„Nekem áldott
az a bölcső,
mely magyarrá
ringatott.”
(Arany János)
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Kiadja: Törökkanizsa és Vidéke Egyesület

INGYENES

A MI T Ö RÖ KKANI ZS Á N K É R T !

A küszöbönálló köztársasági, tartományi és helyhatósági választásokat éppen
a törökkanizsai búcsú, Szent
György védszentjének napján tartják, s így talán fogalmazhatunk úgy, hogy idén
április 24-e kétszeresen is
jeles nappá lépett elő Tisza-parti
városkánk
magyar közössége számára.

Törökkanizsán kilenc évvel ezelőtt alakult meg a
Vajdasági Magyar Szövetség helyi szervezete, képviselői pedig folyamatosan,
immár
nyolc éve dolgoznak az Önkormányzatban.
A mögöttünk álló közel egy
évtized legfontosabb mozzanatairól, törekvéseiről a
teljesség igénye nélkül be-

szélgettünk el Újhelyi Nándorral, a községi képviselő-testület elnökével, aki a
Vajdasági Magyar Szövetség
önkormányzati listavezetője
a vasárnapi választásokon.
- Valóban nehéz a mögöttünk lévő, felelősségteljes
munkával és munkában eltelt
évekről mindenre kiterjedő
áttekintést adni. Feltétlenül el
kell mondani azonban, hogy
miután a 2008-as választásokon a VMSZ listája, amely
az Összefogás Törökkanizsáért jelmondatot viselte,
jó eredményt ért el, s a helyi magyarság legitim képviselethez juthatott az Önkormányzatban, bizony több
évtizedes lemaradást kellett leküzdenünk, pótolnunk!
(folytatás a 4. oldalon)

Újhelyi Nándor,
a VMSZ törökkanizsai önkormányzati
listavezetője

A VÁLASZTÁSOK EREDMÉNYE
A HELYI POLGÁROKON MÚLIK
Potápi Árpád János magyar
nemzetpolitikáért felelős államtitkár Pásztor Istvánnak, a
Vajdasági Magyar Szövetség
elnökének kíséretében 2016.
április 20-án ellátogatott Törökkanizsára, ahol a VMSZ helyi és községi tisztségviselői,
köztük Újhelyi Nándor, a párt
községi szervezetének elnöke
és Ft. Sóti János törökkanizsai
plébános fogadta a vendégeket, akik először a felújí-

tás alatt álló Szent György
templomot, majd a Gimnáziumot és a Branislav Nušić
Könyvtárat tekintették meg.
- Templomunk felújításában
eddig is jelentős szerepet vállalt az anyaország, az államtitkár úrtól pedig további támogatásra kaptam ígéretet...
Jelenleg ott tartunk, hogy elvégeztük a falak szigetelését.
(folytatás a 3. oldalon)

XI. KÖZSÉGI NÉPTÁNCSZEMLE

Potápi Árpád János magyar nemzetpolitikáért felelős államtitkár látogatása
Törökkanizsán, a Szent György templomban

Az idei törökkanizsai Községi
Néptáncszemlét a fennállásának 25. évfordulóját ünneplő Tiszagyöngye Művelődési Egyesület szervezte meg.
A törökkanizsai színházteremben tetház előtt lezajlott
nagyszabású rendezvényen
községünk összes néptánccsoporttal rendelkező művelődési egyesülete képviseltette magát, összesen
közel
kétszáz
fellépővel.
A rendezvényt Jaksa Róbert, a törökkanizsai községi tanács tagja nyitotta meg:

- A néptánc sokak szerint a
néphagyományok legszebbike, amely leginkább megérinti az ember szívét, örömmel
tölti el a lelkét. Örökségünk
részeként a néptáncot nem
kell tájházba menteni, hogy
megőrízzük a jövő nemzedékének. Csak táncos láb,
jó koreográfia s a múltunk
iránt érzett tisztelet és felelősség kell ahhoz, hogy
továbbéljen hosszú évtizedeken, évszázadokon át.
(folytatás a 7. oldalon)
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JÓ AZ, HA AZ ENYÉIM SZIDNAK,
AZ ELLENZÉK PEDIG MEGDICSÉR

Dr. Szili Katalin, Magyarország
miniszterelnöki megbízottja

Egy nem mindennapi hősnő Törökkanizsán – Beszélgetés dr. Szili Katalinnal
Szili Katalin tényleg egy
nem mindennapi hősnő. Nem
is tartja magát annak, mert
szerinte azok a hősnők, akik
a mindennapok harcát megvívják, akár anyaként, akár
feleségként, akár közéleti
szereplőként. A jó kedélyű,
humoros megjegyzésekre is
hajlamos politikusnő, aki két
mandátumban a Magyar Országgyűlés elnöke, egyben
a demokratikusan választott
országgyűlések történelmében első női elnöke volt, nagy
népszerűségnek örvendett,
és örvend ma is. Hat évvel
ezelőtt kilépett a Szocialista Pártból és Szociális Unió
néven saját pártot alapított,
amelynek elnökévé is választották, de 2013 óta elnöke a Közösség a Társadalmi
Igazságosságért Néppártnak
is. Ma miniszterelnöki megbízottként a Kárpát-medence magyarságának autonómia-törekvéseit koordinálja.
A bánáti városkába a Vajdasági Magyar Szövetség Női

Fórumának meghívására, a
Mindennapi hősnőink sorozat
rendkívüli beszélgetőestjére
érkezett. Mondanunk sem
kell, a Branislav Nušić
Könyvtárban telt ház fogadta és hatalmas taps kísérte ki. Dr. Szili Katalinnal az
est után beszélgettünk el.
- Mindig derűs, vidám és mosolygós, sohasem veszíti el
józan ítélőképességét, pedig
cseppet sem zökkenőmentes
politikai pályafutása során
rengeteg támadásnak volt kitéve. Árulja el, hogy csinálja?
- Azt hiszem, hogy az embernek nagyon jó indíttatást
ad az, ha olyan emberekkel
kerül kapcsolatba, akik maguk is tudják, hogy mit szeretnének. Amikor felvállaltam
az autonómiával kapcsolatos
tevékenységek irányítását,
az volt a vezérelvem, hogy a
közösségeknek kell megfogalmazniuk saját elképzeléseiket. Én azért vagyok, hogy
elősegítsem a párbeszédet,
az együttműködést. Nagy
erőt adnak ehhez maguk a
közösségek, az, hogy látom,
mindenütt a békességre, a
párbeszédre, az együttműködésre vágynak. Ezért is örültem a VMSZ meghívásának,
hogy jöjjek el a Vajdaságba,
beszélgessek az itteni magyar fiatalokkal, megtudjam,
hogy ők hogyan látják a tartomány jövőjét, azt, hogy a vajdasági magyar párt hogyan
készül a választásokra, a Női
Fórumon pedig arról tudtunk
elbeszélgetni, van-e és ha
igen, milyen szerepük van a
nőknek a politikában. Nagy
politikai múlt áll mögöttem, de
a Kárpát-medencei magyarság autonómia-ügye óriási
késztetést jelent számomra,
hogy tovább folytassam ezt
a nemzetpolitikai munkát.
- Amit a politikában meg

Dr. Szili Katalin és a két műsorvezető

kell mondani, azt a férfiakra kell bízni, de amit meg
is kell csinálni, azt a nőkre. Mivel nagyon kellemes
humora van, nem tudom,
viccnek vagy valós megállapításnak szánta-e ezt a
megjegyzését? A főleg nőkből álló hallgatóság mindenesetre kacagva helyeselte.
- Állítólag ezt Margaret
Thatcher, korábbi brit miniszterelnök asszony, a Vaslady
mondta. Valószínűleg ő is
magából kiindulva mondta
ezt, de nyilván van ebben
nem kevés igazság. Ezért
is tartom fontosnak, hogy a
férfiak és nők aránya egyensúlyban legyen a politikában
is. Ha jól megnézzük a különféle közösségeket, civil
szervezeteket, amelyeknek
általában női vezetőjük van,
azt tapasztaljuk, hogy ott

század kihívásai közepette ezek az erények nagyon,
de nagyon szükségesek.
Azt
mondta
magáról,
hogy
keresztényszocialista
politikus.
- A keresztény-szociális
eszmerendszer a 19. század végén alakult ki, de
Magyarországon soha nem
tudott kellően megragadni.
Talán azért, mert anno a
baloldal azt mondta, hogy jön
egy politikai erő azzal, hogy
baloldalibbnak mutatja magát, mint én, a konzervatív
oldal meg mindig azt mondta, hogy lehet egy politikai
szubjektum keresztényebb,
mint én. Szerintem pedig ma
éppen a keresztény-szociális eszmerendszer áll legközelebb a baloldalhoz. A
magyarországi baloldal úgy
alakult ki, hogy ez egy nem

