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Az adai Vadvirág Hagyományápoló Kör szeretettel vár minden 
érdeklődőt október 16-án, szombaton 19 órától Adán a színház-
teremben a Bodros tamburazenekar Bodrosodik című lemezbe-
mutató koncertjére, amely az egyesület harmincéves jubileumi 
ünnepségsorozatának októberi rendezvénye. A muzsikus fiatalok 
első önálló albumuk megjelenését ezúttal együtt ünnepelik mento-
raikkal, zenész és táncos barátaikkal, miután a rendezvényen fellép 
még a Pendergő zenekar, a Kamrás együttes, a Borbolya zenekar és 
a Cécó tánccsoport is. Az idén harmincéves Vadvirág Hagyomány-
ápoló Kör műhelyéből induló Bodros tamburazenekar tagja Apró 
Boglárka, Lévai Balázs, Pálfi Patrik, Pálfi Péter és Uller Botond, a 
vezetőjük pedig Zombori Péter. A zenekar első lemeze a nemzeti 
összetartozás éve jegyében, a magyar kormány, a Bethlen Gábor 
Alap és a Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatásával, a VM4K, a 
Szekeres László Alapítvány és a Vajdasági Magyar Művelődési Szö-
vetség közös kiadásában jelent meg. n csin
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Bodros lemezbemutató 
koncertA vajdasági magyar mozgókép napja tisz-

teletére az idén is több településen megszer-
vezik a Vajdasági Magyar Filmek Fesztiválját. 
A fő szervező a magyarkanizsai Cinema 
Filmműhely.

Magyarkanizsán, a Művészetek Háza mo-
zitermében ma 19 órai kezdettel vetítik A Vaj-
daság kincsének őrzői – Bodor Anikó, Burány 
Béla és a Szöllősy Vágó házaspár portréi című 
88 perces filmet. Rendező: Lavro Ferenc.

A Zentai Alkotóházban 18 órai kezdettel 
az Egy csónakban – irány Tokió című 18 per-
ces portréfilmet vetítik. Rendező: Herczeg 
Zsolt. Ezt követi a 20 perces Branka kisjáték-
film magyar felirattal. Rendező: K. Kovács 
Ákos, Oláh Tamás, majd a Kertvárosi mese 
című 22 perces kisjátékfilm következik. Ren-
dező: Goretić Péter.

MAGYARKANIZSA, ZENTA

Vajdasági
magyar filmek

Szerdán hivatalosan is újranyitott a felsőhegyi gyógyszertár. Az ál-
lami gyógyszertárak magánosítását követően, ahogyan a zentait és a 
tornyosit is, úgy ezt is a Cvejić gyógyszertár üzemelteti. A hivatalos 
megnyitón jelen volt Czegledi Rudolf, Zenta község polgármestere, 
Daniela Milošev, a Cvejić gyógyszertár regionális menedzsere, vala-
mint Bóbán József, a felsőhegyi helyi közösség elnöke.

A polgármester elmondta, hogy a felsőhegyi gyógyszertár megnyi-
tása hosszabb folyamatot vett igénybe, hiszen nemcsak a bérbeadási 
feltételeket kellett megteremteniük, hanem az épület legalizációját is el 
kellett végezni. Hozzátette, hogy ez az üzlet igyekszik ellátni nemcsak a 
falubeliek, de a környékbeli tanyán élők gyógyszerszükségleteit is.

Bóbán rámutatott arra, hogy már régóta nem volt megfelelő a he-
lyi gyógyszerellátás, hiszen csak heti egy-két alkalommal működött 
a gyógyszertár. Hozzátette, hogy ezentúl folyamatos lesz a falubeliek 
gyógyszerellátása.

