
A „Csanád” nevû települések elsõ
magyarországi találkozója Csanádpalotán

E rangos esemény színhelye volt 2005. november 16-án Csanádpalota, ahol az önkormányzat szer-
vezésében rendezték meg a „Csanád” nevû települések elsõ magyarországi találkozóját. A Csanád ve-
zérrõl elnevezett települések baráti körének létrehozását szorgalmazó kezdeményezés az elõzõ évben
indult az Erdõcsinád nevû erdélyi faluból. A kezdeményezés céljaként a Csanád vezér nevét hordozó te-
lepülések önkormányzatai, iskolái és egyházai együttmûködésének keretében a következõket jelölték
meg:

– Csanád vezér történelmi szerepének méltatása, esetlegesen róla szóló kiadványok megjelentetése;

– különbözõ kulturális és sportrendezvények, közös kirándulások és táborozások szervezése;

– közös vállalkozások létrehozása;

– Csanádi Napok szervezése;

– egy közös portál létrehozása és fenntartása.

A kezdeményezõk által felkutatott „Csanád” nevû települések: Csanádalberti, Csanádapáca,
Csanádpalota, Érsekcsanád, Magyarcsanád, valamint három romániai település: Erdõcsinád, Õscsanád
és Szászcsanád.

A „Csanád” nevû települések elsõ találkozójára 2005. április 16-án került sor Erdõcsinádon. Ezen a
találkozón négy település: Csanádapáca, Csanádpalota, Érsekcsanád és Erdõcsinád vett részt. Ezen te-
lepülések képviselõi aláírták a Chanád települések chartáját, melyben az ismertetett célkitûzéseket fo-
galmazták meg. A magyarországi „Csanád” nevet viselõ többi település polgármestere is kinyilvánítot-
ta azon szándékát, hogy csatlakozni kíván a chartához, részt kíván venni az együttmûködésben.

E csatlakozási szándék megvalósulását célozta meg Csanádpalota azzal, hogy megszervezi a „Csa-
nád” nevû települések elsõ magyarországi találkozóját. A találkozó közel 300 fõ részvételével zajlott. A
Kelemen László Mûvelõdési Házban délelõtt 9 és 10 óra között a gyülekezõ vendégek köszöntésében,
fogadásában a Dér István Általános Iskola Fúvószenekara mûködött közre. A protokolláris programo-
kat Erdélyi Sándorné dr., Csanádpalota nagyközség jegyzõje konferálta. A rendezvényt 10 órakor
Perneki László, Csanádpalota nagyközség polgármestere nyitotta meg, majd a megnyitót követõen a
Csanád nemzetségrõl tartott elõadást dr. Blazovich László egyetemi tanár, a Csongrád Megyei Levéltár
igazgatója. Ezt követõen bemutatkoztak a Csanád vezér nevét viselõ települések: Csanádalberti,
Csanádapáca, Erdõcsinád, Érsekcsanád, Magyarcsanád, Õscsanád és Csanádpalota.

A rendezvény további programja a mûvelõdési házban a „Csanád”-ok kulturális csoportjainak be-
mutatójával folytatódott. A Kelemen László Mûvelõdési Ház igazgatója, Ádók István által vezetett mû-
sorban fellépett az õscsanádi, a magyarcsanádi és az érsekcsanádi néptáncegyüttes, modern tánccal mu-
tatkozott be Csanádapáca és Csanádpalota. A kulturális mûsorban fellépett még a csanádpalotai Citera-
és Népdalkör, valamint a zsombolyai rockegyüttes.

A rendezvényen a „Csanád” nevû településeken kívül részt vett a csanádpalotai székhelyû „Csanád”
Mikro-térségi Társulás kapcsán a társulás további négy településének polgármestere, valamint a társu-
lással 2002 óta együttmûködõ romániai zsombolyai kistérség 10 településének delegációja Kaba Gá-
bor, Zsombolya polgármesterének vezetésével.

A mûvelõdési házban zajló kulturális bemutatóval egy idõben a községháza dísztermében fórumot
tartottak a delegáció részére. Ennek keretében Csanádpalota határon túli kapcsolatairól szólt Perneki
László polgármester, majd Az eurórégió fejlesztési stratégiája címmel Bodó Barna temesvári egyetemi
tanár tartott elõadást.
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A fórum befejezõdése után emléktáblát avattak. A „Csanád”-ok elsõ magyarországi találkozóját
megörökítõ emléktáblánál Szabó Vilmos, a Miniszterelnöki Hivatal határon túli magyarokért felelõs
politikai államtitkára mondott avatóbeszédet és leplezte le a Csanád nemzetség címerét és a „Csanád”
nevû települések nevét hirdetõ emléktáblát. Az emléktábla talapzatába beépítették az egykori csanádi
vár egy kövét is. Az avatóünnepséget Mátó Mátyás kétszeres Aranypáva Díjas tárogatómûvész elõadá-
sa, valamint a Dér István Általános Iskola Fúvószenekarának elõadásában elhangzott zenekari számok
tették ünnepélyesebbé.

