdciach žia-
kov i pedagógov školy sa zahniez-

dila túžba pokračovať v začatom diele 
a umožniť žiakom i verejnosti vytvoriť 
v meste novodobú tradíciu osláv sviat-
kov, ktoré so sebou prináša zimné ob-
dobie.
Aj v nasledujúcich rokoch sa žiaci chy-
tili iniciatívy a  opäť chceli prispieť svo-
jou troškou do mlyna. Samotná prípra-
va večierka sa začína na triednických 
hodinách, keď žiaci jednotlivých tried 
prichádzajú s nápadmi na jednotlivé 
čísla celovečerného programu. Pridr-
žiavajú sa pri tom hlavnej témy, ako 
už napríklad boli Detský sen, Povala, 
Cesta okolo sveta, Spievanie v daždi, 
Narodeniny, Cirkus, a podobne. Potom 
nasleduje krátke predstavenie jednotli-
vých čísel, kde sa ešte veľa brúsi a kde 
réžia rozdáva cenné rady účinkujúcim, 
aby čísla boli čo najlepšie. V novembri  
sa už skúša naostro a potom nasleduje 
ich jednotlivé zadelenie podľa poradia 
tak, aby čo najlepšie vystihli vopred ur-
čenú tému. Do práce sa zapájajú všetci 
pedagógovia školy. Samozrejme, každá 
akcia si vyžaduje isté finančné zázemie. 
Je potrebné napísať a vytlačiť pozvánky 
na vystúpenie, aby do sály mohli vojsť 

všetci pozvaní hostia a rodinní prís-
lušníci vystupujúcich. Bez nezištných 
sponzorov a priateľov školy by sa ta-
kéto podujatie nemohlo uskutočniť. 
Spestrením Mikulášskeho večierka 
je Gymbola - školská tombola, ceny 
ktorej sú vďaka sponzorom každý 
rok pestré. Po ukončení programu sa 
koná slávnostná recepcia, na ktorej sa 
zúčastňujú rodičia, pedagógovia  pria-
telia a sympatizanti školy. 
My všetci zamestnanci a študenti 
gymnázia považujeme tradičný Mi-
kulášsky večierok za jedinečnú for-
mu zviditeľnenia, kde prezentujeme 
kvalitu, kreativitu a talent. Napriek 
náročnej príprave a realizácii tohto 
podujatia  nás vždy poteší, že sa stre-
táva s pozitívnym ohlasom v našom 
meste a jeho okolí. Sme hrdí na túto 
24-ročnú tradíciu , ktorá je prínosom 
aj do kultúrneho života Veľkých Ka-
pušian.
Mikulášsky večierok nás všetkých 
spája, teší a obohacuje. S radosťou 
Vám pripravíme aj ďalšie ročníky 
tejto mimoriadnej a úspešnej spolo-
čenskej udalosti.                                                                                                 

Mikulášsky večierok na Gymnáziu vo Veľkých Kapušanoch 
oslávil 24. narodeniny
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Az Erdélyi János Alapiskola szeptember 
3-án sarkig tárta kapuit, s az új tanév 
első napján szeretettel fogadta az isko-
lába siető gyerekeket, az őket elkísérő 
szülőket, nagyszülőket. Kanóc Áron 
kisdiák szavalata után az igazgatónő ün-
nepi beszéde következett, majd a törté-
nelmi egyházak képviselői rövid imával 

Növekvő létszám az Erdélyiben

bocsátották útra a növendékeket. A tan-
évnyitó ünnepséget városunk alpolgár-
mestere, Boczán Ferenc is megtisztelte 
jelenlétével. A tavalyi évhez hasonlóan 

Az advent nem csak a vallásos emberek 
ünnepe. Ebben az időszakban minden-
ki elmerülhet a csönd, az elmélkedés, 
a bűnbánat szavak jelentésének tartal-
mában. Az Erdélyi János Alapiskolában 
december elején minden gyerek izga-
tottan várja  a Mikulás érkezését. A le-
genda szerint a Lappföldön élő Mikulás 
felszerszámozza rénszarvasait, melyek 
sebes vágtával felrepítik az ajándékok-
kal roskadásig rakott szánkóját a felhők 
közé, hogy minden gyerekhez időben 
eljussanak a várva várt ajándékok. Is-
kolánk alsó tagozatos tanulói színes 

a kicsi elsősök – szép magyar szokás 
szerint – idén is kaptak egy-egy falatot 
a „magyarok  kenyeréből“,  a másodi-
kosok pedig egy szál virággal köszön-
tötték őket. Fazekas Lídia  igazgatónő 
örömmel nyugtázta, hogy a több évnyi 
létszámcsökkenés után végre megtört 
a jég; a 2018/19-es tanévben növekedett 
a gyerekek létszáma, amiért elsősorban 
azokat a szülőket illeti hála és  köszö-
net, akik legféltettebb kincsük számára 
a  mi tanintézményünket választották. 
Útravalóul a kicsi elsősöknek azt kíván-
ta, érezzék jól magukat iskolánkban, 
legyenek kíváncsi, érdeklődő gyerekek, 
akik mindent tudni akarnak és lehetőleg 
azonnal.Találják meg azt az utat, ame-
lyen nemcsak boldogan, de mosolyog-
va tudnak járni. A főépület kisdiákjait, 
a hatodikosokat is szeretettel köszön-
tötte, majd az iskola valamennyi tanu-

lójának sikeres tanévet kívánt és arra 
biztatott mindenkit, keressék azokat, 
akik sokat várnak tőlük, mert igénytelen 
emberek között nem fognak fejlődni. 
A pedagógusokat arra kérte, hogy tudá-
suk legjavát adva keltsék fel a gyerekek 
érdeklődését a világ dolgai iránt. Vigyáz-
zanak arra is, hogy ebben az elgépiese-
dett világban észrevegyék a simogató 
szellőt, de állni tudják a vihart is! Hogy 
a mosolygó napot örömmel üdvözöljék, 
de ne ijedjenek meg a villámoktól sem! 
Erősítsék nemzeti öntudatukat, ápolják 
hagyományainkat! Szívtanárként sze-
retettel neveljenek, oktassanak nemzet-
nek,  Istennek,  hazának, tudománynak! 
Becsülve a múltat, óvva a jelent, remélve 
a jövőt Arany János nyolc szavas idéze-
tével nyitotta meg az intézményvezető 
a 2018/2019-es tanévet: „Nekem áldott 
az a bölcső, mely magyarrá ringatott.“

