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A KISEBBSÉGI
AKCIÓTERVRŐL

Kovács Elvira, a VMSZ köztársasági képviselője

A VMSZ Szerbia euroatlanti
integrációjának
híve. Az
egyetlen szerbiai pártként,
amely az Európai Néppárt
társult tagja, arra törekszünk,
hogy a magyar közösség,
Vajdaság Autonóm Tartomány és az ország érdekeit
képviseljük, lobbizzunk érdekükben az európai intézmények, döntéshozók és fórumok előtt.Községeink és
városaink lehetőséget kaptak
arra, hogy aktívabban vegyenek részt határon átnyúló
együttműködési programok-
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AZ EGYÉNÉRT ÉS A
KÖZÖSSÉGÉRT
– FELELŐSSÉGGEL,
KITARTÁSSAL

INGYENES

Kiadja: Törökkanizsa és Vidéke Egyesület

ban, hiszen a VMSZ többéves
törekvéseinek
eredményeképpen a Parlament becikkelyezte a Madridi Egyezményt.
Mindent elkövetünk annak
érdekében, hogy minél több
önkormányzatunk
vegyen
részt Európai Területi Társulás (EGTC) munkájában és
határon átnyúló együttműködési megállapodások megkötésével mélyítse el a jószomszédi, gazdasági és kulturális
együttműködést.
(folytatás a 2. oldalon)

Magyar Nemzeti
Tanács

NEGYED ÉVSZÁZADA A
NÉPHAGYOMÁNYOK
SZOLGÁLATÁBAN

A
törökkanizsai
Tiszagyöngye
Művelődési
Egyesület 2016 márciusában ünnepli fennállásának
25. évfordulóját. Községünk
legrégebbi alapítású magyar
művelődési egyesülete e negyed évszázad alatt folytonosan arra törekedett, hogy
felhívja a figyelmet a hagyományápolás fontosságára,
és ennek érdekében igyekezett minél szélesebb réteget
megmozgatni, az egészen
fiataloktól a legidősebbekig.
Múltról, jelenről, és a jövőbeli
tervekről Kovács Magdalénával, az Egyesület elnökével
beszélgettem.
- Egyesületünk alakuló ülése 1991. március 23-án volt.
Az egyesület jelenlegi elnökeként elmondhatom, hogy
nagyon termékeny huszonöt
év van mögöttünk. Az elmúlt
évek során a Tiszagyöngye
nagyon sokat fejlődött.
A szakcsoportokat és a tagságot illetően is bővültünk.
2015-től két néptánccsoportunk van: a Tiszavirág, melyben a legkisebbektől hatodik
osztályos korig táncolnak a

ÚJ ASZFALTBURKOLAT
A NEMANJA UTCÁBAN

Kovács Magdaléna, a Tiszagyöngye
Művelődési Egyesület elnöke

gyerekek, és a Tiszafa néptánccsoport, melyben az idősebb táncosok, tizenhárom
éves kortól vesznek részt.
A tervek szerint hamarosan
egy újabb néptánccsoport
alakul, hiszen nagyon sok
új kisgyermek csatlakozott
a tánccsoporthoz, akik óvodás- és kisiskolás korúak.
(folytatás a 6. oldalon)

Miután a Nemanja utcában lefektették a szennyvízhálózat vezetékeit, megkezdődött a munkálatok során keletkezett károk helyreállítása, így
az utca új, 4 méter széles aszfaltburkolatot kap.

(3. OLDAL)

A HÚSVÉT ÉS A
HOZZÁ FŰZŐDŐ
NÉPHAGYOMÁNYOK

(4. OLDAL)

MAJDÁNYON ÉS
TÖRÖKKANIZSÁN
IS BEMUTATKOZOTT
A PROSPERITATI

(8. OLDAL)

ROMHÁNYI IBI,
SZÍNJÁTSZÁSUNK
CSILLAGA

(11. OLDAL)

Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kívánunk!
A

Szerkesztősége

2

2016. március 22.

A KISEBBSÉGI AKCIÓTERVRŐL

Kovács Elvira, a VMSZ
köztársasági képviselője

(folytatás az első oldalról)

Az EU tagság felé vezető
csatlakozási
tárgyalásokon
számos ország túl van, Szerbia esetében fogalmazódott
meg első ízben azonban az
az elvárás, hogy egy külön akciótervet fogadjon el a nemzeti
kisebbségek jogainak előmoz-

dítása vonatkozásában. Ezért
ennek precedens értéke van.
Március 3-án, utolsó ülésén
az aktuális összetételű, immár
ügyvezető Kormány elfogadta
a külön Kisebbségi Akciótervet.
Nagyon fontos, hogy a Vajdaság Autonóm Tartomány és a
nemzeti tanácsok képviselői is
aktívan részt vettek a szöveg
kidolgozásában. Az is lényeges, hogy az MNT szakértők,
politikai pártok képviselőinek
részvételével két körben közvitát tartott a dokumentumról.
Olyan szöveg született meg,
amely hosszú távon, a csatlakozás napjáig, előírja, mit kell
Szerbiának tennie nemzeti kisebbségi ügyben. Feladatokat, határidőket tartalmaz. Az
akcióterv például biztos alapja
annak, hogy változás álljon be
a részarányos foglalkoztatás
terén. Meghatározza, hogyan
kell véghez vinni a teendőket.
Lesz egy pontos nyilvántartásunk arra vonatkozóan, hogy
a magyar kisebbség tagjai milyen arányban vannak jelen a
közszférában. Mostantól in-

tézkedéseket lehet foganatosítani, a pozitív diszkriminációt
tartalmazó lépések ideje következik.
Olyan új lehetőségek kínálkoznak a vajdasági magyarság számára, amelyek
garantálják a kisebbségekre
vonatkozó jogszabályok hatékonyabb végrehajtását és
számonkérhetőségét.
És nem mellékes az sem,
hogy a VMSZ részarányos
foglalkoztatásra vonatkozó törekvései az elmúlt időszakban
meghozták konkrét eredményeiket: A tartományi és önkormányzati foglalkoztatottakról
szóló törvényre, A közszférában dolgozók nyilvántartásáról
szóló törvényre, A közjegyzőségről szóló törvényre, A közszférában dolgozók maximális
számának meghatározásáról
szóló törvényre és a Rendőrségi törvényre vonatkozóan
elfogadott módosítási indítványaink biztosították, hogy a
munkahelylétesítés folyamatában ﬁgyelembe kell venni a
lakosság nemzeti összetételét,

sokan döntöttek, ám amikor
kiderült, hogy szerb nyelvű
tanár oktatja, sőt, sok esetben az óra is elmarad, a
gyerekek inkább a környezetünk tantárgyat választották helyette.
Az általános iskolában
történtekről Jerasz Anikó,
a Magyar Nemzeti Tanács
Végrehajtó Bizottságának
elnöke tájékoztatta lapunkat.
- A tantárgyválasztásban érintett szülők és a tanulók hozzám illetve a Magyar Nemzeti Tanácshoz
fordultak, s elmondták: az
intézményben vannak tanárok, akik ezt a tantárgyat a
tanulóknak anyanyelvükön
tudnák előadni. Törökkani-

zsai lévén (és pedagógusként is) személyesen fordultam az illetékesekhez,
megoldást keresve a problémára - vázolta a további
történéseket Jerasz Anikó.
- Az iskola vezetősége nem mutatott hajlandóságot a kérdés rendezésére. Ezt követően a Magyar
Nemzeti Tanács írásban is
megkereste az intézményt,
továbbá a községi oktatási felügyelőt, az illetékes
nagybecskereki Iskolaigazgatóságot és a Tartományi
Oktatási Titkárságot.
A nagybecskereki iskolaigazgatóság
vezetője,
valamint a Tartományi Oktatási Titkár is támogatta
a Magyar Nemzeti Tanács
törekvését és megerősítést nyert, hogy a kérés
törvényes, tehát az iskolának meg kell szerveznie az
anyanyelvű oktatást. Mindez tavaly novemberben
folyamán történt... Közös
törekvéseinknek
köszönhetően azóta a probléma
sikeresen megoldódott, így
a második félévtől az informatikát anyanyelvükön
tanulhatják a törökkanizsai
magyar gyerekek.
A Magyar Nemzeti Tanács jelenleg és a jövőben is mindent megtesz az

a nemzeti kisebbségek megfelelő képviseletét, valamint a
hivatalos használatban levő
nyelvek ismeretét.
A csonka mandátumunk
vágén elértük, hogy Szerbiában első alkalommal rendelkezik törvény arról, hogy
amennyiben egy kisebbségi és
egy többséghez tartozó jelölt
azonos képesítéssel rendelkezik, akkor az előbbivel kell
munkaviszonyt létesíteni, ami
nélkül nem beszélhetünk teljes
egyenrangúságról.
A közösség támogatásával,
a VMSZ a következő négy évben lehetőséget szerez többek
között arra, hogy olyan törvények megalkotását érje el,
amelyek helyi, tartományi és
országos szinten, a teljes közszférára vonatkozóan biztosítják a részarányos foglalkoztatás elvének megvalósulását és
olyan megoldásokat kezdeményezzen, amelyek biztonságos
és demokratikus környezetet
teremtenek mindenki számára.
Kovács Elvira

