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Áldott Karácsonyi Ünnepeket
és sikerekben gazdag Új Esztendőt kívánunk!

A Szerkesztőség

AZ OLVASÓHOZ
Régi magyar szokás sze-

rint dobszóval kellene utcá-
inkat járnia a  baritonhangú 
kisbírónak, hadd kiáltsa, míg 
be nem barangolja minden 
szegletét a városkának: - Itt 
a Hírmondó, megjelent a Tö-
rökkanizsai Hírmondó! Dél-
ceg kisbírónak meg a cél-
nak megfelelő dobnak híján 
vagyunk, de a hír, melyet 
örömmel adunk tudtára min-
denkinek, enélkül is eljutott 
minden törökkanizsaihoz. 

A Törökkanizsai Hírmon-
dót, melynek első számát 
tartja kézben, kedves Olva-
só, hiánypótló kiadványként 
a közösség által megfogal-

mazott igény hívta életre, 
amely a helyi Tájékoztatási 
Központ Közvállalat, vagy 
ahogyan mindenki hív-
ta, a CINK magánosítása 
után érezhető űrként tele-
pedett ránk. Hiszen nem a 
facebookról, szóbeszédből, 
el-elcsípett mondattöredé-
kekből, esetleg sarki beszél-
getésekből akarunk tájéko-
zódni mindarról, ami történt, 
történik vagy történni fog e 
Tisza-parti városkában, s 
a hozzá tartozó falvakban, 
még akkor se, ha ezek a 
könnyed tájékozódási for-
mák olykor akár érdekesek 
lehetnek, habként amellett a 
bizonyos fekete mellett.

Hiteles, átfogó, áttekinthe-
tő, aktuális, rendszeres, ér-
dekes, rólunk s nekünk szól 
– röviden így jellemeznénk 
a Törökkanizsai Hírmondót, 
az újságot, melyet kis csa-
patunk a Magyar Nemzeti 
Tanács anyagi támogatásá-
val nagy lelkesedéssel, ki-
tartó munkával készít. 

Első száma karácsonyi 
ajándékként kerül az Olvasó 
asztalára – nem csillogó cso-
magolásban, csak úgy egy-
szerűen, szerényen. Mi, a 
Hírmondó készítői a külcsíny 
ellenére bízunk benne, hogy 
mindig kedves vendég lesz 
az Önök otthonában.  

A szerkesztőség  

AZ ÜNNEP HÍRNÖKEI

KARÁCSONYI 
GONDOLATOK

4. oldal

BŐVÍTIK AZ 
OROSZLÁMOSI 
SZÖVETKEZETI 
OTTHON
FŰTÉSI
RENDSZERÉT

5. oldal

TRANSZPARENSSEL 
AZ ERŐSZAK ELLEN

10. oldal

AJÁNDÉK 
OLVASÓINKNAK:
2016-OS FALINAPTÁR

Az ünnep – mint min-
dig – ezúttal is a folyó fe-
lől közeleg, hírnökei már 
a város fölött őrködnek. 
Ezúttal azonban kísére-
tükben egy új hírmondó is 
bekopogtat az ablakokon, 
hogy a szenteste áhíta-
tát még bensőségesebbé 
és meghittebbé tegye. Az 
angyali hangokon kívül az 
örömhírt most már egy új 
helyi lap is hirdeti, amely 
rendszeresen szeretné 
tájékoztatni mindazokat, 
akiket egy Tisza-parti kis-
városnak és szomszédos 
településeinek az élete, 
közösségi sorsa és ma-
gyar önazonossága érde-
kel és foglalkoztat.

Az adventi csodavárás-
ban ugyanis Törökkani-
zsán egy új hírvivő is útra 
kelt, hogy a nyers idő mé-
retlen tömegéből előlép-
jen, fényt gyújtson, utat 
mutasson, segítsen, és 
úgy vezessen, hogy mire 
a rőt köd felszáll, minden-
ki hazataláljon. A betű és 
a szó erejével, a szöveggé 
összeálló mondatok bizo-
nyosságával segítse olva-
sóit abban, hogy merjék 
megvallani az emberi és 
az isteni szeretet csodáját, 
amely átformálhatja sorsu-
kat, és újra élhető, szép, 
értelemmel teli életté tehe-
ti. 

(folytatás a 2. oldalon)

„Karácsonykor az 
ember mindig hisz 

egy kissé a csodában, 
nemcsak te és én, 

hanem az egész világ, 
az emberiség, amint 
mondják, hiszen ezért 
van az ünnep, mert 
nem lehet a csoda 

nélkül élni.”
(Márai Sándor)
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A Végrehajtó Bizottság, 
mint a Magyar Nemzeti Ta-
nácson belül alkalmazott 
munkaforma, a választáso-
kat követően kezdte meg 
működését - tehát e közigaz-
gatási forma az új MNT testü-
letének megalakulásával jött 
létre. A Végrehajtó Bizottság 
valójában az úgynevezett 
tanácsosi rendszer helyé-
be lépett, annak érdekében, 
hogy még jobban felgyorsul-
janak és átláthatóbbá válja-
nak a különféle eljárások. A 
Bizottság számos esetben 
hetente, a teljes Tanács pe-
dig havonta tartott és tart 
ülést. A Végrehajtó Bizott-
ság az idén sokkal szoro-
sabb kapcsolatot alakított ki 
a bizottságokkal, a bizottsági 
elnökökkel, illetve tagokkal. 
Minden kiemelt, társalapított 
intézmény kérelmet először 
a szakbizottságok tárgyalták 
meg, ezt követően kerültek a 
Végrehajtó Bizottság elé. Az 
elmúlt hónapokban folyama-
tosan jártuk a terepet, annak 
érdekében, hogy minden fel-
merülő kérdést a helyszínen, 
az adott intézmény képvise-
lőivel tudjunk megtárgyal-
ni. Szeretnék a kiemelkedő 
fontosságú záradékainkról is 
szótejteni. Az oktatás terüle-
tén mindenképpen ilyenek a 
kis létszámú tagozatok meg-
nyitásáról szóló jóváhagyá-
sok, illetve a tagozatok ösz-
szevonása ellen tett lépések. 
Nem szabad elfeledkeznünk 
arról sem, hogy Maradékon 
37 esztendő után újból nyílt 
magyar nyelvű iskolai tago-
zat, és Verbászon több mint 
20 év után magyar nyelvű 
óvoda nyílt! Mindezeken túl-
menően a Magyar Nemzeti 
Tanács számára az idén az 
Európa Kollégium megnyi-

tásával kapcsolatos dön-
tések voltak kiemelkedő 
fontosságúak. Nem utol-
só sorban a Végrehajtó 
Bizottság az új, átértékelt 
és ésszerűsített ösztöndíj-
rendszerünk alapján jóvá-
hagyta az idei 

tanévben MNT ösztön-
díjban részesülő egyete-
misták rangsorát is. Ezek-
nek az ésszerűsítéseknek 
a gyakorlatban már meg-
mutatkoztak az előnyei, 
s az első tapasztalatokat 
már összegezhettük.

A Magyar Nemzeti Ta-
nács munkájáról szólva, 
Törökkanizsa vonatkozá-
sában szeretném  kiemel-
ni, hogy a 2015-ös évben 
a Tisza-parti község in-
tézményei, egyesületei 
és szervezetei (a Dositej 
Obradović Középiskola, a 
Jovan Jovanović Zmaj Álta-
lános Iskola, a Tiszagyöngye 
Művelődési Egyesület, a 
Törökkanizsáért Egyesület, 
a dr. Batthyány  Strattmann 
László Művelődési Egyesü-
let és a Vadvirágok Művelő-
dési Egyesület) a civil szféra, 
a tájékoztatás, az oktatás 
és hagyományos rendez-
vények támogatására közel 
750.000,00 dinárt vehettek 
igénybe a Magyar Nemzeti 
Tanács eszközeiből.

Hadd mondjam még el, 
hogy a törökkanizsai Dositej 
Obradović Középiskola he-
lyet kapott azon a listán, 
melyen a Magyarországi 
Nemzetpolitikai Államtitkár-
ság által  támogatásban ré-
szesülő, illetve arra javasolt 
intézmények szerepelnek a 
2015-ös év, a Szakképzés 
éve kapcsán. 

S hogy az alapfokú ok-
tatás területét is érintsem, 

elmondanám, hogy az MNT 
által támogatott pályázatok-
nak köszönhetően például 
az általános iskola alsós ma-
gyar ajkú tanulói részt vet-
tek Nagybecskereken a Ko-
lompos Együttes koncertjén 
és még az idén, karácsonyi 
ajándékként minden általá-
nos iskolába el fog jutni az 
az ajándékcsomag, mely az 
iskolák könyvállományát fog-
ja bővíteni.

Most, amikor ünnepközel-
ben lelkünk rezzenéseire 
figyelünk, amikor lecsende-
sednek a zajos hétköznapok 
és várjuk a Kis Jézus szüle-
tését, s reménykedünk az új-
esztendő kegyeiben, minden 
kedves Olvasónak áldott ka-
rácsonyi ünnepeket és na-
gyon boldog 2016-os évet 
kivánok.