Adventi időszak az Erdélyiben
kultúrműsorral, készültek  a  Mikulás 
fogadására. A csengőszó felhangzása 
után meg is érkezett a várva várt apó. 
A gyerekek éneke, tánca, szavalata után 
a megfáradt Mikulás szétosztotta aján-
dékait. A legnagyobb meglepetés a nap-
közis gyerekeket érte, akiknek egy ha-
talmas televíziót hozott a Mikulás, me-
lyet még aznap felszereltek a játszóház 
falára. Szavakkal nehéz lenne leírni a 
gyermekek örömteli tekintetét, de ta-
lán a mellékelt fénykép mindent elárul.                                                                                                 
Az adventi időszak, a Jézus születésére 
való várakozás, felkészülés, a remény-

kedés időszaka tovább folytatódik, 
mint ahogy gyermekeink műsorsoro-
zata is. A Hajnalka színjátszó csoport 
betlehemi műsorral készül a magányos 
nyugdíjasok összejövetelére, a felső ta-
gozatos színjátszók pedig a III. adventi 
gyertyagyújtáskor adják le karácsonyi 
műsorukat a Városháza előtti téren. Az 
év utolsó tanítási napján karácsonyi gá-
laműsorral készülnek növendékeink 
egymás meglepésére. Délután intézmé-
nyünk  nyugdíjba vonult alkalmazottait 
fogadjuk iskolánk éttermében, így vár-
va együtt a  szeretet ünnepét.  

 Fazekas Lídia

A gyermekek számára a tél december 
6-val kezdődik, amikor minden óvodá-
ban megérkezik a MIKULÁS. A várako-
zás pillanatai, percei nagyon izgalma-
sak voltak a gyerekek számára ebben 
az évben is. Számolták hányat kell még 
aludni, hogy megérkezzen a MIKULÁS? 
Mit hoz? Honnan jön? Mivel jön? Hoz-e 
ajándékot? Kérdések sorozata hangzott 
el minden nap. És lám-lám! Az idén is 
mint minden évben eljött hozzánk a 
gyerekek kedves barátja a jó MIKULÁS 
bácsi. Aprócska csengőjét csengetve 
tért be hozzánk nehéz zsákjával, ami-
ben a csomagok lapultak.
A gyerekek kicsit meglepődve, meg-
szeppenve, de ugyanakkor hatalmas 
örömmel fogadták az öreg Mikulást. 
Az óvó nénik segítettek neki helyet 
foglalni, a gyerekek pedig körbe ül-
ték. A  Mikulás elmesélte, hogy milyen 
messziről jött a rénszarvasok által hú-
zott szánjával, majd autóba kellett ül-
nie, mert nálunk a havazás elkésett. A 
gyerekek ámulva, bámulva hallgatták a 
történetet, majd verssel, dalocskákkal, 

mondókával köszöntötték a jó öreg bá-
csit, aki a gyerekekkel együtt táncolt, 
jó hangulatot teremtve az osztályter-
mekben. Idén a MIKULÁS nagyon fel-
készült volt ám, mert bizony a gyere-
kek apró csínytevéseiről is tudott, amit 
a gyerekek elkövettek. De ennek elle-
nére minden gyerek megkapta a cso-

Mikulás az óvodában

magját, és megígérték, hogy nagyon 
szófogadó, jó gyerekek lesznek és visz-
szavárják jövőre is kedves öreg barát-
jukat.
Jó hangulatban, örömteli gyerekarco-
kat látva köszönt el a  MIKULÁS a gye-
rekektől, s megígérte, hogy jövőre is 
ellátogat hozzánk!
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Kapušianske kultúrne a športové sláv-
ností sa každoročne usporadúvajú v 
prvej polovici mesiaca jún a pýšia sa 
medzinárodnou účasťou (Maďarsko, 
Poľsko). 9. ročník sa konal 14.6.2018 
a  bol realizovaný:
- projektom „Zober loptu a nie dro-
gy“, ktorý zastrešoval športovú časť 
slávnosti, a to súťažou v minifutbale 
o pohár riaditeľky SŠ pre základné 
a stredné školy,
- s finančnou podporou mesta Veľké 
Kapušany sumou 400 eur,
- výherným projektom Raiffeisen 
Banky v grantovom programe Ges-
to pre mesto v rámci výzvy: Kultúra. 
Zachovanie kultúrnych hodnôt. Ná-
zov projektu: Kapušianske kultúrne 
a športové slávnosti získaným gran-
tom vo výške 1 000  eur, 
- z grantového programu Nadácie VÚB 
pre Nádej s podtitulom Umenie lie-
či a Dotyk lieči. Názov projektu: Keď 
hlina lieči a vyčaruje úsmev na tvári, 
kde časť zo získanej sumy 1496 eur 
bola použitá na výrobu hlinených do-
štičiek ako darčekov pre hostí.
-a v neposlednom rade tak ako kaž-
dý rok, vďaka financiám a vecným 
darom sponzorov.  
Prvýkrát v 9-ročnej histórií sa Ka-
pušianske kultúrne a športové sláv-
nosti odohrali v nečase. Počas celé-
ho podujatia výrazne pršalo, čo ale 