INFORMATIKA – ISMÉT MAGYAR NYELVEN

A törökkanizsai Jovan
Jovanović Zmaj Általános
Iskolában (ahol egyébként
az intézmény megalakulása óta kétnyelvű oktatás folyik) a magyar diákok évek
óta több tantárgyat szerb
tannyelven
hallgatnak.
Arra nem szeretnék kitérni,
hogy a képzőművészet és
a testnevelés órákon milyen szinten valósul meg a
tanmenet, és mennyire tudják a tanulók a tananyagot
elsajátítani, hiszen ezeket
a tantárgyakat sem anyanyelven tanulják a diákok...
Tény viszont, hogy az
informatika, a gyerekek körében közkedveltnek számító, választható tantágy
mellett ötödik osztályban

Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola, Törökkanizsa

Jerasz Anikó, az MNT Végrehajtó
Bizottságának elnöke

anyanyelvű, magyar szellemiségű oktatás támogatásáért és segítségére lesz
a szülőknek, a tanulóknak
abban, hogy az anyanyelven folyó oktatás törvény
által szavatolt jogát minden
diák megvalósíthassa oktatói-nevelői intézményeinkben, úgy Törökkanizsán,
mint Vajdaság más városaiban - mondta Jerasz Anikó,
a Magyar Nemzeti Tanács
Végrehajtó Bizottságának
elnöke.
(-)
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Beszélgetés Orosz Urbán Csillával,
Törökkanizsa Helyi Közösség Tanácsának elnökasszonyával

Orosz Urbán Csilla, a törökkanizsai
Helyi Közösség elnökasszonya

Törökkanizsa Helyi Közösség elnökasszonyaként e Tisza-parti község teljes lakosságának több mint felének
igényeit, elvárásait, panaszait
kell beépíteni a tervekbe, reagálni s megoldani megannyit...
E tisztséget a Helyi Közösség új összetételű tanácsának megalakulása után vettem
át 2013 őszétől, s a tagokkal
együtt jómagam is bármiféle
anyagi juttatás nélkül, volontőr
alapon végezzük a ránk háruló
teendőket s igyekszünk a polgárok segítségére lenni.
Tanúi vagyunk annak, hogy a
helyi közösségek hatásköreit
az elmúlt időszakban folyamatosan mindinkább csökkentik
– amelynek anyagi vetületei
is vannak – ezért mindennapi
gondokkal kell megküzdenünk.
Ennek ellenére tavaly komoly beruházások kezdődtek
el Törökkanizsán és a helyi
közösségünk hatáskörébe tartozó településen, Firigyházán.
Közművesítési fejlesztésekről
van szó, amelyek történelmi
jelentőségűek, s amelyek az
Önkormányzat
vezetőségének rátermettségét bizonyítják.

ÉRTESÍTÉS

A Törökkanizsáért Egyesület
ingyenes számítógépes képzést szervez kezdők számára Törökkanizsán
és Oroszlámoson, segítséget nyújtva
ahhoz, hogy a tanfolyam résztvevői
minnél szerteágazóbb tudásra tegyenek szert. A létszám korlátozott, ezért
kérjük az érdeklődőket, minnél előbb
jelentkezzenek a 063/35-45-283-as
számon (Bartok Zsóﬁa).
Törökkanizsáért Egyesület

Emellett fontos beruházások
történtek az oktatási intézmények felújításánál, valamint az
egyházi létesítményeknél is.
Az előző esztendőben sikerült elvégezni a törökkanizsai
Szent György Római Katolikus
templom szigetelési munkálatait, melyek összértéke közel
tízezer eurót tesz ki.
Fontos mozzanatként emelném ki, hogy a médiaprivatizációs törvény negatív hatásainak ellensúlyozásaként új
alapokra helyeződött a magyar
nyelvű tájékoztatás: közösségünkben új lap, s különböző
honlapok is indultak.
A mögöttünk álló esztendőben olyan jelentős, a további
fejlesztések feltételeit megalapozó dokumentumok kidolgozása kezdődött meg, mint
az állami védelem alatt álló
törökkanizsai park valamint a
piactér Részletes Rendezési
Tervének kidolgozása, amelyek elengedhetetlenek a jövőbeni befektetésekhez, ugyanis
nélkülük semmilyen nagyobb
beruházás nem eszközölhető.
Idén folytatjuk a Helyi Közösség épületének valamint a helyi közösséghez tartozó Szövetkezeti Otthon felújítását.
Terveink közül csak néhányat
szeretnék megemíteni: régóta tervezett beruházásként a
tavasz folyamán Koča Kolar
utca új járdát kap – ez ugyanis Törökkanizsa egyetlen utcája, ahol nem beton, hanem
csak téglajárdán közlekedhetnek az arrajárók – emellett a
törökkanizsai temetőkben nagyobb szakaszokon járdákat
építünk, és megújulnak a játszóterek is.
Nagyon jó együttműködésünk van a civil szféra képviselőivel: a Törökkanizsáért
Egyesülettel közösen bonyolítottuk le például a közmunkaprogramot, mely a Tartományi

Gazdasági, Foglalkoztatási és
Nemi Egyenjogúsági Titkárság
támogatásával valósulhatott
meg. Keretében több személyt
foglalkoztathattunk, és tisztántarthattuk, ápolhattuk a közterületeket, a parkot és a Tiszapartot, továbbá meg tudtuk
oldani az idős személyekről
való gondoskodást.
A közmunkaprogramban való
részvételre ismét benyújtottuk pályázatunkat, s reméljük,
hogy e pénzeszközök felhasználásával újra meg tudjuk könynyíteni községünk idős lakói-

éppen az orvosi vizsgálatokra való utazást – amelyre az
eddigi tapasztalatok alapján
a leginkább szükség van, különösen a községhez tartozó
falvak lakói részéről. Szeretnénk felkérni mindazokat, akik
tudnak olyan idős személyről,
aki rászorulna a falugondnoki
szolgálat segítségére, jelentkezzen a 065/9670042 telefonszámon.
Három gyermek édesanyja vagyok, közülük kettő már
nagykorú, egy pedig alsós, tehát a közügyeken túl szemé-

A törökkanizsai Helyi Közösség épülete

nak, mintegy 80 személynek a
mindennapjait.
Sajnos, Törökkanizsát is
azon vajdasági községek között tartják számon, ahol magas az idősek száma, így nekik
megkülönböztetett ﬁgyelmet
szentelünk. A falugondnoki hálózat életrehívásával, amely
a CMH iroda és a Caritas közös projektjeként valósul meg,
kaptunk egy munkatársat és
egy gépjárművet. Falugondnokunk, a törökkanizsai Bunford
Endre jelenleg 40 rászoruló
számára könnyíti meg a bevásárlást, gyógyszerek beszerzését, ügyintézést, vagy

lyes tapasztalaim is vannak a
gondok, nehézségek felvállalásában s leküzdésében, melyek a nagycsaládosokat, az
ifjúságot vagy a kisgyermekes
családokat érintik. Ennek tükrében úgy érzem, hogy kis, de
mégis fontos dolgokban tudok
segíteni az embereknek - természetesen nem egyedül,
hanem munkatársaimmal karöltve, egy csapatként. Célunk
a kezdetektől közös: egy élhetőbb Törökkanizsa mindannyiunk számára.
(-)

