
Magyarból, magyarságtudat-
ból és énekből is jeleshez segít-
heti hozzá a gyerekeket a Kiss 
Kata Zenekar legújabb kiadvá-
nya: az együttes magyar ünne-
pekre, emléknapokra készített 
dalokat. Albumuk a legkisebb 
települések iskoláiba is eljut.

A Jókai Mór Általános Is-
kola diákjai nemrégiben Kiss 
Katával együtt énekelték a ze-
nekar „Szétszórt gyémántok” 
című dalát a II. Rákóczi Ferenc 

Könyvtárban. A szerzemény a 
most megjelent „Magyarból 
jeles” című album egyik dala.  

– Reméljük, ezzel is hozzá 
tudunk járulni a magyarság 
megtartásához, és felnőhet 

egy olyan generáció, ame-
lyik nem szégyelli kimondani 
azt, hogy magyar – mondta el 
Kiss Kata, a zenekar énekese. 
– Egy olyan generáció, ame-
lyik büszke a magyarságára, a 

szülőföldtől kapott értékeire, 
s itthon akar maradni, mert 
vallja, hogy Magyarorszá-
gon jó magyarnak lenni. Ez a 
„Magyarból jeles” című kiad-
ványunk üzenete!

„Együtt dobban a szív, vele 
dobban a szó, magyarnak len-
ni, igenis jó”. A CD, DVD mel-
lett az együttes egy Magyar-
országon eddig nem használt 
technikával készült klipjét is 

bemutatták. Csöbör Katalin or-
szággyűlési képviselő köszön-
tőjében úgy fogalmazott: ilyen 
kezdeményezés eddig még nem 
volt, a kiadványnak nem csu-
pán a zenei nevelésben, hanem a 

gyerekek nemzeti öntudatának 
fejlődésében is fontos szerepe 
lehet. – Az énekléssel nemzeti 
identitásunkat is erősíthetjük – 
gondoljunk csak például a Szó-
zat vagy a Himnusz előadására. 

Nagy szerencse, hogy vannak 
ilyen zenészek és énekesnők, 
akik dalaikkal is erősíteni tud-
ják az iskolákban a nevelés és az 
oktatás munkáját – hangoztatta 
a politikus. 

Június közepén rendezték 
meg a VIII. „Dunán innen, 
Tiszán túl” Kárpát-meden-
cei Gyermek- és Ifjúsági 
Népművészeti Tehetségkuta-
tó verseny Kárpát-medencei 
döntőjét Miskolcon, a Művé-
szetek Házában. 

A szervező Borsodi Magyar 
Közösségek Szövetsége Mente 
Egyesület célja ezúttal is a tehet-
ségek felkarolása, a művészet és 
a magyarság értékeinek népsze-
rűsítése volt, a fiatalok körében. 

A verseny középpontjában a 
népi műfajok álltak. Népmese, 
népzene, népdal, néptánc kate-
góriákban lehetett nevezni.

A részvevő gyermekek az 
egész Kárpát-medence terüle-
téről érkeztek. Képviselve volt 
Munkács, Beregszász, Tiszapé-
terfalva, Tiszaújlak, Csap, Tor-
nalja, Székelyudvarhely, Zete-

taka, Oroszhegy, Csíkszereda, 
Székelykeresztúr, Zsámbék, Hé-
víz, Budapest és Nagykovácsi.

Rápóti-Fekete Mónika, a Bor-
sodi Magyar Közösségek Szö-
vetsége Mente Egyesület elnö-
ke elmondta, nagyon fontosnak 
tartja, hogy minél többen megis-
merjék, megszeressék népi örök-
ségünket. – Gyökerek nélkül 

nincs jövő, nagyon 
fontos, hogy amit 
örököltünk, őseink-
től kaptunk, azt to-
vábbvigyük, éltessük 
– fogalmazott. A ver-
senyen összesen 3300 
gyermek vett részt, az 
előválogatókat nyolc 
helyszínen rendezték 
meg, határon innen 

és túl. Miskolcon több mint 400 
fiatal mérte össze tehetségét. – 
Úgy érzem, évről-évre nívósabb 
a rendezvényünk, amit önkéntes 
munkával szervezünk, a miskol-
ci polgármesteri hivatal támo-
gatásával. Kriza Ákos polgár-
mester az első perctől mellénk 
állt – hangoztatta Rápóti-Fekete 
Mónika. Havasréti Pál népze-

nész, népzenetanár szintén an-
nak a véleményének adott han-
got, hogy évről évre emelkedik 
a színvonal. A zsűri - melynek 
tagjai között olyan neves szak-
emberek találhatók, mint Se-
bestyén Márta, Havasréti Pál, 
Kurucz Réka, Dozsnyákné Hol-
ló Emese, Csiszár István, Szelei 
Kis Kinga illetve Farkas Erzsé-
bet – következetesen kitart az 
elvárásai mellett, fontos, hogy a 
gyerekek tiszta forrásból tanul-
ják a táncot, az éneket és a zenét.
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Bak Judit „Nyitott kapuk” 
című festménykiállításá-
nak megnyitójára várták 
az érdeklődőket a napok-
ban a miskolci „ex-KÉP-
CSARNOK” Szőnyi István 
termébe.

