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„Tartsd mindig 
eszedben, hogy min-
den ember azonos 
állapotban születik, 
és hogy semmi sem 
emel fel, csakis az 
alázat, semmi sem 

taszít le, csakis a gőg 
és a gyűlölség.” 

(Szent István)

IX. SZENT ISTVÁN-NAPI ÜNNEPSÉG

photo by Goldman

Folyami ökológiai karaván Törökkanizsán

TÁMOGATÓNK:

MAGYAR NEMZETI 
TANÁCS

Ótott Róbertet 
kinevezték tar-
tományi mező-
gazdasági titkár 
helyettessé

4. oldal

Romhányi 
Gabriella a 
törökkanizsai 
könyvtár új igaz-
gatónője

4. oldal

HOL VAGY, MAGYAROK 
TÜNDÖKLŐ CSILLAGA?

IGOR MIROVIĆ 
TARTOMÁNYI KORMÁNYFŐ 

LÁTOGATÁSA 
TÖRÖKKANIZSÁN

A vajdasági kor-
mány elnöke  és 
kísérete július 23-
án járt községünk-
ben. A dr. Radovan 
Uverić polgármes-
terrel és a község 
vezetőivel folytatott 
megbeszélésüket 
követően a vendé-
gek két beruházást 
látogattak meg.
Igor Mirović először 
üzembe helyezte a 
szennyvízhálózat 
városközponti pum-

paállomását, ami a 
Tartományi Nagybe-
ruházási Igazgató-
ság támogatásából 
épült ki. Ezt köve-
tően a vendégek 
és vendéglátóik a 
Sveti Vračevi Szak-
kórházban megte-
kintették az intéz-
mény 3-as számú, 
ugyancsak tarto-
mányi eszközökből 
felújított épületét.

(folytatás a 3. oldalon)

Igor Mirović tartományi kormányfő

A fennállásának 25. évfordulóját ünneplő törökkanizsai 
Tiszagyöngye Művelődési Egyesület tisztelettel meg-
hívja Önt a törökkanizsai Szent István-napi ünnepség-
re, melyre 2016. augusztus 21-én (vasárnap) kerül sor.

A SZENT ISTVÁN-NAPI ÜNNEPSÉG RÉSZLETES MŰSORA:

15.00 – Nyári szivárvány – gyermekprogramok – 
             Kézimunka- és kézműves    kiállítás megnyitója
16.40 – A résztvevők felvonulása 
             (a posta épületétől a Szent György templomig)
17.00 – Kenyérszenteléssel egybekötött szentmise 
             a Szent György templomban
18.00 – Tamburazenekar fellépése
18.30 – Ünnepi műsor
20.00 – Utcabál
22.00 – Tűzijáték

CÍMSZAVAKBAN

Hangos disznók 
harapnak

5.oldal

II. Törökkanizsai 
Néptánctábor

6.oldal

Generációs 
találkozó
Törökkanizsán

7.oldal

Lezsák után Lavole

10.oldal

Kiszárított halastó

11.oldal

Lassan lépkedek, mert min-
dent látni szeretnék. Szeretem 
városkánkat, Törökkanizsát 
s mindazt amiről nevezetes: 
parkjait, szebb napokat megélt 
kúráit, a szőke Tiszát, teplomait, 
sétányait, s mindazt, amiről so-
kan nem tudnak, ami csak ke-
vés ember számára ismert.

Itt nőttem fel, itt szeretnék ott-
hon lenni, révbe érni. Városom 
ilyenkor nyáron a legszebb.

Virágba borul a Tisza, illatoz-
nak a hársfák...

Lassan lépkedek, mert min-

dent látni szeretnék.  Leülők 
egy padra, kicsit megpihenek. 
Bár már a nyár végén, augusz-
tus utolsó napjaiban járunk, 
most a tavasz képei villannak 
fel előttem. Arra az évszakra 
gondolok, amely a természet 
újjáéledését, a megújulást hoz-
za. Megnyugvással tölt el a 
tudat, hogy akár a tavaszi rü-
gyek, közösségünk is újfent ki-
nyílt, gyönyörű  virágcsokorba 
szökkent.

(folytatás a 4. oldalon)

OTTHONRA TALÁLTUNK...

6. oldal
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A Tisza, a többi alföldi folyó-
val ellentétben, arról neve-
zetes, hogy éppen ebben az 
időszakban borul virágba. A 
természet pomázó virágokkal 
díszíti a kerteket, a mi szép-
séges folyónkat pedig egy rit-
ka rovar, a tiszavirág ékesíti. 

S mint ahogyan  a tiszavi-
rág lárvája éveken át várja 
a nagy napot, amikor felre-
pülhet,  e vidék népe is feltá-
madt a hamuból a történelem                                                                                                                                       
forrongásai és tragikus 
világégései után. 

A jelenlegi összetételű kép-

viselő-testület három héttel 
ezelőtt, június 1-jén alakult 
meg. A helyi parlamentnek,  
tagjainak a polgárok többsé-
ge bizalmat szavazott az idei 
áprilisi választásokon. Ezt a 
bizalmat odaadó és felelős-
ségteljes munkával lehet és 
kell viszonozni – fogalmazott 
ünnepi beszédében Újhelyi 
Nándor, a képviselő-testület 
elnöke.

A helyi parlament elnöke 
után községünk polgármes-
tere, Radovan Uverić mondta 
el köszöntőjét: 

- Törökkanizsa kis, sze-
gény község, mely évek so-
rán pusztult, megsemmi-

sült s a jelenlegi gazdasági, 
mezőgazdasági és egyéb 
tevékenységek helyzetét 
tükröző mutatók lesújtóak- 
fogalmazott Radovan Uverić, 
s hozzátette: -Célunk, hogy 
a Szerb Köztársaság és Vaj-
daság Autonóm Tartomány  
Kormányának támogatásával 
Törökkanizsát olyan helység-
gé változtassuk,  ahol a mun-
kások dolgoznak, a gyerekek 
iskolába járnak, a nyugdíja-
sok pedig megérdemelten pi-
hennek - üzente községünk 
polgármestere, bejelentve az 

Önkormányzat beruházók és 
vállalkozók számára nyújtott 
segítségét. 

A köszöntők után ismét a 
zenede kamaraegyüttesének 
tagjai: Isidora Gajin, Jovana 
Jegdić, Dunja Jegdić, Jerasz 
Kornél és Csányi Zoltán kö-
vetkeztek, akik egy Strauss 
művet adtak elő, majd 
Ballangó Annabella negyedi-
kes tanuló Zelk Zoltán versét 
szavalta el. Az ünnepi ülés a 
helyi Alapfokú Zeneiskola kó-
rusának fellépésével zárult.

Mihók Anikó

TÖRÖKKANIZSA KÖZSÉG NAPJA
Törökkanizsán 2003 óta 

június 21-én ünneplik a köz-
ség napját. E nap egyben 
a nyár első napja, illetve 
erre az időszakra tehető a 
páratlan természeti tüne-
mény, a Tisza virágzása is. 

A község napja tiszteleté-
re idén is díszülést tartott a 
községi képviselő-testület, 
melyen a tanácsnokok mel-
lett az állami szervek kép-
viselői,  a vajdasági és ma-
gyarországi, szomszédos 
települések polgármesterei, 
a helyi intézmények, vállala-
tok és szervezetek vezetői, il-
letve polgáraink vettek részt.

A képviselő-testület ülés-
termében tartott ülést a 
törökkanizsai Alapfokú Ze-
neiskola tanárainak kóru-
sa nyitotta meg: előadá-
sukban Szerbia himnusza 
csendült fel. Őket követte 
az intézmény növendékei-
nek kamarazenekara, akik 
előadásában Dvořák: Szláv 
táncok című műve hang-
zott el, majd Isidora Gajin, 
az általános iskola tanuló-
ja Dobrica Erić: Vízimolnár 
című költeményét szavalta el. 

A műsor folytatásában Új-
helyi Nándor, a községi 
képviselő-testület elnöke, 
egyben az ülés házigazdá-
ja osztotta meg a jelenlé-

vőkkel ünnepi gondolatait:
- Június 21-e, a nyár első 

napja, annak az évszaknak 
a kezdete, amikor virágba 
borul a természet. Ehhez az 
időszakhoz köthetők mind-
azok a tevékenységek, ame-
lyek az e vidéken élő ember 
létére, fennmaradására néz-
ve fontosak.  S e vidék em-
bere eddig is megmaradt, s 
ezután is  megmarad ezen a 
szikes, végelláthatatlan bá-
náti rónaságon. Szorgalmas 
földművesek nemzedékei 
vetették és aratták a min-
dennapi kenyér alapanyagát 
képező, aranyat érő búzát. 

Éppen a nyár elejére es-
nek az aratás emberpróbáló 
munkálatai is, amelyek e vi-
déken a kaláka, az összefo-
gás jellegzetességeit viselik 
magukon. Ez is egyik oka an-
nak, hogy községünk napja-
ként június 21-ét ünnepeljük.   