darovať deťom jeden pekný deň, urobiť 
oslavu o nich a pre nich, vďaka ktorej 
sa im rozžiaria očká a zabudnú na svoj 
handicap a prostredie, z ktorého prichá-
dzajú sa rozvinul v jeden pekný kvet.
Každý jeho lupeň predstavuje jeden 
úspešný ročník. Každý ročník dal sláv-
nostiam osobitú pečať a znásobil jeho 
cieľ ďalším cieľom. Poukázal na ďal-
šie, dovtedy skryté hodnoty a pozitíva 
tejto akcie.
Robiť správne veci dnes už nestačí, ne-
vyhnutné je robiť ich správnym spôso-
bom a ak je vôľa a stretnú sa odhodlaní 
ľudia, dokážu vytvoriť niečo výnimoč-
né. Bohužiaľ, to výnimočné by malo byť 
štandardom na národnej úrovni. Keďže 
ale nie je, môže fungovať iba z odušev-
nenia a pomoci zdravej populácie. 
14.6.2018 organizátori zdvihli o ďalšiu 
latku spoločenské povedomie a formo-
vanie obrazu slávností na pôde mesta 
Veľké Kapušany, v spoločenstve ľudí 
dobrej vôle (sponzorov), v komunite po-
stihnutej a aj v komunite zdravej populá-
cie a škôl s osadením zdravej populácie. 
Tak ako každoročne poukázali na potre-
by špeciálneho školstva, na húževnatú, 
mravčiu prácu pedagogických zamest-
nancov, ich lásku a obetavosť v prospech 
mentálne a inak postihnutej mládeže.
Pomyslený ostnatý drôt, ktorý odde-
ľoval špeciálne a klasické školstvo sa 
rokmi podarilo nahlodať a už tretí rok 

9. ročník Kapušianských kultúrnych a športových slávností
tových činnostiach.
Kapušianske kultúrne a športové sláv-
ností sú dôkladne premyslené. Kaž-
dým rokom sú väčšie, rozsiahlejšie, čo 
do počtu zúčastnených škôl a hostí. 
Spojená škola je školou štátnou a vzde-
láva deti z detských domovov a zo so-
ciálne znevýhodneného prostredia 
a tým pádom je narušená akákoľvek  
štrukturálna pomoc zo strany rodičov, 
ako je zvykom na iných školách.
Napriek tomuto nedostatku sa práve 
Spojená škola dokáže prezentovať 
najväčšími slávnosťami zo všetkých 
škôl na okolí. Našou špecialitou je 
skutočnosť, že to nerobíme iba pre 
vlastné deti, ktorých je na škole 260.
Čoraz viac škôl prichádza v ten deň, 
aby prezentovali svoju školu v časti 
kultúrnej: spevom, tancom, vystú-
peniami a v časti športovej v súťaží 
v minifutbale o pohár riaditeľky ško-
ly pre žiakov základných škôl a v ka-
tegórií žiakov odborných učilíšť.

Kapušianske kultúrne a športové 
slávnosti sa nesú práve v tomto du-
chu. Vznikajú za pomoci „zdravej 
populácie“ a ľudí dobrej vôle. Pre 
tento deň sa spájajú ľudia a kto ako  
a čím môže, tým sponzorsky prispe-
je. Počnúc od financií, cez materiál-
ne a technické vybavenie. Všetko, čo 
uzrie v ten deň svetlo sveta na mest-
skom ihrisku je darom sŕdc. 
Darom zdravej populácie pre postih-
nutých. Akciu podporujú aj štát-
ne zložky, ako vojsko, polícia, po-
žiarnici. S technickými prípravami 
slávnosti škole pomohlo  samotné 
mesto. Ďalším významným člán-
kom, ktorý pomohol technicky a lo-
gisticky zvládnuť slávností, boli pro-
fesionálni vojaci z 22. mechanizova-
ného práporu Michalovce, ktorí uva-
rili guláš pre 400 osôb a rozdávali 
ho deťom, MO SRZ Veľké Kapušany 
varením rybacích špecialít a samo-
zrejme najviac pracovníci samotnej  
Spojenej školy.
Pre deti, ktoré práve nevystupovali, 
alebo nehrali futbal, boli zabezpe-
čené atrakcie typu: lukostreľba, sta-
tické a dynamické ukážky zo strany 
vojska, požiarnikov a policajtov, vy-
sokozdvižná plošina, pena, kreatív-
na dielňa, kreatívne fotenie.   
Ďakujeme všetkým sponzorom, 
podporovateľom, nadáciám, ne-
ziskovke,  mestu za výsledný efekt 
tohto dňa. Všetkých sme s hrdosťou 
a pokorou prezentovali na pútačoch.
Ku Kapušianským kultúrnym a špor-
tovým slávnostiam sa dokonale ho-
dia slová z príhovoru p. prezidenta 
SR Andrej Kisku zo 7. ročníka. Ci-
tujem: „Je morálnou povinnosťou 
úspešných ľudí a nielen úspešných, 
pomáhať tým, ktorí to v živote nema-