KÖNYVCSOMAGOK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁKNAK

Nemrégiben
a
törökkanizsai
Jovan
Jovanović Zmaj Általános Iskola is részesült
a Magyar Nemzeti Tanács könyvcsomagjában. Az MNT egyébként
270 ilyen csomagot
osztott szét a vajdasági általános iskolákban. Három csomag a
törökkanizsai, központi
általános iskola könyv-

tárának
állományát
gazdagítja, egyet az
oroszlámosi kihelyezett tagozat könyvtára kapott, egy pedig a
majdányi könyvtárba
került.
A főleg alsó tagozatos diákoknak szánt
könyvek mellett a csomagban megtalálható
A magyar helyesírás
szabályainak legújabb,

tizenkettedik kiadása,
a Mécsvirág Együttes
CD-je (amely rendhagyó irodalomórát tartalmaz a népköltészet
jegyében),
valamint
olyan
klasszikusok,
mint a Mosó Masa
mosodája, a Hetvenhét magyar népmese,
vagy a Dióbél királyﬁ,
de helyet kapott köztük
a vajdasági pap-költő,

Bogdán József verseskötete is.
A csomagokat a
törökkanizsai általános
iskolában a Magyar
Nemzeti Tanács képviseletében Ótott Róbert,
az MNT Nyelvhasználati Bizottságának alelnöke adta át Snežana
Bajićnak, az iskola
igazgatónőjének.
Mihók Anikó
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NÉPHAGYOMÁNYOK

NAGYCSÜTÖRTÖK

Az Oltáriszentség ünnepe,
Jézus szenvedéseinek kezdete. Nevezték zöldcsütörtöknek
is. A nagycsütörtöki nagymise
alkalmából szólaltak meg utoljára a harangok és a csengők,
utána elhallgattak nagyszombat estéjéig. A nagycsütörtöki
utolsó harangszóhoz kapcsolódó hiedelmek szerint, az ekkor megrázott gyümölcsfa bő
termést hoz. A harangok némaságának idején a szertartá-

sokat a harangozó vezetésével
gyermekek végezték kereplőkkel. Evangéliumi indíttatású liturgikus szokás a nagycsütörtöki lábmosás. Évszázadokon
át szerepelt hivatalos egyházi
szertartásokban is. Általában
magas rangú egyházi méltóságok, sőt királyok mosták meg
ilyenkor tizenkét szegény sorsú ember, például koldus lábát.

HÚSVÉTVASÁRNAP

A nagyszombatról vasárnapra virradó éjszaka különleges
népi ájtatossága volt a jézuskeresés, istenkeresés, szentsírkeresés, ami tulajdonképpen
egész éjszakás ájtatoskodást
jelent. A húsvéti ételszentelés
vagy ételáldás elterjedt szokás
volt. A megszentelt húsvéti ételeket a régi magyar nyelvben a
vallon eredetű kókonya szóval
jelölték. A megszentelendő ételeket, általában tojást, sonkát,

kalácsot, tormát, sót, kosárba rakták és szép szőtt vagy
hímzett terítőkkel takarták le. A
kosarakat a templomban, a padok mellé, újabban az oltár elé
tették. Általánosnak mondható
szokás, hogy a megszentelt
ételeket tartalmazó kosárral a
lányok és asszonyok siettek,
sőt szaladtak hazafelé, mert
úgy vélték, aki gyorsan hazaér,
az a munkában és az életben
is ügyes lesz.

Más néven: húsvéthétfő, ritkábban vízbevető hétfő. Ez
utóbbi név a húsvéti locsolásra
utal. A locsolkodás hagyomány
ill. szokásköre világi alapokon
nyugszik, katartikus, termékenységvarázsló jellegű. Eredetének egyházi magyarázata

részint a keresztelésre utal, részint arra a legendára, hogy a
Jézus sírját őrző katonák vízzel
öntötték le a feltámadás hírét
vivő asszonyokat. Szeged környékén a legények a lányokat
egész vödör vízzel öntötték le,
nehogy kelésesek legyenek.

HÚSVÉT MÁSNAPJA

Az utolsó vacsora

NAGYPÉNTEK

Jézus kereszthalálának emléknapja, a legnagyobb böjt
és gyász ideje. A nap nevezetes templomi szertartása a
csonkamise. A nagypénteki
közösségi vagy egyéni ájtatosságban nagy szerepe volt
a Kálváriának, illetve a stációjárásnak, valamint a templomi

szent sírnak. Jámbor asszonyok egész éjszaka virrasztottak a szent sír körül különleges
imákat mondva, Mária-siralmakat énekelve. A szent sír őrzése hajdan a céhtagok, illetve a
jámbor társulatok tagjainak kötelessége volt.

A népi hagyományvilágra is
kiható jellegzetes nagyszombati szertartás a tűzszentelés,
az új tűz kultusza. A szentelendő tüzet a templom előtt
vagy a templom mellett égették. A megszentelt tűz lángjainál vagy parazsánál gyújtották meg a templom hatalmas
húsvéti gyertyáját. Másik fontos nagyszombati szertartás
a vízszentelés, a templom
keresztelővizének megszen-

telése. Régen ez együtt járt a
házak megszentelésével és a
középkorban talán a felnőttek
valóságos keresztelésével is.
Nagyszombaton véget ért a
negyvennapos nagyböjt. A feltámadási körmenet után a hazatérő családok, legalábbis az
utóbbi évszázadban, ünnepélyesen elfogyasztották a nagyrészt sonkából és tojásból álló
húsvéti vacsorát.

NAGYSZOMBAT

Locsolkodás a hagyományok jegyében

FERENC PÁPA NAGYBÖJTI ÜZENETE

ÉRTESÍTÉS

A Törökkanizsáért Egyesület
a Magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériuma
azaz a Balassi Intézet közreműködésével ösztöndíjj
pályázatot hirdet a Törökkanizsa község területén
lakhellyel rendelkező középiskolások számára a
2015/2016-os tanévben. Az ösztöndíj értéke egyszeri
5.000,00 dinár. A pályázatot 2016. április 15-éig lehet
benyújtani. Bővebb tájékoztatás Bartok Zsóﬁánál a
063/35-45-283 -as telefonszámon.

Ferenc pápa

"...Isten irgalma átalakítja az
ember szívét, megmutatva
neki a hűséges szeretetet,
ezzel alkalmassá téve őt az
irgalmasságra. Ez egy min-

dig megújuló csoda, hogy az
isteni irgalmasság be tudja
ragyogni bármelyikünk életét
a felebarátaink iránti szeretetre ösztönözve bennünket
és arra indítva minket, amit
az egyházi hagyomány az irgalmasság testi és lelki cselekedeteinek nevez. Ezek
arra emlékeztetnek minket,
hogy a hitünk mindennapos
és kézzelfogható cselekedetekben mutatkozik meg,
amelyek arra irányulnak,
hogy felebarátunkat testileg
és lelkileg segítsük, és amelyek alapján meg leszünk ítélve: enni kell adnunk nekik,
látogatnunk, vigasztalnunk,
tanítanunk kell őket. Ezért fejeztem ki vágyamat, hogy „a
keresztény nép a Jubileum
ideje alatt elmélkedjen az irgalmasság testi és lelki cselekedeteiről."
(részlet)

OROSZLÁMOS
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KARÁCSONY AZ ÉN KIS FALUMBAN