Mindennapi hősnőink közönsége

sokkal pezsgőbb az élet. Én
úgy érzem, hogy ebben a kiszolgáltatott világban a jövő
abban van, hogy egy nő, aki
inkább a szívével gondolkodik, sokkal inkább tudja
szavatolni a biztonságérzetet saját közösségének is.
- Ha már megemlítette a volt
brit miniszterelnök asszonyt,
megkérdezném, hasonlít-e
Ön valamiben a Vasladyre?
- Szerintem nem, esetleg
határozottságom hasonlítható hozzá. Személyesen nem
találkoztam vele, közelebbről
tehát nem is ismerhetem, de
azt hiszem, hogy egy nő akkor lehet hosszú távon is sikeres a politikában, ha nem
a férfiak pályájára akar betörni, hanem helyette megőrzi azt a fajta különlegességet, amit a női lélek, a női
alkat adhat, amiben benne
van a kooperációkészség, a
párbeszédkészség és kompromisszumkészség. A 21.

nemzetben gondolkodó, és
nem a keresztény eszmerendszert valló, holott általában a szociáldemokrata pártok ezekben gondolkodnak,
és nem ateisták. Én egy ilyen
baloldali politikai erőben hiszek, amelyik nem lehet nemzet- és keresztényellenes.
Sajnos a mai magyar politikai palettán a konzervatívoktól balra nem lehet találni olyan politikai erőt, amely
ezt képviselné, holott szükség lenne rá, mert akkor
olyan kapcsolatokat alakíthatna ki más politikai szubjektumokkal, amelyek lényegesen lecsökkentenék a
szélsőségek szóhoz jutását.
- Az Országgyűlés elnöki
székében Áder Jánost, Magyarország mai köztársasági
elnökét váltotta és 2002-től
2009-ig a demokratikusan választott Parlamentek történetének első női elnöke lett. Mit
jelentett ez az Ön számára?
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- Nagyon büszke voltam,
hogy női házelnöke lett Magyarországnak. Voltak hölgyek
a parlamentek élén máshol is
a környéken, például Szerbiában, egy időben a 28 uniós
tagállam közül hat országnak
volt női házelnöke. Kevesen
voltunk, de kiválóan együttműködtünk. Házelnökként én
igyekeztem mindig fenntartani
azt az intaktságot, hogy ugyanazt a párbeszédet tartsam fenn
saját pártom felé, akik engem a
házelnöki székbe emeltek, és a
többi politikai erő irányába is.
Mindig azt vallottam, hogy akkor járok jó úton, ha a sajátjaim szidnak, az ellenzék pedig
dicsér, mert akkor én valóban
kellő távolságot tudok tartani minden politikai erőtől. Lehet, nem véletlen, hogy több
elismerést kaptam a jobboldaltól, mint saját pártomtól.
- Ma a miniszterelnök megbízottja. Mi a dolga egy ilyen megbízottnak? Egy adott feladat
elvégzésével, az Ön esetében
az autonómiakoncepciók ös�szehangolásával és kidolgozásával bízzák meg, és ha vége,
megszűnik a megbízatás?
- Ha én eljutok oda, hogy
eleget tegyek a vállalt feladatoknak, mint azt a beszélgetés során is mondtam, hogy
az idén a területi autonómia
szórvánnyal kapcsolatos kérdéseit dolgozzuk fel, elégedett
leszek, ha kijelenthetem, hogy
én befejeztem a munkámat.
Bár úgy lenne, hogy ez az elkövetkező egy-két évben megtörténjen, de ha eljutok addig,
hogy a magyar civil társadalom és a politikai szervezetek
között létrejön egyfajta egyetértés bizonyos alapvető elvekben a saját közösségét érintő
autonómia kérdésében, akkor
én elláttam feladatomat. Az én
misszióm tulajdonképpen nem
más, mint próbálkozás a tüzet a
vízzel összebékíteni. Amennyiben ebben sikert érek el, akkor
állíthatom, hogy eljutottunk az
autonómia kérdései előkészítésének arra a fokára, amikor
a többi már nem rajtunk múlik.
Ma még sajnos ott tartunk, persze nem itt Vajdaságban, hogy
nem tudunk egy egységes autonómia-koncepciót felmutatni.
Ennyi volt beszélgetésünk dr.
Szili Katalinnal, aki közvetlenségét demonstrálva mindenkitől kézfogással búcsúzott el és
sorra fényképezkedett az eseményen megjelentekkel. A népszerű politikusnőről elmondunk
még annyit, hogy több magyarországi város díszpolgára, aki
a Báthory-díj mellett kiérdemelte a Francia Becsületrendet is.
Bödő Sándor

A VÁLASZTÁSOK EREDMÉNYE
ELSŐSORBAN A HELYI
POLGÁROKON MÚLIK

( folytatás az 1. oldalról)

Száradás után sor kerülhet
a vakolásra, festésre. Szeretnénk megjavíttatni az orgonánkat, hiszen eléggé rossz
állapotban van, s jó lenne a
képeket is restaurálni, meg
a Szent Györgyöt sárkánnyal
ábrázoló oltárképet szintén
rendbe kellene hozni. A magyarországi támogatások mellett persze mi magunk szintén
hozzátesszük a mi részünket,
a hívek is adakoznak, s az
Önkormányzat is segít bennünket minden évben - nyilatkozta a templomi látogatást
követően Sóti János plébános.
A Branislav Nušić Könyvtárban Romhányi Gabriella
könyvtáros beszámolt a vendégeknek a magyar nyelvű könyvállományról, amely
ugyan a helyi magyar lakosság számarányának megfelelően, a teljes állomány 30
százalékát teszi ki, de például
a gyermekkönyveket és a kötelező olvasmányokat újítani kellene, mert a meglévők
már nagyon elhasználódtak.
- Minden választás a helyi
embereken múlik, mi csak
igyekeztünk minden segítséget megadni ehhez. Közülük
természetesen az 50 milliárd
forintos gazdasági támogatás
a legjelentősebb, amely mára
már a megvalósítás fázisában van. A kampány során
igyekeztünk kiemelni azokat a jelentős eredményeket,
amelyeket az elmúlt években
a Vajdasági Magyar Szövet-

séggel közösen értünk el, egy
hasonló folytatásra azonban
csak akkor lesz mód, ha a
polgárok elmennek szavazni
és megerősítik a Vajdasági
Magyar Szövetségbe vetett
bizalmukat. Örülünk annak,
hogy közösen, lépésről lépésre sikerül megvalósítanunk
a templom felújítását, örülünk annak, hogy ismét nyílt

magas rangú magyar politikusoktól kapott biztatásra utalt,
amit azok a pártnak a választási kampány során nyújtottak.
- A Szent György templomban tett látogatásunknak szimbolikus jelentése
is lehet, hiszen a választásokat éppen Szent György
napján tartjuk. Arra kérem a
törökkanizsai magyar válasz-

Potápi Árpád János államtitkár, Pásztor István, a VMSZ elnöke
és vendéglátói a törökkanizsai könyvtár előtt

egy magyar tagozat az itteni
Gimnáziumban, arra pedig itt
és ma tettem ígéretet, hogy
mindent elkövetek majd, hogy
felújítsuk a törökkanizsai
könyvtár magyar könyvállományát is - nyilatkozta Potápi
Árpád
János
államtitkár.
Pásztor István értékelése
szerint Potápi államtitkár úr
látogatása a választási kampány vége előtt végérvényesen feltette az i-re a pontot.
Ezzel tulajdonképpen arra a

tópolgárokat, hogy templomuk védőszentjének ünnepén menjenek el szavazni,
voksoljanak minden szinten
a Vajdasági Magyar Szövetség listájára, hiszen maguk
is beláthatják, hogy mennyit
köszönhet az itteni magyarság például annak, hogy képviselete van a törökkanizsai
Önkormányzatban - mondta
Pásztor István, a Vajdasági
Magyar Szövetség elnöke.
Bödő Sándor