v žiadnom prípade nenarušilo kvalitu 
a myšlienku  najdominantnejšej zo 
všetkých akcií a najviac prezentujú-
cej Spojenú školu J. Dózsu 32, Veľké 
Kapušany počas školského roka.
Slávnosti majú ráz tradicionality a pô-
vodný. Pred deviatimi rokmi stanove-
ný cieľ sa každým ročníkom nabaľu-
je, vrství a rozširuje zmysel akcie. 
Ako rozkvitajúci kvet.
Púčik zo školského roka 2009/2010, 
keď bolo cieľom poukázať verejnosti 
na „nás“ a dokázať jej, aj sebe, že deti 
z DeD a zo sociálne znevýhodnené-
ho prostredia dokážu fungovať nielen 
z hľadiska patologických javov, ale  
vedia sa prezentovať aj na poli kultúr-
nom a športovom, keď prvotný zámer 

je necítiteľný. Našich slávností sa už 
zúčastňuje aj zdravá populácia tak zo 
základných, ako aj zo stredných škôl.
Zmenilo sa zmýšľanie a postoj k špeciál-
nemu školstvu a každým rokom prichá-
dza medzi nás viac a viac zdravej popu-
lácie prezentovať svoju školu. Veríme, 
že aj tradícia tejto akcie zmenila zmýšľa-
nie obyvateľstva o špeciálnom školstve.
9. ročník sa niesol teda aj v duchu inklú-
zie, o ktorej  sa veľa rozpráva a píše, me-
nej sa pre ňu robí. Ona sa pritom môže 
prepájať v rôznych oblastiach a fungo-
vať, čoho dôkazom sú Kapušianskekul-
túrne a športové slávnosti, ktorej sa zú-
častňuje ako postihnutá, tak aj zdravá 
populácia a v tento deň krásne spolu 
fungujú pri rôznych kultúrnych a špor-
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jú ľahké a aj napriek hendicapu pri-
praviť ich do života a urobiť z nich 
šťastných ľudí“.
Počítalo sa s vysokým počtom účast-
níkov. Skutočnosť napriek nepriazni 
počasia vytrvalého dažďa, technic-
kých porúch áut, autobusu, osýp-
kovej epidémii na určitých školách, 
prevýšila očakávania. Slávnosti sa 
zúčastnilo 11 škôl:   
Spojená škola – Veľké Kapušany
ŠZŠ M.R.Štefánika -Trebišov 

Spojená škola – Pavlovce nad Uhom
ZŠ Kossutha- Kráľovský Chlmec
SOŠ -Szakkozépiskola– Pribeník
SOU energetické – Veľké Kapušany
ZŠ–Alapiskola Leles
ŠZŠ  Rovníková, Košice
DEÁK Úti Egymi – Sátoraljaújhely – 
Maďarsko
Spojená škola internátna – Rožňava
CVČ – Veľké Kapušany
ZŠ Drahňov musela na poslednú chvíľu 
odriecť účasť kvôli osýpkovej epidé-

mii, SŠI Poľná Trebišov v deň akcie 
odriekla účasť kvôli počasiu a SŠI 
Prakovce kvôli technickým problé-
mom s autami. Účastníci z Poľska 
mali tohto roku presne v deň sláv-
nosti akciu na svojej škole.
Kapušanské slávnosti sa stali  sláv-
nosťou dobrých ľudských sŕdc. 
Nezabudnuteľnou plavbou, ktorá 
zanecháva celoživotnú stopu v ľud-
ských srdciach...

Mgr. Renáta Némethová

Az   Erdélyi   János   Alapiskolában   Ady  
Endre  idézetét   szem   előtt   tartva tel-
nek a mindennapok.   Az iskola vezető-
sége és a pedagógusok a tanításra való 
felkészítésen túl sokszínű tevékenysé-
get biztosítanak gyerekeink számára.                                                                                                

„Ha élet zengi be az iskolát, az élet is derűs iskola lesz“
haza. A 3-4. évfolyam tanulói idén is 
ellátogattak a nagymihályi kaszárnyá-
ba, ahol a katonák érdekes bemutatót 
tarottak számukra, s beülhettek a kü-
lönféle katonai járművekbe. A pálya-
választási tanácsadó lebonyolította az 

Minden ősszel  Egészséges táplálko-
zás – projektnapot tartunk, odafigyelve 
gyermekeink helyes és egészséges ét-
kezésére, hisz jól tudjuk, hogy csak ép 
testben fejlődhet ép lélek. Felső tago-
zatos gyerekeinkkel bekapcsolódtunk 
az Európai Nyelvek Napja elnevezésű 
műhelymunkába, melyet Királyhelme-
cen, a Szakközépiskolában tartottak. 
A III. Bodrogközi Focitornán szintén 
jelen voltak iskolánk legügyesebb lab-
darúgói, akik 4. helyezettként tértek 

ötödikesek országos tesztelését, vala-
mint a kelet-szlovákiai középiskolák-
kal karöltve nyílt napokat szervezett 
a  kilencedikesek számára.                                                                                                        
„Múlt nélkül nem lehet jövőt építeni“ 
– Széchenyi szavait nem feledve éven-
te emlékezünk hős őseinkre,  az  aradi 
vértanúkra  és  az  56-os forradalom ál-
dozataira.  A városi  rendőrök rendsze-
resen látogatják iskolánkat. Pár hete elő-
adást  tartottak  a helyes viselkedésről 
valamint a bántalmazásról. Nagyra érté-