a Tiszagyöngye Művelődési
A műsor folytatásában HolEgyesületnek, hogy részt vett ló Denisz oroszlámosi kisdiák
a mai műsor megvalósításá- Zelk Zoltán: Karácsonyi ének
ban. A szervezők nevében kö- című versét szavalta el, majd a
szönöm az odaadó munkát dr. Batthyány Strattmann Lászmindazoknak, akik a fellépőket ló Művelődési Egyesület Lila
felkészítették, illetve minden- akác népdalkórusa karácsonyi
kinek, aki részt vesz a ma esti dalokkal emelte az ünnep féműsorban. Kosztolányi Dezső nyét. Szorcsik Vivien Devecseri
soraival kellemes karácsonyi László: Karácsonyi éjben című
ünnepeket és sikerekben gaz- költeményét, Mladenovszki Vikdag, boldog új esztendőt kí- tor a Karácsony ünnepén című
vánok mindannyiuknak: „Kik verset, Mladenovszki Valentin
messze voltak, most mind ösz- pedig József Attila: Betlehemi
szejönnek a percet édes szóval királyok című versét mondta el.
ütni el, amíg a tél a megfagyott
A
karácsonyi
műsor
mezőket karcolja éles, kék jég- zárórészében a helyi hetedik
körmivel”.
és nyolcadik osztályos tanulók
Az ünnepi beszéd után az a Hóban ébred majd az ünnep
A népes közönség
oroszlámosi óvoda növendékei című énekes összeállítást muA szeretet ünnepe alkalmából továbbá, hogy az 2015-ös év léptek színpadra, akik karácso- tatták be Basa Krisztina felkédecember végén ismét meg- az idősekkel való foglalkozás nyi verseket adtak elő, majd a szítő tanár közreműködésével.
A szervezők, mint minden
szervezte a már hagyomá- jegyében telt el, hiszen a köz- helyi felsős diákok alkalmi ösznyossá vált karácsonyi műso- munkáknak, illetve a falugondrát a dr. Batthyány Strattmann noki hálózatnak köszönhetően
László Művelődési Egyesület. nagyon sok idős személyt tudA rendezvény helyszínéül most tunk felkeresni s gondoskodis a helyi színházterem szol- ni róluk. Emellett kiemelt fongált, ahol a szervezők alkalmi tosságú volt a ﬁatalokkal való
műsort készítettek.
foglalkozás, hiszen számtalan
Elsőként Újhelyi Nándor, a rendezvényt hívtunk életre a
községi képviselő-testület elnö- bánáti falvakban, amelyek közke, a dr. Batthyány Strattmann pontjában a ﬁatalok álltak, s ha
László Művelődési Egyesület minden igaz, a jövő év elején
egyik alapítótagja osztotta meg az ifjúsági iroda is megnyílik itt,
ünnepi gondolatait az egybe- Oroszlámoson. Ami talán ennél
gyűltekkel.
is fontosabb most, az adventi
- Amikor szentestén és az időszakban, hogy egyre többen
ünnep napjaiban együtt van- vagyunk. Lassan e színháznak a családok, régi történe- terem is kicsi lesz számunkteket idéznek fel, s az év vége ra. Az oroszlámosiak mellett
közeledtével eszünkbe jutnak törökkanizsaiak, majdányiak,
azok a fontos pillanatok, me- rábéiak, a magyar közösség
Színpadon az óvodások...
lyek a mögöttük álló eszten- tagjaiként mindannyian együtt
dőhöz fűződnek. A 2015-ös év ünneplünk. Azért jövünk el
történéseiből sok pozitív dolgot évről-évre, hogy elhozzuk a szeállítással, furulyán előadott évben, az idén is szerény kaki lehet emelni. Emlékezzünk szeretet lángját és segítsünk karácsonyi dalokkal színesítet- rácsonyi csomagokkal kedvesvissza például az oroszlámosi abban, hogy az ünnepi rendez- ték a műsort. Hejberger Evelin kedtek a gyerekeknek, melyeközösség augusztusi rendez- vény még szebb, még színvo- karácsonyi verset szavalt, majd ket a rendezvény zárórészében
vényére, amikor az újratelepí- nalasabb legyen. Köszönetet a törökkanizsai általános iskola osztottak ki.
tés, illetve a környékbeli falvak szeretnék mondani községünk első osztályos tanulói betleheMihók Anikó
megalapításának 230. évfordu- legnagyobb s legjelentősebb mes játékot mutattak be Mómity
lóját ünnepeltük. Elmondhatjuk művelődési
egyesületének, Éva tanítónő felkészítésével.

JAVÍTJÁK A HELYI KÖZÖSSÉG ÉPÜLETÉT

Az oroszlámosi helyi közösség épülete

Oroszlámoson folyamatban
van a Helyi Közösség épületének javítása. A létesítmény
vízszigetelését a községi költségvetés eszközeiből tavaly
végezték el, idén pedig további
munkálatokra kerül sor, hogy
az ott működő helyi közösség
és a helyi iroda is zökkenőmentesen láthassa el feladatait.
A soron lévő asztalos-, padlóburkolati-, keramikus-, és
festési munkálatok után a helyi
közösség „új köntösben” állhat
a polgárok rendelkezésére. A
tetőszerkezeten egyébként három éve végezték el a szükséges javításokat, így az jó állapotban van.

- Az idei munkálatokra a községi költségvetésből 1,9 millió
dinárt használnak fel.
A tavalyi év folyamán az épület falainak szigetelési munkálataira több mint 450 ezer
dinárt fordítottak a Helyi Közösség költségvetéséből, emellett
400 ezer dinár értékben bővítették az oroszlámosi Szövetkezeti Otthon fűtési rendszerét. Ezekkel a beruházásokkal
igyekszünk minél jobb feltételeket biztosítani a XXI. század
követelményeinek megfelelően
– nyilatkozta lapunknak Csejtei
Dezső, az oroszlámosi Helyi
Közösség Tanácsának alelnöke.
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NEGYED ÉVSZÁZADA
A NÉPHAGYOMÁNYOK SZOLGÁLATÁBAN

(folytatás az első oldalról)

A Tiszafa néptánccsoport

Nekik szükségük van arra,
hogy külön foglalkozzunk velük, több ﬁgyelmet fordítsunk
rájuk, hiszen ők a jövő generációja. A néptánccsoport
egyébként egyidős az Egyesülettel, megalakulásunk óta
tevékenykedik. A néptánc mellett a népdalok iránti rajongás
is a kezdetek óta jelen van, s
népdalkórusunk tevékenységében tükröződik leginkább. A
Tiszagyöngye népdalkórusában sok régi tagunk már hoszszú-hosszú évek óta aktívan
részt vesz a munkában, de
elmondhatjuk, hogy ﬁatalokkal is bővült a kórus létszáma.
A népdalkórus mellett nemrégiben megalakult a Tiszácska leánykarunk is. Velük eddig
a népdalkórus vezetője foglalkozott. Számukra ezután
is megfelelő oktatót igyekszünk biztosítani, hogy minél jobban fejlődhessenek,
önállósulhassanak, hiszen e
kezdeti időszakban főleg a népdalkórussal közösen léptek fel.
A citera szakcsoport a
másik új szakcsoportja a
Tiszagyöngye
Művelődési
Egyesületnek, amelyet szintén szeretnénk bővíteni s minél több gyermekkel megszerettetni a citerázást. Nagyon

örültünk, amikor a meglévő
három hangszer mellé sikerült pályázati forrásokból még
három
citerát
vásárolni.
Az Egyesületben tevékenykedik egy irodalmi szakkör is,
melynek vezetője elnökségi
tagunk, Mómity Éva tanítónő. A szakkör tagjai minden
évben betlehemes játékkal
készülnek a karácsonyra, tehát felelevenítik a népszokásokat, illetve egyéb versekkel
is készülnek a Tiszagyöngye
alkalmi
műsoraira.
Nagy sikerként tekintünk
arra, hogy sikerült megvásárolni és felújítani egy ingatlant
a Tiszagyöngye Művelődési
Egyesület részére, mely székházunk és második otthonunk
lett. A házat nagy szeretettel veszik birtokukba úgy a gyerekek,
mint a felnőttek, s mindannyian nagyon szeretnek itt lenni.
Megünneplik-e
az
Egyesület
megalakulásának
25.
évfordulóját?
-Természetesen szeretnénk
megünnepelni,
visszaemlékezni a múltra, a régi tagokra,
mindazokra, akik életre hívták és elkezdték az egyesületi munkát. Az évforduló ugyan
e hónap végén van, de megünneplését nem tudjuk most
megejteni, hiszen az egybeesne a húsvéti böjttel, ami-

A Tiszagyöngye Művelődési Egyesület citerazenekara

kor nem a vigasság ideje van
- így egy kicsit elhalasztjuk.
Mit
terveznek
a
2016-os
esztendőre?
- A január, mint ahogyan eddig is, szünettel indult. A gyerekek iskolai szüneten voltak,
sokuk ellátogatott a nagyszülőkhöz, rokonokhoz, vendégségben töltötte szabadidejét. A
Magyar Kultúra Napjáról azonban megemlékezünk, s az ünnep alkalmából irodalmi estet
szerveztünk, amelyen Lennert
Móger Tímea mutatta be új verseskötetét, s amelyen felléptek
az Egyesület szakcsoportjai, a
népdalkórus, a citeracsoport,
illetve az irodalmi szakkör tagjai. Április 2-án tartjuk a Községi Néptáncszemlét, melynek
idén Egyesületünk lesz a szervezője. Május 7-ére tervezzük
a VIII. Észak-Bánáti Néptánctalálkozót, mely egyike a nagy-

csatlakoztak hozzánk. Ennek
köszönhetjük, hogy a ”kis” néptánccsoport az eddigi 28 gyermek helyett már majdnem 40
tagot számlál. A tavalyi tábor
sikerén felbátorodva idén is
szeretnénk megszervezni. Bővíteni viszont nem szeretnénk,
hiszen gyermekeinket várja a monostori néptánctábor,
ahová minden évben elutaznak. E tábort, úgymond, saját
részünkre szervezzük, illetve azoknak a gyerekeknek,
akik csatlakozni szeretnének.
Idén augusztus 21-én kilencedik alkalommal szervezzük
meg Szent István-napi ünnepségünket, amely a szervezőknek, fellépőknek és a
közönség tagjainak egyaránt
szívéhez nőtt. Tavaly a nagy
vihar miatt sajnos félbeszakadt e szép rendezvény, és
a rossz idő miatt csak az ün-