Ám minden érv mellett, köz-
ségünk egy hatalmas kiváltsá-
got élvez, amely méginkább 
oka annak, hogy éppen eb-
ben az időszakban ünnepel-
jünk s örüljünk. A község a 
Tisza napsütötte bal oldalán 
fekszik. Fenséges alföldi ki-
rálynőnk kanyarogva a sík-
ságon, hullámaival áthatol, 
beleszövődik azoknak a vá-
rosoknak, falvaknak az életé-

Újhelyi Nándor: - A bizalmat odaadó és felelősségteljes 
munkával lehet és kell viszonozni

Radovan Jančić, dr. Radovan Uvelić és Vladimir Rankov

Ballangó Annabella szaval

ÉRTESÍTÉS A KERTTULAJDONOSOK SZÁMÁRA

Értesítjük a háztartásuk keretében kerttel rendelkező török-
kanizsai polgárokat, akik nem végezték el a kertek állami 
tulajdonból magántulajdonba történő átminősítését (kon-
verizó), hogy azt sürgősen tegyék meg a törökkanizsai 
földhivatalban. Erre feltétlenül szükség van, mert minden, 
állami tulajdonban nyilvántartott kert a bérbeadandó ál-
lami földterületre vonatkozó árverés tárgyát fogja képezni. 
A község honlapján található programban ellenőrízni lehet, 
hogy az adott földterület (kert) szerepel-e a kiadandó terül-
etek között. Amennyiben igen, a földhivatalban kérni kell az 

átminősítést.     

AZ ÁRVERÉS ÉVI PROGRAMJÁT KIDOLGOZÓ KÖZSÉGI BIZOTTSÁG
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( folytatás az 1. oldalról)
-Amikor június elsején át-

vettük a hatalmat, láttuk, 
mekkora gondok és mekkora 
tartozások vannak, de azért 
jó eredményekről is szólha-
tunk az előző időszakból, 
amelyek közül kiemelkedik 
a szinte teljesen befejezett 
szennyvízhálózat - nyilat-
kozta a látogatás végén dr. 
Radovan Uverić. -     Tulajdon-
képpen már csak a szenny-
víztisztító kiépítése maradt 
hátra, amivel kapcsolatban a 
tartományi kormányfő támo-
gatásáról biztosított bennün-
ket. Elégedettek lehetünk a 
szakkórházban befejezett 
felújítási munkálatokkal is, 
hiszen az ideggyógyászati 
osztály gyógykezeltjei ezen-
túl egy új és szép környezet-
ben tölthetik mindennapjai-
kat és jelentősen javultak az 
ott dolgozók munkafeltételei 
is. A községben tervezett 
munkálatokat folytatni fog-
juk, de megegyeztünk isko-
lák és óvodák felújításában 
is – mondta a polgármester. 

Igor Mirović örömmel 
hallotta, milyen fejleszté-
si elképzelései vannak a 
törökkanizsai községnek. 
Egy részük pénzelésében a 
tartomány is szerepet vállal.  

-Megbeszéltük, hogy foly-
tatjuk a kanalizáció illetve a 
szennyvíztisztító kiépítését, 

és abban is megegyeztünk, 
hogy közösen látunk hozzá 
a törökkanizsai új ipari park 
tervdokumentációjának ki-
dolgozásához. Részünkről 
igyekezni fogunk néhány 
beruházót ide irányítani, 
mert igény van a község 
gazdaságának, iparának 
fejlesztésére is.Beszéltünk 
az egészségház rész-
leges felújításáról és a 
szerbkeresztúri általános is-
kola rendbetételéről is. Ha-
marosan hozzálátunk a jövő 
évi fejlesztések tervezésé-
hez, persze a törökkanizsai 
községben illetve a tarto-
mányban rendelkezésre álló 
anyagiak függvényében. A 
hasznos, elsősorban gaz-

dasági eredményekkel ke-
csegtető projekteket fogjuk 
elsősorban támogatni, mert 
gazdasági előrelépésre, új 
munkahelyekre Törökkani-
zsának is nagy szüksége 
van - nyilatkozta Mirović. 

A tartományi kormányfő 
ígérete szerint a Tartomá-
nyi Nagyberuházási Igaz-
gatóság képviselői már a 
látogatást követő hét elején 
ellátogattak a törökkanizsai 
egészségházba és a 
szerbkeresztúri általá-
nos iskolába, hogy felmér-
jék, milyen jellegű és mi-
lyen méretű beruházásokra 
lenne azokban szükség. 

Bödő Sándor

IGOR MIROVIĆ 
TARTOMÁNYI KORMÁNYFŐ

LÁTOGATÁSA TÖRÖKKANIZSÁN

Igor Mirović vendéglátóival

GYORSÍTOTT ÜTEMBEN JAVÍTJÁK A 
SZERBKERESZTÚRI ISKOLA ÉPÜLETÉT

Az új összetételű Önkormány-
zat megalakulása óta köz-
ségünket két alkalommal lá-
togatta meg Nyilas Mihály, a 
Tartományi Kormány alelnöke 
és az  Oktatási, Jogalkotási, 

Közigazgatási és Nemzeti Ki-
sebbségi – Nemzeti Közösségi 
Titkárság titkára, s községünk 
vezetőivel a szerbkeresztúri 
Jovan Jovanović Zmaj Álta-
lános Iskola  javításáról be-

szélgetett el. Radovan Uverić 
polgármester, Radovan Jančić 
köztársasági képviselő, Orosz 
Urbán Csilla alpolgármester, 
Újhelyi Nándor, a községi kép-
viselő-testület elnöke és Ótott 
Róbert, a községi  képviselő-
testület titkára társaságában 
a tartományi kormány alel-
nöke július 18-án a kora reg-
geli órákban tekintette meg a 
szerbkeresztúri iskolát, amely 
a köztársasági egészség-
ügyi felügyelő legfrissebb je-
lentése szerint nagyon rossz 
állapotban van és nem felel 
meg a munkafeltételeknek.
A helyi önkormányzat azon-
ban gyorsított ütemben dol-
gozik e probléma megoldá-
sán, így Radovan Uverić, 
Radovan Jančić és Orosz 
Urbán Csilla törekvéseinek 
köszönhetően már 1,3 mil-

lió dinárt sikerült biztosítani. 
E pénzeszközök felhaszná-
lásával ezekben a napokban 
végezték el az iskolaépület 
hidroizolációs munkálatait. 
Nyilas Mihálynak törökkanizsai 
látogatásakor átadták az isko-
laépület javítására vonatkozó 
legszükségesebb munkála-
tokat tartalmazó tanulmányt. 
Az adaptációhoz 7, 5 millió 
dinárra lenne szükség, s a 
helyi önkormányzat a Szerb 
Köztársaság és a Tartományi  
Kormány segítségére számít. 
A szerbkeresztúri iskola szep-
tember 1-jén ünnepli fennál-
lásának 50. évfordulóját, s az 
önkormányzat vezetősége be-
jelentette, hogy az oktatási in-
tézményben időben fogják vé-
gezni a javítási munkálatokat.    

 PÁLYÁZATOK 
A FEJLESZTÉSEK 

JEGYÉBEN

Községünk beruházói jelle-
gű,  mindenekelőtt az élet-
feltételek s a gazdasági  fej-
lesztések minél gyorsabb és 
hatékonyabb megvalósítása 
érdekében július közepén két 
pályázatot nyújtott be a Gaz-
dasági Minisztérium által a 
helyi önkormányzati egysé-
gek egyenletes fejlődésének 
társpénzelésére előírányzott 
eszközökre.
Az egyik pályázat a  
törökkanizsai ipari övezet 
második szakaszát illető terv-
dokumentáció kidolgozására 
vonatkozik, az igényelt ösz-
szeg pedig 700.000,00 dinár. 
Ezek a  pályázat eszközök, 
pozitív elbírálás esetén lehe-
tővé teszik majd az ipari öve-
zet kiépítésére irányuló ún. 
második szakasz megvalósí-
tását, vagyis a közművesítési 
munkálatok teljes egészében 
történő befejezését. 
A másik pályázatot a 
törökkanizsai piac igazgató-
sági épülete tervdokumen-
tációjának kidolgozására 
továbbították a Minisztérium-
hoz, 250.000 dináros össze-
get igényelve. A létesítmény-
ben olyan, a XXI. század 
követelményeinek megfelelő 
helyiségek kapnak helyet, 
mint a nyilvános illemhely, a 
felügyelői szolgálat irodái va-
lamint raktárhelyiségek.       
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ROMHÁNYI GABRIELLA A TÖRÖKKANIZSAI 
KÖNYVTÁR ÚJ IGAZGATÓNŐJE