keljük gyerekeink kreativitását, akik év-
szakonként szebbnél szebb díszekkel, 
rajzokkal és egyedi munkákkal szépítik 
iskolánk mindkét épületét.                                       
„Emlékek nélkül nemzetnek híre csak ár-
nyék – Magyar emlékek nyomában Euró-
pában“ címmel tartott előadást iskolánk 
főépületében dr. Messik Miklós a MEVE 
elnöke, majd megnyitotta a kiállítást. Fel-
ső tagozatos tanulóink a történelem-föld-
rajz szaktanteremben november végéig 
tekinthették meg a páratlanul értékes 
képes-leírásos kiállítást. Az alsó tagoza-
tos gyerekek tanulmányi kiránduláson 
vettek részt Kassán a Technikai Múze-
umban és a Csillagvizsgálóban, ahonnan 
sok szép élménnyel gazdagodva tértek 
haza. November 17-én iskolánk vezető-
sége megszervezte és megvalósította a II.  
Márton-napi  ISKOLABÁLT a Városháza 
Dísztermében. A bál bevételét teljes mér-
tékben gyerekeink épülésére és iskolánk 
korszerűsítésére fordítjuk. A Thália Szín-
ház „Légy jó mindhalálig“  című gyer-
mekelőadására tanintézményünkből 3 
autóbusszal 134-en utaztak, Kassára. 
A megható történet, a kiváló szereposz-
tás, a páratlan előadás életre szóló él-
ménnyel gazdagította a résztvevőket. 
A tanévnyitó óta eltelt mozgalmas 3 
hónap minden rendezvényéért; a ver-
senyekre való felkészítésért köszönet 
illeti a pedagógusokat, akik gyermeke-
ink előrehaladásáért munkálkodnak.

Fazekas Lídia                                                                                                                                          

Páranie peria 
v CVČ
V minulosti si ženy spríjemňovali 
dlhé zimné večere páraním peria. 
Túto tradíciu sme si opäť oživili v na-
šom centre. Spoločne s pozvanými 
ženami sme sa radostne pustili do 
práce, po ktorej každého čakala tra-
dičná kukuricová polievka a nechý-
bal ani chlieb s masťou a cibuľkou. 
Na spríjemnenie posedenia sa nám 
predstavili deti z tanečných krúžkov 
CVČ, ktoré nám navodili atmosféru 
blížiacich sa Vianoc. 

Kolektív CVČ



21.

I.
2019OKTATÁS ŠKOLSTVO

A nagykaposi Erdélyi János Alapiskola idén 
is bekapcsolódott a Széphalmon megren-
dezett Betűvetők szépíró versenybe.  
Közel 300 pályamű érkezett be Magyaror-
szágról, Erdélyből, Kárpátaljáról és a Felvi-
dékről a Magyar Nyelv Múzeumába, s eb-
ből korcsoportonként 10 tanuló munkáját 
kellett kiválasztani, akik a döntőben mér-
ték össze szépírásukat. Iskolánkat Marczi 
Rebeka, Vaszily Orsolya, Kecskés Kincső, 
Kondor Evelyn és Kondor Eszter Zille kép-
viselte, aki 3. helyezést ért el. 
Büszkék vagyunk, hogy minden évben 
döntősek lehetünk, és szinte mindig előke-
lő helyen végeznek tanulóink.                          

Urbán Emőke

Az írás a lélek tükre… – Nemzetközi szépíró verseny

„Szülőföldem, érted fogtam vándorbotot régen én…”

Kráčame s dobou, vnímame nové trendy technológií. Uve-
domili sme si, že ak chceme nadviazať s rodičmi a okolím 
efektívnu komunikáciu, tak je potrebné hľadať nové mož-
nosti a   využiť  výhody technológií a internetu. 
Sme veľmi radi, že sa nám podarilo vyskúšať a rozbehnúť 
na našej škole Elektronickú triednu knihu a Elektronic-
kú žiacku knižku, pretože prinášajú zefektívnenie práce 
a zlepšenie dostupnosti.

Chceme kráčať s dobou a byť užitoční! 

Kráčame s dobou v oblasti IT  i modernizovaním a využi-
tím interaktívnych tabúľ vo vzdelávacom procese. Pretože 
každá trieda 1. stupňa aj všetky odborné učebne sú vy-
bavené touto technikou slúžiacou k zlepšeniu vnímania a 
učenia sa, napomáhajúc  uplatňovaniu zásady názornosti. 
Modernejšou technológiou sú  dotykové tabule, ktoré sú 
k dispozícií žiakom 2. stupňa.

Veríme, že tieto investície a aktivity budú dlho prinášať 
a slúžiť pozitívne v našom školskom živote a pomôžu vy-
tvoriť priateľskejšiu, bezpečnejšiu a stabilnejšiu výuku, 
spoluprácu i komunitu.
Od januára 2019 budeme pracovať na elektronizácii evi-
dencie výdaja stravy a objednávok v našej školskej jedál-
ni. Tzv. čipový systém zabezpečí v prvom rade prehľad, 
presnosť a poriadok.
Na ZŠ P.O.Hviezdoslava všetky svoje aktivity a činnosti 
zameriavame na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa za-
bezpečujúce jeho sociálno-emocionálny, fyzický a inte-
lektuálny rozvoj. Pripravujeme a plánujeme také aktivity 
v ktorých sa každí môže nájsť.
Za 1. polrok mali naši žiaci priestor a možnosť zažiť a zú-
častniť sa širokej škály športových aktivít (Športové popo-
ludnie ŠKD, Vybíjaná, Liga majstrov), exkurzií a pozná-
vacích výletov (Botanická záhrada UPJŠ Košice, Planetá-
rium Michalovce, Bratislava-Viedeň-Budapešť, Turistický 
deň –Morské oko, Bábkové divadlo Košice). Vedomostné 
súťaže (Olympiáda v ANJ, Finančná matematika, Expert) 
a celoškolské aktivity (Slávnosť tekvíc, Týždeň boja proti 
drogám, Európsky deň jazykov, Vianočná besiedka) tak-
tiež patria neoddeliteľne k spestreniu života na našej ško-
le. Pracujeme a snažíme sa. Tešíme sa z každého úspechu 
a radosti, každému úsmevu. Veď škola nie je len o učení. 
V každom momente života človek žije iný druh hodnôt. 
Raz je tým, kto má obohacovať svet svojou činnosťou, reali-
zovať kreatívne hodnoty, inokedy má byť sebaobohateným 
pozitívnymi zážitkami a tak napĺňať zážitkové hodnoty.