Az újonnan megnyílt üzlet az orvosi rendelő mellett található a falu 
központjában. Egy gyógyszerész fogadja a vásárlókat hétfőtől péntekig 
7 és 14 óra között. n kgn

Újranyitott a felsőhegyi gyógyszertár
Munkanapokon 7 és 14 óra között fogadja a vásárlókat

A helyiek és a környékbeli tanyán élők gyógyszerszükségletét is ellátja

Folytatás az 1. oldalról
– A pályázat folytatása a 2018 és 2020 kö-

zött megvalósított Élő archívumok – A közös 
kulturális örökség ereklyéi elnevezésű projek-
tumnak – hangsúlyozta ifj. Fodor István, a 
zentai Történelmi Levéltár igazgatója. – Akár-
csak az első alkalommal, a fő célunk ezúttal is 
feltárni és összegyűjteni a kulturális örökség 
azon értékeit, melyek az országhatár mindkét 
oldalán azonos gyökerekkel rendelkeznek, 
és összekötnek bennünket. Első alkalommal 
elsősorban a mezőgazdasági eszközök, gépek 
voltak a fókuszban, s a levéltári iratok által is 
a korszak gazdasági életét, illetve a tárgyak 
mögött rejlő társadalmi összképet, folyamato-
kat, a személyes emberi történeteket kutattuk, 
ezúttal pedig a 19. és 20. század fordulóján 
élő ember természetközeli, környezettudatos, 
racionális, hosszú távon is fenntartható élet-
módját szeretnénk bemutatni, különös tekin-
tettel az ártéri gazdálkodásra, a hagyományos 
halászatra, a fakitermelésre és a hajóépítésre 
– fogalmazott az igazgató, és így folytatta:

– Az együttműködés felöleli a levéltári do-
kumentumok széles körű kutatását, a kutatás 
eredményeit magában foglaló adatbázis kibő-
vítését, három könyv kiadását, könyvbemu-
tatók és nyílt napok szervezését, gyermek- és 
ifjúsági táborok szervezését, vándorkiállítás 
létrehozását, tudományos konferencia szer-
vezését, az ártéri gazdálkodási és halászati 
bemutató kialakítását, a fa feldolgozásának 
és szállításának bemutatását. Az Ópusztaszeri 
Nemzeti Történeti Emlékparkban felújításra 
kerül a tiszai hajóácsok munkáját bemutató 
szabadtéri tárlat, és a kiállítási környezet (tó, 
növényzet) is megújul. Az együttműködésnek 
köszönhetően a közös kulturális örökségről 
az elérhető információk mennyisége jelentős 

mértékben növekszik. A zentai Történelmi 
Levéltár és az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti 
Emlékpark két fontos intézmény, melyek őr-
zik nemzetünk kulturális örökségét – foglalta 
össze a projektum főbb aktivitásait Fodor Ist-
ván igazgató, aki a mai napon másodmagával 
képviseli a zentai Történelmi Levéltárat az 
ópusztaszeri projektnyitó konferencián.

A partnerintézmények hamarosan helytör-
téneti pályázatot hirdetnek középiskolás diá-
kok részére. A pályázatra beküldött munkák 
feladata, a projekt fő céljával összhangban, 
hogy minél jobban bemutassák a 19. és 20. 
század fordulóján a Tisza mentén élő ember 
természetközeli életmódját, különös tekintet-
tel az ártéri gazdálkodásra, a hagyományos 
halászatra, a fakitermelésre és a hajóépítésre. 
A pályázat célja a történeti, néprajzi, helytör-
téneti kutatások népszerűsítése és a diákok 

tárgyalt időszakkal kapcsolatos ismereteinek 
bővítése. A szakmai zsűri által legjobbnak ítélt 
pályamunka bekerül a projekt tanulmánykö-
tetébe.

A 2022 nyarán sorra kerülő nyári tábo-
rokban az általános és középiskolás diákok 
a koruknak megfelelő formában ismerked-
hetnek meg közös kulturális gyökereikkel és 
örökségükkel. A kirándulások, látogatások a 
különböző közgyűjteményekben, valamint a 
projektpartnereknél szervezendő interaktív 
bemutatók és játékok remélhetőleg hatéko-
nyan fogják átadni a fiataloknak a projektben 
összegyűjtött tudást, és igyekszik őket minél 
jobban bevonni a kulturális örökségünk aktív 
ápolásába. Az általános iskolások részvételé-
vel zajló gyerektáborra Ópusztaszeren, míg 
a középiskolás diákok számára szervezendő 
ifjúsági táborra Zentán kerül sor. n ger

Emlékezzünk a múltra a közös jövőért!
Határon átívelő levéltári projektum kezdődött – Projektnyitó rendezvény Ópusztaszeren

Fodor István, a zentai Történelmi Levéltár igazgatója és Kertész Péter, az ÓNTE ügyvezető 
igazgatója

Október 16-án, szombaton 
kezdődik Zentán a Jézus Szíve-
templomban a Zentai Egyházze-
nei Fesztivál. A rendezvény ezúttal 
hétvégenként zajlik, és október 
30-áig tart.