Jerasz Anikó, a Magyar 
Nemzeti Tanács Végrehajtó 

Bizottságának elnöke

AZ ÜNNEP
HÍRNÖKEI

AZ MNT VÉGREHAJTÓ
BIZOTTSÁGÁNAK MUNKÁJÁBÓL

SZÁMADÁS
Ülünk a meleg szobában, ő 

meg én. Ha nagyon akartuk vol-
na, az év minden napján szán-
hattunk volna néhány percet 
egymásra.  Hiszen jó az, ha az 
ember megtalálja a lelki béké-
jét, ha tudja, hova tartozik, mit 
miért tesz e világon, s ha már 
megállás nélkül rohan és rohan, 
legalább tudja, mivégre a nagy 
küzdelem.     

De nem tettük mégsem, min-
dig, egy esztendőn át másnapra 
halasztottuk a beszélgetést. Rég-
óta ismerem Őt – legalábbis úgy 
tűnik. Tudom, hogy végtelenül 
egyszerűen él, hogy szerény ru-
házata tiszteletet parancsoló és 
nemes, melegszívű, elveihez hű, 
folyton küzdő embert takar. Így 
élt mindig, és úgy hiszem, ezután 
sem lesz ez másként.

Sok, azt mondja, túl sok a me-
sélnivalója. Sokfelé járt, új, pom-
pás élmények,  furcsa, érdekes 
és értékes emberek formálták lé-
nyét. Ilyenkor oly nagyon szerette 
volna megállítani az alattomosan, 
tolvajmódra surranó-suhanó időt, 
eggyé válni a pillanattal. Sej-
tette, hogy szélmalomharcra 

van ítélve...Az élmények, a ta-
pasztalások egyre csak gyűltek 
a kincsesládában, ott legbelül. 
Nem tudja  őket megmutatni, de 
talán sikerül átadni fényéből vala-
mit azoknak, akik érdemesek rá. 

Elmenni is szeretett messzi 
vidékekre, de hazajönni a Tisza-
partjára mindentől jobban. Sze-
retett sétálni, csak úgy céltalanul, 
észrevenni, hogy lám, megint 
megszépült kicsit a Tisza parti 
sétány, vagy hogy a parkban és a 
központban új facsemeték várják 
a tavaszi ébredést.

Szeretett beszélgetni a járó-
kelőkkel- hál’ Istennek,  mindenki 
ismerte, ezért nem is volt nehéz 
szóba elegyedni velük.  Oly jó 
volt hallgatni, amikor dicsérték a 
Szent György templomban fel-
csendült jótékonysági hangver-
seny csodálatos akkordjait (ó, 
istenem, mennyei muzsika volt), 
felemlegették az Észak-Bánáti 
Néptánctalálkozót (szó, ami szó, 
tudják ropni a fiatalok, írigylem 
őket, ekkora nagy lendület és 
hozzáértés)... Az Újkenyér ün-
nepét  elmosta az égiháború, 
de szeretjük nagyon, olyan az 

egész rendezvény, mint egy fa-
lat kenyér: egyszerűen enniva-
ló! Azok, akik évtizedekkel ez-
előtt Firgyházáról, Majdányról, 
Rábéról beköltöztek a városba, 
vagy messze mentek, hiú vagy 
azóta valós vágyak reményében, 
azt mondják, újjászületnek, ami-
kor hazalátogatnak. Évről-évre 
fáradtabbak, idősebbek, vállukon 
ezernyi teher, de mindezt levet-
kőzve, aznap hazavezérli őket a 
szívük, haza, Bánátba.

Legtöbbjük az örömünnepen 
kívül évente egyszer tér visz-
sza még, Mindenszenttekkor, 
meghallgatni a szerbkeresztúri 
sírkertben miséző atyánkat, vi-
rágot tenni az ómami sírjára az 
oroszlámosi temetőben, amely-
nek kapuja már nem szégyenkez-
ve tárul ki, hiszen megjavították, s 
immár méltó arra, hogy köszönt-
se a bánatos emlékezőt....

Találkozott a jószívű, piros-
pozsgás Mikulással is, kezet rá-
zott vele, s abban mindketten 
egyetértettek,  hogy az aprósá-
gok megérdemlik, egytől-egyig 
az ajándékot. Csak aztán nehogy 
megártson a dicséret!

Bizonyos helyzetekben égett 
a vágytól, hogy magyaros mé-
zes szíves tükröt osztogasson a 
rossz embereknek, de olyat ám, 
ami a hátsójukat jóval kisebbnek 
mutatja, mint amekkora valójá-
ban, hogy ne ülhessenek egy-
szerre két székre, hogy muszáj 
legyen választaniuk, eldönteniük, 
mit akarnak. Nem ártana az sem, 
ha a varázstükör gerincet adna 
azoknak, akik gerinctelenek, az 
előbb említett okok miatt...Hm, ha 
megtehetné... 

Hirtelen feláll, mint akinek 
halaszthatatlan dolga akadt. Ki-
kísérem, illemtudó házigazda 
módjára. Most látom csak, meny-
nyire fáradt, de számomra ara-
nyos mégis, ahogyan bicegve, té-
tován elindul... Miközben nézem 
egyre távolodó alakját, amely pár 
pillanat múlva elveszik a sötét-
ben, belém hasít a kétely: tanul-
tam Tőle bármit is?  Magasban 
a keze, integet, s bár nem fordul 
vissza, így is látom, amint huncu-
tul mosolyog. 

Isten veled, Óesztendő, Isten 
veled!           

M.K.E.

(folytatás az 1. oldalról) 
Az igaz szónak 

ugyanis emberfor-
máló ereje van, meg-
indítja a szíveket, 
tisztítja a lelkeket 
és formálja a gon-
dolatokat olyanná, 
amilyenre nemcsak 
ilyenkor karácsony-
kor van oly nagy 
szüksége magyar 
közösségünknek, 
hanem a hétközna-
pok megpróbáltatá-
saiban is. Kívánom, 
hogy a Törökkanizsai 
Hírmondó legyen a 
jövőben a távlato-
kat és a lehetősé-
geket, a célokat és 
a feladatokat, a si-
kereket és az ered-
ményeket felmutató 
világosság, melyben 
egy egész közösség 
elrendelése és elhí-
vása, küldetése és 
elhivatottsága látszik 
a munkálkodás és a 
cselekvés örömének 
és kiváltságának a 
jegyében.

Hálával és köszö-
nettel tartozunk ezért 
a nagy ajándékért 
mindazoknak, akik 
eldöntötték, hogy 
lapot, magyar újsá-
got indítanak Török-
kanizsán. Azoknak, 
akik nem azt kérdez-
ték, hogy mit hoz a 
jövő esztendő, ha-
nem úgy gondolták, 
hogy a jövő nem 
hoz semmit magá-
tól, ők maguk hozzák 
el a jövőt. Ehhez a 
mában holnapot és 
holnaputánt építő 
munkához kívánok 
va lamennyiüknek 
jó kedvet, merész 
képzelőerőt, ered-
ményes cselekvést. 
Magunknak pedig 
azt, hogy Isten ke-
gyelme tegye áldottá 
a többivel együtt ezt 
a karácsonyi ajándé-
kot is – Krisztust váró 
ünnepünkön.

Hajnal Jenő, a 
Magyar Nemzeti 

Tanács elnöke
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Pár nap s magunk mögött 
tudjuk a 2015-ös esztendőt. 

A következőt ugyanolyan re-
ményekkel várjuk, mint tettük 
azt egy éve, két éve, meg az-
előtt, amikor a sorra leköszö-
nő éveket s az újak eljövetelét 
jelezték a pezsgősüvegek, a 
tűzijátékok….Megannyi örö-
mön és bánaton vagyunk túl 
– s hiszem, hogy az előbbiből 
jóval több jutott osztályrészül 
mindenkinek.  

Dolgos, küzdelmes volt az 
idei is, egyénileg és közösségi 
tekintetben egyaránt. Vissza-
tekintve az óévre, azt hiszem, 

nyugodt szívvel elmondha-
tom, hogy a panaszkodás, a 
sorsunk feletti kesergés he-
lyett bánáti módra, változatla-
nul megfogtuk a munka végét, 
egy emberként belevetettük 
magunkat a teendőkbe, ki-
ki lehetőségei szerint kivette 
részét a feladatokból, majd 
együtt örültünk a sikernek. 

Jól emlékszem arra az idő-
re,  amikor megalakult a VMSZ 
törökkanizsai szervezete. Ak-
kor, nyolc évvel ezelőtt, sokan 
úgy gondolták, hogy ennek a 
közösségnek esélye sincs már 
a megmaradásra, és bőszen 
megkongatták azt a bizonyos 
vészharangot.

 S lám, ma ott tartunk, hogy 
egy olyan törekvő közösség 
vagyunk, amely hallatja hang-
ját, s a sok nehézség ellenére 
olyan példaértékű eredménye-
ket tud felmutatni, mint ami-
lyenek a civil és a művelődési 
élet újraélesztése (különösen 
a falvakban), vagy a Trianon 
időszakát követő legnagyobb 
magyar vonatkozású beruhá-
zás, a Tiszagyöngye Művelő-
dési Egyesület székházának 
felújítása. Az oktatás terén 
ugyanígy beszélhetünk jelen-
tős előrelépésekről, ahogyan 
az egyházi létesítmények javí-
tása terén, meg a magyar kö-
zösség tájékoztatását illetően 
is. Nem szabad megfeledkez-
nünk a november óta működő 

falugondnoki – és peremvidéki 
szolgálatról, ami Törökkanizsa 
vonatkozásában azért megke-
rülhetetlen, mert a község la-
kosságát, elsősorban a falvak-
ban, az elöregedés jellemzi, s 
működése óriási segítség az 
idősek számára.