TÖRÖKKANIZSÁN, HELYHATÓSÁGI SZINTEN ÖT LISTA

A községi képviselő-testület
tanácsnokainak
megválasztására vonatkozó választási
listák átadására kijelölt határidő április 8-án 24 órakor
letelt, s
Törökkanizsa Községi Választási Bizottsága,

élén Nikola Lunc elnökkel és
Boško Majstorović titkárral,
az alábbi listákat hirdette ki:
1.lista: Aleksandar Vučić–
Szerbia
győzedelmeskedik,
2.lista: Demokrata Párt, 3. lista: Vajdasági Magyar Szövet-

ség –Pásztor István, 4. Ivica
Dačić – Szerbiai Szocialista
Párt, 5. Vajdasági Szociáldemokrata Liga–Nenad Čanak.
A Községi Választási Bizottság
kéri a polgárokat, hogy 2016.
április 24-én (vasárnap) a köztársasági, tartományi és helyhatósági választások napján
érvényes, a személyazonosság
megállapítására szolgáló dokumentumot vigyenek magukkal
(személyi igazolvány, járművezetői engedély vagy útlevél).
A szerbiai általános választások napján, április 24-én a
szavazóhelyek 7.00-től 20.00
óráig lesznek nyitva, melyeken
a Szerb Köztársaság Nemzetgyűlésének, Vajdaság Autonóm
Tartomány Képviselőházának
tagjait és az önkormányzatok
községi
képviselő-testületei
tanácsnokait választják meg.
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A M I T Ö R Ö K K A N I Z SÁNKÉRT !
( folytatás az 1. oldalról)

Elsősorban azokra a kérdésekre gondolok, amelyek nemzeti önazonosságunkat érintik.
Olyan alapvető kérdésekre
kellett hathatós megoldást felkutatnunk, mint például a magyar művelődési egyesületek
működési feltételeinek bizto-

pai Uniós szintekig politizál. Ez
jelenti a közösségfejlesztés, a
megmaradásunkért folytatott
harcunk egyik tartóoszlopát.
Nem tudom úgy elképzelni az
elkövetkező időszakot, hogy a
törökkanizsai magyar közösségnek ne legyen legitim képviselete az Önkormányzatban.

Az Önkormányzat épülete

sítása, illetve a község minden településére kiterjedően a
művelődési élet újjászervezése, új művelődési egyesületek
megalakítása. Erőfeszítéseket kellett tennünk a hivatalos
nyelvhasználat gyakorlatban
történő megvalósításáért, de
az anyanyelvű oktatás és tájékoztatás terén szintén akadt
munkánk bőségesen. Azóta,
szerénység nélkül állíthatom, sokat javult a helyzet.
Mára eljutottunk oda, hogy
az előbb említett alapvető kérdéseken túlmenően a szociális védelem, a mezőgazdaság
vagy az infrastruktúra terén is
megoldásokat keresünk, találunk. Ezért elengedhetelen,
hogy minden szinten legyenek képviselőink! Hiszen képzeljük csak el, hogy azokat a
beruházásokat, fejlesztéseket,
amelyeket sikerült megvalósítani mondjuk a művelődés
vagy az oktatás terén, hogyan
hozhattuk volna létre, ha nem
rendelkezünk érdekképviselettel Vajdaság Autonóm Tartomány
Képviselőházában
vagy a Köztársasági Parlamentben? Rá kell mutatnom
továbbá, hogy a törökkanizsai
magyar közösség életében kiemelt fontosságú, hogy erős
érdekképviselete van a Magyar Nemzeti Tanácsban...
Az érdekképviselet kapcsán
szeretném
kihangsúlyozni,
hogy az Európai Néppárt Társult Tagjaként a Vajdasági Magyar Szövetség olyan komoly
politikai érdekvédelmi szervezetként van jelen, amely a helyi
közösségi szintektől az Euró-

E vonatkozásban pedig legitim
képviseletként kizárólag a Vajdasági Magyar Szövetségre
gondolok! Nem azért jelentem
ki mindezt, mert mi vagyunk
a legszebbek, legjobbak, legokosabbak, vagy mert féltem
a jelenleg betöltött tisztségemet. Csakis azért mondom,
mert úgy gondolom, hogy amikor az elmúlt időszakban bármikor, bármilyen probléma,
fennakadás jelentkezett közösségünkben (kis létszámú
tagozatok bezárása, anyanyelven történő oktatás stb.), mi
voltunk azok, akik ténylegesen
mindent megtettünk, ahogy
mondani szokás, minden követ megmozgattunk annak
érdekében, hogy a közösség
egészét vagy az egyént érintő gondokat kiküszöböljük.
Nem állíthatom, hogy minden
esetben sikerült, de
szívvel-lélekkel, célunktól el nem
térve azon dolgoztunk, hogy
segítsünk az embereknek.
Hiszem, hogy a nehéz gazdasági helyzet s az elvándorlás hatásaitól nem mentes
légkörben, melyben mindennapjainkat éljük, mindannyian
a biztos pontot, a megbízható
embereket választjuk. Azokat,
akikre mindig számíthattunk és
számíthatunk a jövőben, azokat, akik mögöttünk állnak, biztos hátteret, támaszt nyújtva
számunkra. Hiszem, hogy őket
ajándékozzuk meg bizalmunkkal, s nem adunk hitelt azoknak az ígéreteknek, amelyek
csak négyévente érkeznek
meg hozzánk, mindig más-más
emberek ajkáról. E tiszavirág

életű, kizárólag a kampányra
épülő s összpontosító hangzatos szólamoknak egyetlen
közös vonása a jószándék és
az őszinteség teljes hiánya.
Tévedés azt hinni, hogy bármely más politikai párt partnerként néz ránk. Sajnos ki
kell mondanunk, hogy mindent
megtesznek annak érdekében,
hogy minél több szavazatot
begyűjtsenek a magyar szavazótestületből, s azért, hogy
az Önkormányzat munkájából
a későbbiek során akár kizárhassák az egyetlen magyar
politikai pártot, vagy csupán
kisebb hatásköröket bízzanak
rá. Szeretném kihangsúlyozni,
hogy minden egyes, a Vajdasági Magyar Szövetségre leadott szavazat a törökkanizsai
magyar közösséget fogja erősíteni és nem szolgál a különböző újvidéki vagy belgrádi pártok zsákmányaként.
- Visszatekintve az elmúlt nyolc évre, melyek
azok a pillanatok, események, amelyek kiérdemelték
a legemlékezetesebb jelzőt?
Egy törökkanizsai Mikulásváráskor esett meg, amelyet
a Szent György templomban tartottunk. Sok-sok gyerek ült a padokban, lehettek
vagy kétszázan. Végre valahára megérkezett a Miklulás,

bavaló. Hiszen a törökkanizsai
gyerekek már úgy nőnek fel,
hogy magától érthetődőnek
érzik a település hagyományos, magyar nevének használatát. Merthogy – mondjuk
ki őszintén – Törökkanizsát
nem mindig emlegették így,
sem hivatalosan, sem pedig a
köznyelvi megszólalásokban...
Hadd osszak meg Önökkel
végül egy másik, szívemhez
közel álló történetet, amely az
első Szent István- napi ünnepségek valamelyikén történt.
Egy idősebb törökkanizsai
polgár azt mondta nekem:
-Nándor, amikor csapatoddal
elkezdtétek rendbehozni a dolgokat, nem gondoltuk volna,
hogy ilyen horderejű álmok megvalósítására lesztek képesek!
Mindez itt, Törökkanizsán
nem arról szól, hogy engem
vagy munkatársaimat valaki
megdícsérte. Sokkal inkább
arról, hogy a törökkanizsai közösséget méltatták, azt a kitartó közösséget, mely megtalálta
helyét, rádöbbent saját értékére, annak súlyára, felelősségére és lehetőségeire, arra, hogy
összefogással nincs lehetetlen,
nincs megvalósíthatatlan cél.
Április 24-e nemzeti önazonosságunk s hagyományaink szempontjából fontos
ünnep Törökkanizsán, ame-

