X. Szent István-napi Ünnepség Törökkanizsa
(6. oldal)

„MENNYBŐL AZ ANGYAL – MENJ SIETVE
Az üszkös, fagyos Budapestre.
Oda, ahol az orosz tankok
Között hallgatnak a harangok.
Ahol nem csillog a karácsony.
Nincsen aranydió a fákon,
Nincs más, csak fagy, didergés, éhség.
Mondd el nekik, úgy, hogy megértsék.
Szólj hangosan az éjszakából:
Angyal, vigyél hírt a csodáról.”
(Márai Sándor)

2017. október 27.
III. évfolyam, 1. szám

KÖZÉLETI ÉS POLITIKAI LAP
w w w . t o r o k k a n i z s a . c o m
Kiadja: Törökkanizsa és Vidéke Egyesület

HISZEK A CSODÁKBAN!

A keresztúri római katolikus
templomhoz hű asszonyok ajándéka,
1913 szeptembere

Azon emberek közé tartozom, akik
hisznek a csodákban. Úgy érzem, életünk elviselhetetlen lenne hit nélkül.
Nem csak a keresztény hitre gondolok most, annál sokkal többről van szó.
Napjainkban sokat hallani arról, hogy
közösségünk, a vajdasági magyarság
pusztulásra van ítélve. A különböző sajtótermékek másról sem tudósítanak,
mint a lakosság fogyásáról, az elvándorlásról, s arról, hogy mindenhol jó,
csak a szülőföldön nem!
(folytatás a 5. oldalon)

HYPPOLIT, A LAKÁJ
A törökkanizsai Branislav Nušić Könyvtár
szervezésében 2017. november 11-én
(vasárnap) vendégszerepel Törökkanizsán a bácsfeketehegyi Feketics Művelődési Egyesület színjátszócsoportja. Hajvert Ákos rendezésében mutatják be a
Hyppolit, a lakáj című vígjátékot. Az előadás 19 órakor kezdődik a helyi színházteremben. A belépés díjtalan.

INGYENES

TÖBB A MAGYAR ELSŐS TÖRÖKKANIZSÁN

Szeptember elsején, csakúgy mint másutt, a Törökkanizsa
községben élő diákoknak is megkezdődött a tanítás. A központi épületben a nyár folyamán felújítások folytak, melyeket
a tanítás kezdetére befejeztek. Az összes széken és asztalon
kicserélték a fa részeket, az ülőkét, a háttámlát és az asztallapot.
(folytatás a 2. oldalon)

HATHATÓSABB CSALÁDTÁMOGATÁS

A gyermeket vállaló szülők már jövőre jóval komolyabb
támogatásban részesülnek,
mint
eddig. Az
első
baba születésekor
100.000 dinárt utalnak át a számlájukra. Ez egyben a
készülő jogszabály,
a Gyerekes családok pénzügyi támogatásáról szóló
törvény módosításainak legnagyobb
újdonsága, ennél a
tételnél a legszembetűnőbb a különbség, hiszen jelenleg

az állam 39.345,83
dinárral támogatja az első gyermek
születését.
A
Munkaügyi,
Foglalkoztatási és
Szociálpolitikai Minisztériumban szerzett
információk
szerint növekszik
a második, harmadik és negyedik gyermek után
járó összeg is, de
nem ilyen jelentős
arányban. Ezeket
az összegeket várhatóan csak kikerekítik.
(folytatás a 2. oldalon)

CÍMSZAVAKBAN
ÖNTÖZŐRENDSZEREKKEL
A VERSENYKÉPES
GAZDÁLKODÁSÉRT
(3. OLDAL)

MEGTARTÓ ERŐKÉNT A
KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS
SZOLGÁLATÁBAN
(4. OLDAL)

JÁKI TEODÓZ
EMLÉKZARÁNDOKLAT
VAJDASÁGBAN
(7. OLDAL)

ELSŐ SZERBKERESZTÚRI BATYUBÁL
(8. OLDAL)

OTTHON A
HATÁRSZÉLEN
(9. OLDAL)

KÖSZÖNJÜK NEKED,
FIRIGYHÁZA!
(10. OLDAL)