A Branislav Nušić Könyv-
tár igazgatói tisztségét a 
többéves könytárosi mun-
katapasztalattal rendelke-
ző törökkanizsai Romhányi 
Gabriella mesterfokozatú 
osztálytanító töltheti be - ki-
nevezéséről a községi képvi-
selő-testület 2016. július 18-
án hozott döntést. 
Személyében  a könyvtár tör-
ténetének első magyar ajkú 
vezetőjét  tisztelhetjük. A fia-
tal igazgatónő elmondta: ha-
talmas megtiszteltetést jelent 
számára,  hogy vezetheti az 
intézményt.
- Artúr Maldegem gróf kasté-
lya, amely ma a könyvtárnak 
ad otthont, 1910-ben épült, 
de csak 2001-ben került ál-
lami védelem alá. Az elmúlt 
időszakban többmilliós beru-
házás keretében végezték el 
az épület teljes külső homlok-
zatának felújítását és a tető-
szerkezet cseréjét - melyre 
már nagy szükség volt, hiszen 
egy-egy nagyobb esőzés al-
kalmával sok helyen beázott 
az épület. Ezek voltak azok 

az elsődleges problémák, 
melyeket meg kellett oldani. 
A javítási munkálatokból az 
ablakok sem maradtak ki, s 
új faajtókra cserélték mind a 
négy bejárati ajtót is. Tekint-
ve, hogy állami védelem alatt 
álló létesítményről beszélünk, 
a javítások régi fényképek 
alapján történtek. Nemcsak 
küllemében ragyog új fényé-
ben e kivételes néhai kúria, 
de teljesen megújult a legkü-
lönbözőbb rendezvényeknek 
helyet biztosító díszterem is.
Ám nemcsak maga az épület 
szépült meg, de sor került a 
benne található könyvállo-
mány korszerűsítésére is. Ta-
valy egy nagyobb leltár során 
a rossz állapotban lévő, ak-
tualitásukat vesztett kötete-
ket vettük számba. Ezek egy 
részét leírtuk, másik részét 
pedig a passzív könyvállo-
mányba helyeztük. Olvasóink 
egyébként jelenleg 50.000 
kötet közül válogathatnak – a 
könyvek kétharmada szerb, 
egyharmada pedig magyar 
nyelvű, melyek bővítésére fo-
lyamatosan törekszünk.
- Melyek a legfontosabb el-
képzelések, tervek, amelye-
ket meg szeretne valósítani?
-Nagyon nagy szükség van 
a könyvtár további helyisé-
geiben a villanyvezetékek 
cseréjére, meszelésre, illet-
ve ki szeretnénk cserélni a 
raktárhelyiség padlózatát, 
és helyhiány miatt a polco-
kat, de korszerűsíteni kelle-
ne a mellékhelyiséget is, a 
könyvkölcsönzést pedig di-
gitalizálni kell. Ez utóbbihoz 
adottak a technikai feltéte-
lek, rendelkezünk a szüksé-
ges programmal és interne-
tes hozzáféréssel, csupán 
egy vonalkód-olvasóra lenne 

szükségünk, amelynek be-
szerzését a jövő év elején 
tervezzük. Az intézmény pá-
lyázatokon keresztül megpró-
bál pénzeszközökhöz jutni, s 
ennek függvényében alakítja 
a további terveket. Elérhe-
tetlen célokat  nem tűzünk ki 
magunk elé - megpróbálunk a 
realitás talaján maradni. 
- Milyen lehetőség van a 
könyvállomány gyarapításá-
ra?
-A legtöbb könyvet a Minisz-

térium által kiszabott keretből 
tudjuk megvásárolni, saját 
forrásokból nagyon keveset 
biztosíthatunk.Ezekből a pá-
lyázati pénzekből  Szerbiában 
kiadott szerb és magyar nyel-
vű könyveket tudunk besze-
rezni. Külföldi pályázatokból, 
a Magyar Nemzeti Tanács se-
gítségével az elmúlt években 
sok-sok magyar könyvvel bő-
víthettük a könyvállományt. 
Nemrégiben Törökkanizsára 
látogatott Potápi Árpád, Ma-
gyarország nemzetpolitikáért 
felelős államtitkára, akinek 
ígérete nyomán hamarosan 

anyaországi támogatásban 
részesül könyvtárunk, amely-
ből főleg a házi olvasmányok 
állományát szeretnénk bőví-
teni – mesélte az intézmény 
új vezetője.
  Magyarország Országgyű-
lési Könyvtára májusban pá-
lyázatot írt ki Könyvtár ami 
összeköt címmel, melynek 
keretében évente sor kerül a 
Kárpát-medencei könyvtáro-
sok találkozójára. Erre a pá-
lyázatra Romhányi Gabriella 

igazgatónő is jelentkezett, s 
pozitív elbírálásban része-
sült. Az ösztöndíjprogram ke-
retében a nyertes pályázók, 
külhoni magyar könyvtáro-
sok idén ősszel egy hóna-
pot töltenek Budapesten, az 
Országgyűlési Könyvtárban, 
ahol amellett, hogy  figye-
lemmel kísérhetik a könyvtár 
munkáját, tapasztalatot cse-
rélhetnek, lehetőség nyílik 
kapcsolatok kiépítésére s a 
további együttműködés lehe-
tőségeinek felkutatására.

Mihók Anikó

A Branislav Nušić Könyvtár épülete

Romhányi Gabriella

HOL VAGY, MAGYAROK TÜNDÖKLŐ CSILLAGA?
( folytatás az 1. oldalról)

Mert hát el kell mondani a 
világnak, de leginkább saját 
magunknak, hogy különleges 
a mi virágcsokrunk. A makacs 
tenniakarás, a megmaradás 
konok elszántsággal vívott 
harca szedte csokorrá azt, 
amelyet most, Szent István 
napján képzeletben az illato-
zó új kenyér mellé helyezünk, 
mi törökkanizsaiak.
Csak tudjuk értékelni!
Hiszen oly kevés az olyan 
közösség itt, Délvidéken, 
amely a magyar-magyar köz-
ti viszályok, a sértődőtt gőg, 
az elvándorlás, az önös ér-

deket mindenek elé helyező 
törekvések szülte helyzetek-
ben talpon tudott maradni és 
megerősödni az április végén 
megtartott választások után. 
Törökkanizsának, nekünk si-
került.
Görgeti felém a nyári szel-
lő a parkban sétáló emberek 
szavait. Jól hallom: arról be-
szélnek, hogy Törökkanizsán 
emberemlékezet óta nem volt 
olyan magyar ajkú ember a 
képviselő-testület élén,  aki e 
tisztségében  harmadik meg-
bízatási időszakát kezdhette 
meg. Soha nem volt még e 
községnek magyar ajkú al-

polgármestere, könyvtárigaz-
gatója sem. Mint ahogyan a 
Tartományi Mezőgazdasági, 
Víz- és Erdőgazdálkodási Tit-
kárság titkárhelyettesévé sem 
neveztek ki még senkit e Ti-
sza-parti városkából.
Általában az ember akkor 
döbben rá, hogy mivel ren-
delkezett, amikor azt elveszí-
ti. Sajnos a történelem során 
nem egyszer fordult elő, hogy 
a sors keze fontos dolgoktól 
fosztott meg bennünket.  Ta-
lán nem sokkal rendelkezünk, 
de amink van, mind a miénk, 
megküzdöttünk érte.  Csak 
tudjuk értékelni!

Lassan indulnom kell, hiszen 
hallom: nem túl távol nótaszó-
val keveredve lovak patái do-
bognak és lovaskocsik zörög-
nek. Tudom jól, Törökkanizsa 
főutcájáról jönnek e hangok, 
a Szent István napi ünnep-
ség felvonulásáról. Megszólal 
a Szent György templom jó 
öreg harangja. Indulok hát...  
Felnézek az égre...Nem kér-
dezem, tudom, hogy  felet-
tünk ragyog, nappalunkat s 
éjjelünket, létünket, harcunkat 
vigyázva a magyarok tündök-
lő csillaga.
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HANGOS DISZNÓK HARAPNAK
A törökkanizsai magyarság 
minden évben nagy szeretet-
tel várja és fogadja a Tanya-
színház társulatát. Mivel az 
idén a csapat csak Törökka-
nizsán lépett fel, a július 25-i 
bemutatóra a környező tele-
pülésekről is eljöttek az em-
berek, sőt Magyarkanizsáról 
is sokan átugrottak, mivel ott 
az idén nem volt a Tanyaszín-
ház. A középiskola pályája és 

a lelátók megteltek nézőkkel. 
A legtöbben azért jöttek el az 
előadásra, mert szeretik a Ta-
nyaszínházat. Mások szinte 
már megszokásból, és biztos, 
ami biztos kisszéket is hoztak 
magukkal, hátha nem jut ülő-
hely. Akadtak persze olyanok 
is, akiket a bemutatásra ke-
rülő darab igen furcsa, mond-
hatnánk meghökkentő címe 
tett kíváncsivá. Vitathatatlan, 
hogy Terék Anna Budapes-
ten élő vajdasági író Hangos 
disznók harapnak című műve, 
amelyet Puskás Zoltán ren-
dezésében vitt színre a fia-