Mgr. Henrieta Bereščíková
riaditeľka školy

2018. október 13-án Nagykaposon Dr. Herczegh Géza Gá-
bor jogtudós tiszteletére szobrot avattak, aki szent ügynek 
tekintette a szülőföldjén élők segítését, és szülőföldje szere-
tete áthatotta egész életét. A szoboravató ünnepségen részt 
vett özvegye Herczeghné Petneházy Melinda, lánya Herczeg 
Anita és veje Áder János, Magyarország köztársasági elnöke.
Az ünnepi műsort az Erdélyi János Alapiskola jelenlegi és 
volt diákjai adták, akik a jogtudós életútjának fontos állomá-
sait idézték fel verses-zenés összeállításukban.
Az énekeket gitáron Kanóc Zoltán, citerán Id. Fazekas István 
kísérte. A műsort készítette Fazekas Lídia és Urbán Emőke.

Urbán Emőke             
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Dievčatá príjemne 
prekvapili
Dňa 23.októbra 2018 sa konalo 
okresné kolo žiakov a žiačok v ša-
chu. Žiačka Eva Bérešová sa stala 
už druhýkrát majsterkou okresu. 
Druhé miesto obsadila Sandra Ja-
ničáková, čím si obe naše šachistky 
získali právo na postup na krajské 
kolo. Obe dievčatá sú žiačkami ZŠ 
P.O.H.. Krásne 7.miesto v kategórii 
chlapcov získal Leo Kanócz, ktorý 
je len prvákom na základnej ško-
le. Na krajskom kole sa E. Bérešová 
umiestnila na 4.mieste a S. Janičá-
ková na 15.mieste. Našim šachistom 
blahoželáme a v roku 2019 im praje-
me podobné úspechy na šachovnici.

L. Papp, 
vedúci šachového krúžku   Naša výprava na okresnom kole v Michalovciach 

Kráľovná športu ATLETIKA si získava 
nadšencov aj v našom meste
Mestský bežecký klub vo Veľkých 
Kapušanoch sa úspešne rozrastá 
o nových členov a ich bežecké úspe-
chy sú toho jednoznačným dôka-
zom. MBK vo Veľkých Kapušanoch 
začal písať  svoju históriu v roku 
2002 vďaka spočiatku rekreačným, 
no postupom času profesionálnym 
bežcom Gejzovi Vargaeštokovi,  Zol-
tánovi Pappovi a Ladislavovi Kiššo-
vi. MBK je v súčasnosti samostatná 
organizácia s právnou subjektivitou, 
ktorej cieľom bolo a naďalej zostáva 
združovanie občanov mesta, ktorí sa 
chcú venovať behu ako jednej z fo-
riem pohybovo-rekreačnej aktivity. 
Gejza Vargaeštok, Zoltán Papp, ale 
aj  Jaroslavov Šamudovský a Tibor 
Dzuro sú dnes už páni v úctyhod-
nom seniorskom veku, ale naďalej 
zostávajú vzorom pre strednú ako 
aj školopovinnú generáciu mladých 
ľudí z nášho mesta. Svedčí o tom 
množstvo absolvovaných pretekov 
a umiestnení na popredných prieč-
kach v rámci bežeckých súťaží. Jed-
ným z úspechov v predchádzajúcom 
kalendárnom roku bolo aj získanie 
medailového miesta v Polmaratón-
skej štafete v Michalovciach, ktoré-
ho štafetové družstvo tvorili 4 členo-
via MBK - Gejza Vargaeštok, Viktória 
Pappová, Zoltán Papp, Timea Agar-
dyová. Táto štvorica bežcov je zau-
jímavá najmä  z vekového hľadiska, 
lebo v čase pretekov mala  najmlad-
šia členka 17 a najstarší člen štafe-

ty 69 rokov. Ich celkové umiestnenie 
na 3. mieste z 18 družstiev je chvály-
hodné a prekvapujúce aj tým, že boli 
jedinou štafetou na stupni víťazov so 
ženským osadenstvom. Za zmienku 
stoja aj úspechy ďalších bežcov - Šte-
fana Pachotu, ktorý sa vďaka poctivým 
tréningom a príkladným prístupom ku 
bežeckým súťažiam vypracoval v roku 
2018 na celkové 2. miesto v rámci Mi-
chalovsko-sobraneckej bežeckej ligy. 
V rámci tejto ligy za „Objav roka 2018“ 
bola vyhlásená len 18- ročná Viktória 
Pappová, ktorá nielenže absolvovala 
množstvo bežeckých súťaží, ale hra-
vo zdolala a vyhrala 20 km dlhú trať 
v Remetských Hámroch a 21 km dlhý 
Polmaratón v Košiciach. Ďalší aktívni 
bežci z  MBK – Mikuláš Tóth, Kristián 

Üveges, Gabri Lóránt, Silvia Pappo-
vá, Róbert Kondás, Benjamín Pušká-
rik, Valéria Ráczová, Milan Lakatoš 
a Alexander Kondáš taktiež absol-
vovali v uplynulom roku množstvo 
bežeckých pretekov, na ktorých sa 
zaslúžili o pekné výkony a zviditeľ-
nenie nášho mesta. Uplynulý rok títo 
bežci ukončili 10-kilometrov dlhým 
Silvestrovským behom v Horovciach 
a symbolicky začali novú sezónu  
4. januára 2019 Novoročným be-
hom ulicami mesta Veľké Kapušany 
v spolupráci s vedením mesta.  Verí-
me, že tento šport si postupne získa 
čoraz viac priaznivcom a nadšencov 
v našom meste a že sa v stále väčšom 
počte budeme stretávať a zdolávať 
traťové rekordy.