Az ittmaradás és a szülő-
földön való boldogulás csakis 
kiszámítható, ütőképes gaz-
dasági feltételek mellett kép-
zelhető el – ezt mindannyian 
tudjuk. Ezért az idei év kivé-
teles pillanataként, esemé-
nyeként tekintek arra, hogy 
többéves előkészítő munka, 
egyeztetés és az anyaor-
szág hathatós támogatása 
mellett megszületett a VMSZ 
Gazdaságfejlesztési Straté-
giája – egy olyan támogatási 
rendszer, amely véleményem 
szerint biztosítani fogja az 
itthonmaradás és a fejlődés 
feltételeit, sőt, az a meggyőző-
désem, hogy olyan folyamato-
kat indít el, amelyek nyomán 
az elmúlt években külföldre 
költözött polgárok nagy része 
vissza fog jönni, többek között 
Törökkanizsára is. 

Sokszor, sok helyen, so-
kaktól halljuk, hogy minden 
közösség, település a maga 
módján más és más, hogy 
az egyikre nem vonatkoznak 
azok a gondok, amelyek a 
másik vonatkozásában fel-
lelhetők. Nekem viszont az a 

tapasztalatom, hogy bizony 
ugyanazok a problémák je-
lentkeznek Törökkanizsán, 
Firigyházán, Oroszlámoson 
vagy Szerbkeresztúron. Ám 
a gondokon túl olyan értékes, 
következetes és fáradhatatlan 
embereket is találok ott (és 
szerte Vajdaságban) akiknek 
a kezében összpontosulnak 
mindazok a feladatok, elkép-
zelések, amelyek folyamato-
san előreviszik saját közössé-
güket.

A 2016-os év küszöbén, 
olyan emberként, aki hisz a 
közösség erejében, a csapat-
munkában és a bizalomban,  
meggyőződésem, hogy egy 
erős, elveihez és célkitűzései-
hez ragaszkodó, a magyarság 
érdekeiért küzdő VMSZ-szel 
és azokkal a programokkal, 
amelyeket az anyaország is 
támogat, meg tudjuk teremteni 
azokat a feltételeket, amelyek 
a gazdaság, a mezőgazda-
ság, a vállalkozói szféra fejlő-
dését, s ezzel az életminőség 
javulását hozzák magukkal, s 
amelyek, én úgy hiszem, egy 
nagy igent jelentenek a vajda-
sági otthon, a szülőföld s a mi 
Törökkanizsánk mellett.

E hitben kívánok minden 
kedves Olvasónak boldog, 
békés karácsonyt és eredmé-
nyekben gazdag új esztendőt!

Újhelyi Nándor

ÉVÉRTÉKELŐ

SZÁMTALAN BERUHÁZÁS A 2015-ÖS ÉVBEN
Községünk polgármesterét, Dragan Babićot az óév végén a 

már megkezdett illetve határidőn belül megvalósuló projektu-
mokról, pályázatokról, fejlesztésekről kérdeztük.     

Községünk elnöke elmondta, hogy Törökkanizsa vonatkozá-
sában a szennyvízhálózat kiépítésére nagyberuházásként kell 
tekintenünk, amely minden jel szerint 2016 májusáig teljesen el-
készül – köszönve mindenekelőtt a Tartományi Nagyberuházási 
Igazgatóságnak, mellyel  községünk nemrégiben  300 millió di-
náros támogatási szerződést írt alá.

- Egyéb beruházásokra, ugyancsak a tartományi szervek tá-
mogatása mellett, még 300 millió dinárt sikerült biztosítani, me-
lyeket közművesítési pályázatokra fordítottunk. Nagy hangsúlyt 
fektettünk a mezőgazdasági infrastuktúra fejlesztésére: a csa-
tornarendszerre, amely Vajdaságban az egyik legkorszerűbb, 
illetve a mezei utak javítására – több mint hét kilóméter hosszú-
ságban. Figyelmet szenteltünk a helyi úthálózatnak, melynek ja-
vítására kb. 55 millió dinárt költöttünk. Jelentős pénzeszközöket 
juttattunk továbbá az oktatási intézmények munkafeltételeinek 
támogatására meg  a vízvezetékhálózatra is.

Az idei, szerény költségvetésből nagyobb pénzeszközöket 
használtunk fel szociális célokra, támogatásokra: ösztöndíjat 
kaptak a középiskolások, utiköltség- és elhelyezési költségtérí-
tésben részesültek a ingázó, illetve diákotthonokban lakó tanu-
lók, akik a szociális támogatási rendszer kedvezményezettjei, 
egyszeri segély formájában pedig az újszülötteket is megaján-
dékoztuk.          

 A nehéz általános gazdasági helyzet ellenére,  mint Dragan 
Babić elmondta, a költségvetés stabil és számottevő bel- és 
külföldi eszközforrásokkal rendelkezik. A szerbiai támogatások 
közül  a tartományi források a legnagyobbak, amelyek a teljes 
összeg 90 %-át teszik ki. Ugyancsak kiemelkedő helyen állnak 
a nemzetközi IPA projektumok révén kapott pénzeszközök. Az 
elmúlt néhány esztendőben tízegynéhány projektum készült el, 
vagy készül jelenleg, főként a szomszédos Magyarország köz-
ségeinek közreműködésével.

Ilyen beruházások például a kerékpárút szakaszos kiépíté-
se, amely összeköt bennünket Magyarországgal, az energiaha-
tékonyság növelésére vonatkozó pályázat, a vízgazdálkodási 
projektumok s egyéb más pályázatok, amelyek mindkét ország 
lakossága számára fontosak - mondta Dragan Babić.  

Elvárásai szerint a 2016-os községi költségvetést alaposan 
kidolgozzák-előkészítik, amelyben elsőbbséget kellene élveznie 
az infrastruktúra minőségi növelésének, a mezőgazdaság és a 
magánvállalkozások fejlesztésének, figyelni kell  a fiatalokra, az 
iskoláztatás szintjének javítására s számos tényezőre, amelyek 
községünk polgárainak életét jobbá teszik. 

- A Törökkanizsai Hírmondó  első, karácsonyi számában sze-
retnék Törökkanizsa, Firigyháza, Oroszlámos, Majdány, Rábé, 
Sziget, Podlokány, Szerbkeresztúr és Gyála minden polgárának 
áldott karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt kívánni.
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KARÁCSONYI
GONDOLATOK

Közeledik karácsony, az ün-
nep, amikor az emberek szíve 
megnyílik a szeretet felé. Sok 
ember  szíve ilyenkor meglágyul. 
Szülők, nagyszülők hazavárják a 
gyermekeket, unokákat. Milyen 
szép is együtt örülni a szerette-
inkkel, egymást megajándékozni, 
a karácsonyfa körül szíveinket 
felmelengetni!

De mit is ünneplünk kará-
csonykor? Mi is ennek a gyö-
nyörű szép ünnepnek a valódi 
lényege? Az, hogy a kis Jézus 
megszületett, közénk jött „Bet-
lehem városában, rongyos istál-
lójában”. Gyermek adatott ott a 
Szentföldön, Közel-Keleten. De 
nem csak arról van szó, hogy 
egy gyermekkel több született. 
Ettől sokkal többről. Arról van 
szó, hogy valamikor 2015 évvel 
ezelőtt a magasságbeli Fiúisten, 
aki öröktől fogva létezett, Jézus 
Krisztus, szeretetből közénk jött. 

Jézus egyenrangú (egylényegű) 
az Atyával és a Szentlélekkel. A 
Szentháromságban öröktől fogva 
végtelenül boldog volt, nagyon 
jól érezte magát. De megsajnált 
minket, embereket, akiket a go-
nosz szellemek félrevezettek, és 
a bűn rabságában tartottak. Az 
első emberpárnak azt hazudta az 
Őskígyó, a Sátán, hogy ne hall-
gassanak Istenre, mert (engedet-
lenségük által) Istenhez lesznek 
hasonlóak, vagyis Isten nélkül is 
boldogulnak, sőt sokkal jobban, 
mint Istennel. Sajnos nem így 
történt, ugyanis nemcsak az első 
emberpár, Ádám és Éva, hanem 
még az utódok is megtapasztal-
ták az Isten nélküli élet szörnyű-
ségeit, mely végső soron nem az 
ember nagyságához, az ember 
szabadságához, hanem ellen-
kezőleg: az ember bukásához, 
a bűn általi rabsághoz vezetett. 
A Gonosz az Isten nélküli élet, a 
bűn által, rabbá tette az emberi-
séget.

És az Isten Fia, Jézus Krisz-
tus lejött a Mennyből, Karácsony 
éjszakáján megszületett, hogy 
megszabadítson ettől a rabszol-
gaságtól, és Isten gyermekeivé 
és a Mennyország örökösévé 
tegyen bennünket. Övéi közé 
jött, de övéi nem fogadták be. A 
Betlehembe érkező Szentcsa-
lád előtt minden ajtó bezárult. 
Hiába kopogtatott Szent József 

házról-házra, sehol sem nyert 
bebocsájtást, pedig a várva-várt 
Messiás készült megszületni, 
akinek az eljöveteléért a betlehe-
miek is imádkoztak, és büszkék 
voltak a prófétai jövendölésnek, 
hogy majd az ő városukban fog 
megszületni. De lelkileg oly nagy 
vakságban éltek, hogy a szüle-
tendő Jézust, Isten legnagyobb 
szeretet-ajándékát nem voltak 
képesek befogadni. Az önzés fa-
gyossága bezárta a szíveket. A 
szállást kereső Szentcsalád min-
denütt azt a választ kapta, hogy 
nincs hely számukra. Csak egy 
istállónak használt barlangban 
tudták meghúzni magukat a hi-
deg éjszakában. És itt született 
meg Jézus, a világ Megváltója. 
És a megszületett Kisdedet csak 
két szerető szív vette körül: Szűz 
Mária és Szent József.

