
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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mesélt a lelkipásztor: a háború alatt a túlsó, valamikor Harasztihoz tartozott szerb faluból lõtték az itteni
református, innen pedig lõtték az ottani pravoszláv templomot. Mindkettõ súlyosan megsérült. A pra-
voszláv templomban, tetõ nélkül maradva, az esõ lemosta a falakat és XIII. századi freskók kerültek
napvilágra. Ez igazolta, hogy eredetileg Árpád-kori templom lehetett. Tudjuk, hogy a XVI. században
Sztárai Mihály prédikátor alapítja meg a református gyülekezeteket Baranyában és Szlavóniában. A
környéken Harasztinak volt az elsõ iskolázott kántora. Temploma egy 1600-as, paticsból készült temp-
lom helyére épült 1792–1795 között. A kiemelt mûemlék templom szépen karban van tartva. Nyugati
és keleti végében két-két faoszlopon álló karzatait eredeti mellvédek díszítik. A keleti karzat alját na-
gyon szép XVIII. századi kazetták borítják.

A falunak jelenleg 355 lakosa, a református gyülekezetnek 230 tagja van. A többi horvát katolikus.
A magyar iskolát a 70-es években zárták be. Itt állították fel az elsõ köztéri Petõfi-szobrot, amely Hu-
nyadi László alkotása. A templomkertben turulmadaras emlékmût állítottak, amelynek magassága
egyenlõ a kerítés magasságával, hogy elkerüljék a botránykeltõket. Az emlékmû mögött álló tájház egy
nagyon szép kõoszlopos verandás épület, benne egy rendkívül gazdag néprajzi gyûjtemény. A nagyon
jó állapotban lévõ tárgyakat Szenn Péter tiszteletes gyûjtötte össze. A faluban a Dózsa György Magyar
Kultúregyesület mûködik, dalárdával és tánccsoporttal.

Várdarócon már vártak minket az idén felavatott Magyar Házban. Itt a Petõfi Sándor Magyar Kultú-
regyesület mûködik, Budin Margit helyettes képviselõasszony vezetésével, aki egyben a tíztagú nõi
énekkar vezetõje. Van saját tánccsoportjuk is.

A falu nevét a daróc inganyagtól, vár elõnevét a valamikor mellette levõ Csere-dombon álló vártól
kaphatta. A falunak 670 lakosa van, melynek 85 százaléka magyar, zömében református, 15 százaléka
horvát, szerb és roma. A helyzet hasonló a többi falvakhoz. A fiatalok elmentek külföldre dolgozni, s
nem valószínû, hogy visszajönnek. A falu lakossága fokozatosan csökken és elöregedik. Magyar óvo-
dája és négyosztályos iskolája még megvan. Földmûveléssel, fõleg kertészettel foglalkoznak, jelentõs a
fûszerpaprika és a káposzta termesztése. Az állattenyésztés kihalóban van. Híres a várdaróci szilvapá-
linka, mennyiségben és minõségben is.

Hagyományõrzõ falu. Minden évben húshagyókedden tartják a kakasütést. A legények kakasnak öl-
töznek, s körülugrálják a lányokat, a tyúknak öltözött fiúk pedig kosarakban tojást gyûjtenek. A köz-
pontban bekötött szemû asszonyok bottal próbálják leütni a földbe ásott (ma már mûanyagból készült)
kakas fejét. Ezt felvonulás követi. Az este fénypontja a kakaspörkölt-fõzõ verseny, majd éjfélig tánc-
mulatság.

Délután képzõmûvészeti kiállítást nyitottak meg Hercegszöllõsön a kultúrközpontban. A Herceg-
szöllõsi Mihály Magyar Ifjúsági Szervezet Triliom nevû együttese színvonalas mûsorral jelentkezett. A
kiállításon résztvevõ alkotók oklevelet kaptak Deák Korinától, a civil szervezet és az együttes vezetõjé-
tõl.