Kovács Elvira,
a VMSZ köztársasági
képviselője

ÚJ FÉNYBEN RAGYOG A
SZENT-GYÖRGY
TEMPLOM
(11. OLDAL)
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TÖBB A MAGYAR ELSŐS TÖRÖKKANIZSÁN

(folytatás az 1. oldalról)

Az osztálytermeket kimeszelték, illetve felújítottak
minden, eddig használaton
kívüli mellékhelyiséget is. A
szaktanteremek száma bővült
egy történelem teremmel, illetve az iskolakönyvtár új helyiségbe költözött.
A Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola előcsarnokában
szeptember elsején fogadták
az első osztályos diákokat. A
rendezvényen idősebb diákok léptek fel, akik énekeltek,
tancoltak és szavaltak. Az ünnepség után a pravoszláv és
katolikus egyház papjai megáldották a gyermekeket.
Az elsősök a hagyományokhoz híven, az idén is csomagot kaptak a helyi önkormányzattól, melyben a tanuláshoz
szükséges taneszközök voltak.
Ugyanezen a napon a helyi Branislav Nušić Könyvtár
dísztermében a magyar ajkú
elsősök tanszercsomagot vehettek át Jerasz Anikótól, a
Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának elnökétől és Mihók Kucora Esztertől,
a Magyar Nemzeti Tanács
képviselőjétől.

-Kedves elsősök! Az iskolakapu átlépésekor egy új birodalomba léptetek be a mai
napon, a betűk és a számok
világába. Rengeteg izgalom,
megmérettetés,
küzdelem,

kítűnő tanulók legyetek, hogy
mi mindannyian, a szüleitek
és a tanító néni is büszkék legyünk rátok. A Magyar Nemzeti Tanács egy szép táskát
készített nektek, amiben min-

Iskolakezdés Oroszlámoson a
Magyar Nemzeti Tanács beiskolázási csomagjaival

öröm, barátság vár rátok e falak között. A tanítónéni mindig
ott lesz mellettetek. Vele fogjátok eltölteni a legtöbb időt
a szüleitek mellett. Mindig
mindenben segít majd titeket. Az iskola lesz a második
otthonotok. Kívánom, hogy
érezzétek magatokat jól, hogy

den benne van, amire szükségetek van az első osztályban.
Kívánom, hogy ez az út számotokra könnyű és sikeres legyen - mondta Jerasz Anikó.
Az MNT eltökélten segíti a
magyar családok gyermekeit az iskoláztatás minden
állomásán. Az óvodában a

Szülőföldön magyarul támogatással, első osztályban a
beiskolázási csomaggal. A
középiskolában és az egyetemeken ösztöndíjjal, különböző
kirándulásokkal,
háziolvasámnyokat
biztosítanak az iskoláknak, gazdagítják az iskola felszerelését,
a tanítókat, tanárokat továbbképzésekre küldik, arra törekszenek, hogy a diákoknak
minél jobb és minél könnyebb
legyen a tanulás.
Törökkanizsa
községben
idén 17 első osztályos magyar kisdiák kezdte meg
tanulmányait,
akik
közül
13 a törökkanizsai, 4 az
oroszlámosi iskolában tanul. Ez a tavalyi adatokhoz
képest növekvő tendenciát
mutat, hiszen akkor összesen 15 magyar diák volt, akik
közül tízen Törökkanizsán,
öten Majdányon iratkoztak
első osztályba. Az összesített
adatok viszont csökkenő diáklétszámot mutatnak, hiszen
míg tavaly összesen 100 elsős diák volt a községben,
idén csupán 83 iratkozott be
az általános iskola első osztályába.
Böröc Anikó

HATHATÓSABB CSALÁDTÁMOGATÁS

Kovács Elvira, a VMSZ
köztársasági képviselője
(folytatás az 1. oldalról)