Törökkanizsa kétnyelvű helységnévtáblája

aki (véletlenül-e vagy szándékosan) de azt találta mondani: a messzi Lappföldről
Kneževacon át vezetett útja,
ezért hát betért hozzánk. Alighogy elhangzott a mondókája,
a gyerekek kórusban kiabálták
a helyesbítést: nem Kneževac,
hanem Törökkanizsa! Csak
úgy zengett tőle a templom...
Ez az egyik pilllanat, amelyre mindig emlékezni fogok,
hiszen azt bizonyítja, hogy
a harc, amelyet a hivatalos
nyelvhasználatért vívtunk, s
amelynek eredménye a község
magyar neve is, nem volt hiá-

lyet úgy tudunk teljessé tenni, ha törvényadta jogunkkal
élve megerősítjük a magyar
közösség holnapját, boldogulását azzal, hogy minden
szinten a Vajdasági Magyar
Szövetség listáit támogatjuk.
Elértük – folytassuk együtt!
Úgy érzem, hogy a 2008as
jelmondatot
kokárdaként a mostani választásokon
is
kitűzhetnénk:
Összefogás
Törökkanizsáért! A mi Törökkanizsánkért.
Lejegyezte:
Mihók Kucora Eszter
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RESTAURÁLÁS ELŐTT A SZENT GYÖRGY
TEMPLOM ORGONÁJA

Apró Tibor, Vajdaság egyetlen
orgonaépítő mestere

Kiváló mesteremberként a
topolyai Apró Tibor Vajdaságban az egyetlen, aki elmondhatja magáról: ismeri a gyönyörű
orgonaszó titkát. Szerbiában
ilyen képzés egyáltalán nincs,
így tanulmányait külföldön kellett elvégeznie, hogy aztán
2009-ben a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
hangszerészképző szakán átvehesse az orgonaépítő sza-

RÉGI-ÚJ
SÉTÁLÓUTCA
A községi költségvetésből 5
millió dinárt fordítanak Törökkanizsa
központjában
a
járdák javítására, mellyel a
városközpont is megszépül.
Az előkészületek már lezajlottak, míg a munkálatokat április
második felében végzik, s azok
a hónap végéig be is fejeződnek.
A beruházásnak köszönhetően
az I. Karađorđević Péter király
utca mindkét oldalon új aszfalburkolatot kap a Középiskola
és a központi tér közötti szakaszon, továbbá a Koča Kolar
utca, ahol eddig járda nem volt.

kma elsajátításáért járó oklevelet. Annak ellenére, hogy csak
pár éve dolgozik, már ötven és
száz közötti azoknak az egyházi vagy „otthoni” orgonáknak
a száma, amelyek javítása keze
munkáját dícséri. Saját bevallása szerint sohase számolta...
Topolyai műhelyében, a
Köhler harmónium tavalyi felújítása után, hamarosan a törökkanizsai Szent György templom
orgonája kap helyet. A hangszert még az 1910-es éven elején
készítették Temesváron, az akkoriban híres Wegenstein Lipót
műhelyében. (Az újjávarázsolt
Köhler harmóniumot egyébként a tavalyi firigyházi misén szólaltatták meg először).
- A törökkanizsai templom
sokszorosan nagykorúvá érett
orgonája nem hangversenyorgona, tehát csak liturgiához
készült. Értékének szemléltetéseként közölném, hogy
egy hasonló nagyságú, új orgona 45-50.000 euróba kerül.
Teljes javítását nemcsak kora,
de rossz állapota is indolkolja.
Ha bekapcsolják, több hang
automatikusan megszólal, így
tulajdonképpen használhatat-

lan a hangszer. Időközben az
orgonán már végeztek kisebb
javításokat, ám azok nem mindig voltak igazán szakszerűek.
Szétszerelése után az orgonát
elszállítjuk műhelyünkbe, ahol
6-8 hónapig tartó munkálatok
során teljes felújításra kerül
sor, ami a törökkanizsai orgona
esetében azt jelenti, hogy nem
a mai kor igényeit követjük:
restaurálást végzünk – magyarázza a harmincéves Apró

Tibor orgonaépítő mester.
A törökkanizsai Szent György templom a magyarországi
Emberi Erőforrások Minisztériumának másfél millió forintos
segítségének
köszönhetően
ragyoghat majd régi fényében,
s varázsolhat el bennünket
lenyűgöző hangzásával. Az
anyaországi támogatásra a
helyi egyházközség pályázott.

M.K.E

A törökkanizsai Szent György templom felújításra váró orgonája

CSOMAG MINDEN
MAGYAR ÓVODÁSNAK

A
törökkanizsai
magyar
óvodások április 14-én a
Tiszagyöngye
Művelődési
Egyesület székházában alkalmi ünnepség keretében
kapták meg a Rákóczi Szövetség
ajándékcsomagját,
amelyet a Magyar Nemzeti
Tanács Végrehajtó Bizottságának elnökétől vehettek át.
Az óvodások közül fellépett
Szűcs Lénárd, Micsik Áron,
Jeliszejev Tamara, Barna
Kinga, Bacsó Zsanett, Juhász
Jázmin és Mihók Bettina.
A több mint harminc kisgyereket Jerasz Anikó, a
Magyar
Nemzeti
Tanács
Végrehajtó
Bizottságának
elnöke
köszöntötte:
- A csomagokat a Rákóczi
Szövetség biztosította, az a
szervezet, amely négy éve
csatlakozott az MNT beiskolázási programjához. Eddig
ezeket az ajándékokat Vajdaság-szerte 15 községben
osztották ki azoknak a gyerekeknek, akik ősztől iskolába indulnak. Az idei évtől
Szenttamás és Temerin mellett községünk is bekerült a
programba, így már 19 község területén kaphatják meg
a leendő elsősök, illetve ovi-

A csomagokra váró, lelkes törökkanizsai óvodások

sok ezeket a csomagokat.
A programnak van egy másik része is, amely ösztöndíj formájában valósul meg.
Szeptember hónap végén
azok a gyerekek, akik ősztől
magyar nyelven kezdik meg
általános iskolai tanulmányaikat, 10.000 forint értékben ösztöndíjban részesülnek - mondta Jerasz Anikó.
Jerasz Anikó, a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke felhívta a figyelmet arra is, hogy az MNT
szeptemberben kiosztja majd

az úgynevezett beiskolázási csomagot, melyet szintén
minden magyarul tanuló elsős megkap. A csomag értéke megközelítőleg 40 euró, s
minden tanfelszerelést tartalmaz, melyre a kisgyermeknek
az iskolában szüksége lesz. A
magyar gyermekek 3,5 éves
kortól jogosultak továbbá a
Szülőföldön magyarul oktatási-nevelési támogatásra is,
amely egészen a középiskola befejezéséig igényelhető.
Mihók Anikó
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MEGÖNTÖZNÉM SZÁZSZOR IS ÉN,
SZÁLLJON ÁLDÁS RÁJA…
delmesen
végighallgatták
Újhelyi Nándor, a Törökkanizsáért Egyesület egyik
alapítótagjának, a locsolkodás egyik fő szervezőjének szíves köszöntőjét:

Indul a locsolkodás...

Húsvéthétfő reggelén
Törökkanizsa központjában
nem mindennapi látvány fogadta az arrajárókat: fiákerek,
lovak, lovasok, zenészek, no
meg magyar népviseletbe öltözött legények gyülekeztek
sorjában. A Törökkanizsáért
Egyesület és a Tiszagyöngye
Művelődési Egyesület szervezésében (immár ötödször)
locsolkodni indultak mindan�nyian, büszkén ápolva a helyi Ifjúsági Szervezet által újjáélesztett régi hagyományt.
Magyar emberhez illőn
egy kis szíverősítővel indult
a nap, erőgyűjtés gyanánt.
Arra bizony igencsak szüksége volt a vödrökkel és nótaszóval felfegyverkezett csapatnak, hiszen nagyon sok
háznál várták őket jó szóval,
hímes tojással, étellel-ital-

lal, sőt, egy takaros otthonban még illatos nárcisszal is,
amelyet aztán pörge kalapjuk mellé tűztek a legények.
A toroköblögető után el is
indult a csapat, hogy szép
küldetésének eleget tegyen: a
kocsis mellett elhelyezkedett
a Csókai cimborák zenekarának két tagja, szaxofonostul,
harmonikástul, s mosolyogva,
hangos zeneszó mellett, fiákerháton keresztül-kasul járták a mi kis Tisza-parti városkánk vendégszerető katolikus
családjait, de ellátogattak az
Önkormányzatba, sőt a helyi kommunális vállalatba is.
Húsz háznál készültek izgatottan a locsoló legények
fogadására,
többségükben
a Tiszagyöngye Művelődési Egyesület népviseletbe
öltözött táncosai, akik ille-