Hercegszöllõs járási központ. A település szellemi fénykorát a XVI. században élte: egyházi köz-
pont, református püspöki székhely. A XVIII. század elejéig a lakosság magyar volt. Ekkor jelentek meg
az elsõ szerb telepesek. A XIX. század elejétõl katolikus horvátok érkeztek. A 2001-es népszámlálás
már a horvátok többségét mutatta ki. A 2011-es népszámláláskor 1725 lakosa volt. Árpád-kori reformá-
tus templomát tavaly restaurálták. Fontos megemlíteni, hogy a Drávaszög mediterrán jellegû klímája, a
talajviszonyok kifejezetten kedveznek a szõlõtermesztésnek. Az itt elhelyezkedõ falvak kitûnõ borok
szülõhelyévé váltak az elmúlt évszázadok folyamán. Ez Hercegszöllõs legjelentõsebb bevétele is. Itt ta-
láljuk az egyik legnagyobb borfeldolgozó üzemet, a Belje-pincészetet.

Este Vörösmarton, az egyik kollégánk, Ferenc László pincéjében vacsoráztunk vadaspörköltet.
Vörösmart a térség egyik legnagyobb települése. 1246-ban Verusmarth néven bukkan fel. Már a XVI.
században a Drávaszög legjelentõsebb és legforgalmasabb helységei közé tartozott. A XIX. század ele-
jén gazdag magyar faluként tartják számon. 1841-ben nyilvánították várossá. Jelentõs a szõlõtermeszté-
se, a hegyrõl lejövõ utak mindkét oldalán pincék sorakoznak, a hegyoldalba vájva. 1961 körül 2000 a
lélekszám, 2001-ben már csak 974. Nyolcosztályos központi iskolája van, hozzá tartoznak Csúza és
Újbezdán iskolái is.

Szombaton délelõtt Kõbe látogattunk. A falu nagy öregje, Móricz Zoltán ismertette Kõ törté-
netét. A XVI. századtól említik mint községet. 1792-tõl önálló eklézsiája van. Református templomát
1804–1805-ben építették. Jelenleg nagyon elhanyagolt állapotban van. Csak az imatermet használják.
A régi iskolát átalakították kultúrotthonná. Majd Árpási József tiszteletes beszélt az egyházról. 186
lakosából 58 magyar, a többi horvát és szerb nemzetiségû. A diákok I–IV.-be Sepse faluba járnak,
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V–VIII.-ba Hercegszöllõsre. Itt mûködik a Tánc Magyar Kultúregyesület, melynek szervezõje és
elnöke szintén Deák Korina. Van saját tánc- és színjátszó csoportjuk.

Délután meglátogattuk Deák Korina lakását. Azt kell tudni, hogy Korinát 2012. november 17-én
Brünnben, Csehországban keresztelte meg Balázs Zoltán szilágyerkedi református lelkipásztor. A ke-
resztelési ceremónia pont úgy zajlott le, mint ahogy egy újszülöttet megkeresztelnek. Keresztapa
Romhányi András Budapestrõl, a keresztanya Fazekas Mónika Brünnbõl volt, a gyülekezetet mi alkot-
tuk. Mi megfogadtuk, hogy továbbra is ügyelni fogunk Korina lelki üdvösségére, egyengetjük útját a
református közösségben. Így már érthetõ, hogy társaságunk olyan, mint egy nagy család.

Este Luca-napi vigadalom volt Újbezdánban. A szervezõ az Újbezdáni Ifjúsági Hagyományõrzõ
Egyesület volt, amelynek van két tánccsoportja, tamburazenekara és énekkara. Ezek, és a környezõ te-
lepülések tánccsoportjai és énekkarai színvonalas mûsort mutattak be. Még a szerbiai Vajdaságból is
jött egy tamburazenekar. Bemutatkozott egy szerb tánccsoport is. Vacsora után, amely itt a Magyar
Házban volt megterítve, a két tamburazenekar összeállt és egy fergeteges mulatást rendeztek, ahol leg-
alább nyolcvan ember táncolt.

Este, vacsora után a hagyományos beszámolót tartottuk. Mindenki elmondta benyomásait és véle-
ményét az elmúlt két napról. Értékeltünk. Bár az idõ rövid, mégis nagyon változatos és tanulságos volt.
Újra meggyõzõdhettünk az itteni magyarság szívósságáról, összetartásáról, életszeretetérõl. Sajnos a fi-
atalság elvándorol, de a gyermekeket igyekeznek hazafiságra és itt maradásra nevelni. Reméljük, még
sokáig fennmarad ez kis magyar közösség!

Dukrét Géza
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Az akadémia résztvevõinek egy csoportja, középen szemüvegben e beszámoló szerzõje