Emlékeztetőül: A 2017. április 1-jétől 2017. szeptember
30-áig érvényes minisztériumi határozat szerint az első
gyermek után megszabott
39.345,83 dináros köztársasági támogatást egy ös�szegben folyósítják. A máso-

dik gyermek után összesen
153.857,09 dinárt jár, de 24
havi részletben, tehát két
évig havonta 6.410,71 dinár.
A harmadik gyermek után
járó összeg 276.930,09 dinár, azaz két éven át havonta
11.538,75 dinár. A negyedik
gyermek ellátására összesen
369.236,22 dinár a támoga-

tás, szintén 24 havi részletben, vagyis két éven át havonta 15.384,84 dinár.
A Családos gyerekek pénzügyi támogatásáról szóló törvény módosításainak elfogadása után végérvényesen fel
lesz hagyva a babaholmi áfájának visszatérítésével, ehelyett a szülők egyszeri 5000
dinárt kapnak akkor, amikor
az első gyermek után járó
összeget is folyósítják, illetve
a második, harmadik és negyedik gyermek esetében akkor, amikor a támogatás első
részletét befizeti a minisztérium. Az áfa-visszatérítés
megszüntetésével növekszik
azoknak a szülőknek a száma, akik állami támogatásban részesülnek.
Ami még újdonságnak számít, hogy bővül a felhasználók köre. Nemcsak azok a
családok kapnak támogatást,
ahol az anya munkaviszonyban van vagy vállalkozó, hanem a jövő évtől támogatásra
számíthatnak a gazdaságban
dolgozó vagy alkalmi- illetve

idénymunkát vállaló nők is.
Az előrejelzések szerint
a tervezet hamarosan parlamenti eljárásba kerül és
2018-tól lép majd hatályba.
Végre a mezőgazdasági termelők is ebbe a csoportba tartoznak. Az lett volna a legideálisabb megoldás, és a VMSZ
azt szorgalmazta volna, hogy
a szülési- és gyermeknevelési
juttatás illesse meg a bejegyzett gazdaság hordozóit (apa/
anya), de a családtagokat is,
tehát ha minden tagnak vagy
hordozónak a gazdaságban
járna támogatás. Eddig azt
sikerült elérni, hogy amen�nyiben a hölgyre van regisztrálva a gazdaság, ő is kaphat
támogatást.
Fontos, hogy a gyermekvállalás serkentése prioritásként
lett megjelölve Szerbiában.
Sürgős és hathatós intézkedésekre van szükség, hiszen
az elmúlt évek adatai lesújtóak.
Kovács Elvira,

a VMSZ köztársasági képviselője

TÁMOGATÓINK:
Tartományi Művelődési és
Tájékoztatási Titkárság
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ÖNTÖZŐRENDSZEREKKEL A VERSENYKÉPES
GAZDÁLKODÁSÉRT

Ótott Róbert
tartományi mezőgazdasági
titkárhelyettes

Az idei szárazság következményeként
súlyos
aszálykárokkal kell számolniuk a gazdáknak, amely
nemcsak a napraforgó, de
a kukorica, a cukorrépa, a
szója és az ipari paprika hozamára is rányomta bélyegét. Végleges adatokról még
nem számolhatok be, s jóllehet nem mindegyik községet
és mezőgazdasági kultúrát
érintett ugyanolyan mértékben az aszály, a jelenlegi
adatokból egyértelműen látszik, hogy a kukorica idei hozamában átlagosan 30-55%,
a napraforgónál 20-40%, a
szója esetében 30-60%, a
cukorrépánál pedig 20-50%os terméskiesést eredményezett a csapadékhiány. E
százalékok természetesen
községenként változnak, de
a legnagyobb károkkal Szabadka, Topolya, Kishegyes,
Verbász, Óbecse, Csóka,
Kikinda, Törökkanizsa és
Versec területén szembesültek a gazdálkodók.
A Mezőgazdasági Minisztérium a Tartományi Mezőgazdasági Titkársággal együttműködve a gazdák kárainak
enyhítése céljából a végleges számadatok tükrében
fog intézkedéseket meghatározni. Olyan könnyítésekre
gondolok, mint például a vízlecsapolási illeték eltörlése,
a Mezőgazdasági Fejlesztési
Alap hitelrészletei megfizettetésének időszakos felfüggesztése, műtrágya-, vetőmag- és üzemanyagvásárlás
támogatása. A konkrét intézkedések meghatározása
a Köztársasági Válságtörzs
hatáskörébe tartozik.
Az
aszálykárok
okozta terméskiesés kapcsán
méginkább előtérbe kerül
a csatornarendszerek s az