tal társulat, valóban egy nem 
mindennapi darab. Humoros 
is, szellemes is, dalbetétekkel 
tarkított, mozgalmas, látvá-
nyos és dinamikus előadás, 

ami azonban a szórakozta-
táson túl, vagy talán annak 
leple alatt, olykor viccesen 
vagy gúnyosan, máskor iro-
nikusan mutat rá korunk visz-
szásságaira, a korrupcióra, a 
munkanélküliségre, az ebből 
eredő kilátástalanságra, az 
elvándorlásra, mindazokra 
a problémákra, amelyekkel 
manapság a vajdasági fiatal-
ság szembesül. - Egy színház 

mindig arról kell, hogy szóljon, 
ami zajlik körülötte - nyilatkoz-
ta korábban ezt megmagya-
rázandó, a társulat vezetője, 
Magyar Attila-Öcsi. 
- A Tanyaszínház nem poli-
tizál, de reagálnia kell a kör-
nyezet történéseire. - véleke-
dett hasonlóképpen a Magyar 
Szó-nak adott interjúban a da-
rab rendezője, Puskás Zoltán. 
A Hangos disznók harapnak 
tényleg egy ilyen előadás.
A törökkanizsai fellépésen 
sajnos sem a darab írója, 
sem rendezője nem volt jelen, 
ezért a társulat egyik tagját, 

Szilágyi Áront szólaltattuk 
meg. 
-Az Újvidéki Művészeti Aka-
démia harmadéves hallgatója 
vagyok, őszre kezdem a ne-

gyedik évet és a harmadik éva-
dot töltöm a Tanyaszínházzal, 
ami nekünk akadémistáknak 
a nyári kötelező gyakorlatot 
biztosítja. A magam részéről 
akkor is szívesen jönnék, ha 
nem lenne kötelező, mert van 
ennek a fajta színháznak egy 
olyan varázsa, amit valójában 
el sem lehet mesélni, ezt át 
kell élni. Véleményem sze-
rint a Hangos disznók harap-
nak egy nagyon jó vajdasági 
darab, nagyon jól rávilágít a 
mai vajdasági helyzetre, fel-
tárja, hogy valójában hogy is 
működik ez a mai világ. Ami-
kor a próbaciklus indulása-
kor kiértünk Kavillóra, min-
ket már kész szövegkönyv 
várt, kiosztott szerepekkel. 
Én negatív szerepet játszom, 
egy besúgót, mai zsargon-
ban szólva egy patkányt, aki 
ármánykodásai ellenére a 
végén mindent megúszik. A 
valós életben is vannak ilyen 
patkányok, akik mindenben a 
saját hasznukat keresik, an-
nak érdekében semmitől sem 

riadnak vissza, végül minden-
ki lebukik, ők meg élik világu-
kat tovább, büntetlenül meg-
ússzák az egészet. Engem 
megfogott ez a szerep, egy-
ben nagy kihívás is volt szá-
momra, hogy negatív szerep-
lőként is megpróbáljam kivívni 
a nézők szimpátiáját. Hogy ez 
konkrétan sikerült-e, még nem 
tudom, de az eddigi visszajel-
zések nagyon jók, úgy felém, 
mint az egész társulat, az 
egész előadás felé. Azt látjuk, 
hogy értik az emberek, miről 
is szól a darab, kalapozáskor 
gyakran hallani tőlük, hogy így 
van, igazuk van ezeknek a fi-
ataloknak, jól mondják, jól csi-
nálják. Ettől több azt hiszem 
nem is kell. Törökkanizsán is 
így van ez. Szeretünk ide jön-
ni, mert nagyszerű a helyszín, 

a betonos sportpályán szinte 
nincs is szúnyog, ami a füves 
focipályákon eléggé zavaró 
tud lenni, kitűnő a szállás, ide-
érkezésünk után tudunk egyet 
lubickolni a Tiszában, hogy 
aztán felfrissülve lássunk hoz-
zá a készülődéshez – mondta 
el néhány percben Áron, majd 
elvonult, hogy belebújjon a 
kosztümébe.
A közönség figyelmesen kí-
sérte végig az előadást. Jókat 
kacagott a csattanókon, és 
helyeselve bólogatott, amikor 
a szereplők éppen közössé-
günk fonákságait boncolgat-
ták. Akikkel beszélgettünk, 
elégedettek voltak, tetszett 
nekik a darab.
-Szerintem ezen az előadá-
son keresztül a fiatalok a ne-
kik megfelelő, modern válto-
zatban láttatják a mai életet 
annak minden visszásságával 
együtt. Ki is kell mondani, lát-
ni kell mindazt, ami velünk tör-
ténik, mert nem csak maga a 
színház, de az, hogy hogyan 
öltözködünk, milyenre festjük 

házainkat, mennyire törődünk 
az egészségünkkel ugyanúgy 
mindennapjainkhoz tartozik, 
ahogy a politikai is például. 
Jó kis szórakoztató és el-
gondolkodtató előadás is volt 
egyben – nyugtázta az egyik 
néző, Kovács Tibor. 
Kalapozáskor a nézők nem 
szaladtak szét, ami ugyancsak 
azt igazolja, hogy méltányol-
ják a Tanyaszínház 39 éve tar-
tó erőfeszítéseit, hogy évente 
egyszer hozzánk, esetenként 
valamelyik településünkre is 
elhozza azt a színházat, amit 
szinte mindenki szeret, ami 
miatt a törökkanizsaiak jövő-
re, a jubileumi, 40. évadban is 
számítanak a társulat jövete-
lére.

Bödő Sándor

A TANYASZÍNHÁZ TÁRSULATA TÖRÖKKANIZSÁN
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II. TÖRÖKKANIZSAI NÉPTÁNCTÁBOR

A Tiszagyöngye Művelődési 
Egyesület Tiszafa néptánc-
csoportja a nagy érdeklődésre 
való tekintettel idén is meg-
szervezte a Néptánctábort. 
A helyszínen, a Doki tanyán 
tánccal, tanulással és szó-
rakozással teltek a táborla-
kó gyerekek napjai. Sáringer 
Zoltán, a tábor egyik szerve-
zője lelkesen mesélt az egyre 
népszerűbb rendezvényről.
- Honnan származik a tábor 
megszervezésének ötlete?
- Maga az ötlet, vagy úgy is 
mondhatnám, az igény egy 
hagyományápolással foglalko-
zó, kötetlenebb tábor iránt már 
régen megszületett, csak a 
helyszínnel volt gond, ugyanis 
nem tudtuk hol megszervezni. 
Aztán Balaton Sándor ötlete 
nyomán Ágoston Ferenc ren-
delkezésünkre bocsájtotta a 
tanyáját. A tábor megálmodói 
és a  néptáncosok szülei is 
örömmel támogatták az ötletet 
(akik megígérték, hogy amiben 
tudnak, támogatnak bennün-

ket), így elképzelésünk meg-
valósulhatott. A július 27-től 
augusztus 3-áig megtartott tá-
bort egyébként ugyanúgy szer-
veztük meg, mint tavaly. Az 
étkezéseket a szülők felaján-
lásainak segítségével tudtuk 
biztosítani. A résztvevők egy 
része állandóan a tanyán tar-
tózkodott, a kis táncosok pedig 
naponta, egy kis kerékpáro-
zás  után 8.30-tól 19.00 óráig 
vettek részt a foglalkozásokon.
-Milyen programokkal várták a 
résztvevőket?
-Természetesen a néptánc 
volt a középpontban: napon-
ta ötórás oktatás és gya-
korlás után a szabadidős 
fogalkozások következtek. 
Arra törekedtünk, hogy ezek 
a foglalkozások változatosak 
legyenek: volt baba- és virág-
készítés kukoricacsuhéjból, 
citerabemutató és népdalokta-
tás, íjászkodás, fűzfaág-fonás, 
gyöngyfűzés, csapatjátékok, lo-
vaglás,  fürdés a medencében, 
sőt pálinkafőzés-bemutató is...

-A résztvevők közül sokan 
régóta táncolnak, de akadtak 
szép számmal olyanok is, akik 
most ismerkedtek meg az ala-
pokkal. Ezért egy olyan táncot 
választottam, ami mindenki 
számára könnyű, ugyanakkor 
tetszetős, szép: egy felvidéki, 
magyarbődi táncot. Nagyon 
szép zenei világ párosul hoz-
zá, s a gyerekek énekelhettek 
is mellé. A lányok karikázót ta-
nultak, a fiúk egy verbunkot, 
majd egy közös lassú és friss 
csárdás következett, egy kis 
játékkal körbefonva. A tábor 
végére egy komplex, 10-15 
perces koreográfia készült el. 
A felvidéki magyar falvakból 
köztudottan nagyon sok gyűj-
tés maradt fenn, főleg népze-
nei, de a táncokat illetően  is 
nagyon gazdag és szép tár-
házzal rendelkezik. A tábor-
ban tanult táncot és a belőle 
összeállított koreográfiát a 
törökkanizsai Szent István-na-
pi ünnepségen fogjuk bemutat-
ni – mesélte Sáringer Zoltán.