A rendezvény további programja a mûvelõdési házban rendezett kiállítás bemutatásával folytató-
dott. A kiállítást helybeli termelõk, gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók által termelt és gyártott
termékekbõl, valamint a helybeli kézmûvesek és a kézimunka szakkör tagjainak munkáiból rendezték.
Az érdeklõdõk megtekinthették a mûvelõdési házban lévõ többi kiállítást is, így a Csanádpalotáról el-
származott Tokai Ferenc festõmûvész alkotásait, két mártélyi mûvész, Surinyáné Borsodi Katalin népi
festõ és szobrász, valamint Nagy István fafaragó, A Népmûvészet Mestere alkotásait és Szekeres András
volt helyi lakos fafaragásait.

A kiállítás bemutatását követõen Szabó Vilmos, a MEH határon túli magyarokért felelõs politikai ál-
lamtitkára tartott elõadást hazánk határon túli kapcsolatairól. Az elõadás után a „Csanád” nevû telepü-
lések képviselõi aláírták a kiegészített Chartát, amelyhez ezúttal csatlakozott Csanádalberti, Magyar-
csanád, Szászcsanád és Õscsanád.

A „Csanád”-ok a találkozót évente megrendezik, a soron következõ találkozónak a romániai Õs-
csanád település ad otthont. A találkozó zárását megelõzõen Perneki László polgármester úr átadta az
erdõcsinádi református templom felújítására Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának adomá-
nyát, melyet Lukácsy Szilamér lelkipásztor vett át. A találkozó programja a zsombolyai rockegyüttes
fellépésével zárult.

Ádók István

XIV. Civil Akadémia
Horvátország–Drávaszög, 2015

2015. december 10–13. között szervezték meg a XIV. Civil Akadémiát, Horvátországban, újra a
Drávaszögben. Mivel nem sikerült anyagi alapokat szerezni e tapasztalatcserére, Tomasic Deák Korina,
a Hercegszöllõsi Mihály Magyar Ifjúsági Szervezet elnöke magára vállalta ennek finanszírozását és
megszervezését is. Önzetlen és kitartó munkájának köszönhetõen újra együtt lehetett a Kárpát-medence
összeforrt csapata. Ezen az akadémián részt vett Bosznia-Hercegovina (Muratovity Irma és Vég Zoltán
Szarajevóból), Csehország (Fazekas Mónika Brünnbõl), Horvátország (Ferenc László és Giber János
Eszékrõl, Tomasik Deák Korina, Suba Ibolya és Milanoviæ Lili Hercegszöllõsrõl), Románia (Balázs
Zoltán Erkedrõl, Dukrét Géza és dr. Fleisz János Nagyváradról), Szerbia (Krizsán Vilmos Adáról) civil
egyesületeinek képviselõi, valamint az akadémiák fõ szervezõje, Romhányi András, a Magyar Kollégi-
um vezetõje, összesen 13-an.

Az akadémia célja a Kárpát-medence legjobban mûködõ magyar civil egyesületeinek tapasztalat-
cseréje a különbözõ országok magyar civil szervezeteivel. Fontos e szervezetek megismerése, biztatá-
sa, támogatása, fennmaradásuk érdekében. Idézek Romhányi András levelébõl: „Vigyétek el a hírt más
közösségekbe: szerte a Kárpát-medencében vannak közösségek, melyeknek tagjai figyelnek egymásra!
Ezek adnak reményt: a szennyáradat után is lesz élet. Adjatok hírt magatokról, tudjatok egymásról, ve-
gyétek fel egymással a kapcsolatot! »Lesz még egyszer ünnep a világon.«”

Hatórás utazás után érkeztünk meg Hercegszöllõsre, a Jurini dvori nevû falusi panzióba. A szobák
elfoglalása után átmentünk a kultúrotthonba, ahol a Hercegszöllõsi Mihály Magyar Ifjúsági Szervezet
új termet kapott. Itt már vártak ránk az egyesület tagjai és Sója Dénes, a járás elöljárója, aki köszöntötte
csapatunkat, jó találkozást kívánva. Deák Korina ismertette a következõ napok programjait, majd min-
denki bemutatkozott: kit képvisel és honnan jött. Ezután bemutatkoztak az egyesület tagjai is. Vacsora
után mindenki részletesen beszámolt az elõzõ év tevékenységeirõl, sikereirõl, tapasztalatairól.

Péntek délelõtt Harasztit látogattuk meg. Mûemlék templomában Szenn Péter tiszteletes ismertette a
templom és a falu történetét. Õk úgy tartják, hogy Haraszti a magyarság végvára. Érdekes történetet
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