Pálinkás jó reggelt
kívánok e háznak,
Főképp a dolgos szülők
jól nevelt lányának!
Elmondom én gyorsan
jövetelem célját:
Megöntözöm most a
környék legszebb lányát.
Kívánok e háznak hát
mindenből eleget,
Főképp békességet,
egészséget és szeretetet!
E sorok után aztán a legények sem tétlenkedtek: ketten megfogták a leányzót,
aztán a vödrökből érkezett a

hidegzuhany. A szerencsétől
függően volt, aki csak térdig
lett vizes, mások meg egészen eláztak. Ám egyet se
bánkódtak miatta! Locsolóikkal eljárták a táncot egy-egy
magyar nótára, hímes tojást
adtak látogatóiknak s jobbnál-jobb finomságokkal, étkekkel, s persze még jobb
kedvre derítő kupicányi pálinkával vendégelték meg őket.
Alacsonyan járt már a nap,
mire a legények mindenhol
tiszteletüket tették.
Vajon ki tudná azt megmondani, hogy alkonyatra a locsolókat váró leányok, a
fiákert húzó lovak, a talpalávalóról gondoskodó zenészek vagy maguk a locsoló
legények fáradtak el jobban?
Mihók Kucora Eszter

Locsolkodunk!

HÚSVÉTI - ÉS LOCSOLÓVERSEK VERSENYE

A Törökkanizsáért Egyesület évek óta megszervezi
nagysikerű
szavalóversenyét, mely a Megöntözlek
szépen az ég harmatával
nevet viseli. A szavalóversenyre óvodások és általános iskolások nevezhetnek
be, akik előadhatják kedvenc locsolóverseiket, valamint az ünnephez kapcsolódó húsvéti témájú verseket.
Az idén, csakúgy mint az
elmúlt években, nagy volt
az érdeklődés, összesen 40
gyermek nevezett be a megmérettetésre. A rendezvény
helyszínéül most is a helyi Branislav Nušić Könyvtár dísztermét válaszották.
A szavalatokat háromtagú
zsűri értékelte, melynek elnöke Jerasz Anikó, a Magyar
Nemzeti Tanács Végrehajó
Bizottságának elnöke, tagjai
pedig Makra Daniella osz-

tálytanító és Mihók Anikó
magyar szakos tanár voltak.
A legkisebb szavalók közül, a kiscsoportos Micsik
Áron érdemelte ki az első
helyet, második lett Ábrahám Antal, harmadik Mihók

Bettina. A nagycsoportosoknál Szűcs Lénárd vihette haza az első helyezettnek járó jutalmat, második
lett Jeliszejev Tamara, harmadik Papp Emese. Az
óvodások közül különdíjjal

A verseny résztvevői

jutalmazták Vass Olivért.
Az első és második osztályosok kategóriájában Kiss
Ramóna nyerte el az első díjat, második Likár Márk lett,
harmadik pedig Dobó Attila. Holló Denisz különdíjat
érdemet ki. A harmadik és
negyedik osztályosok közül
Ábrahám Anita bizonyult a
legjobbnak, második László Orsolya, harmadik Faragó Szebasztián lett. Különdíjat kapott Orosz Flóra.
A felsősök közül első
lett Pópity Karina, második Vass Rebeka, a harmadik pedig Vass Máté.
A díjnyertes szavalók értékes könyvjutalomban részesültek, valamint a Magyar
Nemzeti Tanács jóvoltából
a szavalóverseny minden
résztvevője szerény tanszercsomagot vihetett haza.
Mihók Aniko
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( folytatás az 1. oldalról)

XI. KÖZSÉGI NÉPTÁNCSZEMLE

És bizony nincs is szebb annál,
mint látni, hogyan táncolnak a
gyerekeink, hogyan tanulnak
az idősebbektől, a néptánc iránt
elkötelezett szakemberektől,
hogyan ápolják s viszik tovább
a hagyományokat.Úgy gondolom, büszkék lehetünk arra,
hogy Törökkanizsán sokan és
nagy hozzáértéssel, de még
nagyobb lelkesedéssel ápolják eleink örökségét – mondta
többek között Jaksa Róbert.
A szemlén elsőként a házigazda Tiszagyöngye Művelődési
Egyesület Tiszavirág néptánccsoportja kalocsai táncokat
mutatott be, később a néptáncos leányok önálló produkcióként Karikázót táncoltak el,
majd a Tiszafa néptánccsoport szatmári táncokkal szórakoztatta a közönséget. A
szakcsoportok koreográfusa
Sáringer Zoltán, művészeti
vezetője pedig Bartok Zsófia és Romhányi Gabriella.
A törökkanizsai Bánát Művelődési Egyesület legkisebb táncosai Gyermekjátékokat majd
bánáti táncokat mutattak be.

A középső néptánccsoport
Užice környéki és majd Bela
Palanka-i táncokat adott elő, a
legidősebb néptáncosok pedig
Pčinj-vidéki táncokkal léptek

részt vettek a szemlén: képviseltette magát az oroszlámosi
dr. Gavrilo Pekarović Művelődési Egyesület, melynek táncosai szerbiai és leskovaci

A Tiszagyöngye Művelődési Egyesület Tiszavirág néptánccsoportja

színpadra. A néptánccsoportok koreográfusa és művészeti vezetője Ljiljana Ateljević.
A Törökkanizsa községhez
tartozó, környező települések művelődési egyesületei is

táncokat mutattak be Zorica
Vejin és Boris Vejin koreográfiájával. A szerbkeresztúri Milan
Ajvaz Művelődési Egyesület
tagjai bosilegradi táncokkal
tették gazdagabbá a műsort.

A csoport koreográfusa Igor
Popov és Danijel Vilovski, művészeti vezetője pedig Luka
Popov. A rendezvényen fellépett a szerbkeresztúri roma
néptánccsoport
is:
Ágoston Szilvia
koreográfiájával előadásukban roma táncokat láthatott a közönség.
- E szemlét azért szervezzük
meg minden évben, mert a
fellépő egyesületeknek szükségük van arra, hogy mielőtt
bármilyen szerbiai illetve vajdasági szintű megmérettetésen részt vennének, legalább
egyszer bemutassák produkciójukat hazai vagy szomszédos településen. Azért
döntöttünk úgy, hogy Törökkanizsán szervezzük meg ezt a
szemlét, hogy a törökkanizsai
lakosoknak, szülőknek és a
néptánchoz vonzódó gyerekeknek bemutathassuk munkánkat, ezzel is közelebb
hozva mindannyiukhoz a néphagyományokat - mondta Kovács Magdaléna, a szervező Tiszagyöngye Művelődési
Egyesület
elnökasszonya.
Mihók Anikó

MEGTARTOTTÁK A TISZAGYÖNGYE MŰVELŐDÉSI
EGYESÜLET
ÉVI
KÖZGYŰLÉSÉT
Tiszagyöngye Művelő- zati lehetőséget kihasznált,

A
dési Egyesületben 2016.
március 21-én évi közgyűlést tartottak, melynek keretében lezajlott a tisztújító
közgyűlés is - az elnökségi
tagok mandátuma ugyanis március 23-án lejárt.
A közgyűlésen jelen volt a
tagság egyharmada, ös�szesen 43 személy, így
az határozatképes volt. A
Tiszagyöngye
Művelődési
Egyesület tavalyi munkáját
pozitívan értékelték, hiszen
minden tervezett rendezvényt megtartottak, a szakcsoportoknak több hazai és
külföldi fellépésük is volt,
sőt, a csoportok bővültek is.
Sikerült pénzeszközöket fordítani a népviseletek felújítására, amely, remélhetőleg
az idén tovább folytatódik.
A Tiszagyöngye Művelődési Egyesület minden pályá-

és többé-kevésbé sikerült
biztosítani a tevékenységéhez szükséges eszközöket.
Sajnos azonban a tavalyi év
során nem sikerült pénzeszközöket kapni a székház felújításának befejező fázisára.
A jelenlévők egyhangúlag
elfogadták Kovács Magdaléna beszámolóját, melyben összefoglalta az elmúlt
négy év tevékenységét. A
jelenlévők
megválasztották az új elnökségi tagokat, akiknek több mint fele
a fiatalabb korosztály képviselője. Az elnökség 11
tagból áll, mely saját köreiből jelöli ki az egyesület elnökét. Az elnökség tagjai:
Kovács Magdaléna, Dobó
Sándor,
Bergli
Mihály,
Mómity Éva, Basa Krisztina, Ótott Róbert, Mihók
Tünde, Sáringer Zoltán, Mi-