A Tiszagyöngye népdalkórus és a Tiszácska leánykar

szabású rendezvényeinknek,
amely, úgy hiszem, még sok
éven keresztül elengedhetelen
része lesz községünk és Vajdaság művelődési életének.
Az Egyesület negyed évszázados fennállásának megünneplését június 21-ére tervezzük. Tekintettel arra, hogy
júniusban van az évadzáró,
úgy gondoltuk, ez megfelelő
dátum lenne - hiszen a Művelődési Egyesület, hasonlóan
az iskolai tanévhez, szeptembertől júniusig tevékenykedik a
legaktívabban. Július végére,
augusztus elejére tervezzük a
Néptánc Tábort, melyet tavaly
augusztusban szerveztük meg
először a Tiszafa néptánccsoport, illetve koreográfusunk,
Sáringer Zoltán ötlete nyomán.
Először csak az Egyesület tagjai számára szerettünk volna
egy egyhetes tábort szervezni egy Tisza-parthoz közeli
tanyán....Végül sikertörténet
kerekedett belőle, mert sokan

nepi műsort tudtuk megtartani. Reméljük, egyszeri esetként tudjuk majd emlegetni...
Év végén, december 17én karácsonyi műsorunkat
szervezzük meg, amely azóta
jelzi Törökkanizsán a szeretet ünnepét, amióta Egyesületünk létezik: 25 éve, rendszeresen. Mindezek mellett
a Gyöngyösbokrétára és a
Durindóra egész éven át készülünk és minden meghívásnak
eleget teszünk. Részt veszünk
a március 15-ei megemlékezésen, májusban megünnepeljük a Táncművészet világnapját, melynek tiszteletére más
művelődési
egyesületekkel
közösen táncprodukciót készítünk. Nonproﬁt szervezetként
összes rendezvényünkre pályázat útján tudjuk biztosítani
a szükséges pénzeszközöket. Idén még nagyobb szükségünk lesz a pályázati
támogatásokra, hiszen népviseleteinket is bővítenünk kell.

A Tiszagyöngye székháza
sincs még teljesen kész, a
tetőtér még befejezésre vár.
Hiszem, hogy ehhez a 2016os évben sikerül széleskörű
támogatást kapnunk, hogy
elmondhassuk: lezárult egy
kör, befejeződött a művelődési ház felújítása. Számunkra e
munkálatok nagyon fontosak,
hiszen a tetőtérben kapnak
helyet az irodahelyiségek és
a ruhatár, amely jelenleg nagyon hiányzik. Szükségünk
lenne egy vasalóhelyiségre
és mosodára is, hiszen a népviseletek megfelelő tárolást
és karbantartást igényelnek.
- Ön mióta vesz részt az Egyesület munkájában s hogyan emlékezik vissza a kezdetekre?
- Majdnem a kezdetektől,
vagyis 1993-tól részt veszek

ebben a munkában. Eleinte
csak a kórusban tevékenykedtem, majd később, amikor a
néptánccsoport vezető nélkül
maradt, átvettem a néptánccsoport vezetését. Elég küzdelmes volt az első időszak,
mert ott próbáltunk, ahol éppen
helyet kaptunk: a színházban,
az iskola előcsarnokában, a
középiskola tornatermében,
sőt nagyon sokszor házaknál zajlott egy-egy próba.
Büszke vagyok arra, hogy két
ﬁatal táncosunk részt vett a
Magyar Nemzeti Tanács által
szervezett koreográfus-képzésen, hiszen ez nagy segítséget jelent
Egyesületünk
számára. Tekintettel arra,
hogy tapasztalt táncosokról
beszélünk, akik képzésen is
részt vettek, vezetni tudják

Betlehemi játék a karácsonyi műsoron
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A Tiszagyöngye Művelődési Egyesület székháza

tánccsoportjainkat.
Természetesen további szakmai segítségre mindig szükség van,
s örömmel tölt el, hogy egymás között meg tudjuk oldani
a tánccsoportok működését.
Egyesületünknek az elmúlt
25 év alatt soha nem az volt
a célja, hogy szakcsoportjai
kiváló eredményeket érjenek
el a minősítő versenyeken.
Nem a kiemelkedő helyezéseket, minősítéseket tartottuk
fontosnak, hiszen községünkben, ahol a lakosság 30 %-a
magyar ajkú, nehéz feladat
összegyűjteni olyan csapatot,
amely „felveheti a harcot” erős
szakmai, művészeti háttérrel
rendelkező közösségekkel...
Mi inkább arról beszélünk s
arra vagyunk büszkék, hogy
létezünk, dolgozhatunk, ápol-

hatjuk hagyományainkat s
mindenekelőtt a mai napig
örömmel jövünk össze. Ez volna tulajdonképpen a célunk.
Az, hogy az elkövetkező évtizedekben is, mind a felnőttek,
mind pedig a gyermekek szívesen jöjjenek ide, az Egyesületbe dolgozni, hagyományápolással foglalkozni. Sokan
felróják nekünk, hogy nem az
eredményekre összpontosítunk, hogy nem vagyunk sikerorientáltak. Ám számunkra egy dolog fontos igazán:
hogy a magyar néphagyományok szeretetét népszerűsítsük. Ezért mindenkit nagyon
szívesen és nagy szeretettel látunk, aki dolgozni akar.
Mihók Anikó

ÜNNEPI MŰSOR TÖRÖKKANIZSÁN

A
törökkanizsai
Tiszagyöngye
Művelődési
Egyesület tagjai egész évben
nagyon aktívak, de karácsony
táján talán még nagyobb lelkesedéssel készültek az ünnepekre. A 25 éves múlttal
rendelkező egyesület tavaly
december 19-én szervezte
meg hagyományos, nagyszabású rendezvényét, melyet telt
ház előtt, a törökkanizsai színházteremben tartottak meg.
A rendezvényt az Egyesület elnöke, Kovács Magdaléna
nyitotta meg, aki ünnepi gondolatait osztotta meg a közönséggel. Őt követték a színpadon a törökkanizsai óvodások,
akik produkcióját Özvegy Tímea és Beszédes Ella óvónők
vezették. Ahogyan már oly
sok éve, a műsorból idén sem
maradhattak ki Mómity Éva
tanítónő diákjai. A kis elsősök
betlehemes játékot mutattak
be. Az Egyesület szakcsoportjai közül elsőként a népdalkórus és leánykar lépett
színpadra:
előadásukban,
hangulatos
gyertyafényben
karácsonyi dalok csendültek
fel. Az ünnepi dallamokat a
helyi Jovan Jovanović Zmaj
Általános Iskola ötödikes és