öntözéses gazdálkodás fontossága. Vajdaság Autonóm
Tartomány területén eddig
összesen több mint 20.000
kilóméternyi csatornarendszert építettek ki. Az elmúlt
időszakban e rendszerek bővítésére az anyagi források
hiánya miatt nem igazán került sor. Az idei évtől azonban
előrelépésre számíthatunk e
téren. Az Abu-Dabi Alapnak
köszönhetően ugyanis több
regionális vízrendszer is
megújulhat illetve bővülhet,
s ezáltal növekedhet az öntözhető mezőgazdasági földterületek nagysága.
Vajdaság területén pillanatnyilag az 1.628.000 hektáros megművelhető földterületből kevesebb, mint
70.000 hektár öntözhető a
kanálisrendszerekből,
ami
az összterület mindössze
4%-a! A jelenlegi Tartományi
Kormány célja, hogy 2020-ig
jelentősen növelje a kanálisokból történő öntözhető
mezőgazdasági földterületek nagyságát. Ennek érdekében már augusztus folyamán elkezdődtek az I. fázis
munkálatai, melyek összértéke 1.364.000.000,00 dinár.
Ennek köszönhetően nem
kevesebb, mint 11 projektum valósul meg, aminek köszönhetően több mint 37.000
hektárnyi termőföld válik öntözhetővé.

jának kidolgozására különített el a Tartományi Kormány
több mint 126 millió dinárt,
azért, hogy a folyamat mielőbb a gyakorlati megvalósítás fázisába kerülhessen. A
III. fázis kiépítése egyébként
további 33.000 hektáros
termőföld öntözéses gazdálkodását biztosítja majd.
Mindezek a befektetések a
tervek szerint a közeljövőben, 2020-ig megvalósulnak.
E nagyberuházás II. fázisának törökkanizsai vonatkozásáról külön szeretnék
szólni, ennek során ugyanis
előlátták a szerbkeresztúri
pumpaház és kanálisrendszer kiépítését. A projekt értéke 200.000.000,00 dinár,
vagyis 1,7 millió euró, s megvalósulásával 4.500 hektárnyi, újonnan öntözhető területet művelhetnek a gazdák.
Harmadik fázisában viszont
Törökkanizsán lesz kiépítve
pumpaház a Tiszán, illetve
kiépítik, felújítják a kanálisrendszert. Jelenleg a szükséges tervdokumentáció kidolgozása folyik, amelynek
költsége 6.000.000,00 dinárt
tesz ki, a projekt megvalósulásával pedig az öntözhető területek nagysága újabb
3.000 hektárral nőhet.
A Tartományi Mezőgazdasági Titkárságnak az öntözőrendszerek és kutak kiépítésének
támogatására

Cél az öntözhető földterületek nagyságának növelése

A II. fázis keretein belül 13
projekt készül el, melyek értéke 2.953.000.000,00 dinár,
és több mint 46.000 hektár
válik öntözhetővé az öntözésre szolgáló csatornarendszer kiépítését követően. A
III. fázisban 14 projektum
szerepel, amelyből 11 Vajdaság AT területén valósul
meg. A költségvetés módosításakor, augusztus 31-én, e
projektek tervdokumentáció-

idén mintegy 30%-kal nagyobb keret áll rendelkezésére, mint a tavalyi évben,
tehát 330.000.000,00 helyett
389.000.000,00 dinár, illetve
az 50%-os támogatás intenzitása 60%-ra nőtt. Kiemelném, hogy ez akár 70%-os is
lehet, mégpedig a 40 évnél
fiatalabb gazdálkodók vagy
hölgy pályázóink vonatkozásában. A 2016-os évben 813
szerződést írtunk alá, a 2017-