Pillanatkép a Tiszagyöngye közgyűléséről

hók Anikó, Romhányi Gabriella és Újhelyi Nándor.
- A tisztújító közgyűlésen
számos építő jellegű hozzászólást hallottunk. Nagyon
örülnék, ha még több ember
csatlakozna Egyesületünk-

RÓZSAFAÜLTETÉS

A Vajdasági Magyar Szövetség községi szervezete
a Női Fórummal, az Ifjúsági Fórummal és a Nyugdíjas
Fórummal közösen munkaakciót szervezett a község
több településén, melynek
résztvevői rózsafákat ültettek.
-Kissé elhanyagolt vagy elha-

gyatott helyeket szeretnénk
virágdíszbe öltöztetni. Előzetesen természetesen felszántattuk, elgereblyéztük a
megfelelő területeket, s az
akció végén Törökkanizsán a
futballpálya mellett ültettük el
a várhatóan hamarosan ezernyi színben pompázó rózsa-

fákat, továbbá Firigyházán
a Ricze-emlékház udvarán,
Oroszlámoson a temetőben,
valamint Majdányon, a templomkertben - mondta Orosz
Urbán Csilla, a VMSZ Női Fórumának törökkanizsai elnöke.
Mihók Anikó

höz, hogy a további munka
méginkább sikeres lehessen
– mondta a Tiszagyöngye
Művelődési Egyesület elnöke, Kovács Magdaléna.
Mihók Anikó

7

8

MAJDÁNY ÉS RÁBÉ
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ÚJ BÚTORT VITTEK A KÉPVISELŐJELÖLTEK A
MAJDÁNYI ÓVODÁBA
zeti Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke, önkormányzati képviselőjelölt, átadta a
gyerekeknek a magyarországi
Rákóczi Szövetség iskolakezdési csomagjait is, amelyekben könyvtartókat, tolltartókat,
filctollakat, színes ceruzákat
és meséskönyvet is találtak a
gyerekek.
-Törökkanizsa község ebben az évben került bele ebbe
a programba, a magyarországi
Rákóczi Szövetség által biztosított támogatási rendszerbe.
A csomagok mellett a diákok,
akik magyar nyelven kezdik
meg szeptemberben az első

működik két összevont tagozat, nekünk pedig elsődleges
célunk, hogy ezek, legalább
a most meglévő formában, a
jövőben is működni tudjanak –
hallottuk Jerasz Anikótól.
Majdányra ellátogatott Kormányos László a VMSZ tanácsának csókai tagja, tartományi
képviselőjelöltje is, aki szerint
példaértékű a törökkanizsai
közösség támogatása, amivel a két kis falut, Majdányt és
Rábét segíti illetve kis létszámú óvodai és iskola tagozatainak megmentését igyekszik
elérni.
-Tiszta szívből szeretnék

Új színben tündököl a majdányi Művelődési Otthon

Majdányra látogattak kedden, április 19-én a Vajdasági Magyar Szövetség önkormányzati, tartományi illetve
köztársasági képviselőjelöltjei.
A küldöttség, amelyet a
Majdány-Rábé helyi közösség elnöke, a tanács tagjai és
a helybeli vmsz-es képviselőjelöltek fogadtak, először a
felújítás alatt álló Művelődési
Otthonba látogatott el, majd
felkereste az iskola épületében
működő helyi óvodát. A látogatást követően helyszíni sajtótájékoztatóra került sor.
-Az elmúlt néhány évben Törökkanizsa község területén,
különösen pedig az olyan kis
településeken, mint Majdány
és Rábé, viszonylag nagy beruházásokat tudtunk megvalósítani – nyilatkozta Újhelyi
Nándor, a Vajdasági Magyar
Szövetség törökkanizsai önkormányzati választási listájának a vezetője. - Ma például
megtekintettük azokat a felújítási munkálatokat, amelyek
az elmúlt néhány hónapban
lettek megvalósítva a Művelő-

dési Otthonban. A homlokzat
teljesen fel lett újítva, a nyílászárókat is lecseréltük. Fontos
még kiemelni, hogy az elmúlt
időszakban komoly támogatásokat kapott a helyi óvoda és
az iskola is. Az itteni tagozatokról tudni kell, hogy egyrészt
összevont, másrészt kis létszámú tagozatok, éppen ezért
kiemelt fontosságúnak tartjuk,
hogy ezeket a tagozatokat az
elkövetkezőkben is megtartsuk. Célunk elérése érdekében különféle támogatásokat
nyújtottunk az óvodának és iskolának, mint ahogyan ma is,
amikor átadtuk az új székeket
és asztalokat az óvodásoknak,
az iskolai előkészítősök pedig
megkapták a Rákóczi Szövetség beiskolázási csomagjait.
A tagozatok megtartását igyekeztünk segíteni azzal is, hogy
az elmúlt két évben Majdányon
és Rábén teljesen ingyenes
volt az óvodai szolgáltatás.
Miután az öt óvodás csöppség kipróbálta az új székecskéket és a kis asztalokat,
Jerasz Anikó a Magyar Nem-

Jerasz Anikó, a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke
beszélget a majdányi óvodásokkal a Rákóczi csomagok kiosztása után

osztályt, egy ösztöndíjban is
részesülni fognak, ami 10 ezer
forint értéket tesz ki. Az utóbbi
időben a Magyar Nemzeti Tanács mindent megtett annak
érdekében, hogy a kis létszámú tagozatok megmaradjanak,
önállóan működjenek, ne kerüljenek összevonásra. Törökkanizsa községben éppen itt
Majdányon és Oroszlámoson

gratulálni a majdányiaknak,
a Majdány-Rábé helyi közösségnek, a törökkanizsai önkormányzatnak és természetesen
a Magyar Nemzeti Tanácsnak
is, hogy ezt a kis települést
ennyi mindennel megajándékozta – mondta Kormányos
László a látogatás végén.

ŐRIZZÜK A TEMPLOMOT S AZ ISKOLÁT...

Nyilas Mihály, a tartományi kormány alelnöke, az Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi
– Nemzeti Közösségi Titkárság titkára március 30-án látogatást tett az általános iskola
majdányi
kihelyezett
tagozatán és az óvodában.
Nyilas Mihály elmondta: a Tartomány és a község oktatási
intézményeinek együttműködése szoros és gyümölcsöző.
Ez abból is látszik, hogy a
Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola esetében sikeresen
pályáztak a tavalyi év folyamán.
Olyan kis települések vonatkozásában, mint Majdány
és Oroszlámos, kiemelkedő fontossággal bír, hogy

megmaradjanak
az
iskolai és óvodai tagozatok.
Ennek érdekében az elmúlt időszakban mindent megtettünk.
A
Helyi
Közösség
a
törökkanizsai Önkormányzat,
az MNT és a Tartomány támogatásával a jövőben is megtartjuk a meglévő tagozatokat.
A BGA Zrt. támogatásával már
2 éve ingyenes az óvodai ellátás a majdányi óvodások számára, köszönve az Óvoda a világ végén pályázatnak, melyet
a Majdány-Rábé helyi közösség illetékesei álmodtak meg.
A 2016-os költségvetésnek köszönhetően előláttunk olyan
eszközöket, amelyek lehetővé teszik az ingyenes uzsonnát az iskolások számára.