A Tiszafa és a Tiszavirág néptáncegyüttesek közös fellépése

hatodikos diákjai szőtték tovább ének- és furulyaszóval.
Őket zenetanárnőjük, Basa
Krisztina készítette fel. Ezt
követően Csanádi Imre: Karácsony fája című versét Ivkovity
Viktor ötödikes tanuló előadásában hallhatták a nézők,
majd ismét énekszó csendült
a helyi nyolcadikosok jóvoltából, akik a Hóban ébred

majd az ünnep című dallal fokozták az ünnepi hangulatot.
A Tiszagyöngye Művelődési Egyesület által szervezett rendezvények műsorából
biztosan nem maradhat ki a
néptánc sem, hiszen annak
szeretete áthatja negyedévszázados munkájukat. Az
Egyesület tánccsoportjai elsősorban a tánc szeretetéről hí-

resek, amit a csillogó szemek
rögtön elárulnak, amint kilépnek a színpadra. Az Egyesületet másodsorban a szórakoztató koreográﬁákról ismerik
Vajdaság-szerte, de a határon
túl is. A karácsonyi műsoron
először a ﬁatalabb néptáncosok, a Tiszavirág tagjai mutatkoztak be - népes táboruk
kalocsai táncokat mutatott be.
Később a Tiszafa néptánccsoportja szatmári táncokkal
lépett színpadra. Végül a két
tánccsoport Sáringer Zolán és
Romhányi Gabriella vezetésével közös produkciót adott
elő: ezúttal felcsíki táncokat.
A műsor további részében
a hatodikos diákok színdarabot adtak elő A didergő király
címmel. Őket Rekecki Dóra
magyartanárnő készítette fel.
Az ötödikes Fehér Mirella
Donászy Magda: Karácsonyfa, karácsony című versét szavalta el, majd a nyolcadikosok
elénekelték a Kezdjetek el élni
című dalt. A rendezvényen fellépett az Egyesület citerazenekara is, előadásában délalföldi népdalok csendültek fel.
Mihók Anikó
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MAJDÁNY ÉS RÁBÉ

MAJDÁNYON ÉS TÖRÖKKANIZSÁN IS
BEMUTATKOZOTT A PROSPERITATI
ben március 1-jétől március
31-éig lehet beadni a pályázatokat, amit a Vajdaság-szerte nyolc helyszínen megnyílt
irodákban tehenek meg az érdeklődők. Az iroda munkatársai készséggel válaszolnak a
felmerülő kérdésekre is.
A
pályázatokat
a
törökkanizsai lakossági fórumon Fejsztámer Róbert, az
Alapítvány gazdasági szakér-

zátette, a honlapon minden
pályázat részletes leírása
(pályázati felhívás) mellett
megtalálható a pályázatokhoz
szükséges űrlap, valamint a
hozzájuk kapcsolódó szabályzatok.
A lakossági fórum végén az
érdeklődők kérdéseket tettek
fel, melyek nagy része házvásárlásra, illetve a mezőgazdasági gépek és kapcsolható

Fekete Helga, Dr. Molnár Viktor, Újhelyi Nándor

Községünkben is bemutatkozott a Prosperitati Alapítvány: a pályázati lehetőségeket lakossági fórumok keretein
belül mutatják be Vajdaságszerte az Alapítvány és a Vajdasági Magyar Szövetség
képviselői, akik Majdányra és
Törökkanizsára is ellátogattak.
Mint ismeretes, a vajdasági
magyar közösség gazdasági
fejlődésének céljából stratégiai megállapodást kötött Magyarország Kormánya és a
Vajdasági Magyar Szövetség,
amelynek célja a mezőgazdaság és a mikro- és kisvállalkozások, valamint falusi házak
vásárlásának támogatása.
Ennek
kapcsán
a
Prosperitati Alapítvány január
31-én hirdette meg első pá-

lyázati felhívásait. A mezőgazdaság területén pályázni lehet
fóliasátras
növénytermesztéshez szükséges felszerelés
beszerzésére, tenyészállatok
és méhek vásárlására, jégvédelmi hálók beszerzésére,
mezőgazdasági gépek és kapcsolható eszközök beszerzésére, mezőgazdasági kultúrák
öntözésére és öntözőrendszerekbe való beruházásra, valamint többéves ültetvények
telepítésére. A mikro- és kisvállalkozók eszközbeszerzésre, szabványok bevezetésére
és működtetésére, valamint
turisztikai fejlesztésekre pályázhatnak. Külön pályázat
szólítja meg azokat, akik falun
szeretnének házat vásárolni.
Az Alapítványhoz ebben a kör-

tője ismertette. Többek között
elmondta, hogy az érdeklődők
kérdéseik többségére választ
kaphatnak a www.prosperitati.
rs internetes holnapon, de ha
további kérdések merülnek
fel, forduljanak bizalommal a
magyarkanizsai Prosperitati
iroda munkatársaihoz. Hoz-

eszközök beszerzésére vonatkozott. A községünkben megrendezett mindkét lakossági
fórum, úgy Törökkanizsán,
mind pedig Majdányon telt ház
előtt, nagy érdeklődés mellett
zajlott.

Majdány-Rábé Helyi Közösség idei költségvetésében félmillió dináros összeget láttak
elő a helyi Művelődési Otthon
tavaly megkezdett felújítási
munkálatainak
folytatására.
2015-ben a homlokzati munkálatokat végezte el a kivitelező magyarkanizsai Neimar

építkezési cég, amely a jelenleg folyó beruházást, vagyis
az épület északi részén található ablakok cseréjét is végzi.
A több évtízede elhasználódott ablakok helyére korszerű, a XXI. század elvárásainak megfelelő nyílászárók
kerülnek. Az ablakok cseréje

mellett az északi homlokzat
tatarozására és festésére is
sor kerül a rendelkezésre álló
pénzösszegből. A Művelődési
Otthon felújítása mellett hamarosan megkezdődnek a főutca
útburkolatának javítási munkálatai, valamint a közbiztonság
érdekében több helyen fekvő-

rendőröket fognak elhelyezni.
Mindez annak a kitartó munkának a folytatása, amelynek
eredményeképpen a "világ
végén" található települések
igényei, lakóinak elképzelései
megvalósulnak.
(-)

Lakossági fórum Törökkanizsán
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FOLYTATÓDIK A MŰVELŐDÉSI OTTHON FELÚJÍTÁSA

Épül-szépül a Művelődési Otthon

Beltéri munkálatok: ablakok cseréje
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KÖNYVBEMUTATÓ A MAGYAR KULTÚRA
NAPJA ALKALMÁBÓL
jes valójával megéli a közösség küzdelmeit, a mindennapi harcot az egzisztenciáért,
a nyelvhasználatért, de úgy
gondolja az a legfontosabb,
hogy kinek mit mutat az a
képzeletbeli mérleg.
A verseskötet a nem mindennapi címen kívül nem
mindennapi módon nyílik, és
lebilincselő fényképeket is
tartalmaz. A fotókat Stock János, ugyancsak doroszlói fotóművész készítette, melyek
versírásra ihlették a költőnőt.
Tímeának megtetszettek Já-

A Tiszagyöngye Művelődési Egyesület minden évben
megemlékezik a Magyar Kultúra Napjáról valamilyen alkalmi rendezvénnyel.
Idén ezen a napon az egyesület székházában könyvbemutatóra került sor, Lennert
Móger Tímea doroszlói költőnő mutatta be legújabb
verseskötetét, melynek címe
Innensemerre Szigetecske. A
nem szokványos című kötet
bemutatásának tizenegyedik
állomása volt Törökkanizsán.
Az irodalmi est moderátora Újhelyi Nándor, a Vajdasági Magyar Szövetség törökkanizsai
községi szervezetének elnöke volt.
Lennert Móger Tímea újságíró és művelődésszervező. Első verseskötete 2012.
októberében
jelent
meg
Kollázs címmel, majd nemrég, 2015-ben megjelent az
Innensemerre Szigetecske.
Amellett, hogy jelentős szerepe van életében az írásnak,
ami alapvetően magányt, társadalomból való elvonulást

igényel, fontos számára a
közösségépítés, a közösségben való gondolkodás is. Első
verseit 18 évesen írta, melyeket szinte azonnal publikált is.
Első publikációi a Magyar Szó
Kilátó című rovatában jelentek meg, majd nyitott Magyarország felé is, hiszen hamar
befogadta a Kárpát-medencei irodalmi élet. Első kötete is a szegedi Areión kiadó
gondozásában jelent meg. A
költőnő verseiben tombolnak
az érzelmek, gyakran jelenik
meg bennük a magány és az
elhagyatottság érzése, ezen
felül mégis, egyfajta ellentétként, a gyökerekhez való ragaszkodás, a nyugat-bácskai
közösséghez való elköteleződés tükröződik bennük.
A költőnő legújabb verseskötete az Innensemerre szigetecske nevet kapta. Mint
kiderült, az a szókapcsolat
az egyik versének utolsó soraként szerepel a kötetben.
Az utóbbi években tapasztalható tömeges kivándorlási hullám, melybe a költőnő
is belekóstolt, arra sarkalta,
hogy rá kellett jönnie, egyedül vajdasági szülőfalujában,
Doroszlón érzi jól magát. Kivándorolt, azután mégis viszszajött, hisz fontos számára
a nyelvi és a táji közeg, az
otthona. Külföldön gyűjtött tapasztalatai alapján úgy vélte
lehet, hogy a kivándoroltak
anyagilag jobb helyzetben
vannak, viszont közösségileg
nem. Olyan alapértékek hiányát érezte, amelyek nélkül
nem tudna élni, alkotni, így
hazajött.
Tímea azt vallja, hogy az
embert a környezete határozza meg, és ez a legújabb verseskötetének fő üzenete, a
cím jelentése is erre utal. Tel-

nos fotói, kérte, hogy küldje
át őket neki, mert úgy érezte, hogy megindítottak benne
valamit, így születtek meg a
versek. Mindketten egyfajta üzenetet akartak közvetíteni ugyanabban az időben,
ugyanott. Ők ezt a vidéket, ami
az elnéptelenedés szélén áll,
szerették volna ugyanabban
az időben, ugyanazon a helyen benépesíteni. Az alkotók
egyébként is azt vallják, hogy
minden művészeti alkotás valamilyen hiány következtében