A tábor megszervezéséhez és 
lebonyolításához az Egyesület 
idősebb néptáncosai nyújtottak 
segítséget: a néptáncoktatást 
Sáringer Zoltán, Bartók Zsó-
fia és Romhányi Gabriella ve-
zette, a konyhai és szervezési 
munkálatokban a Balaton há-
zaspár közreműködött. A tábor 
nem jöhetett volna létre a szü-
lők támogatása nélkül: Ágos-
ton Ferenc a helyszínt biztosí-
totta, Keszég Gyula vegyszert 
adományozott a tábor helyszí-
nének darazsak elleni perme-
tezéséhez, a Törökkanizsáért 
Egyesület egy nagyobb sátrat 
bocsájtott a táborlakók rendel-
kezésére, a Bunford család 
pedig asztalokat és padokat. A 
foglalkozások természetesen 
teljesen ingyenesek voltak. A 
szervezők köszönetet mon-
danak minden segítségért, 
hiszen a támogatások nélkül 
nem jöhetett volna létre az 
élményekkel teli nyári tábor.

Mihók Anikó

OTTHONRA TALÁLTUNK...

Vendégek és vendéglátóik A Teadélután jó hangulatban telt

A törökkanizsai Kéknefelejcs Hagyományápoló Kör 2016. au-
gusztus 7-én a Tiszagyöngye Művelődési Egyesület székhá-
zában rendezte meg hagyományos rendezvényét, a Teadél-
utánt. A helybéliek mellett csókai, szanádi, zentai, óbecsei 
vendégek is megtisztelték jelenlétükkel a rendezvényt. Az 
ünneplésre külön okot adott az, hogy az Egyesület a Ma-

gyar Nemzeti Tanács és az anyaország ( a Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt. ) támogatásával megvásárolta azt az épüle-
tet, amely már évek óta otthont ad a Hagyományok Házának.
A rendezvény vidám hangulatban telt, tombolá-
val, tapasztalatcserével és baráti beszélgetésekkel.
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GENERÁCIÓS TALÁLKOZÓ TÖRÖKKANIZSÁN

Az idén 70. születésnapjukat 
ünneplők, az 1946-ban Török-
kanizsa község területén szü-
letett nemzedék emlékezetes 
találkozójára került sor 2016. 
július 9-én. 
A generációs találkozó ötletgaz-
dája István Klára magyarittabéi 
tanárnő volt, aki szeretné ha-
gyományossá tenni az ilyen és 
ehhez hasonló ünnepségeket 
e Tisza-menti városban. A ren-
dezvény délutáni szentmisével 
vette kezdetét. A rég nem látott 
egykori osztály- és évfolyamtár-
sak a  Szent György templom 

előtt gyülekeztek, majd Sóti Já-
nos atya kíséretében vonultak 
be a templomba. A plébános úr 
köszöntőjében rámutatott: van 
miért hálát adniuk a jelenlévők-
nek! Életük mindennapjaiban 
keressék, vegyék észre a jót, a 
szépet, s töltsék boldogságban 
családjukkal, unokáikkal, déd-
unokáikkal együtt az időskor 
éveit. 
A szentmisén megemlékeztek 
azokról is, akik nem érhették 
meg ezt a szép kort, a 70 esz-
tendőt.
 Az esti ünnepségnek a 

Tiszagyöngye Művelődési 
Egyesület székháza adott ott-
hont. 
Az eseményt megtisztelte 
jelenlévétével Újhelyi Nándor, 
a községi képviselő-testület 
elnöke, aki köszöntőjében sok 
erőt, egészséget és kitartást 
kívánt az ünnepelteknek. El-
mondta: bízik benne, hogy sok 
ehhez hasonló rendezvény ke-
rül majd megrendezésre más 
generációk számára is.
A szervezők szívhezszóló vers-
sel, ajándékkal és vacsorával 

lepték meg a születésnapjukat 
ünneplőket. A találkozó gyer-
tyafény mellett, zene kíséreté-
ben folytatódott. Kéz a kézben 
táncoltak, énekeltek, ünnepel-
tek az idén 70. életévüket betöl-
tő nagymamák, nagypapák és 
hozzátartozóik. Ezen az estén 
egy kicsit kiszakadtak a szürke 
hétköznapokból, néhány órá-
ra elfelejtették mindennapos 
problémáikat s nagyon jól érez-
ték magukat együtt.

Kalmár Tünde
... és a Tiszagyöngye székházában

A templomban...

A Tiszagyöngye Művelődé-
si Egyesület szervezésében 
megtartott idei Észak-Bánáti 
Néptánc-Találkozón először 
lépett fel a magyarországi, 
kunszállási Csűrcsavaró nép-
táncegyüttes. Az együttes tag-
jai nagyon élvezték a nálunk 
töltött napot, és meghívták a 
Tiszagyöngye M.E. Tiszafa 
néptánccsoportját Kunszállás-
ra, a Falvak Éjszakája elne-
vezésű rendezvényre, melyre 
május 28-án és 29-én került 
sor. Az anyaországi vendég-

látók elmondták, hogy nagyon 
szeretnék a rendezvényt kiter-
jeszteni a Délvidékre is, hiszen 
náluk már hagyománnyá vált, 
több környékbeli falu vesz részt 
benne. A résztvevők számos 
kiállításra látogattak el, voltak 
gyermekprogramok és kézmű-
ves foglalkozások, kun étele-
ket kóstolhattak, valamint részt 
vettek a VIII. Kunsági Bajusz-
fesztiválon. A rendezvényt helyi 
és vendég csoportok fellépése 
kísérte, az esti órákban pedig 
táncházat is szerveztek. A házi-

gazdák nagy vendégszeretetről 
tettek tanúbizonyságot, és nép-
táncosaink fellépése is jól sike-
rült. A törökkanizsaiak nagyon 
jól megtalálták a helyi nép-
táncosokkal a közös hangot, 
annak ellenére, hogy a Csűr-
csavaró tagjai veteránnak szá-
mítanak a néptáncosok között.
- Június 3-án rendezték meg a 
II. Bánáti Kórustalálkozót, mely-
nek Nagykikinda adott otthont. 
A Tiszagyöngye M.E. megala-
kulása óta szoros kapcsolatot 
ápol a nagykikindai Egység 

Művelődési Egyesülettel, így a 
Tiszagyöngye népdalkórusa is 
vendégszerepelt a találkozón.
- Július 11-én tartották meg 
Tordán az idei Durindót, Vaj-
daság legnagyobb népzenei 
megmérettetését, melyen, mint 
minden évben, most is részt 
vett a Tiszagyöngye népdal-
kórusa. Ugyanitt június 12-én 
lezajlott a Gyöngyösbokréta, 
melyen a Tiszafa néptánc-
csoport lépett színpadra. 

Mihók Anikó

HÍREK A TISZAGYÖNGYE 
MÜVELŐDÉSI EGYESÜLETBŐL

A Tiszagyöngye asszonykórus a tordai Durindón

A Tiszagyöngye Művelődési Egyesület Tiszafa néptánccsoportja
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Amikor az ember a két falu 
irányába kocsikázik és elhagy-
ja Oroszlámost, olyan érzése 
támad, hogy lassan a világ vé-
gére ér. Onnan nincs tovább, 
ott az országhatár, ráadásul 
nem is kettő, hanem mindjárt 
három, és az útnak vége. Saj-
nos nem csak egy kívülálló ta-
pasztalja ezt, hanem a helybe-
liek is, akik részben épp emiatt, 
a jobb megélhetés reményé-
ben elmennek és máshol ke-
resik a boldogulást. A két kis 
falu tovább öregszik, tovább 
fogyatkozik. Persze lehetne itt 
azt is mondani, hogy hiszen 
máshonnan is elvándorolnak 
a fiatalok! Igen, ez sajnos igaz, 
de a legújabb kivándorlási 
hullám alig egy-két éves, míg 
Majdányról és Rábéról évtize-
dek óta költöznek el az embe-
rek. Vigasztaló viszont, hogy 

akik a szülőfalujukban való 
maradás mellett döntöttek, 
igyekeznek megtenni mindent, 
hogy könnyítsenek nehéz sor-
sukon, hogy szebbé, elviselhe-
tőbbé tegyék mindennapjaikat, 
amihez nagy segítséget nyúj-
tana nekik a régóta áhított ál-
landó határátkelő megnyitása. 
Előbb-utóbb talán ez az álmuk 
is megvalósul majd!