Ma is oly gyakran ismétlődik 
meg ez az eset. Sokan kérdezik, 

hol az Isten? Miért nem lép köz-
be? Mikor jön már el? Miért nem 
segít? És közben az Úr Jézus itt 
van közöttünk, csak mi nem vesz-
szük észre. Ma is közénk jön min-
den szentmisében, még ha azt a 
legeldugottabb kápolnácskában 
mutatja is be valamelyik idős 
pap. Vajon hányan veszik észre, 
hogy az Úr ma is köztünk van, 
és hányan utasítják vissza figyel-
metlenségükkel, nemtörődöm-
ségükkel, önzésükkel? Hányan 
másmilyen Megváltóra várnak. 
Pedig a Megváltó, a Szabadító, 
az örök Bíránk már itt van, jelen 
van. Ő szól hozzánk az Evangé-
liumon keresztül, az Egyház taní-
tásán keresztül, a szentmisében. 
A gyóntatószékekben végső so-
ron Ő bocsátja meg a bűneinket. 
Ő az „Út, az Élet, és az Igazság”. 
Nélküle senki sem juthat az Atyá-
hoz, de Őáltala mindenki számá-
ra nyitva az út.

Kétezer évvel ezelőtt is a prob-
léma lényege abból állt, hogy a 
közénk érkezett Fiúistent vissza-
utasították. De a mai problémánk 
lényege is ugyanez maradt: ma 
is oly kevesen fogadják be az Úr 
Jézust, az értünk emberré lett 
Fiúistent.

Az egyszerű, szegény, lené-
zett pásztoroknak, és a gazdag, 
de alázatos napkeleti bölcsek-
nek Jézus már akkor kinyilat-
koztatta magát.  Ugyanúgy ma 

is a kicsiny, alázatos és tiszta 
szívűek lelkébe költözik, hogy ott 
öröklakást vegyen. És hányan 
elmennek Jézus mellett, hányan 
elmennek a templom mellett, há-
nyan „nem nézetik le magukat” 
azzal, hogy átlépik a templom 
küszöbét, vagy hogy ima által 
Jézustól valamit kérjenek, eset-
leg még hálát is adjanak a Tőle 
kapott jókért. Közben hányan 
megalázzák magukat, pl. a mun-
kaadójuk előtt egy kis darab ke-
nyérért. Miért nem ismerték fel 
2000 éve, és miért nem ismerik 
fel ma is Jézus Krisztusban kö-
zénk érkező Istent? Miért nem 
fogadják be mindannyian? Erre 
Jézus adja meg a választ: 

„Dicsőítelek, Atyám, ég és föld 
Ura, hogy elrejtetted ezeket a 
bölcsek és okosak elől, és kinyil-
vánítottad a kicsinyeknek. Igen, 
Atyám, így tetszett neked. Min-
dent átadott nekem az Atyám. 
Senki sem tudja, ki a Fiú, csak az 
Atya, és hogy ki az Atya, azt csak 
a Fiú, vagy akinek a Fiú ki akarja 

nyilatkoztatni” (Lk.10,21-22).
Tehát Isten az alázatosaknak, 

a kicsinyeknek nyilatkoztatja ki 
magát. Szükséges megnyílni a 
„Betlehemi Kisded” előtt, aki elő-
ször alázatosan, síró-rívó kisba-
baként jött közénk, hogy meg-
mutassa már, hogy Istentől nem 
rettegni kell, hanem Hozzá mene-
külni, Tőle várni a világ megmen-
tését, mert Ő a szeretet Istene, az 
Irgalmasság Istene. A Betlehemi 
Kisded által gyermekeivé fogad, 
ha Hozzá térünk. A tisztaszívű-
ek meglátják az Istent, életükön 
keresztül előbb-utóbb felfedezik, 
hogy az Úr Gondviselése kíséri az 
életüket. A Betlehemi Kisded által 
újra van jövőnk. Ő képes meg-
fordítani a történelem kerekét, Ő 
képes rá, és meg is teszi, azért, 
hogy a XXI. század emberiségét 
is visszavezesse a Mennyei Atya 
ölelő karjaiba. 

Szűzanya segítse a törökkani-
zsaiakat és mindenkit.

Sóti János,
törökkanizsai plébános

BEFEJEZŐDTEK A SZENT 
GYÖRGY TEMPLOM

SZIGETELÉSI MUNKÁLATAI

A munkálatokat a magyarországi Bethlen Gábor 
Alap Zrt. (közel 10.000 euró összegben), Törökka-
nizsa község Önkormányzata támogatásával és a 
hívők adományai segítségével végezték el.

Tavaly a templom tetőzete kapott új cserépborítást. 
Mindez együtt jelentős előrelépést jelent a Szent 
György katolikus templom állagmegőrzésében.
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MINDENSZENTEK ÉS HALOTTAK NAPJA

A helyi polgárok összefogásával és a 
közmunka-program keretében Minden-
szentek és Halottak Napjának ünnepére 
Oroszlámoson felújították a temető kapu-

ját, mely már régóta javítás-
ra szorult. A munkálatokat a 
Batthyány-Strattmann Lász-
ló Művelődési Egyesület és 
az Önkormányzat anyagi tá-
mogatásával végezték el.

Szerbkeresztúron hosszú 
idő után mindenszentek és 
halottak napja alkalmából 
ismét szentmisére szólított 
a harang a szerbkeresztúri 
temetőben, ahol Sóti János 
atya és Vince testvér celeb-
rált szentmisét az elhunyt hí-
vek lelki üdvéért – amelyen 

a falucska zömmel idősebb lakói vettek 
részt. A felemelő és szomorú, megható 
megemlékezés költőnk, Juhász Gyula 
sorait juttatta eszünkbe:

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,

Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.”

BŐVÍTIK A SZÖVETKEZETI 
OTTHON FŰTÉSI RENDSZERÉT

Az oroszlámosi dr. Batthyány Strattmann László Mű-
velődési Egyesület és a többi civil szervezet kezde-
ményezésére, a helyi közösség anyagi támogatásával 
bővítette a volt Szövetkezeti Otthon központi fűtését, 
amelyre mintegy 400.000 dinár állt rendelkezésükre. A 
munkálatok során új fűtőtesteket helyeztek el a dr. Bat-
thyány Strattmann László Művelődési Egyesület irodá-
jában, a helyi közösség dísztermében, a könyvtárban 
és további két irodában. A Szövetkezeti Otthonban lévő 
tornaterem, illetve színházterem, valamint a dr. Gavrilo 
Pekarović Művelődési Egyesület helyiségei eddig a he-
lyi általános iskola kazánjára voltak rákapcsolva, ezután 
pedig a nemrég felújított helyiségeket is erre csatlakoz-
tatják.

A tervek szerint a helyi közösség épületén szintén fel-
újításokra kerül sor, melyeknek értéke meghaladja majd 
a 450.000 dinárt, s a falak szigetelési munkálataira for-
dítják.

- Az oroszlámosi dr. Batthyány Strattmann László Mű-
velődési Egyesület azzal a javaslattal fordult a község 
felé, hogy a volt Szövetkezeti Otthon egyes helyisége-
iben a téli hónapokra meg kellene oldani, újra kellene 
tervezni a fűtést. Az otthonban több egyesület is tevé-
kenykedik, így nagy szükség van a központi fűtésre, 
hogy tevékenységüket a téli hónapokban is folytatni tud-
ják – mondta Jaksa Róbert, a községi tanács tagja.

Mihók Anikó

OROSZLÁMOS
ÚJRATELEPÍTÉSÉNEK

230. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPELTE

Az oroszlámosi dr. Batthyány-Strattmann László Mű-
velődési Egyesület 2015. augusztus 30-án Oroszlámos 
és a környező falvak újratelepítésének 230. évforduló-
ja alkalmából ünnepi műsort rendezett.

A rendezvény 17.00 órakor ünnepi szentmisével 
kezdődött az oroszlámosi Szent család templomban. 
A misét követően a helyi általános iskola tornater-
mében tartott művelődési műsorban felléptek a hely-
beli, valamint a majdányi általános iskola tanulói, az 
oroszlámosi művelődési egyesület népdalkórusa, a 
Tiszagyöngye ME tagjai, valamint Szerda Balázs és 
zenekara.

A rendezvényen részt vett Jerasz Anikó, az MNT 
Végrehajtó Bizottságának elnöke és Újhelyi Nándor, 
a Törökkanizsai KKT elnöke, aki az ünnep alkalmából 
üdvözölte a megjelenteket.

November első napjaiban hívőként és emberként mindannyian családtagjainkra, szüleinkre, gyermekeinkre, barátaink-
ra, ismerőseinkre emlékezünk. 