es évben, október közepéig
780-at, és további szerződések aláírására számítunk
még az év végéig. Emellett lehetővé tettük, hogy a
pályázók előszámlával is
tudjanak pályázni.
Mindezekkel az intézkedésekkel
igyekszünk a gazdák segítségére lenni, támogatni
őket abban, hogy kevésbé
legyenek kiszolgáltatva az
időjárás viszontagságainak.
Természetesen a korszerű
gazdálkodásban a támogatások igénybevétele mellett
elengedhetetlen a gondos
fajtaválasztás, a megfelelő
agrotechnika
alkalmazása
és az öntözőrendszerek fejlesztése, hiszen ezek együttes igénybevételével lehet
igazán eredményesen csökkenteni a szárazság hozamcsökkentő hatásait.
Ótott Róbert

tartományi mezőgazdasági
titkárhelyettes

A
Mezőőr
Szolgálat
Törökkanizsa községben
június elsején kezdte meg
munkáját. Az önkormányzat területén hat mezőőr dolgozik. A Tartományi
Mezőgazdasági Titkárság
segítségével
2.200.000
dináros
támogatáshoz
jutott a község. Ebből korszerű eszközöket, felszerelést tudtak számukra biztosítani. Vásároltak motrokat,
gépjárművet, amivel járják
a terepet, GPS-t, fényképezőgépeket,
lámpákat,
éjjellátó
készülékeket.
A mezőőrök nap mint nap
járják a terepet, odafigyelnek a biztonságra. Ügyelnek a földeken hagyott
gépekre, nem történtek
lopások, így nem károsultak a gazdák. További
feladataik között említendő az állami földek feltérképezése. A földutakra is
ügyelnek, jegyzik a megszűnésüket, állapotukat és
azt, hogy hol kell javításokat végezni. A helyi közösség biztosítja számunkra
a munkájukhoz szükséges
üzemanyagot, eszközöket.
A
mezőőr
szolgálat
működtetését
a
helyi
önkormányzatban
hos�szútávra
tervezik,
hiszen nagyon hasznosnak
bizonyult tevékenységük.
Böröc Anikó
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MEGTARTÓ ERŐKÉNT A KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS
SZOLGÁLATÁBAN

Jerasz Anikó, az MNT Végrehajtó
Bizottságának elnöke

A Magyar Nemzeti Tanács
Végrehajtó
Bizottságának
jelenlegi elnökeként, s ezt
megelőzően az Oktatási Bizottság tagjaként azon dolgoztam, s arra törekszem ma
is, hogy munkatársaimmal
együtt a hatáskörünkbe tartozó területeken (oktatás, kultúra, hivatalos nyelvhasználat
és tájékoztatás) a legmes�szebbmenőkig terjedő támogatást nyújthassuk. Tesszük
ezt úgy, hogy megtartó erőként lehessünk jelen minden,
a nemzeti öntudat ápolását,
önazonosságunk megőrzését hivatott rendezvényen,
hogy segítsük művelődési és
oktatási intézményeink munkáját, bátorítsuk és tehermentesítsük a családokat - a
gyerekek óvodába indulásától a kollégiumi elhelyezésen
és ösztönödíjakon át a mesterdiploma megszerzéséig.
E sokrétű munkának néhány Törökkanizsát (is) érintő vonatkozásáról szeretnék
most szólni.
Gólyahír, óvodai és
beiskolázási programok,
kirándulások
A Magyar Nemzeti Tanács
Vajdaság-szerte kiemelt figyelmet szentel a beiskolázás támogatására. Ez alól
nem kivétel Törökkanizsa
illetve a hozzá tartozó szórványtelepülések sem, hiszen
az anyanyelvű iskolát, oktatást a legkisebb közösségben is őríznünk kell! Nagyon
örülünk annak, hogy a tavalyi
14 magyar elsőssel ellentétben az idei tanév elején hárommal több, 17 gyermeknek
adhattuk át az MNT ajándékcsomagját: 13 kisdiáknak Tö-