A tárlatot Kiss János alpol-
gármester nyitotta meg. Mint 
elhangzott, Bak Judit művé-
szetében meghatározó Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyei 
kötődése. Amikor édesapja 
a várpalotai Szénbányásza-
ti Tröszt főgeológusa lett, el-
költöztek innen, de nyaranta 
visszajárt a nagyszülőkhöz. 
Világlátását, érdeklődését 
nagyban formálta a Jósvafő 
és az Aggtelek környéki táj, a 
nagyszülőknél töltött idő.    

Várpalotai középiskolás 
éveinek – és Újhelyi Gábor 
művész-tanárnak – köszön-
heti az ábrázoló geometria, 

az anatómiai ismeretek, a 
művészettörténet, valamint 
a sokféle grafikai és festésze-
ti technika megismerését. 
Egyetemistaként is folytatta a 
rajzolást és a festészetet. Bio-
kémikusként, külföldi tanul-
mányútjain az USA több ál-
lamában, Nagy-Britannia két 
városában és azok egyeteme-
in tovább tágult a látóköre.   

2007-ben San Francis-
co-ban mutatkozhatott be 
csoportos kiállításon, egy 
nemzetközi művészi társa-
ság tagjaként. A konstruk-
tivista alkotások Fajó Já-
nos művészetén keresztül 
uralkodtak el alkotásaiban, 
melyeket az archaikus me-
sék szimbolikája, az ősi és 
magyar népművészeti ha-
gyományok és szimbolikus 
képalkotások megjelenítése 
jellemez. Eddig 32 egyéni és 
10 csoportos kiállítása volt.

Szakály Sándor professzor, a VERITAS Történetkutató 
Intézet főigazgatója lesz a CÖF Klub Miskolc következő 
vendége június 30-án 18 órától az ITC székházban.   

Létkérdéseink egyike, ha 
nem a legfontosabbika, hogy 
a globalizáció szorításában, 
az iszlám erőszakos hódítása 
közben meg tudjuk-e őrizni 
nemzeti identitásunkat, kul-
túránkat. Identitásunk meg-
őrzésének egyik nagyon fon-
tos záloga múltunk ismerete 
a honfoglalástól napjainkig, 
benne a Nagy Háborút lezá-
ró igaztalan és dehonesztá-
ló, Trianonban 1920. június 
4-én aláírt békeszerződéssel. 
A CÖF Klub Miskolc tagjai, 
támogatói és szimpatizán-
sai – miközben azt a nemze-
tünkre mért sorscsapásnak 
tekintik – egyúttal a Tria-
noni békeszerződést a nem-
zet összetartozásának egyik 
szimbólumaként is értelme-
zik. Ennek a békének a meg-
alázóan igaztalan volta – a 
kirívó aránytalanságával a 
kárunkra – ugyanis nemze-
ti érzelmű honfitársainkban 

azt a meggyőződést erősíti, 
hogy ezek az elcsatolt terüle-
tek ma is a nemzet részei. He-
vesebben ver a szívünk ma is, 
átlépvén az ezeréves ország 
határait, megindultan szaval-
va József Attila „Nem, nem, 
soha!” című költeményét. 
Bár 2010-től a nemzeti össze-
tartozás napja a Trianoni bé-
ke-diktátum aláírásának év-
fordulója, a nemzeti egység 
meglehetősen hiányos, hi-
szen az újkori történelmünk 
értelmezésében tapasztalha-
tó megosztottság következté-
ben honfitársaink megítélé-
se is hasonlóan differenciált. 
Sajnálatos például, de a tri-
anoni békeszerződés meg-
kötésének napját a nemzeti 
összetartozás napjává nyilvá-
nító törvényt a FIDESZ és a 
KDNP mellett csak a Jobbik 
szavazta meg. 

A CÖF Klub Miskolc foly-
tatva „LÉTKÉRDÉSEK” so-

rozatát, Szakály 
professzor meghí-
vásával szaksze-
rű történészi meg-
közelítést szeretne 
nyújtani tagjainak 
és támogató szim-
patizánsainak. 

LENGYEL ATTILA

Trianon igazsága

Archaikus mesék,  
ősi hagyományok

Népművészeti tehetségkutató verseny

Magyarországon  
jó magyarnak lenni!

„Együtt dobban a szív, vele dobban a szó”

„GYÖKEREK NÉLKÜL NINCS JÖVŐ”