A sírkertek virágba borulnak, és különös szépségüket szomorúságunk és kegyeletünk fátyla borítja be. A mécsesek, a 
milliónyi földi pilács nemcsak a sírokon, de szívünkben is felgyullad…
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FIRIGYHÁZI EMLÉKEK
A barátságtalan, esőbe hajló, 

csípős délutánon, a Firigyházára 
vezető aszfaltcsík mellett, a tere-
bélyes  pusztába veszve tarkál-
lik a békésen  legelésző gulya 
– talán kétszáz állatnál is több.  
Mondják, népesebb az a falu la-
kosságánál. Idelátszik, ahogyan 
komótos tempóban ballag utána 
a gulyás. Nem is kell  sietnie. A 
távolból ugyan nem látja az uta-
zó, csak hallja a csaholását, így 
hát csak sejtheti: biza, érti a dol-
gát a gulyás négylábú segítője. A 
Petőfi-verseket idéző kép azt su-
gallja: itt ugyan talán száz év óta 
nem változott semmi.

Pedig a krónikák ismerői jól tud-
ják, hogy a törökkanizsai község-
hez tartozó kis falucska, amely az 
1980-as évekig  színmagyar tele-
pülés volt, derekasan megvívta a 
maga kis történelmi csatáit (sor-
sába olykor belenyugodva vagy 
éppen lázadva) de végül nem 
kerülhette el azt a sorsot, amely 
a vajdasági kistelepülések soka-
ságának is kijutott. Firigyháza la-
kói elmentek – ki a nagyvilágba, 
ki az égi hazába költözött. Mára 
alig maradtak százan, s közülük 
is csak néhány család maradt, jó-
részt idősebbek, akik jó reggelttel  
köszöntik az új nap kezdetét, s 
anyanyelvükön adnak hálát a 
mindennapi kenyérért.

Összekulcsolt kézzel teszik, 
éppúgy, mint most, a Szent Mihály 
napi ünnepségen, a búcsúi szent-
misén, amelyet a Törökkanizsárt 
Egyesület szervezésében idén 
negyedszer tartanak a felújított, 
muskátlis ablakú, fehérre meszelt 
Ricze-ház udvarán. Az ünnepvá-
rók s hazatérők végre nem a né-
hai iskola romosodó épületére fi-
gyelnek, (legfeljebb az előtte álló 
sátorra, hiszen búcsúfia nélkül 
mégse illik hazamenni) hanem 
éppen a firigyházi pusztára néző,  
a Kis Ferenc utca sarkán őrt álló 
száz éves parasztházra, amely 

az esztendős ünnepre felvette 
új ruháját, s jelképpé lett: nem a 
csüggedésé, a siratásé, hanem a 
fogyni nem tudó, áldott, megtartó 
erőé.

A tábori mise, melyet a 
törökkanizsai és a martonosi 
atyák, Sóti János és  Savelin 
Zoltán celebráltak, különleges 
gyöngyszemként ragyog. A sza-
badtéri oltáron ritka kincsek: 
Szent Mihály arkangyal, a néhai 
firigyházi templom felújított oltár-
képe, míg a magyarkanizsai An-
gelus egyházi kórusát a falucska 
néhai templomának Apró Tibor 
orgonaépítő munkáját dicsérő, 

felújított Köhler harmóniuma kí-
séri. A Rafael testvér által meg-
szólaltatott hangszer muzsikája 
könnyeket csal az összekulcsolt 
kézzel imádkozók szemébe, akik, 
arcukon látszik, összeszorult 
szívvel adnak hálát a Jóistennek, 
hogy vagyunk, s bízva abban, 
leszünk holnap is tán. Aztán a 
szentmisét ritka pillanat, keresz-
telő koronázza, az elbűvölő mo-
solyú Fehér Valentínáé.                                  

Az alkalmi színpadon Újhelyi 
Nándor, a községi képviselő-tes-
tület elnöke, az Egyesület egyik 
alapítója mond köszöntőt. Egy-
perces néma csendre kér. Em-

lékezünk azokra, akik már nin-
csenek velünk. A nagy csenden 
átszűrődik mégis,  hogy mindany-
nyian sírunk, könnyek nélkül. 

Vagy tán kicsit mégis örü-
lünk, amikor emlékeztet arra, 
hogy 2011-től, a Törökkanizsáért 
Egyesület acélszilárd kitartásá-
nak köszönve minden évben van 
hova s miért hazajönni. Először 
még csak a talán soha el nem ké-
szülő tempom udvarán találkoz-
tunk, egy évre rá egy a faluról ké-
szült dokumentumfilm várt, tavaly 
pedig  már az ajándékba kapott 
Ricze-ház, lepusztult mivoltában 
is igét hirdetve. A megmaradás 

imáját.
Újabb fohászt 

görget a szél: 
Bogdán József 
faluhoz kötődő 
versét, a Van egy 
kis harangodat, 
Virág György 
színművész tol-
mácsolásában. 
Aztán felzúg a 
csókai Mihók At-
tila citerája: a ki-
csiny falu himnu-
szaként énekelt 
népdal, amely 
a filityi halastó-

ról szól. Kisvártatva szelíd ének 
társul hozzá, valahonnan a né-
zők közül. Hallom, dúdolják a 
törökkanizsai Tiszagyöngye nó-
tacsokrának dallamait is... Rég 
jártak itthon.

A szeptemberi estbe hajló bál 
közben a friss meszelés sajátos 
illatát árasztó  Ricze-ház életé-
ben nem látott számú látogató 
ostromát próbálja megállni: a 
Magyar Nemzeti Tanács segítsé-
gével  felújított, a faluhoz kötődő 
kegytárgyak kiállításának néző-
iét.  Szobrok,  feszületek, gyer-
tyatartók,  a vezérkereszt, Szent 
Mihály arkangyal képe, egyházi 
lobogók s a Köhler Harmónium 
kapott itt helyet, régi újságcikkek, 
fényképek és bútorok társaságá-
ban. Emlékek, sorsok, küzdel-
mek.

 A falura rászáll a hideg, nyir-
kos este. Elmenőben mintha 
kisérőként szegülne hozzám a 
Tiszagyöngye asszonykórusától 
hallott dallam:„vágyaimnak só-
lyomszárnya támadt, s odahagy-
tam őslakom s anyámat.” 

Tudom: vagyunk, küzdünk, s 
leszünk még.   

Firigyháza,
2015. szeptember 29.
Mihók Kucora Eszter

A TEMPLOMBAN IS JÁRT A MIKULÁS
A törökkanizsai Szent György Ró-

mai Katolikus templomban Szent 
Miklós napja alkalmából Mikulás 
csomagokat kaptak a gyerekek. Az  
édességcsomagokkal minden évben 
megajándékozzák a törökkanizsai 
hitoktatásra járó gyerekeket és a 
legkisebbeket, melyek megvásárlá-
sához a törökkanizsai Helyi Közös-
ség 35.000 dinárral járult hozzá.
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A FIRIGYHÁZI KÖHLER HARMÓNIUM FELÚJÍTÁSA
A harmónium készítőjéről saj-

nos nem sok információ áll ren-
delkezésre. Edward Fritz Köhler 
hangszerkészítő gyárát 1921-
ben alapította Pretzsch (Né-
metország) városában. A gyár 
szívós és fúvós rendszerű hang-

szereket gyártott nagy mennyi-
ségben, amit az is mutat, hogy 
egy katalógus szerint a firigyházi 
hangszer kb. 1925-ben készül-
hetett Op. 2264 sorszámmal, 
vagyis négy év alatt több mint 
2000 hangszert gyártottak.

A háború után a megcsökkent 
hangszerigények miatt a cég 
bútorokat is gyártott és nevüket 
1990-ben „Veb Holzverarbeitung 
Pretzsch”-re, azaz bútorgyárra 
változtatták. Egyes információk 
szerint a cég még ma is működik, 

azonban napja-
inkban már csak 
bútorgyártással 
foglalkoznak.

A felújítás 
m e g k e z d é s e -
kor a hangszer 
teljesen hasz-
nálhatatlan volt. 
Legnagyobb hi-
bája abból eredt, 
hogy az állandó 
vákuumot lét-
rehozó fúvója 
olyan mértekben 
volt szuvas, hogy 
a több ezer kicsi 
lyuk miatt nem is 
lehetett fújtatni. 
A fúvó bőrözése 
is több helyen 
lyukas volt, a 
sok használattól 
kirepedt, ezért a 
felújítás megkez-
dése előtt nem is 
lehetett megszó-

laltatni a hangszert.
A harmónium részletes fotó-

dokumentáció mellett darabjaira 
lett bontva. hogy a restaurálást el 
lehessen végezni. Minden egyes 
részét külön-külön felújították. A 
több évtizedes por eltávolítása 

után egy állapotfelmérést köve-
tően lehetett eldönteni, hogy az 
adott alkatrész még restaurál-
ható-e vagy a szúrágások miatt 
újat kell készíteni belőle. Minden 
fa alkatrészt szúölővel kezeltük 
akkor is, ha a kártevő bogár még 
nem rágta meg a farészeket. A 
régi lakkozások és pácolások 
lecsiszolása után minden 
részt újra felületkezeltünk 
és védő lakkréteggel láttunk 
el.

A szekrény kívülről új 
tölgyfurnért kapott, amely 
pácolva és lakkozva lett. A 
fúvóból csak egy alkatrész 
volt megmenthető, a többit 
sajnos újra kellett gyártani, 
ezek új marhabőrrel lettek 
összebőrözve.

Az úgynevezett Stimms-
tock (a hangszer hangzó 
része) is teljesen fel lett 
újítva; régi bőrözései, filcei 
cserélve lettek, a sípokról 
eltávolítottuk a rozsdát. A 
játszószelepek is új birka-
bőrt kaptak és a tisztítás 
után a regisztermechanika 
is állagmegőrző konzervá-
láson esett át. A klaviatúrán 
cserélve lettek a borítások, 
a filcek és kasmírok.