ő maga egyfajta játéknak éli
meg, és nem mondja ki konkrétan, hogy mit akar mondani.
Az irodalmi est során fellépett a Tiszagyöngye Művelődési Egyesület citerazenekara, valamint népdalkórusa.
A költőnő verseit Kovács
Dorina és Kovács Bertina, illetve maga a szerző előadásában hallhatták a jelenlévők.

Meglepetten
igyekeztem
feldolgozni a magától az érintettől hallott hírt, mely szerint
január elsejétől megszűntek
rádiós kollégám, Újhelyi Nándor közkedvelt, széles hallgatósággal bíró rádiós műsorai. A több éven keresztül
tartó, több száz adást megért
műsorok, a hallgatottság tekintetében egyre csak felfelé
ívelve, váratlanul: elvetéltek!
A megszokott napok megszokott időpontjának megszokott hullámhosszán, a
Nándor által képviselt zene
hangjegyei fennakadtak a

némaság
"hallhatatlanságában", a műsorok szerk es zt ő -m ű so rv e ze t ő j é ne k
választékos, körültekintően
megválasztott
beköszöntő
mondataival együtt.
Volt szerencsém több alkalommal is felkéréseit elfogadni műsorainak közös vezetésére.
Gyorsan fény derült a kettőnk között működő rádiós
összhangra, amely elengedhetetlenül szükségeltetik ahhoz, hogy közösen és sikeresen álljunk a Tisztelt Hallgató
szolgálatában, segítve tájé-

koztatását és szórakoztatását egyaránt.
Ezúton is köszönöm a lehetőséget, a közös műsorok
vezetésének élményét! (Remélem, benne is hasonlóan raktározódtak el a közös
munka percei...)
Egyazon légtérben, stúdióban tartózkodva Nándorral,
az ember érzi, látja-láthatta,
a felkészült, igényes, alázatos, hallgatóit tisztelő, a különböző zenei stílusokban
otthonosan mozgó, munkáját
szívvel-lélekkel végző, mindig a hallgatók zenei kíván-

ságát követő Kollégát!
Köszönjük a több száz
adást, az elmúlt esztendőket,
a szép, magyar nótáktól zengő estéket, amelyeket otthonainkban töltöttél!
Tudom, hogy valahol vár
egy mikrofon, amely elé csak
oda kell hajolnod: az éter
nem maradhat a csendnek
fogságában...!

Lennert Móger Tímea

születik meg. Nyugat-bácskai, doroszlói képeket tartalmaz a kötet, és mivel a költő
is helybéli, egyforma hatások
érték őket a közösségükben.
Fontosak a költőnő számára a gyökerek, és ezt a verseiben is taglalja. Azt vallja,
mindenkinek tudnia kell, hogy
hova tartozik. Jellegzetes kellék verseiben a zárójel, mely
által többértelművé, kissé töredezetté teszi a költeményeket. Az olvasónak szabad aszszociációt biztosít, értse úgy a
szöveget, ahogy ő akarja. Ezt

A könyvbemutató közönsége

Mihók Anikó

MINDEN SZÍVBEN ÉL(T) EGY NÓTA!
...avagy BECSUKÓDOTT A ZENEDOBOZ

Hallgatóiddal együtt én is
tudom, hogy minden dolog
mélyén egy dal szunnyad...
Banka János
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MINDENNAPI HŐSNŐK
A TÖRÖKKANIZSAI HÖLGYEK IS!

A négy hősnő, Horváth Noémi, Orosz Urbán Csilla, és Újhelyi Nándor

Szabadka és Topolya után
Törökkanizsán tartották meg a
Vajdasági Magyar Szövetség
Női Fórumának nagysikerű,
Mindennapi Hősnőink nevet
viselő rendezvényét, amelynek a helyi könyvtár díszterme
adott otthont, s amely zsúfolásig megtelt hölgyekkel, de férﬁ
nézőközönséggel is.
A beszélgetős est moderátora Újhelyi Nándor, a Vajdasági Magyar Szövetség
törökkanizsai községi szervezetének elnöke volt, aki négy
hölggyel beszélgetett az életük, pályájuk során megtapasztalt sikeres pillanatokról
vagy éppen nehezebb helyzetekről. A hölgyek mindegyikét
ismerik a törökkanizsaiak: kettejük nemcsak a mindennapi
életből, hanem a politikában
betöltött szerepvállalásuk miatt is. Egyikük, Jerasz Anikó, a
Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke,
míg Kovács Magdaléna, már
nyugdíjasként a Tiszagyöngye
Művelődési
Egyesület
elnökasszonya, aki a közelmúltig, a törökkanizsai Községi Tanács tagja is volt. Magyari Gyöngyi ápolónő és Vass
Mária szakácsnő, a másik két
vendég szintén a szebbik nem
tisztelt és megbecsülésnek örvendő képviselőjeként kapott
meghívást, hogy legyen a rendezvény főszereplőinek egyike.
Az egybegyűlteket Újhelyi Nándor után Orosz Urbán
Csilla, az est házigazdája és
szervezője köszöntötte: - Nem
volt könnyű kiválasztani, kik
legyenek a mai est hősnői,
hiszen a mi kis magyar közösségünkben nagyon sokan
kiérdemelték volna, hogy ott
üljenek a beszélgetőpartnerek
között - mondta Orosz Urbán
Csilla, a VMSZ Női Fórumának törökkanizsai elnöke.

A közönséget Horváth Noémi, a VMSZ Női Fórumának
elnökasszonya is üdvözölte.
Elmondta, hogy a teltházas
rendezvény bizonyíték arra,
hogy ez a rendezvénysorozat
sikerre van ítélve.
Miután a moderátor bemutatta
beszélgetőpartnereit,
egy-egy személyes történet
által a nézők bepillantást nyerhettek a hölgyek mindennapjaiba.
Kovács Magdaléna elmesélte: vegyésztechnikusként
dolgozott, majd szép lassan
belecsöppent a művelődésszervezésbe. A 25 éves múlttal rendelkező Tiszegyöngye
Művelődési Egyesületben a
kezdetek óta tevékenykedik.
Először a népdalkórus tagja,
majd a tánccsoport vezetője
volt, a későbbiekben pedig az
egyesület elnöke lett. Közben
szerepet vállalhatott a politikai
életben is. Ma (az Egyesület
vezetése mellett) két kisgyermek büszke nagymamájaként
élvezi nyugdíjas napjait.
- Ahhoz, hogy a megterhelő
közéleti feladatokat ellássam,
megértő és segítőkész családra volt szükségem. Megkaptam. Ma már nyugdíjas és
boldog nagymama vagyokmondta Magdaléna.
Vass Mária törzsgyökeres
törökkanizsai, akit mindenki
ismer. A magyarkanizsai cipőgyárban töltött jó néhány munkaév után a sors úgy rendelte, hogy munka nélkül maradt.
Férjével saját vállalkozásba
fogtak, és lakodalmi főzést
vállaltak. Marika édesanyjától
tanulta az ünnepi, hagyományos ételek készítését, és mikor élete legnehezebb időszakában volt, nagy hasznát vette
ennek a tudásnak.
- Mostmár harmadik éve
vagyok a törökkanizsai plébánián, mint házvezetőnő, sza-

kácsnő. Néhány évvel ezelőtt
azzal kezdtem, hogy idős,
ágyhoz kötött személyekre
főztem. Úgy kezdődött, hogy
egy idős bácsi és felesége felkerestek azzal, hogy nagyon
nehéz helyzetben vannak,
szeretnék ha hordanám nekik
ez ebédet. Én akkor nagyon
megsajnáltam őket. Aznap a
saját ebédünket összepakoltam, és elvittem nekik. Nagyon
hálásak voltak érte.
Magyari Gyöngyi eredeti
szakmája szerint könyvkötő.
Sok éven át a törökkanizsai
nyomdában dolgozott. Őt is
munkája elvesztése sarkallta
arra, hogy új szakmát tanuljon,
hisz otthon két kisgyermek volt
már, nem maradhatott munka
nélkül. 37 évesen végezte el
az egészségügyi középiskolát,
átképezte magát nővérré, és
ezzel régi álmát váltotta valóra. Szakmáját éppen ezért hivatásként éli meg, szereti azt,
amit csinál, ezért sokan becsülik, hisz sokat foglalkozik
betegeivel, a szakmai elvárásokon felül is.
- Zentára jártam szakmai
gyakorlatra, a neurológiai osztály sokkszobájába voltam
beosztva. Volt ott egy idős
néni, aki már nem tudott beszélni se nagyon. Neki nem
sok hozzátartozója volt, csak
egyedül az unokája. A reggeli