Vélhetően a fenti gondolatok 
is megfordultak a helybeliek 
fejében akkor, amikor kipattant 
belőlük annak az ötlete, hogy 
a helyi közösség napja legyen 
egyúttal a mostani és az egy-
kori majdányiak és rábéiak ta-
lálkozója is. 

Majdány-Rábé Helyi Közös-
ség napját és egyben a ne-
gyedik találkozót július 16-án 
tartották meg Majdány köz-
pontjában. A szervezést a helyi 
közösség mellett ezúttal is a 
rábéi Vadvirágok Művelődési 
Egyesület vállalta fel. A falu-
ba érkezőket érdekes és szó-
rakoztató gyermekjátékokkal, 
sertéspörkölt-főző versennyel, 
kisebb kirakodóvásárral  és 
zenés mulatsággal fogadták a 
helybeliek azon a szombat dél-

utánon. Az eseményre többen 
is külföldről tértek haza szülő-
falujukba. 

Noha reggel még úgy tűnt, a 
rendezvény az eső áldozatává 
válik, a déli órákra stabilizá-
lódott az időjárás, úgyhogy a 
kissé hűvös, szeles időn kívül 
semmi sem zavarta a főzőket 
és a játékok, a „Ha benned él 
az örök gyerek, köztünk a he-
lyed!” mottóval megtartott ve-
télkedők résztvevőit, tán még 
jobb is lett a hangulat ennek 
örömére. 

A focipálya kerítése mellett 
nem kevesebb, mint 25 bog-
rácsban főttek a pörköltek. Az 
egyik terebélyes lombkorona 
alatt egy franciául beszélő há-
zaspár szorgoskodott. A bog-
rácsban rotyogó, sötét színű 
étel láttán már azt hittem hol-
miféle „feketeleves” készül, de 

mint kiderült, a rábéi szárma-
zású, a francia Alpok alján élő 
Falusi Mihály gombával gaz-
dagított gulyás-szerű ételt ké-
szített, de pirospaprika helyett 
két liter igazi francia vörösbort 
használt fel hozzá. A valamikor 
több mint egy évtizedig idegen-
légióskodó Mihály szakácsnő 
képesítésű francia feleségével 
érkezett. Előbb meglátogatta 
jövőre 80 éves édesapját, aki 
ma is Rábén él, majd beneve-
zett a főzőversenyre.  

-Huszonhat éve élek Fran-
ciaországban, de azóta is min-
den évben hazalátogatok. Min-
dig szerettem volna ennek a 
rendezvénynek az idején jönni, 
de mivel azelőtt korábban tar-
tották, sajnos nem jött össze, 
mert kötve voltunk a gyerekek 
iskolaévének befejezéséhez, 
ami ott július elejéig tart. Így 
az idei az első alkalom, hogy 
a rendezvényen is részt ve-
szünk. Amit főzünk, nagyon 
finom, de elárulhatom, hogy 
odahaza vegyesen főzünk, hol 
magyaros, hol franciás ételt, 
hol a feleségem, hol én, és 
mindketten meg tudjuk főzni a 
másik ételeit – mesélte Falusi 

Mihály, miközben néha azért 
belekóstolt abba a bizonyos 
feketelevesbe.  

Eredetileg a gyerekeknek 
szervezték ezt az eseményt, 
egyféle Játék határok nélkül volt 
ez számukra a hármashatáron, 
de aztán egyre-másra kérdez-
getni kezdték az emberek, mi-
ért nem csinálnak ebből egy 
falunapi mulatságot, amelyre 
hazajöhetnének azok is, akik 
valaha itt születtek, itt éltek. 

-Tulajdonképpen így indul-
tunk. A találkozó azóta egyre 
tömegesebb, egyre több érdek-
lődőt vonz, erre a napra már 
a messzebb, külföldön élők is 
haza-hazalátogatnak, főleg ha 
még van hozzátartozójuk is 
Majdányon vagy Rábén - hal-
lottuk Mihók Kucora Esztertől, 
a rendezvény egyik szervező-
jétől, aki egyben a Vadvirágok 
Művelődési Egyesület elnöke 

is. -Ebből a két kis faluból ren-
getegen elmentek az elmúlt 
évtizedek folyamán, már szin-
te alig maradtunk, de ha már 
maradtunk, szerettük volna 
mi is, hogy időnként viszont-
lássuk elvándorolt rokonain-
kat, ismerőseinket, korábbi 
szomszédainkat. 

Ami pedig nagyon kelleme-
sen érintett mindannyiunkat, 

hogy a két falu fiataljai is meg-
mérettették magukat pörkölt-
főzésben. A gyerekeknek a 
futballpályán hagyományőrző, 
játékos vetélkedőket szervez-
tünk, volt kötélhúzás is, amibe 
természetesen a felnőttek, a 
jelenlévő csapatok is bekap-
csolódhattak - tudtuk meg a 
szervezőktől

A pörkölteket értékelő há-
romtagú zsűri úgy értékel-
te, hogy a legjobb ételt az 
oroszlámosi Igor Krstić főzte. 
A második helyre a majdányi 
Ábrahám Csaba, a harmadikra 
pedig az ugyancsak majdányi 
Kántor Andrea főztje került. A 
különdíjat Falusi Mihály kapta 
meg.   

A Kultúrotthon nagytermé-
ben nagyszerű hangulatban 
telt az est, a régi ismerősök 
jóízűen beszélgettek és mo-
solyogva emlékeztek a régi 

szép időkre, noha nehéz volt 
az élet akkor is itt a „végeken”, 
ahogy ők mondták. Sajnos ma 
is az, de legalább egy évben 
egyszer, ezen a találkozón 
elfelejtik azt a sok gondot és 
nehézséget, amiért elmentek, 
és őszintén tudnak örülni egy-
másnak. 

Bödő Sándor
      

A főzőverseny győztesei

Jó újra hazajönni...

Kötélhúzásra készen...
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KÖZÖSSÉGÉPÍTŐ MAGYAR MŰVELŐDÉSI ÉLET
Oroszlámos július negye-

dik hétvégéjén tartotta a 
falu napját, a dr. Batthyány-
Strattmann László Művelő-
dési Egyesület pedig fenn-
állásának 5. évfordulójáról 
emlékezett meg. 

Az ünnep hálaadó szent-
misével kezdődött az 
oroszlámosi Szent család 
katolikus templomban, majd 
az általános iskola tornater-
mében művelődési műsor-
ra került sor a helyi óvodá-
sok és általános iskolások, 
a művelődési egyesület Lila 
Akác asszonykórusa vala-
mint a csókai Orpheus Mű-
velődési Egyesület tambura-
zenekara részvételével. Az 
ünneplőket Újhelyi Nándor, 
a törökkanizsai községi kép-
viselő testület elnöke köszön-
tötte.

-Mint a községi önkor-
mányzat képviselője nagyon 
fontosnak tartom, hogy ne 
csak Törökkanizsára, hanem 
a község többi, olyan kis te-
lepülésére is odafigyeljünk, 
mint amilyen Oroszlámos.

A faluban öt évvel ezelőtt 
alakítottuk meg a magyar 

művelődési egyesületet, 
amely  Boldog dr. Batthyány-
Strattmann László, a szegé-
nyek orvosa nevét vette fel, 
s akinek az első világháború 
előtt birtokai voltak a faluban. 
Az egyesület ünnepét idővel 
összekötöttük a helyi közös-
ség napjával. Azt is fontosnak 
tartom, hogy minél több mű-
velődési rendezvény legyen 
a településeken, ezen belül 
magyar vonatkozású rendez-
vények, ahol az emberek ki-
csit ki tudnak kapcsolódni, el-
felejtik azokat a problémákat, 
amelyek minden nap nyomják 
a vállukat, ahol az ovisok és 
az iskolások be tudják mutat-
ni, hogy mit tanultak egész 
évben, ahol fel tudnak lépni 
a művelődési egyesület szak-
csoportjai és ahol vendégeket 
is tudunk fogadni. Az emberek 
ilyenkor tudnak ismerkedni és 
barátkozni, hiszen ezekre az 
alkalmakra sok innen elván-
dorolt polgártárunk is hazatér 
- nyilatkozta Újhelyi Nándor.

-A magyar művelődési 
egyesület megalakulása óta 
nagy előrelépések történtek 
a közösségépítés terén. Kö-

réje tömörülnek a polgárok, 
akik nem csak a művelődési, 
hanem más rendezvények-
be is bekapcsolódnak. Van 
a faluban irodánk, könyvtá-
runk, felújítottunk kereszteket 
és különböző létesítménye-
ket, ami nagyon fontos az itt 
élő magyarságnak. Nagyon 
örülök annak, hogy ez a kö-
zösség végre megtalálta ön-
magát, és az utóbbi években 
nagyon sokat tett azért, hogy 
a negatív tendenciák elle-
nére meg tudjon itt maradni. 
Egyelőre az oroszlámosi ál-
talános iskolában is van kellő 
számú magyar diák. Az alsó 
osztályokban ugyan össze-
vont tagozatok működnek, de 
a felsősök rendes osztályok-
ba járnak. A három település-
ről minden évben összegyűlik 
annyi magyar kisdiák, hogy 
ne legyen veszélyben az ösz-
szevont tagozatok működése 
- tette hozzá a községi képvi-
selő testület elnöke. 