rökkanizsán, négynek pedig
Oroszlámoson.
Remélem, a következő
években folytatódik a létszámnövekedés, annál is
inkább, mert az idén első
alkalommal
Törökkanizsa
község is bekapcsolódott a
Magyar Nemzeti Tanács által támogatott iskolabusz
programba, így Gyáláról és
Szerbkeresztúrról 3 óvodást
utaztatunk a törökkanizsai
központi óvódába. Eddig a
gyálai és szerbkeresztúri magyar gyerekek szerb óvodai
csoportba jártak. Bízunk abban, hogy ők a magyar óvoda
után magyar első osztályba
íratkoznak majd.
Magyarország Miniszterelnökségének Nemzetpolitikai
Államtitkársága által meghirdetett
Kárpát-medencei
óvodafejlesztési
program
kedvezményezettjei között találjuk a törökkanizsai óvodát
is. E támogatásnak köszönhetően a központi épület meg
az oroszlámosi óvoda épülete teljesen új vizesgócokat
kap - amely egy igen jelentős beruházásnak számít.
Ugyancsak e program keretében mindkét óvoda épülete
eurokonform, tehát az uniós
normáknak megfelelő játszótérrel gazdagodhat.
Az anyaországi támogatással minden olyan iskoláskor
előtti intézményben, ahol
magyar nyelven is folyik az
oktatói-nevelői munka, egy
magyar sarkot rendeznek be,
a magyar kultúrához kapcsolódó játékokkal, könyvekkel,
mesefigurákkal. Ilyen magyar saroknak örülhetnek
majd a legkisebbek Törökkanizsán, Oroszlámoson és
Majdányon...
A Magyar Nemzeti Tanács
egyik stratégiai partnere a
magyarországi Rákóczi Szövetség. E szervezet szintén
szívügyének tekinti, hogy
minden magyar gyermeknek,
aki Magyarország határain kívül születik, lehetősége
legyen magyar óvodai csoportba, majd iskolába járni,
és ezáltal a magyar nemzet
részévé válni. A Szövetség
ennek szellemében indította
útjára a Gólyahír programot,
s minden, a szórványban
született gyermeknek egy
szép könyvet ajándékozott,
amely a népmesék, mondókák, dalok mellett a Himnuszt
és a Szózatot is tartalmazza.
Törökkanizsa községben ed-

dig 6 könyvet osztottunk ki,
de bízom benne, hogy az év
végéig további családokhoz
kopoghat be a Gólyahír.
Az átfogó program része a
határon túli óvodapedagógusok találkozója, melyet idén
harmadik alkalommal tartanak meg, ezúttal Hódmezővásárhelyen.
Községünből
két óvodapedagógus vesz
részt a rendezvényen.
A Rákóczi Szövetség (szintén az MNT közreműködésével) a tavasz folyamán egyegy gazdag tanszercsomagot
ajándékozott az iskolai előkészítőbe járó gyermekeknek,
hogy ezzel is támogatásáról
biztosítsa a családokat, s felhívja a figyelmet a magyar

vezete. Létrejöttével tagjai a
Kárpát-medence egyik legnagyobb és legrégebbi civil
szervezetének tevékenységébe kapcsolódtak be, s egy
olyan körforgás részeseivé
váltak, amely rengeteget segíthet nemcsak nekik, de
szűkebb közösségünknek is.
Arra, hogy fiataljaink mindezt felvállalták, s munkájukkal hozzájárulnak együttes
törekvéseink megvalósításához, nagyon büszke vagyok!
Hadd mondjam még el,
hogy Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából a Miniszterelnökség
Nemzetpolitikai Államtitkárságától kapott gyönyörűszép
ajándékot oszthatott ki a Ma-

A Rákóczi Szövetség elnöke, Halzl József és Csáky Csongor főtitkár
a törökkanizsai szülőkkel és gyermekeikkel

nyelvű iskoláztatás fontosságára. E program folytatásaként idén november elején
(második alkalommal) egyszeri, 10.000 forintos támogatásban részesíti a magyar
osztályba íratkozott elsőseinket.
Szintén a Rákóczi Szövetség jóvoltából, az MNT
közreműködésével
31
törökkanizsai hetedikes és
nyolcadikos diák Budapestre látogatott, és a Kárpátmedencei diákokkal együtt
vett részt a nemzeti összetartozás napja alkalmából
tartott megemlékezéseken,
17 törökkanizsai középiskolás pedig a nyári szünidőben
balatonmáriafürdői nyaraláson pihenhetett a szenttamási és temerini gyerekekkel
együtt.
Talán e tartalmas munkának s érezhető segítségnek
az eredményeként is alakult
meg a nyár folyamán, 16
taggal, a Rákóczi Szövetség
Törökkanizsai Ifjúsági Szer-