MNT korábbi tagjaként és a
Végrehajtó Bizottság jelenlegi
elnökeként egyaránt ismert.
Sokan büszkék vagyunk rá itt
Törökkanizsán, hiszen határozott, bátor kiállással valósítja
meg céljait. Sokat tesz a magyar közösség mindennapjaiért, szívügyeként kezeli az
oktatást. Munkája nagyon sok
energiát vesz igénybe, nincs
szabadság, nincs hétvége, ha
a telefon csörög, fel kell venni.
De ő nem panaszkodik, nagy
lelkesedéssel, csillogó szemekkel beszél munkájáról.
-Mikor 2010-ben a Magyar
Nemzeti Tanács tagja lettem,
valójában nem is tudtam, hogy
mit vállalok el. Azt tudtam,
hogy az oktatás terén talán
sikerül majd valamit előremozdítani, hogy az oktatással
kapcsolatos munkám által így
is a gyerekek közelében lehetek, így elvállaltam. Már az
első mandátumum során sok
rendezvényen részt vettem,
megismertem az MNT munkáját, és mikor felkértek, hogy
legyek a Végrehajtó Bizottság
elnöke, elvállaltam. Ez most
egy nagyon nagy kihívás számomra, sokkal több lemondással jár, mint ez előző egyszerű
MNT tagság, de nagyon nagy
megtiszteltetésnek éltem meg,
hogy engem kértek fel erre
a posztra. Mióta elvállaltam,

Sorsok és életutak - pillanatkép a törökkanizsai rendezvényről

feladatom az volt, hogy őt megetessem. Ahogy etetgettem,
ő próbált mondani valamit,
de nem sikerült neki, ekkor
megsímogattam. A néninek elkezdett folyni a könnye, megfogta a kezemet, és azt mondta: köszönöm. Akkor éreztem
mindennél erősebben azt,
hogy jó szakmát választottam,
ez az én igazi utam.
Jerasz Anikó pedagógusként, a magyarkanizsai iskolai igazgatóhelyettesként, az

azon vagyok, hogy ezt a munkát a legjobb tudásom szerint
lássam el.
A nem mindennapi beszélgetős est nagy sikert aratott a
nézők körében, egy-egy megható történetet vastaps kísért.
A Vajdasági Magyar Szövetség Női Fórumának rendezvénye, a Mindennapi Hősnőink
Vajdaság mintegy húsz helységében került megrendezésre.
Mihók Anikó
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ROMHÁNYI IBI, SZÍNJÁTSZÁSUNK CSILLAGA

A délvidéki magyar színjátszás nagy tehetsége, a
törökkanizsai születésű művésznő, Romhányi Ibi idén
lenne 77 éves. Negyven
éves színészi pályája során több mint 100 színdarabban játszott, ezek közül
hetvenben fõszereplõként.
Amikor 1959-ben a szabadkai Népszínház magyar társulata bemutatta

c. drámája, mely a Sterija
játékokon ragyogó sikert
aratott, s a kritikák mindenekelőtt Romhányi Ibi játékát emelték ki. Alakításáért Sterija díjban részesült.

nagy színész volt Ő. Olyan,
aki a színpadon érezte magát otthon, aki mindig a tökéletességre
törekedett,
aki számára egy hatalmas
színház volt az egész világ,
s a színészet – véget nem
A szabadkai évek erő- érő szenvedély és alázat.
teljes, meghatározó színészegyéniséggé érlelték.
“Függetlenül művészi páAmikor egy évtized után lyájának alakulásától, Romelhagyta a várost, a Nép- hányi Ibi mindenekelőtt és
elsősorban színpadi színésznő volt és maradt. A
színpad volt az a kifejezési
terület, amely a kétségtelenül lehetetőséget adott neki
arra, hogy mint színésznő a legrejtettebb emberi lényeget a legárnyaltabb
Romhányi Ibi
módon juttassa kifejezéskelte mindig, mégis intenzíre.” – írta róla egyik mélven a színpadon volt. A színtatásában Káich Katalin.
ház volt számára a munka. “
–írta Róla Baráczius Zoltán.

Osborne: Dühöngő ifjúság
című színjátékát, a közönség
és a szakma is nem titkolt
lelkesedéssel
köszöntötte
a fiatal, Törökkanizsáról érkező műkedvelőt, Romhányi Ibit, talán nem is sejtve,
hogy ezzel a köszöntéssel
a Délvidéki magyar színjátszás egyik kimagasló egyéniségét indította el a pályán.
Alakításait nyomon követni szinte lehetetlen. Néhányat szeretnénk felsorolni a
remekbe szabott szerepek
közül,amelyeket a kritika
nem győzőtt ünnepelni: Madách Imre: Az ember tragédiájának Évája, Háy Gyula:
Isten, császár, paraszt című
királydrámájának Borbálája,
Katona József: Bánk bán c.
tragédiájának
Gertrudisa,
vagy Deák Ferenc: Áfonyák

színházat, az Újvidéki Rádió társulatához már egy
ezerarcú, nagy művész érkezett, s az Újvidéki Rádió
volt pályafutásának másik,
szintén jelentős állomása.
Aztán, az 1970-es évek
elején, amikor megalakult az
Újvidéki Színház, a művésznő pályája mindenképpen
rendhagyó fejezettel bővült.
A közönség láthatta Dürrenmatt tragikomédiájában,
Alice szerepében, melyért
a legjobb női alakításként,
Szarajevóban 1974-ben a
Kis- és Kísérleti színházak Fesztiválján Arany Babérkoszorú díjat kapott.
1978-ban
az
Újvidéki
Színház, valószínűleg Harag
György sugallatára, Csehovot akart játszani. A három
nővér szerepében Ladik
Katalint, Bajza Viktóriát és
Olga szerepében Romhányi Ibit láthatta a közönség.
Romhányi Ibinek nem volt
nehéz a magányossá válás pillanatait, gyötrelmeit
a színpadon felidézni. Szabadkai éveire, egyszobás
egyesüllétére gondolhatott,
amikor némán üldögélt a székén. Olgája elfásul, életkedve nyomtalanul eltűnik. Mégis edzetten viseli el sorsát.
A Harag György rendezte
Három nővér a megszenvedett, kibírhatatlan magányról
szól. Ezt Olga –Romhányi Ibi
– Irinától és Másától eltérően
sztoikus hősiességgel éli át.
Tündöklő egyéniség és

“Romhányi Ibi mindig hűvösen, talán szerény szkepticizmussal nézte maga és
színháza körül a nagy mozgolódást. Mosolygott. Ő tudott valamit……Tudta, hogy
minden színészi eszköz csupán annyit ér, amennyire az
alkotó mondanivalóját szolgálja. Sohasem játszotta túl
szerepeit, alázattal közelítette meg a figurát. Maga a
színészet talán nem is érde-

A színészt halála után két
sír zárja magába: a föld és
a feledés. A holnap az idő
hajóján tovaúszik a neveddel. De mi, akik szerettünk,
becsültünk Téged, nem engedjük e hajót végleg eltűnni. Mindig lesznek, akik
emlékeznek Rád, a színművészet egén oly szépen
ragyogó délvidéki csillagra.

Romhányi Ibi emléktáblája szülőházán, Törökkanizsán
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