A falunapra a helyi kö-
zösség minden évben lab-
darúgótornát szervez és fő-
zőversenyt is tart. A faluba 
látogatók különböző kiállí-
tásokat is megtekinthetnek 

ilyenkor, hiszen a magyar  
művelődési egyesület mellett 
más civil szervezetek is ké-
szülnek az ünnepre. 

A halászlé-főző verse-
nyen 37 csapat vett részt. A 
Marica Jočić, Valerija Krstić 
és Duško Radin alkotta zsű-
ri a győztesnek járó serleget 
a törökkanizsai Sándor Pé-
ternek ítélte oda. Második 
az ugyancsak törökkanizsai 
Dragoslav Vlahov, harmadik 
pedig az oroszlámosi Goran 
Dimitrijević csapata lett. Az 
oroszlámosi Nők aktívájának 
kézimunka-kiállításán mint-
egy 40 gyönyörű munkát lát-
hattak az érdeklődők. A lá-
togatók értékelése alapján 
a kiállítás első díját művészi 
képeiért Cukor Melita kapta, 
hímzéséért a második díj is 
az övé lett, a harmadikat pe-
dig a kórustag Gombos Amá-
lia hímzése érdemelte ki.

A július 22-én kezdődött 
39. kispályás labdarúgó-tor-
nán 12 felnőtt csapat indult. A 
több hétig tartó tornán a győ-
zelmet a helyi vadász egye-
sület csapata harcolta ki.

Bödő Sándor

A legfiatalabb fellépők mint közönség

A csókai Orpheus Művelődési Egyesület tamburazenekara

A budapesti Ward Mária 
Iskola diák-színjátszó köre 
augusztus végén vajda-
ságban vendégszerepel. 
Délvidéki körútjuk során 
többek között Majdányon 
is bemutatkoznak. Csiky 
Gergely: A Stomfay csa-
lád című háromfelvonásos 
vígjátékát, amely egy arisz-
tokrata családról a büszke-
ségről és persze a szere-
lemről szól - nézheti meg 
a közönség augusztus 
23-án 16 órától a majdányi 
Művelődési Otthonban. Az 
előadás egyszerű nyelve-
zete és könnyed humora 
mindenki számára élvez-
hetővé teszi a darabot.
A szervezők mindenkit 
nagy szeretettel várnak.

2016. augusztus 23-án

16:00 órától 
a majdányi Művelődési Otthonban 
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LEZSÁK UTÁN LAVOLE

Városunk központjában a nyár 
elején új cukrászda nyílt. A 
hosszú évtizedeken  át Lezsák 
fagyizóként ismert helyen fel-
újított üzlethelyiséggel, terasz-
szal és új tulajdonossal vár-
ja vendégeit a Lavole Sweet 
Factory. A vállalkozás tulajdo-
nosa Saša Neckov és felesége 
Jelena. A fiatal házaspár nagy 
reményeket fűz a családi vállal-
kozáshoz.
- Honnan jött az ötlet a fagyizó 
megnyitásához?
- Az üzlethelyiséghez tradíció 
kapcsolódik, hiszen az fagyizó 
volt már a második világháború 
óta, a Lezsák családhoz kötő-
dött több évtizeden át. Mi is ide 
jártunk fagyizni. Az elmúlt két 
évben azonban Lezsákék már 
nem nyitották meg, az embe-

rek hiányolták is a városka sa-
játos kis fagyizóját. Így jött az 
ötlet – miért ne folytatnánk mi a 
hagyományt? Belevágtunk hát, 
s  a nyári idényre megnyitottuk 
saját cukrászdánkat. A felesé-
gem munkanélküli volt, ez pe-
dig tovább erősítette elhatáro-
zásunkat, hogy vállalkozásba 
fogunk, így biztosítjuk csalá-
dunk számára a mindennapi 
megélhetést. Minden erőnket 
és bátorságunkat összegyűjt-
ve vetettük bele magunkat a 
tervezésbe és a kivitelezésbe, 
hiszen olyan munkához kezd-
tünk hozzá, ami teljesen is-
meretlen volt számunkra. Arra 
törekedtünk, hogy vidám szí-
nekkel gazdagítsuk a város-
központ összképét, hogy az 
emberek ne csak megálljanak 
egy fagyiért, aztán elmenjenek, 
hanem le tudjanak ülni és jó 
hangulatban, kellemes környe-
zetben fogyasszák el– mondja 
Saša Neckov.  
- A fagylalt mellett tervezik-e a 
kinálat bővítését? 
- Igen, őszre sütemények is 
lesznek a kínálatunkban! Úgy 
gondoljuk, hogy ezek az édes-
ségek vevőre találnak, hiszen a 
városban sehol nem lehet sü-
teményt kapni. Kíváncsiak va-
gyunk rá, hogy mekkora lesz az 
érdeklődés...Jelenleg a fagylalt 
mellett kapható még nesz- és 
presszókávé, limonádé és kü-
lönböző üdítők, hétvégén pe-
dig palacsintát is sütünk. A ter-
vek szerint hetente, kéthetente 

valamilyen újdonsággal fogjuk 
meglepni vásárlóinkat. Amikor 
megnyitottunk, nyolcféle fagy-
lalt szerepelt a kínálatunkban, 
jelenleg tizennyolc féle kapha-
tó. Törekszünk a változatos-
ságra, a klasszikus ízek mellett 
van kinder, banános, csokis, 
ferrero rocher, meggyes-jog-
hurtos, málnás-túrótortás. A kí-
nálatot hetente újítjuk!
-Saját recept alapján készül-e 
a fagylalt?
-Együttműködünk egy belgrádi 
székhelyű olasz céggel, nagy-
rész az ő technológiájukat vet-
tük át, ám jónéhány receptet 
saját elképzelésünkhöz ala-
kítottunk. Próbálunk fantáziát 
vinni a fagylaltkészítésbe, hogy 
a vásárlók ne csak a klasszikus 
ízeket kapják, hanem kipróbál-
hassanak valami újat is. Min-

den kezdet nehéz, de törek-
szünk a változatosságra.
Minden nap friss fagylaltot kí-
nálunk, melyet reggel és dél-
után készítünk a fagyizóban. 
Nem készül nagy adag sosem, 
így gyorsan elfogy. A fagyizó 
egyébként  10:00-től 22:00 órá-
ig van nyitva.
- Melyek a további tervek?
- Az üzlethelyiség kicsi, csak 
25 négyzetméternyi területű, 
tehát nem lesz elég helyünk a 
sütemények elkészítéséhez, 
így a műhely máshol lesz. Ide 
már csak a kész süteményeket 
hozzuk. Készítésük igazi szak-
értője édesanyám, tőle fogja a 
feleségem elsajítani a tudniva-
lókat és így továbbvinni családi 
vállalkozásunkat.

Mihók Anikó

Saša Neckov és, felesége Jelena

KIS MESEMONDÓNK NAGY SIKERE

Kálmány Lajos, vidékünk első 
néprajzkutatója, a modern ma-
gyar folklórtudomány egyik 
megalapozója tiszteletére, 
valamint a száz éve született 
népmesekutató, Penavin Olga 
emlékére a Zentai Önkormány-
zat és a zentai Városi Könyv-
tár huszonkettedik alkalommal 
rendezte meg a Kálmány Lajos 
Népmesemondó Versenyt. A 

versenyre három kategóriában   
lehetett benevezni. Az elődöntő-
ket április végéig hat körzetben 
tartották meg, a döntőre pedig 
május végén Zentán került sor.
Az elődöntőre öt törökkanizsai 
elsős nevezett be, akik mind-
annyian Mómity Éva tanítónő 
lelkes diákjai. A tanítónő első-
seivel először vett részt ilyen 
versenyen, de egyébként már 
évek óta elkíséri a megméret-
tetésre a legtehetségesebb 
tanulóit. Az idei versenyen Ma-
gyari Dominik, Tratyik Regi-
na, Sípos Andria, Dobó Attila 
és Likár Márk mutatkozott be.
- Igyekezünk mindig ő-ző 
nyelvjárásban elmondani a 
meséket, a bánáti nyelvjárás 
ápolásának jegyében. Penavin 
Olga népmesenyűjteményéből 
válogattuk őket, azok közül, 
amelyeket vidékünkön gyűj-
tött. A felkészülés már újévtől 
folyt. Az áprilisi elődöntőn Likár 
Márk jutott tovább a döntőbe, 
aki a Mese a kis malacról című 
népmesével lépett közönség 
elé. Nagyon büszke vagyok a 
diákjaimra, hiszen mindannyi-

an jól szerepeltek. A mezőny 
nagyon erős volt, így a döntőn 
Márknak már nem sikerült he-
lyezést elérnie. Valóban szín-
vonalas mesemondók vesznek 
részt a versenyen, mi pedig 
még csak elsősök vagyunk...
Ezért nem csüggedünk, és a 
következő években újra je-
lentkezi fogunk! Ami a verseny 
szervezését illeti: elégedett va-

gyok, hiszen igen szívonalas 
rendezvényről beszélhetünk. 
Minden gyermek egy könyvet 
és egy dicsérő oklevelet kap 
emlékül. A mesemondók nép-
viseletben lépnek fel, felidéz-
ve  a régi, már-már feledésbe 
merülő mesemondói hangu-
latot - hallottuk Mómity Évá-
tól, a kis elsősök tanítónőjétől.