gyar Nemzeti Tanács: egyegy Toldi díszkötetet, melyet
minden nyolcadikos és középiskolás végzős, 48 tanuló
átvehetett.
A gyermekhét meg a könyvhónap alkalmából a Jovan
Jovanović Zmaj Általános Iskola magyar nyelven is oktató
épületében kiosztottuk azokat a háziolvasmány-csomagokat, amelyeket a Magyar
Kormány Miniszterelnöksége Nemzetpolitikai Államtitkársága és a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt. támogatásával vásárolhattunk meg.
Ezen túlmenően nagy értékű
könyvcsomaggal támogatjuk
az iskola központi intézményét.
A kisiskolások számára
idén is megszerveztük azokat
az egynapos kirádnulásokat,
amelyek Vajdaság épített
örökségét és természeti szépségét hivatottak bemutatni.
Az őszi kirándulások uticéljai:
Szabadka, Nyugat-Bácska,
Újvidék és Zenta voltak.
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MEGTARTÓ ERŐKÉNT A KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS
SZOLGÁLATÁBAN
listája, amely szerint 4 helyi
ösztöndíjasunk lesz. Bízom
benne, hogy a második pályázati körben további sikeres pályázóval bővülhet a
kedvezményezettek köre. Az
Európa Kollégiumba három
környékbeli fiatal költözhetett
be, de e tekintetben ugyancsak számítok arra, hogy a
második pályázati körben az
újvidéki kollégiumi szállást
igénybevevő
egyetemisták
száma növekedni fog.
Kultúra
A törökkanizsai Dositelj Obradović Középiskola jelentős
anyaországi támogatásban részesült

Tizennyolc
törökkanizsai
és oroszlámosi harmadikos
kisdiák október elején látogatott el Újvidékre, ahol a
péterváradi várat, az újvidéki városházát, a Mária neve
Plébániatemplomot, az Újvidéki Szinházat, a Báni palotát és a Vajdasági Múzeumot
tekinthették meg.
Középiskola, ösztöndíjprogram
A törökkanizsai Dositelj
Obradović Középiskola a Magyar Kormány Nemzetpolitikai
Államtitkárságától, a Magyar
Nemzeti Tanács közvetítésével több alkalommal részesült
támogatásban. Így 2016-ban,
a Külhoni Szakképzés Éve
program keretében a szakács

(folytatás az 1. oldalról)

szakos tanulók kaptak a gyakorlati oktatáshoz szükséges
eszközöket, nem kevesebb,
mint 681. 000 dinár értékben.
2017-ben bútorokkal és interaktív táblával gazdagodott
az iskola, valamint a közlekedési szakon tanulóknak
szánt, az oktatás minőségét
és hatékonyságát nagymértékben javítani tudó szoftverek megvásárlásával jelentősen tudtuk gyarapítani az
iskola taneszközállományát.
E támogatások összértéke
348. 960 dinár.
A Magyar Nemzeti Tanács
ösztöndíjprogramjának több
törökkanizsai
támogatottja
van. Nemrégiben jelent meg
az idei iskolaévre vonatkozó első ösztöndíjpályázati
felhívásunk eredményeinek

A Magyar Nemzeti Tanács
munkája során az oktatás
mellett a község művelődési
életét ugyancsak támogatni,
színesíteni kívánja.
A Magyar Nemzeti Tanács
kulturális stratégiájával összhangban megkülönböztetett
figyelmet fordít a vajdasági magyar közgyűjtemények
hálózatba
szerveződésére
és a vajdasági magyarság
szempontjából fontos közkönyvtárak állománygyarapítására. A Magyar Kormány
Miniszterelnöksége Nemzetpolitikai Államtitkárságának
közvetítésével a Branislav
Nušić Könyvtárnak egy tavalyi, 500. 000 forintos támogatásnak köszönhetően 222
új könyvet sikerült vásárolnia.
2017-ben a vajdasági könyvtáraknak szánt 11 millió forintos támogatásból könyvtárunk
szintén 500. 000 forint értékű
könyvcsomagot kapott, 153