Nyilas Mihály, Bajić Snežana, Jerasz Anikó
és Újhelyi Nándor a majdányi iskolában

Bödő Sándor
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BIZTOS PONT AZ IFJÚSÁGNAK

Ifjúsági Iroda átadása Oroszlámoson

A Vajdasági Magyar Szövetség törökkanizsai szervezetének keretein belül
csaknem a megalakulás óta
tevékenykedik az Ifjúsági Fórum, amely tavaly ősszel községi és tartományi szinten is
újraalakult. A törökkanizsai
fiatalok aktívan kiveszik részüket a munkából, legyen
szó bármilyen akcióról vagy
rendezvényről. Első közös
összejöveteleiken
egyhangúlag megfogalmazták, hogy
szükség lenne egy saját kis
helyiségre. A fiatalok összefogtak, felújítottak egy régi
irodahelyiséget s a legszükségesebb bútordarabokkal,
asztalifocival, társasjátékokkal otthonosan berendezték.
A valamikori Szövetkezeti
Otthon emeletén lévő Ifjúsági Iroda ünnepélyes megnyitóját 2016. április 9-én tartották meg, amelyen Ung Anita,

a Vajdasági Magyar Szövetség törökkanizsai Ifjúsági Fórumának elnöke üdvözölte a
jelenlévőket.
- Összejöveteleinken szép
lassan megfogalmazódott az
igény egy saját kis irodára,
ahol a fiatalok összejöhetnek,
barátkozhatnak,
terveket
szőhetnek, részt vehetnek a
közösségi életben - fogalmazott Ung Anita.
Újhelyi Nándor, a VMSZ
törökkanizsai községi szervezetének elnöke a megnyitón kiemelte: nagyon büszke
arra, hogy az április 24-én
sorra kerülő önkormányzati
választások listáján az első
tíz jelöltből öt a fiatal nemzedék képviselője.
A megnyitón a sok helybéli érdeklődő mellett többek
között részt vett Fehér Szabolcs, a VMSZ Ifjúsági Fórumának elnöke, Horváth Noé-

mi, a VMSZ Női Fórumának
elnöke, Jerasz Anikó, a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke,
Pék Zoltán és Erdélyi Lenke,
a VMSZ elnökségi tagjai, valamint Vicsek Annamária és
Kiss Gyula, a VMSZ köztársasági képviselőjelöltjei is.
A törökkanizsai VMSZ Ifjúsági Fórumának tagjai szeretnék, ha tagságuk a jövőben bővülne és egyre több
fiatal csatlakozna hozzájuk,
hogy közös erővel tudjanak
tenni azért, hogy a helybéli
magyar fiatalok valóban otthon érezzék magukat e szép
Tisza-parti városkában.
A törökkanizsai fiatalok
mellett a falvak ifjúsága is aktív. Az oroszlámosi magyar fiatalok, igaz kevesen vannak,
de mindig összetartásukról
tesznek tanúbizonyságot, ha
valamilyen közös célt tűznek

ki maguk elé. Erre jó példa
az, hogy április 16-án megnyílt az oroszlámosi Ifjúsági
Iroda is, melyet a helyi fiatalok hoztak rendbe. Az iroda a falu központjában álló,
valamikori Szövetkezeti Otthon emeletén kapott helyet,
s amelyet a helyi közösség
bocsájtott a fiatalok rendelkezésére.
-Az iroda rendeltetése,
hogy összegyűjtse a környékbeli fiatalokat, és teret
biztosítson a munkájukhoz.
Azt kívánom, hogy új ötletek,
tervek lássanak napvilágot
az iroda falain belül, amelyet
kísérjen sok kitartás és tevékeny munka – mondta Újhelyi
Nándor, a Vajdasági Magyar
Szövetség törökkanizsai községi szervezetének elnöke a
megnyitóünnepségen.
Mihók Anikó

A törökkanizsai Ifjúsági Iroda ünnepélyes megnyitója

MEGÚJUL A NÉHAI SZÖVETKEZETI OTTHON

A néhai Szövetkezeti Otthon az egyetlen köztulajdonban lévő épület Törökkanizsa
központjában, amelyen az
1960-as évek óta nem végeztek felújítási munkálatokat.
- Az épületről tudni kell, hogy
valamikor a II. világháború

után közmunkások építették.
Ma már eléggé rossz állapotban van. Az elmúlt években a
helyi közösség vezetőségének
odaadó munkája nyomán sok
mindent sikerült megszépíteni a néhai Szövetkezeti Otthonban, a napokban pedig a

homlokzat javítása, meszelése
kezdődött el – mondta Újhelyi
Nándor, a Vajdasági Magyar
Szövetség törökkanizsai községi szevezetének elnöke.
Az ingatlan különböző politikai
pártok,
egyesületek
és vállalkozók irodáinak ad
helyet, fenntartója pedig a
törökkanizsai Helyi Közösség.
- Költségvetésünk igen szűkös,
ezen túlmenően pedig törvényes rendelkezések is gátolják
a nagyobb beruházások kivitelezését. Az idei költségvetés
tervezésénél a tanács úgy döntött, nagyobb figyelmet szentelünk a létesítményre. Fontosnak tartjuk az épület állagának
megóvását, ezért már tavaly
kisebb javításokat végeztünk
rajta - magyarázza Orosz Urbán Csilla, a törökkanizsai Helyi Közösség elnökasszonya.
Tavaly a közmunkaprogram keretén belül sor került az épület
tetőszerkezetének javítására,

felújították a lépcsőházat és
bemeszelték az emeleti folyosót, valamint kitisztították a
csatornákat. Idén sor került az
épülethez tartozó színház öltözőjében lévő mosdó javítására
illetve megkezdődött a nézőtéren lévő székek javítása is.
A napokban, április 14-én „rajtolt” az épület külső homlokzatának felújítása, melynek végén
az utcai rész látványos színt kap.
Tekintettel arra, hogy az
épület a legszűkebb városközpontban van, a helyi közösség fontosnak tartja a
felújítást, hiszen ezzel a városka központja is megszépül.
Orosz Urbán Csilla elmondta még, hogy a parkban
szintén felújítják a padokat
és javítják, festik a játszótereket, annak a törekvésnek a jegyében, hogy szebbé varázsolják Törökkanizsát.
Mihók Anikó
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KÖZÖSSÉGÜNK MEGMARADÁSA A TÉT
tal kiírt második pályázati körben olyan magánszállásadók,
egyesületek, nem kormányzati szervezetek jelentkezését
várják, akik legalább három
éve foglalkoznak turizmussal,
melyek fejlesztéseire 50 millió
dinár áll a pályázók rendelkezésére.
Pályakezdők vállalkozóvá
válásának támogatására, ún.
Start up projektekre további 30
millió dinárt irányoztak elő. Ebben az esetben nincs kötelező
önrész és egy-egy pályázó
maximum 800.000 dinárt nyer-

mékek létrehozására irányuló
beruházásait is: az erre előirányzott keret 150 millió dinár,
azzal, hogy egy-egy termelő
legfeljebb 1,5 milliót nyerhet
el (kivéve a méhészeket, akik
legfeljebb 0,5 millió dinárt igényelhetnek).
A legnagyobb keretösszeget földvásárlásra irányozták
elő, mégpedig 250 millió dinárt. E támogatás esetén a pályázónak kötelezettséget kell
vállalnia, hogy a megvásárolt
földterületet hét évig rendeltetésszerűen fogja felhasználni.

A lakossági fórum vendégei

Április derekán második alkalommal látogattak el Törökkanizsára a Prosperitati Alapítvány és a Vajdasági Magyar
Szövetség képviselői. A helyi
közösség nagytermében nagy
érdeklődés mellett megtartott
lakossági fórumon az Alapítvány munkatársai ismertették
a legújabb pályázatokat, melyekre 2016. május 3-ától lehet
benyújtani az igényléseket.
A lakossági fórum vendégei voltak: Dudás Károly, a
Vajdasági Magyar Szövetség Tanácsának elnöke, Bús
Ottó, a VMSZ Intéző Bizottságának elnöke, Patyi Lajos,
a VMSZ tartományi képviselőjelöltje, Somogyi Sándor, a
Prosperitati Alapítvány egyik
alapítója, valamint az Alapítvány magyarkanizsai irodájának munkatársai.
– Negyven évig voltam új-

ságíró. Írtam egy olyan cikksorozatot, melynek mindig valamilyen „csoda” volt a címe.
E sorozat első írása a Törökkanizsai csoda címet viselte. Akkoriban a törökkanizsai
közösséget elég elhagyatott állapot jellemezte, a körülmények áldozatává vált,
magárahagyottan. Ez a közösség aztán összeszedte magát,
összefogtak az emberek, jöttek a tehetséges fiatalok – és
megtörtént a csoda! Jól szerepeltek a választásokon, s a
község irányításából is kivehették részüket...Azt szoktam
mondani, hogy minden rendezvényünk kampányrendezvény, hiszen megmaradásunk,
közösségünk megmaradása a
tét - fogalmazott Dudás Károly, a Vajdasági Magyar Szövetség Tanácsának elnöke.
A Prosperitati Alapítvány ál-