A belső részen a magas-
fényű fekete manuálpaknik 
is megújultak a regiszterhú-
zókkal, porcelánfeliratokkal 
együtt.

Az egész szerkezet 
egyenként felújított darab-

jai végül újra össze lettek állítva, 
majd szabályozva, nyelvsípjai 
pedig hangolva lettek.

Így ma elmondhatjuk, hogy 
a hangszer visszakapta eredeti 
pompáját és hangzásvilágát.

Apró Tibor,
orgonaépítő

Topolya

BETLEHEMEZÉS 2015

A karácsony a kereszténységben 
Jézus Krisztus földi születésének em-
léknapja. A szeretet, béke és a család 
ünnepe. Számos népszokás fűződik  
hozzá. A legelterjedtebb a betlehe-
mezés, amelynek eredete sok száz 
évre vezethető vissza. Ma is él ez a 
szokás. Ilyenkor jelmezbe öltözözött 
csoportok keresik fel a házakat és 
adják elő pásztorjátékukat. A történet 
egyszerű: a pásztorok mélyen alsza-
nak, amikor az Úr angyal hírül adja 
Jézus születését. Útra kelnek, hogy 
a kis Jézust megkeressék. Amikor az 
istállóban rátalálnak, egyszerű aján-
dékokkal kedveskednek neki.

Ma már a hagyomány megújult for-
mában él tovább. Mi a magunk sze-
rény módján próbáljuk ezt a népszo-
kást életben tartani tartani itt nálunk 
Törökkanizsán is. December 24-én 
ellátogatunk családokhoz, valamint 
az advent időszakában különféle ren-
dezvényeken, kulturális és oktatási 

intézményekben is előadjuk betlehe-
mes játékunkat. A határokon átívelő 
mozgalommá szélesedő Csillagének 
a Földért projektumban is részt ve-
szünk minden évben. Ez a verseny 
rengeteg élményt adott, ami azt hi-
szem mindenkinek egy életre szól.  
Jó az egyszerű,szürke hétköznapok-
ban, ha egy fél órára is, varázslatos 
perceket szerezni. Nem csak a kö-
zönség lelkébe, de a mi kis csapa-
tunk szívébe is beköltözik az igazi 
karácsonyi szeretet. A betlehemezés 
rávezet minket arra, hogy mekkora 
ereje van a szeretetnek, eggyé ková-
csolja az osztályomba járó gyereke-
ket és a szülőket egyaránt. Sokfelöl 
sok dicsérő szót kapunk. Könnyes 
szemmel mondanak nekünk köszö-
netet nagymamák, nagyapák, édes-
anyák, édesapák, vagy éppen jót 
kacagnak rajtunk az óvódások és 
iskolások. Ilyenkor biztosan tudom, 
hogy jól munkálkodunk, nyelvünk 

élni fog, hagyományaink nem fakul-
nak meg és nem tűnnek el.

Momity Éva
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FELÚJÍTOTTÁK A MAJDÁNYI MŰVELŐDÉSI OTTHONT

November folyamán befejeződtek a majdányi Művelődési 
Otthon homlokzatának felújítási munkálatai. Falun egyre ne-
hezebb az élet, de a helybeliek kitartásukról tesznek tanúbi-
zonyságot, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy 
élhetőbbé váljanak a mindennapok.  Bár csak szerény esz-
közök állnak Majdány-Rábé Helyi Közösség rendelkezésére, 
folyamatosan javítanak, szépítenek valamit a helyi közösség 
tulajdonában lévő épületeken.

 - A Művelődési Otthon belterét tavaly sikerült teljesen fel-
újítani, bemeszelni. Most a külső homlokzatot hoztuk rendbe. 
Nagyon nagy szükség lenne még a nyílászárók cseréjére. 
Reméljük, hogy ez a jövő évben megvalósul, amennyiben 
pénzeszközöket tudunk rá teremteni. Az épület homlokzata 
teljes egészében tavaszra készül el. Tavaly a rábéi ún. Tűz-
oltó Othon épületét újítottuk fel kívül-belül. Ott a homlokzatot 
szintén teljes felújítottuk és hamarosan csatornával is ellát-
juk. Ezen túlmenően a majdányi autóbuszállomáson és a he-
lyi futballcsapat öltözőjén is átfogó felújításra került sor. Sze-
retnénk a továbbiakban folytatni ezeket a munkákat, hogy  
Majdány és Rábé tovább szépüljön. 

Ehhez azonban anyagiakra van szükségünk, melyeket 
igyekszünk előteremteni, és az emberek szolgálatában áll-
ni, igényeiknek eleget tenni – mondta Makra Péter, Majdány-
Rábé Helyi Közösség Tanácsának elnöke.

Mihók Anikó

MIKULÁS

A korábbi évekhez hasonlóan a 
Vadvirágok Művelődési Egyesü-
let idén is meglepetést készített a 
majdányi és rábéi gyerekeknek: 
december 5-én a majdányi Művelő-
dési Otthon nagytermében megtar-
tott ünnepváró foglalkozáson megis-
merkedhettek Szent Miklós püspök 
életével, a hozzá kapcsolódó legen-
dákkal és a Mikuláshoz fűződő ha-
gyományokkal, szokásokkal is.

A nagyobbak vetélkedőn mérhet-
ték össze ügyességüket, a kiseb-
bek eközben a decemberi ünnepkör 
témájára rajzoltak, festettek, Miku-
lás-mesét hallgattak. Az elkészült 
alkotások az ünnepek alatt a helyi 
közösség  folyosóját díszítik. 

A Magyar Nemzeti Tanács és 
az Önkormányzat anyagi támo-
gatásával megvalósuló rendez-
vényre a Mikulás nem tudott el-
menni, mert rettenetesen sietett 
(legalábbis azt írta nekünk), de 
mivel tudja, hogy errefelé csak 
jó gyerekek élnek, ezért az aján-
dékokat mégis becsempészte a 

színpad függönye mögé - ame-
lyekre gyorsan ráleltek a Mikulás-
várók. A legbátrabbak verseket is 
mondtak, hogy mielőbb övék le-
gyen a meglepetés.
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PASKÓ ATYA BEMUTATTA
LEGÚJABB SZAKÁCSKÖNYVÉT

Törökkanizsára is elhoz-
ta legújabb szakácskönyvét 
Paskó Csaba kelebiai plé-
bános, akinek személyében 
karnagyot és szakácsot is 
tisztelhetünk... 

A Paskó atya konyhája – 
Bácska íze című kötetben, 
melynek bemutatójára a he-
lyi Branislav Nušić Könyvtár 
dísztermében került sor nov-
ember 24-én, a szerző olyan 
saját recepteket oszt meg az 
olvasóval, amelyek a kelebi-
ai plébánia konyhájában ké-
szülnek. Paskó atya a zene 
és a konyhaművészet sze-
relmese is, és nemrégiben 
szakácsdiplomát szerzett. A 
szakácskönyv nem csupán 
a recepteket és azok illuszt-
rációit tartalmazza, hanem 

személyes tapasztalatokat, 
történeteket... A könyvbe-
mutatón hallhattunk ezek-
ből az érdekes élményekből  
jónéhányat, emellett a szer-
ző a konyhaművészet titka-
iba úgyszintén beavatta a 
közönséget. 

 A helyi középiskola sza-
kács szakos tanulói mel-
let sok helybéli volt kíván-
csi a különleges hangulatú 
bemutatóra, hiszen Paskó 
atya közismert személyi-
ség – például Borbás Marcsi 
Gasztroangyal című műso-
rában  láthatták a nézők...

Paskó atya vallja, hogy 
egy jó szakács élete végéig, 
folyamatosan tanul, megpró-
bál mindig újabbnál újabb 
dolgokat elsajátítani. 

A törökkanizsai könyv-
bemutatón elmondta, hogy 
egészen kicsi korában, öt 
évesen tudatosult benne, 
hogy vagy pap, vagy sza-
kács lesz belőle. A későbbi-
ekben ezt valóraváltotta, és 
a Hittudományi Kar mellett a 
Zeneakadémián is oklevelet 
szerzett, és a zene a mai na-
pig szerves része életének. 
Mostanra profi szakácsnak 
mondhatja magát, hisz idő-
közben számos mestersza-
kács kurzust elvégzett, de 
a főzést még most is kikap-
csolódásként éli meg. Azt 
mondja, ha „tele van a hóci-
pője” mindennel, amikor fá-
radt, semmihez sincs kedve, 
akkor bevonul a konyhába 
és alkot.

A könyv alcíme, a Bácska 

íze ebben az esetben nem 
magát a tájegységet, ha-
nem a szerzőt jelöli, aki sa-
játos módszerekkel alakítja 
azokat az ízharmóniákat, 
amelyek meghatározzák 
ezt a területet. Szeret új-
donságokat kipróbálni, kí-

sérletezni, új ízeket, fűsze-
reket belecsempészni az 
ételeibe. 

A könyvbemutatón fellé-
pett a törökkanizsai Alap-
fokú Zeneiskola hatodik 
osztályos zongora szakos 

tanulója, Kovács Dorina, aki 
Bartók Béla Román népi tán-
cok című szerzeményét adta 
elő, valamint Kukli Krisztina, 
aki egy Mozart darabot ját-
szott fuvolán, Kovács Bertina 
pedig elszavalta Csokonai 
Vitéz Mihály: Ősz című ver-

sét.
 A rendezvény végén az 

érdeklődők megvásárolhat-
ták a szakácskönyvet, me-
lyet a szerző a helyszínen 
dedikált.

