Örömhír, társaságunk elnyerte az Örökségünk mozgalom videópályázatán a
fenti emlékplakettet! 2016-ban a két Komárom kórusai énekelték el a Dalt. Az
eseményhez a következő ismertetőt adtuk:
„Ne csak szeresd, tudd is, miért szereted szülőföldedet!” (Kecskés László)
Szent András Római Katolikus Templom 2016. szeptember 24. A kettészakított Komárom
polgárai és kórusaik közösen emlékeztek a trianoni és benesi idők áldozataira.
A trianoni békediktátummal kettészakított Komáromban 2001 óta működő Kecskés László
Társaság kulturális, hagyományőrző egyesület. A benesi dekrétumok 1945-ös kihirdetése
utáni magyarüldözések következtében kitelepített felvidéki magyar családok egy része
Komárom déli részén találta meg új lakóhelyét. Társaságunk arra vállalkozott, hogy segít
feltárni a benesi dekrétumok igaz történetét, egyben megszólalási fórumot biztosít az
üldöztetések áldozatainak. Kezdeményezésünkre, illetve dr. Molnár Attila komáromi
országgyűlési képviselő javaslatára a Magyar Országgyűlés 2012. december 3-án
ellenszavazat nélkül megszavazta, hogy április 12. legyen a Felvidékről kitelepített magyarok
emléknapja, Eddig hat templomi helyszínen állítottunk emléktáblát az üldözöttek tiszteletére.
A szeptember 24-i rendezvényen a magyarság kiemelt kultikus helyszínén, a Szent
András Templomban Komárom egyesített kórusai hirdetik örökségünk megőrzését.

„Megtanulom, megőrzöm, tanítom, továbbadom a szüleim nyelvét, a gyerekeim hangját,
elkopni nem hagyom, elvenni nem hagyom...“. Az egyesített kórus résztvevői: a
révkomáromi a Concordia vegyeskar élén Stubendek István, a komáromi Vox Femina Nőikar
élén Kemenes Vera és a komáromi Egressy Béni Alapfokú Művészeti Iskola
gyermekkarának tagjai és vezetője Hozák Adrienn.

A gyönyörű éneket megtalálhatják az Örökségünk weboldalán, keressék Komárom
megjelölés alatt!
A díj odaítélői az alábbi sajtóközlemény megjelentetését kérték tőlünk:

„Sajtóközlemény
Budapest, 2017. november 13.
Hat országba kerülnek az Örökségünk rövidfilm pályázatának díjai
Tíz országból negyvenkét mini dokumentumfilm, valamint hét országból harmincöt klip érkezett az
Örökségünk mozgalom utolsóként meghirdetett pályázatára. Két kategóriában összesen egymillió
forintnyi díjat ítélt oda a zsűri, amelynek tagja volt: Csibi Krisztina igazgató, Magyarság Háza; Sipos Ika
elnök, Ausztráliai Magyarok Szövetsége; Bokor Balázs elnök, Magyar Hollywood Tanács; Kapitány
Zsolt alelnök, Tolna Megyei Önkormányzat; Szabó Péter Paks polgármestere.
Az Örökségünk mozgalom egy határon túli magyar középiskolások táborában született dallal
kezdődött. Gyulai István 2013-ban írta meg az Örökségünk című dalt, 2014-ben megnyerte
zenekarával az Országos Amatőr Pop-Rock-Jazz Fesztivált, mi pedig – három paksi újságíró,
illetve televíziós szakember – készítettünk hozzá egy klipet Paks három határon túli testvérvárosát is
bevonva. A bemutató élményein felbuzdulva 2016-ban „útjára bocsátottuk” a dalt, megszólítottuk a
világ magyarságát, hogy mások is csatlakozzanak oly módon, hogy elkészítik saját otthonuk,
közösségük videó klipjét.
Támogatóra találtunk a Nemzetpolitikai Államtitkárságban, a Paksi Atomerőműben és Paks
városában, így a beküldőket jutalmaztuk több fordulóban és elkészítettünk egy újabb klipet a
beküldött anyagok felhasználásával. Számon sem tudjuk tartani, hogy az eredetit, az
újabbat és a sok tucatnyi feldolgozást hány százezren látták már. Azóta igyekszünk tovább szőni ezt a
kapcsolati hálót, s kihasználni az így kialakult kapcsolatrendszert, hogy ösztönözzük mindenkit
határon innen és túl a magyar nyelv és kultúra megőrzésére. Az elmúlt két évben esszéíró pályázattól
karitatív akcióig sok mindent szerveztünk már.
Most a legutóbbi pályázati fordulóra beküldött pályázatokat díjazzuk, klipeket és a Történetek a
ládafiából névre keresztelt mini dokumentumfilmeket. Bokor Balázs, a zsűri egyik tagja így
fogalmazott:
„A történetek a ládafiából egy kincsesbánya! Olyan ismeretanyagokat hoz fel valamennyi film, amely
elsikkadt volna, ha nem lett volna megörökítve… Fantasztikus jó kezdeményezés és fantasztikus
produkciók. Nagyon nehéz a választás!”
Eredmények:
Örökségünk klip
1. Texas (USA) Dallas - Fort Worth Metroplex – Tóth Anna Róza családjával
2. Arad (Románia) Csiky Gergely Főgimnázium – Szabó Csilla
3. Gyulafirátót (Magyarország) Gyulafirátóti egyesületek, óvodások,
iskolások – Jelinkó Katalin
3. Vukovár (Horvátország) - Szerém megye nagyobb magyar közösségei,
Kórógyról és Csákovácról származó gyermekek, vinkováci és vukovári
felnőttek - Mandácskó Eszter
Emlékplakettet kap: Komárom, Gúta, Simontornya, Szentegyháza

Történetek a ládafiából
1. Kézdivásárhely (Románia) Kis Emese Bod Péter Tanítóképző három film
2. Zenta (Szerbia) - Bolyai Filmműhely - Megyeri Gábor Bodó Jánosról
készült munkája
3. Nagyida (Szlovákia) – Ádám Szabolcs és Kupec Zsolt Mezei Lajost
bemutató filmje
Emlékplakettet kap: Bögöz, Arló, Nagydobrony”

Hálás köszönetünk a részt vevő kórusoknak, vezetőiknek, kiemelten a gyerekeknek!
Nemes Andrásné
kuratórium elnöke