Az Alapítvány pályázatai iránt nagy az érdeklődés Törökkanizsán is

het el. A kamattámogatás 180
milliós keretéből egy-egy pályázó legfeljebb 5 millió dinárt
igényelhet, azzal a feltétellel,
hogy a kapott összeget vis�szaforgatja a vállalkozásába.
A Prosperitati támogatja a
mezőgazdasági termelők nagyobb hozzáadott értékű ter-

A pályázatokkal kapcsolatos
részleteket ezúttal is a www.
prosperitati.rs internetes oldalon találhatják meg az érdeklődők, de a magyarkanizsai
iroda munkatársai szintén
készségesen segítenek a pályázóknak.
Mihók Anikó

INGYENES SZÁMÍTÓGÉPES TANFOLYAM OROSZLÁMOSON

A Törökkanizsáért Egyesület szervezésében ingyenes,
magyar
nyelvű
számítógépes
tanfolyam
kezdődött az oroszlámosi
Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskolában. A tanfolyam
résztvevőit Újhelyi Nándor, a VMSZ önkormányzati listavezetője köszöntötte:

- Úgy gondolom, hogy a
számítógépes
tanfolyam
sok szempontból nagyon
fontos és hasznos dolog.
Törökkanizsán már a tavalyi év folyamán elindítottuk
az ingyenes, magyar nyelvű tanfolyamot a középkorosztály számára. Manapság nagy szükség van

arra, hogy minél többen
elsajátítsák a számítógépes ismereteket, legalább
alapfokon. A 2016-os évben a tanfolyamot nem csak
Törökkanizsán
szervezzük meg, hanem kibővítjük
a falvakra, Oroszlámosra,
Majdányra
és
Rábéra.
Az eseményen részt vett
Pásztor Bálint, a VMSZ köztársasági listavezetője is:
- Mindig nagy örömömre
szolgál, ha erre a vidékre jöhetek, hiszen családom innen származik. A mai világban, bármivel is foglalkozik
az ember, számítógépes ismeretek nélkül nem tud teljesen boldogulni. Kinyílnak
a lehetőségek akkor, ha az
ember ehhez a bizonyos dobozhoz és a monitorhoz is
ért. Családjával tudja a kapcsolatot tartani, különböző
szórakozási
lehetőségek
vannak, és ami a legfontosabb: bármivel is foglalkozzon az ember, követni kell,

pályázni kell, utána kell nézni a dolgoknak. Biztos vagyok abban, hogy Önöknek
csak hasznuk lesz ebből a
képzésből. Az anyanyelven
megszerzett tudás a legbiztosabb, akár felnőttkori
képzésről van szó, akár a
gyerekekről, akár a fiatalokról – mondta Pásztor Bálint.
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A FALUGONDNOK GONDJA- MÁSOK ÖRÖME

Végzettségét tekintve kétszeresen kötődik a gyógyításhoz, orvosláshoz beszélgetőtársunk, a törökkkanizsai
Bunford Endre: egyrészt
állatorvostechnikusként,
másrészt
pedig
egészségügyi
technikusként.
Ez
utóbbi
képesítés-

sel rövid ideig dolgozott
is a szegedi Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
mellkas-sebészetén.
- Néhány hónap után hazajöttem szülővárosomba,
Törökkanizsára. Hazahúzott
a szívem, meg aztán kínálkozott a falugondnoki állás,
amelynél, úgy gondoltam, jól
tudom majd hasznosítani az
egészségügyben szerzett tudásomat, tapasztalataimat.
Jól gondoltam, hiszen a
falugondnoki feladatok el-

látása során sok-sok rászorulónak kell
például
gyógyszert íratni, vérnyomást mérni, vizsgálatokra,
ellenőrzésekre
orvoshoz
szállítani őket. Ilyenkor kicsit szakmai szemmel kell
átérezni az emberi sorsokat. Hiszen munkám során

akaratlanul is szembesülök
az idős emberek betegségével, bajával. Nem, vagy
nemcsak a látleletből...Úgy
is mondhatnám, hogy ami
a falugondnoki tevékenységben a leghumánusabb,
a legszebb, tulajdonképpen a legnehezebb része is
egyben. Hiszen türelmesen
meg kell hallgatni a panaszokat,
élettörténeteket...
Orvosolni
nem
tudom
mindegyiket, de sokszor
megnyugvást jelent a hajlott

korban lévők számára, ha
hallanak tőlem pár vígasztaló
szót – meséli az idén február óta falugondnokként tevékenykedő
törökkanizsai
fiatal, aki a Vajdaság-szerte 800 háztartást felölelő, a CMH és a szabadkai
székhelyű Caritas által tavaly október 1-jén útjára indított Falugondnok Szolgálat keretében dolgozik.
- A rászoruló idősek szállításán túl milyen megbízások, feladatok tartoznak
egy falugondnok napi elfoglaltságához?
-A legnagyobb igény kétségkívül a rászoruló idősek
szállítása (elsősorban orvoshoz, de bevásárlás, különböző ügyintézés céljából is), amely az úgymond
hivatalos munkaidő zömét
kitölti, hiszen (jelenleg) hat
településen vagyok „szolgálatban”, ami a falvak és az
uticél közötti nagy távolságok miatt eléggé időigényes.
Jelenleg Törökkanizsán,
Oroszlámoson, Majdányon,
Rábén,
Firigyházán
és
Gyálán közel negyven idős,
rászoruló személynek segítek a mindennapi élet
terheinek
elviselésében.
A szállítás mellett meglátogatom őket otthonaikban, levágom a füvet, elvégzem a ház körüli teendőket.
A CMH Irodától kapott
Dacia Sandero jól felszerelt - fűnyíró, kerti szerszámok,
szerszámosláda,
elsősegélydoboz
tartozik
hozzá, így nem okoz gondot a teendők elvégzése.
Az emberek nagyon hálásak, üdítővel, kávéval kínálnak, sőt olykor még szülinapi meghívást is kapok tőlük.
A gépkocsi nemigen pihen,
s nem ritka, hogy egy-egy
napon többször kell megten-

Bunford Endre törökkanizsai
falugondnok

nem ugyanazt a távot, hogy
minden „ügyfelem” időben
el tudja intézni ügyes-bajos
dolgait, sőt megesik, hogy a
munkaidő letelte után hívnak
- részletezi teendőit Endre.
Minden
bizonnyal
egy-egy
kedves
történet is akad, amelyet megosztanál
az
Olvasóval.
- Egy alkalommal süketnéma utast szállítottam orvosi vizsgálatra. Az odaúton
más útitársak is voltak,
azokkal szépen elbeszélgettünk mindenféléről. Hanem aztán eszembe jutott:
hogyan fogunk mi értekezni
az illetővel a hazaút kérdésében, hiszen ő tökéletesen tudja alkalmazni a jelbeszédet, de én ugyan nem
tanultam ilyet, hírből sem
ismerem azt! A technika vívmánya persze megmentett
bennünket: komolyabb eszmecserébe ugyan nem sikerült bocsájkoznunk, de egykét sms-nek köszönhetően
végül megtaláltunk, mondjam így, a hazavezető utat.

VIDÁM HANGULATÚ MUNKAAKCIÓK

A Tiszagyöngye Művelődési Egyesület évi tervében az Egyesület székházának és környékének
szépítésére irányuló munkaakciók is helyet kaptak. Az idei tavaszi nagytakarításra a Vajdasági
Magyar Szövetség Nyugdíjas-, Női és Ifjúsági Fórumával együtt került sor.
A szorgos kezekre szükség is volt, hiszen friss
földdel kellett feltölteni az
utcai részt, amelyet fűvel
vetettek be, s így a városi
szennyvízhálózat kiépíté-

sének nyomai eltűntek.
A munka nehezebbik részét az Ifjúsági- és a Nyugdíjas Fórum férfi tagjai vállalták magunkra, a hölgyek
pedig ablaktisztítással és a
művelődési ház belterének
takarításával foglalkoztak.
-Ezek az összejövetelek
mindig nagyon vidám hangulatban telnek, főként, ha
a szorgos munkát közös
vacsora is megkoronázza
- mondta Kovács Magdaléna, a Tiszagyöngye Művelődési Egyesület elnöke.

Mihók Anikó

Mihók Kucora Eszter
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