Mihók Anikó

FÁSÍTÁSI AKCIÓ
A Törökkanizsáért 

Egyesület szervezé-
sében nemrég fásítá-
si akcióra került sor. 

T ö r ö k k a n i z s a 
azon ritka városok, 
községek közé tar-
tozik, ahol hatalmas 
zöld területek, parkok 
találhatók. Nálunk 
évszázados hagyo-
mánya van a fásí-

tásnak, elég ha csak 
Tallián Emilt vesszük 
példának, aki egzo-
tikus vadászatairól 

trófeái mellett mindig 
egy-egy ritka fafajtá-
val tért haza szere-
tett szülővárosába, 
melynek parkjában 
elültette a facseme-
téket. 

A törökkanizsai 

Önkormányzat, a 
törökkanizsai Helyi 
Közösség, az iskolák 
és a civil szervezetek 
- köztük a Törökkani-
zsáért Egyesület és 
a Vajdasági Magyar 
Szövetség Ifjúsági 
Fóruma - összefo-
gásával szeretnék 
folytatni ezt a hagyo-
mányt. A mostani ak-
ció a tavaly decembe-
ri folytatása, amikor 
már fásítottak az álla-
mi védelem alatt álló 
törökkanizsai park-
ban, illetve a város 
főutcáján. Akkor több 
mint negyven facse-
metét, az idén pe-
dig további harminc 
hársfát ültettek el. A 
tavalyi csemeték kö-
zül néhány nem élte 
túl a zord időjárást, 
így azokat most pó-
tolták.

Újhelyi Nándor, 
a községi képvise-

lő testület elnöke 
köszönetét fejezi ki 
mindazoknak, akik 
részt vettek az akció-
ban. A Törökkanizsá-
ért Egyesület által 

életre hívott akciót a 
Tartományi Terület-
rendezési, Építke-
zési és Környezet-
védelmi Titkárság 

támogatta.
- A Törökkanizsá-

ért Egyesület a mai 
akciójába fiatalokat 
is bevont, valamint a 
közmunkás program 

résztvevői is részt 
vállaltak a munkából. 
A hársfák őshonosak 
Törökkanizsán, ezért 
esett a választásunk 

erre a fafajtára. Sze-
rettük volna felhívni 
a fiatalok figyelmét a 
környezettudatosság 
fontosságára és kör-
nyezetünk megóvá-

sára- mondta Orosz 
Urbán Csilla, a Tö-
rökkanizsáért Egye-
sület elnöke.

Mihók Anikó
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TRANSZPARENSSEL AZ 
ERŐSZAK ELLEN

November 25-e a nők elleni erőszak megszüntetésének 
világnapja. 1981. november 25-én Rafael Trujillo dominikai 
diktátor parancsára megölték a Mirabal nővéreket, a Domi-
nikai Köztársaság emberi jogi aktivistáit - erre emlékezve 
számos rendezvényt tartanak.

A nők ellen világszerte követnek el nemi erőszakot, csa-
ládon belüli erőszakot és az erőszak egyéb formáit. Az 
ENSZ közgyűlése 1999. december 17-én nyilvánította e 
napot a nők elleni erőszak megszüntetésének nemzetközi 
napjává. Az ENSZ felkérte a kormányokat és nemzetközi 
szervezeteket, hogy e napon figyelemfelhívásul szervezze-
nek programokat. 

A világnap alkalmából a Vajdasági Magyar Szövetség Női 
Fórumának aktivistái Vajdaság szerte megmozdulásokat 
szerveztek. A törökkanizsai VMSZ Női Fórumának tagjai egy 
transzparenssel hívták fel a figyelmet a világnap üzenetére.

- Ezzel a kérdéssel nagyon kevesen foglalkoznak, és 
mindenki azt gondolja, hogy ez valaki másnak a problémá-
ja, vagy családon belül kell megoldani. Többen úgy vélik, 
hogy a nő is tehet arról, hogy erőszak áldozata. Szerettük 
volna ezzel a plakáttal felhívni a figyelmet arra, hogy senki-
nek sincs joga bántalmazni egy gyermeket, vagy egy nőt, 
csak azért, mert gyengébb, és nem tud visszaütni – mondta 
Orosz Urbán Csilla a Törökkanizsa községi Nemi Egyenjo-
gúsági Bizottság elnöke, a VMSZ Női Fórumának elnökségi 
tagja.

Az akcióban résztvevő hölgyek úgy látják, hogy erre a 
problémára sajnos átfogó megoldás nem létezik, de van se-
gélyvonal, amit a bajba került hölgyek bátran tárcsázhatnak. 
Fontosnak tartják még, hogy ezek a hölgyek teremtsenek 
maguknak némi egzisztenciát, vállaljanak munkát, rendel-
kezzenek saját pénzzel, hogy ki tudjanak lépni ebből a ki-
szolgáltatott helyzetből. 

A nők elleni erőszak az egész társadalomra kiterjedő 
probléma, hisz egyébként is nehéz körülmények között él a 
legtöbb család, de különösen azok a hölgyek, akiket bántal-
maznak.

Mihók Anikó

KARÁCSONYI
KÉSZÜLŐDÉS

A Törökkanizsáért Egyesület a tavalyi esztendő után idén is meg-
szervezte a legkisebbeknek a karácsonyi készülődést. A két hétvégi 
programot a Tiszagyöngye Művelődési Egyesület székházában tar-
tották meg. A rendezvényen résztvevő gyermekek mézeskalácsot 
sütöttek és díszítettek. A sütemény tésztájának meggyúrásában a 
szervezők segítségére volt a VMSZ Női Fóruma, a VMSZ Nyugdíjas 
Fóruma, illetve a községünk területén működő  magyar művelődési 
egyesületek tagjai. 

A kisgyermekek számára mindig hatalmas élményt jelentenek a ka-
rácsony előtti kézműves foglalkozások, hiszen szabadon, elképzelé-
seik alapján alkothatnak,  melynek csak a fantázia szab határt.  

Az idén is nagy volt a rendezvény iránti érdeklődés: csaknem ötven 
gyermek látogatott el rá, s néhányukat szüleik is elkísérték.

Az elkészült mézeskalácsok egy részét a gyermekek a helyszínen 
elfogyasztották, egy részét hazavitték, a többit pedig a szervezők el-
juttatják a falvakba, illetve részét képezik majd a Tiszagyöngye Műve-
lődési Egyesület karácsonyi csomagjainak, melyet az ünnepi műsor 
után kapnak a fellépő gyerekek.  Részesülnek majd belőle a nagycsa-
ládosok, a magányos idősek és a rászorulók is.

 A Törökkanizsáért Egyesület karácsonyi foglalkozásai minden év-
ben nagy sikert aratnak, de a szervezők azt mondják, ilyen nagysza-
básút, mint az idei, még nem  rendeztek.

Mihók Anikó

Újévvárás Törökkanizsán!
Várjuk együtt a 2016-os évet a Tiszagyöngye Művelő-

dési Egyesület székházában (Szerb utca 125.)!
A jó hangulatról Csányi Endre gondoskodik Zentáról.

Ha hozol; eszel és iszol!
Belépő 600dinár/fő. Egy kávét éjfél után biztosítunk.

Jelentkezni a 064/24-03-797-es telefonszámon Kovács 
Magdalénánál vagy a 063/8-663-587-es számon

Ótott Róbertnél.
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FALUGONDNOKI
SZOLGÁLAT

November el-
sején megkezd-
te működését 
a falugondnoki 
szolgálat, mely-
re Magyarország 
Kormánya száz-
millió forintot 
biztosított. Ke-
retében hat ön-
kormányzat te-
rületén tizenkét 
falugondnok segí-
ti az időseket. 

A Vajdasági Ma-
gyar Szövetség 
programjában he-
lyet kapott a szo-
ciális segélyezés 
azok számára, 
akik kimaradnak 
a rendszerből - 
ennek a megva-
lósulását jelenti 
tulajdonképpen a 
falugondnoki szol-
gálat. A falugond-
noki programot 

a CMH magyar 
irodarendszer bo-
nyolítja le a hat 
településen. Eh-
hez a CMH iroda 
biztosítja a jogi, 
a tárgyi és anya-
gi feltételeket, az 
anyagi támoga-
tást pedig a Beth-
len Gábor Alap, 
amellyel a CHM 
szerződéses jog-
viszonyban áll.

A képzésben 
részesült falu-
gondnokok kö-
zül négyen Sza-
badkán, ketten 
Magyarkanizsa 
községben, ket-
ten Topolyán dol-
goznak, egy-egy 
falugondnok van 
továbbá Török-
kanizsán, Adán, 
Zentán és Óbe-
csén.

A Magyar Kor-
mány 100 millió 
forintos támoga-
tásából, melyet 
a CMH iroda ka-
pott, 12 személy-
autót vásároltak, 
fűnyíróval, szer-
számosládával 
és egyéb szük-
séges elemekkel 
felszerelve, ame-
lyek a falugond-
nokok rendelke-
zésére állnak. A 
fennmaradó ösz-
szegből a jövő 
év június 30-áig 
biztosítják a szer-
ződés alapján te-
vékenykedő 12 
falugondnok bé-
rét is, amely nettó 
30 000 dináros fi-
zetést jelent.