A programmal kapcsolatban 
Borbély Zoltán szervező elmond-
ta, hogy Eszékről, Budapestről és 
Bécsből is jönnek fellépők, és hogy 
a fesztivál ünnepi szentmiséjén, 
mely október 24-én, vasárnap fél 
tízkor kezdődik, részben a temp-
lomban idén lezajlott munkála-
tokért adnak hálát, részben pedig 
hagyományosan a termésért. Bor-
bély hangsúlyozta, hogy húsz évvel 
ezelőtt, vagyis 2001-ben indult el Zentán a Jézus Szíve-templomban az 
egyházzenei fesztivál Szakály József és Hajnal Jenő kezdeményezésére, 
akkor még egyházzenei esteknek hívták, és a következő évtől kapta a 
fesztivál elnevezést.

– Azt nem mondhatjuk, hogy ez a huszadik fesztivál, mert egy-két 
évben volt kihagyás, mint tavaly is a vírushelyzet miatt, de ez akkor is 
egy szép szám, és büszkék vagyunk arra, hogy a rendezvény meghono-
sodott a városunkban. Annak is nagyon örülünk, hogy a templomunk 
teljes körű felújításon esett át, és november elsejére már teljes pompá-
jában áll majd – mondta Borbély.

A fesztivál programja október 16-án, szombaton 18 órától Berislav 
Jerković, az eszéki zeneakadémia énektanára (bariton) és Borbély Zol-
tán orgonaművész közös koncertjével kezdődik.

Október 23-án, szombaton 18 órától Szotyori Nagy Gábor, a bu-
dapesti Szent István-bazilika orgonistája játszik Gheorghita Orsolya 
opera-énekesnővel, szopránénekesnővel, aki Bécsből érkezik. Október 
24-én, vasárnap 9.30-kor ünnepi hálaadó szentmise lesz. Közreműkö-
dik a Musica Sacra énekkar, vezényel Edelényi Magdolna. Szólisták: 
Miklós Réka, ének; Borbély Zoltán, orgona.

Október 30-án, szombaton 18 órától Mészáros Zsolt Máté buda-
pesti orgonaművész ad önálló koncertet.

A koncertekre minden érdeklődőt szeretettel várnak. n hhá

A Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok idei rendezvénysoroza-
tát október 14-én és 15-én, csütörtökön és pénteken rendezik meg 
Adán. A nyelvművelő napokon játékos vetélkedőt, online nyelvi já-
tékot, koszorúzási ünnepséget, tudományos tanácskozást és könyv-
bemutatót tartanak. A Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület által 
szervezett rendezvénysorozat csütörtökön 10 órakor kezdődik a köz- 
ségi általános iskolák 4. osztályos diákjai számára szervezett játékos 
nyelvi vetélkedővel a Cseh Károly Általános Iskolában. Ezzel egy idő-
ben zajlik majd az online nyelvi játék a 7. osztályos tanulók számára. 
A rendezvénysorozat pénteken 10 órakor folytatódik az adai színház-
teremben, ahol a nyelvművelő napok alkalmából meghirdetett ver-
senyek és vetélkedők eredményhirdetésére kerül sor. Majd 14.30-tól 
koszorúzási ünnepséget tartanak az adai Szarvas Gábor-szobornál. 
A nyelvművelő napok programja 15 órától tudományos tanácskozás-
sal zárul, amelyen bemutatják a Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok 
50 éves jubileuma alkalmából megjelentetett Nyelvünk ügyében 
című kötetet. A rendezvény főtámogatói: a Magyar Nemzeti Tanács, 
a tartományi oktatási titkárság és Ada község önkormányzata. n csin

SZARVAS GÁBOR NYELVMűVELő NAPOK

A nyelvi vetélkedőtől
a könyvbemutatóig

Zentai Egyházzenei
Fesztivál

Eszékről, Budapestről és Bécsből is jönnek 
fellépők

Az első koncertre szombaton 
este várják a zenekedvelőket
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