Novoročný beh
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Tisztelt olvasók! Tisztelt nagykapo-
siak! Megköszönve a lehetőséget, ez-
úton szeretnék pár gondolatot meg-
osztani Önökkel Nagykapos város 
Futballklubjának elmúlt egy esztende-
jéről, életéről, terveiről, gondjairól és 
örömeiről.
Mindenekelőtt szeretnék köszönetet 
mondani annak a jónéhány-tucat lel-
kes szurkolónak, akik ha esik, ha fúj, 
ha győzünk, ha veszítünk, kitartóan 
és hűségesen látogatják a nagykaposi 
futballmérkőzéseket. Önökért csinál-
juk. Önökért érdemes csinálni.
A nagykaposi futballélet kilencvenöt 
éves múltra tekint vissza. Voltak dicső-
séges, és voltak nehéz évei egyaránt.
Az utóbbi esztendők, férfiasan be kell 
vallani, a nehezebb évek közé tartoz-
tak. A lelátóról bizonyára úgy tűnhe-
tett, hogy a felnőtt csapat keresi önma-
gát. A rendelkezésre álló tehetséggel 
– tálentummal mintha nem sáfárkod-
nánk elég okosan.
Nehéz erről röviden beszélni. Annyit 
mondhatok, hogy a háttérmunkában 
részt vevők saját szabadidejüket és 
pénztárcájukat nem kímélve, sokszor 
ellenszélben, minduntalan azért küz-
döttek, és küzdenek, hogy a kedve-
zőtlen külső körülményeket legyűrve 
végre biztonságos révbe kormányoz-
zák a hajót.
Most úgy érzem, erőfeszítéseink kez-
denek látható és értékelhető formát öl-
teni.
A felnőtt csapatot illetően a tavalyi év 
elejétől, a 2017-2018-as szezon tavaszi 
fordulóira sikerült olyan megoldást ta-
lálni Nagy Tibor vezetőedző személy-
ében, akinek a szakmai felkészültsé-
gére alapozva szép reményekkel indít-
hattuk az évet. A megfeszített munka 
és a felelős hozzáállás lassan meghoz-
za gyümölcsét.
A nyári igazolási időszak teljesen át-
rajzolta csapatunk arculatát. Alaposan 
megfiatalodtunk, és sokak örömére 
(vagy bánatára) megváltunk az ukrán 
idegenlégiósoktól.
A meglehetősen furcsa sorsolás, ami-
vel szembesülnie kellett épp csak érle-
lődő csapatunknak azt eredményezte, 
hogy az őszi szezon mérkőzéseinek 
zömét idegenben kellett játszanunk. 
Ez azután a táblázatban elfoglalt he-
lyezésünkben is megmutatkozik: Je-

Sarokrúgás – gondolatok a nagykaposi futballról
lenleg hat hazai és tizenegy idegenbeli 
mérkőzés után, hat győzelemmel, egy 
döntetlennel és tíz vereséggel a tarso-
lyunkban a tizenhat-csapatos táblázat 
tizenkettedik helyét foglaljuk el.
Nem kis kihívás előtt állunk. Ugyan-
is a 2019-es tavaszi félszezon fordított 
helyzetet teremt. Idehaza lesz több 
mérkőzésünk. Azzal a céllal indulunk 
neki a téli felkészülésnek, hogy a táb-
lázatban elfoglalt viszonylag biztonsá-
gos helyezésünk már nem elegendő. 
Fölfelé törünk, és el fogjuk érni, hogy 
stabilan a mezőny első felében végez-
zünk. Mindez azért is fontos, mert a 
belátható jövőre tekintve egy sokkal 
ambiciózusabb, mindenki által óhaj-
tott cél lebeg a szemünk előtt.

gyobb hangsúlyt kell fektetnünk az 
utánpótlásnevelésre. Célként kell ki-
tűznünk egy olyan stabil folytonos-
ságra épülő pályamodell, nevelési 
kultúra kialakítását, ami a hatéves kis 
tehetségeket végigvezeti az utánpótlás 
szintjein, ott megkapják a szükséges 

Ideje most már, hogy a szépen felújí-
tott lelátón nagy győzelmeket, feleme-
lő sportélményeket ünnepelhessünk.
Rövid beszámolómban külön bekez-
dést érdemel, és nem kisebb súllyal 
kell szerepeljen az utánpótlás kérdése. 
Nem árulok el titkot, ha azt mondom, 
a nagykaposi futball léte és jövője függ 
attól, hogy a klub színeiben minél több 
tehetséges gyermek és kamasz ismer-
kedhessen meg a futball rejtelmeivel. 
Három utánpótlás csapatunkat (ifjabb 
tanulók, idősebb tanulók és U19) ösz-
szesen öt megbízott edző irányítja, ne-
veli. Számukra a tárgyi feltételek adot-
tak. Nagy örmmel jelentem, hogy idén 
januártól elindul a legkisebbek (előké-
szítősök) nevelése is.
Tartozunk az igazságnak annyival, 
hogy kijelentsük, az eddigieknél na-

szakmai alapokat, és miután a megfe-
lelő korba léptek, zökkenőmentesen, 
és magától értetődő természetesség-
gel váljanak a „nagycsapat” tagjaivá. 
El kell érnünk, és el fogjuk érni, hogy 
a csillogó szemű kis futballista-pa-
lánták úgy lépjenek a pálya gyepére, 
hogy már látják magukat nagyfiúként, 
amint a klub címeres felnőttmezében 
a bombagólokat rúgják. Egyiket a má-
sik után.
Ennyit szerettem volna a teljesség igé-
nye nélkül megosztani Önökkel, bízva 
abban, hogy felnőtt- és utánpótlás-csa-
pataink mérkőzésein minél nagyobb 
számban találkozhatunk, és örömmel 
rázhatunk kezet egy-egy szép győze-
lem után.