Mihók Anikó

Csoportkép a mesemondókkal

Mómity Éva tanítónő és Likár Márk
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Törökkanizsa közvetlen kö-
zelében, a 111-es út két ol-
dalán 530 hektáron (263 ha 
vízfelület) terül el az újvidéki 
székhelyű Matijević húsüzem-
hez tartozó halastó, amelyen a 
tulajdonosa tavaly megpróbált 
túladni. A jelekből ítélve nem 
talált vevőre, ezért a tulajdo-
nos úgy döntött, hogy kiszárít-
ja a két nagyobb tóegységből 
és több kisebb ivadéknevelő 
tóból álló halastavat, és mező-
gazdasági termelésbe fogja a 
területet, de erre nem kapott 
engedélyt a Tartományi Ter-
mészetvédelmi Intézettől. Az 
intézet nem hagyta jóvá a ha-
lastó szántófölddé való átmi-
nősítését.

Gyakorlatilag patthelyzet 
alakult ki, az iszapos tómeder 
időközben elgazosodott, a ví-
zimadarak, a teknősök és a 
vízi életközösség többi tagja 
élőhely nélkül maradt. Súlyos 
természetkárosítás történt, a 
tó egyik felében a közelmúltig 
maradt annyi víz, hogy meg 
tudott telepedni egy ötven párt 
meghaladó fattyúszerkőből 
álló madárkolónia. A vízen 

úszó fészkeket készítő ma-
darak már lerakták tojásaikat, 
amikor a halastó tulajdonosa 
a maradék víz leengedésére 
is utasítást adott. A szerkők 
mellett tucatnyi gólyatöcs is 
megpróbált költeni az iszapzá-
tonyokon, de ők is pórul jártak.

A nagy méretű természetká-
rosításról a Tartományi Termé-
szetvédelmi Intézet is értesült, 
rajtuk áll, hogy jogi útra tere-

lik-e az ügyet, hiszen a védett 
és fokozottan védett madarak 
élőhelye is védett, függetlenül 
attól, hogy esetünkben magán-
tulajdonról van szó. Meg kel-
lett volna várni, hogy a mada-
rak befejezzék a megkezdett 
költést, és utána kiszárítani a 
tavat, ha már a tulajdonos úgy 
értékelte, hogy számára nem 
kifizetődő a haltenyésztés.

A világutazó és vadász 

törökkanizsai Tallián Emil ne-
vét viselő vadászegyesület is 
foglalkozik a halastó ügyével, 
mivel éveken keresztül jár-
tak ide vadkacsára vadászni, 
amiért bizonyos összeget fi-
zettek a halastó gazdájának. 
Dr. Ágoston Attila állatorvos, a 
vadászegyesület elnöke a té-
mával kapcsolatban elmondta, 
hogy az önkormányzat vezető-
sége és a vadászok közösen 
próbálnak megoldást, pénzt 
találni a halastó vízutánpót-
lására, újbóli feltöltésére. Ha 
már nem folyik haltenyésztés, 
legalább a vízimadarak meg 
a többi vízhez kötődő élőlény, 
köztük a több száz szigorúan 
védett mocsári teknős újból 
megtalálja életfeltételeit, és a 
vadászok sem maradnának 
vízi vad nélkül. Nem beszélve 
a vadászturizmus lehetősége-
iről.

A törökkanizsai halastó ese-
te ékes példája annak, hogy 
a privát biznisz vezetői dön-
téshozatal alkalmával a legrit-
kább esetben mérlegelik a ter-
mészetvédelmi szempontokat.

Gergely JózsefMunkahely, halastó, hal, madárvilág nélkül

KISZÁRÍTOTT HALASTÓ

TERMÉKVÉDJEGGYEL A SIKERES
ÉRTÉKESÍTÉSÉRT

A zentai székhelyű Vajdasági 
Termeltetési Beszerzési, Érté-
kesítési Társaság (VaTeBeT) 
augusztus elején Törökka-
nizsán tartotta meg az ún. 
Vajdasági Helyi Termék Mar-
keting Védjegy bemutatóját.
 A védjegy kialakítása és mű-
ködtetése mindenekelőtt a 
helyi élelmiszerfogyasztás és 
a helyi gazdaság élénkítését 
szolgálja s segíti az adott tele-
pülésből, térségből származó 
termék megkülönböztetését 
más termékektől, illetve annak 
piacra jutását. A védjegyről il-
letve a helyi termékek legális 
értékesítésének lehetőségei-
ről Ments András, a társaság 
igazgatója tartott ismertetőt:
- Szerbiában egyedülálló mó-
don ötvennyolc gazdaszer-
vezet alapított civil szerveze-
tet, amely egész Vajdaságot 
lefedi – így gyakorlatilag a 
VaTeBeT-nek jelenleg közel 
háromezer tulajdonosa van. 
Társaságunk célkitűzése, hogy 
megpróbálja Vajdaság gazda-
ságát üzleti alapokon  segí-
teni. Tudjuk azt, hogy termel-
ni tudunk, ám a legnagyobb 
probléma az értékesítés illetve 
annak lehetőségei – mégpe-
dig azok a piacok, ahol a meg-
fizettetés is megvalósítható. 

Ezért egyrészt a mezőgazda-
sági ágázat számára kínálunk 
lehetőséget – illetve ami Vaj-
daság gazdaságfeljesztésének 
nagy lehetősége  – a helyi 
termékek és termékrendszer, 
hisz az EU-s csatlakozás felé 
haladva a szürkegazdaság le-
hetőségei egyre inkább bezá-
rulnak. Feladatunk tehát, hogy 
a házi, háztáji értékesítés-
nek legális utakat keressünk.
Juhász Attila államtitkár úr se-
gítségével már elkészült a He-
lyi Termékrendelet, amely lehe-
tőséget fog nyújtani arra, hogy 
például a termelő otthon levágja 

a sertést, füstölt árut készítsen, 
eladja a húst, vagy feldolgoz-
za a gyümölcsöt, tojást, tejet 
értékesítsen...A Rendelet köz-
meghallgatása megtörtént, így 
a dokumentum viszonylat kész 
állapotban van. Ahhoz azon-
ban, hogy azt a gyakorlatban al-
kalmazni is lehessen, tudnunk 
kell, mivel is rendelkezünk. En-
nek hiányában ugyanis gazda-
ságilag nem tudunk segíteni.
Tudnunk kell tehát, hogy Vaj-
daságban mely községeknek 
milyen lehetőségei vannak, ki 
és mivel foglalkozik, mekkora 
mennyiségben termel, melyek 

a potenciálok. Ezért alkottuk 
meg a Vajdasági Termék Védje-
gyet, ami biztosítja azt, hogy az 
adott termék valóban vajdasági 
alapanyaggal és munkaerővel 
készült, hogy kisipari módszer-
rel állították elő. Ezeket a ter-
mékeket szeretnénk védjegy-
gyel ellátni, amely tartalmazza 
a tájékoztatást arról, hogy vaj-
dasági származású termékről 
van szó - a helység megjelölé-
sével, ahonnan az származik. 
Ebbe a rendszerbe nemcsak 
élelmiszeripari, állati- és nö-
vényi eredetű termékeket, de 
a fából, fémből készülteket, 
sőt az ajándéktárgyakat is be 
szeretnénk vinni – a program 
első részeként. Magát a véd-
jegyezést a Topolyai Expón 
végezzük majd el, ahol lesz 
egy helyi termékkiállítás. Itt 
bárki bármilyen terméket ki-
állíthat, mi megnézzük, véd-
jegyezzük s ezzel az adott 
áru bekerül egy rendszerbe. 
A védjeggyel aztán helyi ter-
mékpolcokat fogunk nyit-
ni, s megindulhat az érté-
kesítés, majd a Rendelet 
elfogadását követően sor ke-
rülhet a helyi termékboltok 
megnyitására is – mondta töb-
bek között a Törökkanizsán tar-
tott bemutatón Ments András.

Ments András igazgató és Jaksa Róbert, a Községi Tanács tagja
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