Az oroszlámosi 
Csejtei Dezső  
a törökkanizsai 
község falu-
gondnoka. Mint 
mondja, az a leg-
nehezebb, hogy 
nagyon nagyok a 
távolságok. Ami 
így is van, hiszen 
Törökkanizsa te-
rületén kilenc te-
lepülés tartozik a 
hatáskörébe.   

- Elsősorban a 
szállítás, beszer-
zés, orvoshoz 
szállítás a dol-
gom, és erre van 
igény is, erre fek-
tetjük a hangsúlyt 
- pontosan a nagy 
távolságok mi-
att. Az emberek 
üdvözlik a kez-
deményezést és 
nagyon örülnek 
a segítségnek – 
mondja Csejtei 
Dezső.

TERÜLET- ÉS GAZDASÁG-
FEJLESZTÉSI PROGRAM

A magyar állam 
ötvenmilliárd fo-
rintot hagyott jóvá 
a Vajdasági Ma-
gyar Szövetség 
vezetésével elké-
szített vajdasági 
magyar terület- 
és gazdaságfej-
lesztési program 
megvalósítására, 
amely elsősorban 
a vállalkozá-
sok, a mező-
gazdaság és a 
turizmus ver-
senyképessé-
gének erősíté-
sét szolgálja.

A doku-
mentumokat 
vajdasági ma-
gyar gazdasá-
gi szakembe-
rek készítették 
Nagy Imre 
rendes egye-
temi tanár 
irányításával. 
A vajdasági 
magyar közösség 
terület- és gaz-
daságfej leszté-
si stratégiájának 
egyik kiemelt cél-
ja az, hogy meg-
állítsa a fiatalok 
e l vándo r lásá t . 
Ezt olyan gaz-
dasági környe-
zet megteremté-
sével szeretnék 
elérni, amely 
ösztönözné az 
itthonmaradást.

A keret nagy 
részét, közel har-
mincmilliárd forin-
tot hitelprogramon 
keresztül folyósít-
ják, a fennmaradó 
összeg pedig visz-
sza nem térítendő 

állami támogatás. 
Azt szeretnék el-
érni, hogy a világ 
legjobb termőföld-
jeivel rendelkező 
Vajdaságot és az 
itteni gazdákat 
segítsék, hogy 
távoli piacokra is 
el tudják juttatni 
termékeiket, va-
lamint kiépítsék a 

mezőgazdasági 
integrációs és ér-
tékesítési intéz-
ményrendszert.

 Az idegenfor-
galmat szintén 
szeretnék támo-
gatni, hiszen Vaj-
daság kihaszná-
latlan turisztikai 
potenciállal ren-
delkezik,  de a 
célok között sze-
repel a kis- és kö-
zépvállalkozások 
kedvezményes 
hitelkonstrukciók-
kal való fejlesz-
tése, támogatása 
is.

A program ki-
használásához 
szükséges új 

szemléletmód ki-
alakításához kép-
zések, megfele-
lő szintű oktatás 
kell. Ezen ismere-
tek híján kevesen 
kezdenek el vál-
lalkozni, félnek, 
márpedig a stra-
tégia olyan irány-
elveket fogalmaz 
meg, amelyek a 

Start Up típu-
sú vállalko-
zásoknak a 
beindítását ja-
vasolják, tehát 
n e m z e t k ö z i 
piacokra való, 
innovatív ter-
melést, illetve 
a termelésnek 
az innováción 
alapuló szer-
vezését irá-
nyozzák elő.

A program 
vég reha j t á -
sa még idén 
m e g k e z d ő -

dik: 2015 végé-
ig kidolgozzák a 
hitelkonstrukció 
részleteit, 2016 
januárjában pe-
dig kiírják az első 
pályázatokat, és 
az év első ne-
gyedében jóvá-
hagyják az első 
támogatásokat 
illetve folyósítják 
a pénzeszközö-
ket. A hitelrészle-
tek visszafizetése 
forgótőkét képez-
ve további támo-
gatásokat tesz 
lehetővé és sza-
vatolja a program 
folytonosságát a 
következő évek-
re.

SIKERES KÖZMUNKA PROGRAM
Nemrégiben ért véget az a 

több hónapon át tartó közmunka 
program, melyet a Törökkani-
zsáért Egyesület valósított meg. 

A szervezők elmondták, hogy 
közmunkásokra már eddig is 
nagy szükség lett volna, de idén 
első alkalommal nyílt olyan pá-
lyázat a Tartományi Gazdasági, 
Foglalkoztatási és Nemi Egyen-
jogúsági Titkárságnál, melyen 
civil szervezetek is pályázhattak 
közmunka programra. Az egye-
sület tagjai úgy vélték, hogy férfi 
és női munkaerőre is szükség 
van, és ennek tükrében nyújtot-
ták be a pályázatot. A pályázat 
sikeres elbírálását követően ki-
lenc közmunkás (öt nő és négy 
férfi) került be a programba, akik 
fél éven keresztül végezték a 
munkájukat. 

A férfiak a közterületeken dol-

goztak, tisztántartották, szépí-
tették az elhanyagolt területeket,  
(pl. olyan házak előtt, amelyek-
ben nem él senki). A kerékpárút 
környékének karbantartása még 
nem került be a községi kommu-
nális vállalat programjába, így 
azt is a közmunkások végez-
ték. A polgárok észrevételei és 
bejelentései azt tükrözik, hogy 
további igény van ezekre a köz-
munkákra. A közmunkások  a 
parkban hetente egyszer össze-
gyűjtötték a szemetet, rész vet-
tek a fásítási akcióban. Kisebb 
javításokat végeztek továbbá a 
Törökkanizsáért Egyesület tu-
lajdonában lévő Ricze emlékhá-
zon, Firigyházán, ahol aláfalaz-
ták az épületet és feltakarították 
az udvart a Firigyháziak találko-
zóját megelőzően. Javításokat 
végeztek a Törökkanizsai helyi 

közösség épületén, valamint a 
valamikori Szövetkezeti Otthon-
ban, ahol kitisztították a csator-
nákat és pótolták az elhasználó-
dott cserepeket és a bejáratot is 
rendbehozták.

A pályázati pénz egy bi-
zonyos részét munkaesz-
közökre és munkaruhákra 
fordították. A program tevékeny-
ségeinek megvalósításához 
szükséges egyéb eszközöket 
a törökkanizsai helyi közössé-
ge bocsájtotta a közmunkások 
rendelkezésére, valamint Tö-
rökkanizsa Önkormányzata is 
az Egyesület segítségére volt a 
motoros kaszákhoz szükséges 
üzemanyag biztosításában. 

A közmunkaprogram kereté-
ben foglalkoztatott hölgyek Tö-
rökkanizsa, Majdány-Rábé és 
Oroszlámos helyi közösség te-

rületén tevékenykedtek, és az  
időseknek és a betegeknek se-
gítettek. Előzőleg a koordináto-
rok összegyűjtötték azok névso-
rát, akik támogatásra szorulnak.  
Így negyvenhat olyan háztartás-
ba jutottak el a közmunkások, 
ahol idős személyek élnek, és 
segítettek a ház körüli munkák-
ban, bevásároltak, takarítottak...

A munka szervezésében a 
Törökkanizsáért Egyesület tag-
jai: Bartók Zsófia, valamint Jak-
sa Róbert, a községi tanács 
tagja, illetve a helyi közösség 
munkásai is részt vettek.

A szervezők elégedettek a 
résztvevők munkához való hoz-
záállásával. A programot szeret-
nék jövőre is folytatni, és remé-
lik, hogy ehhez adottak lesznek 
a pályázati lehetőségek.

Mihók Anikó
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Meghitt, szeretetteljes és áldott karácsonyi ünnepeket, békés, 
örömökben és sikerekben gazdag 2016-os esztendőt kíván a

Vajdasági Magyar Szövetség Törökkanizsai Községi Szervezete

“Betlehemi csillag
Szelíd fénye mellett

Ma az égen és a földön
Angyalok lebegnek.

Isten hírvivői
Könnyezve dalolnak

Békességet, boldogságot
Földi vándoroknak.“

(Juhász Gyula)

Községünk minden polgárának áldott karácsonyi          
ünnepeket és boldog  új esztendőt kiván 

                       a Törökkanizsai Helyi Közösség elnöke,
Orosz Urbán Csilla

“Harang csendül,
Ének zendül,

Messze zsong a hálaének,
Az én kedves kis falumban

Karácsonykor
Magába száll minden lélek.“

 (Ady Endre)

Áldott ünnepeket és boldog új esztendőt!
                         
                          
                         
                        Majdány-Rábé Helyi Közösség elnöke,

Makra Péter

„Karácsonyfa minden ága
csillog - villog csupa drága,

szép mennyei üzenet:
Kis Jézuska született.„

(Dsida Jenő)

Meghitt, szeretetben eltöltött, áldott karácsonyt, és       
boldog, békés, sikeres 2016-os esztendőt kiván

                       az Oroszlámosi Helyi Közösség alelnöke,
Csejtei Dezső
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“Ezüst esőben száll le a karácsony,  
a kályha zúg, a hóesés sűrű;  

a lámpafény aranylik a kalácson,  
a kocka pörög, gőzöl a tejsűrű.  

 Kik messze voltak, most mind összejönnek  
a percet édes szóval ütni el,  

amíg a tél a megfagyott mezőket  
karcolja éles, kék jégkörmivel.” 

(Kosztolányi Dezső)