Kiss Kolos
Nagykapos Város Futballklubja, elnök
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Športujúca komunita mestského 
športového klubu Kalokagathia 
a Lukostreleckého klubu Nimród, 
ktorá je povestná skutočnosťou, že 
má silne vyvinutý zmysel pre dob-
rovoľníctvo, 8. 12. 2018 uskutočni-
la v priestoroch MsKS vo Veľkých 
Kapušanoch veľmi peknú a zmys-
luplnú dobročinnú akciu.
Organizačný team okolo hlavného 
organizátora akcie trénera klubu 
Kalokagathia Bc. Ferdinanda Ko-
čiša (poslanca mestského zastupi-
teľstva), ktorý je pilierom a neod-
deliteľnou súčasťou spomínanej 
akcie a organizuje ho pre radosť 
a pohodu iných, spoločnými sila-
mi upozornil na potrebu pomáhať 
hendikepovaným ľuďom a ich ro-
dinám. Táto skupina vďaka rokom 
praxe s realizáciou kolektívnych 
podujatí, si uvedomila, že o  potre-
be charitatívnych akcií a o potre-
be pomáhať, treba hovoriť nahlas 
a šíriť myšlienku verejnosti a pod-
ľa možností ju ňou nakaziť. 
Tohtoročný Mikulášsky pohár 
bol súbehom  príjemných pre-
kvapení a zvláštností podľa člen-
ky organizačného teamu Ing. 
Alici Kočišovej:
- Potešujúca bola skutočnosť, že 
akcia z roka na rok rastie nielen 
počtom účastníkov, ale najmä 
v oblasti pomoci druhým. Iba me-
dzi súťažiacimi sme mali 36 luko-
strelcov! Súťažili väčšinou deti, 
keďže Mikulášsky pohár sa orga-
nizuje pre ne.
Pri výbere obdarovaného výťaž-
kom z tohtoročného podujatia 
voľba padla na Viktorku. Roz-
hodli sme sa pomôcť chorému 
dieťaťu, jeho rodine a darovať im 
pekného Mikuláša. Samozrejme 
peniaze nie sú všetkým, ale doká-
žu pomôcť a prekonať mnohé pre-
kážky, ktoré sú pre zdravých ľudí 
možno jednoduchými a bežnými 
vecami, ale ľuďom ako Viktorka, 
ktorá zápasí s viacerými závažný-
mi diagnózami dokážu poriadne 
skomplikovať život. 
Na našu FB výzvu zareagovalo 
množstvo úžasných ľudí. 
Prvú skupinu tvorili súťažiaci lu-
kostrelci.
Druhú ľudia s dobrým srdcom, 
ktorí aj keď nesúťažili na akciu 
došli a zaplatením štartovného 

prispeli do zbierky pre Viktorku.
Treťou vzácnou charitatívnou sku-
pinou boli darcovia, ktorí myšlien-
ku dobrovoľníctva posúvali ďalej 
a zaktivizovali aj svojich kolegov 
v zamestnaní (napr. kolektív SLSP 
vo Veľkých Kapušanoch), ktorým 

„Buďme všetci Mikulášom“

Do skupiny prekvapení patria lu-
kostrelci z Maďarska. Cestu mali 
naplánovanú na inú prestížnejšiu 
súťaž, ktorú oželeli, zmenili plá-
ny a prišli podporiť kapušiansku 
akciu a Viktorku. V tejto skupine 
sa našla ešte podrarita v osobe 
lukostrelca, ktorý sa nevedel do-
staviť osobne na súťaž a po kama-
rátoch kolegoch poslal svoje štar-
tovné.
Príjemným prekvapením bolo zis-
tenie, že osud chorého dievčatka 
nenechal chladným tak veľký po-
čet ľudí, ktorí sa dokázali  zmobili-
zovať, ukázať svoju ľudskosť, otvo-
riť svoje srdcia a darovať kúsok 
seba tej, ktorá to potrebuje.
Bol to skvelý deň a naozaj výni-
močné podujatie strávené medzi 
výnimočnými ľuďmi. Celý prí-
jem zo súťaže a z darov bol odo-
vzdaný Viktorke, ktorá za pomo-
ci svojej  mamky a sestry zvádza 
každodenný boj so zdravotnými 
ťažkosťami – uzatvára p. Ing. 
Alica Kočišová.
Podujatie sa nieslo v duchu har-
monizácie vzťahov medzi telesne 

Obdarovaná Viktorka s rodinou spolu s 
hlavným organizátorom súťaže F. Kočišom

Charitatívny Mikulášsky pohár v 3D lukostreleckej súťaži

sa podarilo vyzbierať tiež „peknú 
Mikulášsku nádielku“ pre Viktor-
ku, za čo im v jej mene veľmi pek-
ne ďakujeme. V tejto tretej skupine 
sa nachádzali aj darcovia, ktorí si 
priali ostať v anonymite a ktorým 
tiež patrí poďakovanie za peňažné 
príspevky.

postihnutými a zdravými ľuďmi, 
vedeniu mládeže pomáhať  tým, 
ktorí pomoc potrebujú, k charite, 
k tlmočeniu a šíreniu myšlienky 
s cieľom organizovať do budúcna  
podobné akcie.  

 
Mgr. Renáta Némethová

Pripravená strelnica na súťaž