új magyar nyelvű kötettel. E
két értékes támogatás által
könyvtárunk állománya teljes
egészében megújulhatott, az
olvasók nagy örömére.
Sikeres pályázatok
A Magyar Nemzeti Tanács az
idén is meghirdette az oktatási és művelődési intézmények
és civil szervezetek számára
kiírt pályázatait. Törökkanizsa
községből 10 pályázati kérelem részesült pozitív elbírálásban, amely összesen 455
ezer dinár értékű támogatást
jelent. Sikeres pályázóink:
a Tiszagyöngye Művelődési
Egyesület, a Dr. BattyányStrattmann László és a Vadvirágok Művelődési Egyesület, a Törökkanizsa és Vidéke
Egyesület, a törökkanizsai
Alapfokú Zeneiskola, a Jovan
Jovanović Zmaj Általános
Iskola és a Tisza Öko Központ. Ezek az intézmények,
egyesületek és szervezetek
számos sikeres rendezvényt
illetve programot valósítottak
meg támogatásunkból, közöttük például mesterképzést,
falunapokat, könyvvásárlásokat is. Bízom benne, hogy
a jövőben szintén hasonló
mértékű támogatásokkal tudjuk ösztönözni pályázóinkat,
hiszen a közösségépítés nemes kötelessége mindannyiunk közös törekvése.
Jerasz Anikó,

a Magyar Nemzeti Tanács
Végrehajtó Bizottságának elnöke

HISZEK A CSODÁKBAN!

De, mi a helyzet azokkal, akik
itt szeretnének, itt akarnak
maradni? Akik számára nem
az új kocsi, az okostelefon, a
különböző luxuscikkek a legfontosabbak? Mi van azokkal,
akik egyszerűen nap mint nap
családjuk körében szeretnének élni? Vajon tudósitanak-e
az újságok azokról a fiatalokról, akik itt szeretnének magyar iskolába járni, azokról a
gyerekekről, akik az idén is
csodálatos versekkel tették
még ünnepélyesebbé a Szent
István-napi ünnepséget? Annak kell félni, aki sohasem
szándékozik elhagyni szülőföldjét???
Én hiszek a csodákban!
Emlékszem, még kisgyerek voltam, nagyszüleimtől
hallottam (akkoriban nem a
számítógép előtt ücsörögtünk

gubbasztva, hanem meghitt
családi légkörben a bölcs
nagyszülők érdekes és tanúságos történei után szomjaztunk):
„Szent Rozálija napján van a
körösztúri búcsú”.
Szeptember egykor nagyon fontos hónap volt a
törökkanizsai
magyarság
életében. Első vasárnapján
a keresztúriak, másodikon
pedig a rábéiak ünnepeltek,
Kisboldogasszony
ugyanis
ez utóbbi a falu védőszentje.
A hónap végén, Szent Mihály
arkangyal oltalmában bízva
Sasillés és Firigyháza munkában megfáradt dolgos népe
tartott búcsút, akkor is, ha a
faluban nem volt templom.
Akkor is, ha tiltották!
Ókeresztúron (ez volt a település neve Trianon előtt),
vagy ahogy a 2004-ben elfogadott tartományi határo-

zat értelmében nevezzük,
Szerbkeresztúron nincs katolikus templom. Soha nem is
volt. De pár évtizede még volt
magyar osztály a faluban. A
helyi általános iskola 50 éves,
1966-ban épült. Akkoriban
ugyan összevont tagozaton,
de folyt magyar nyelvű oktatás ebben az észak-bánáti faluban. Aztán az is megszűnt...
A helyi magyar közösség azonban megmaradt.
Nincsenek sokan... De valójában mit jelent manapság a
sok vagy a kevés fogalma?
Ki mondja meg, ki mondhatja
meg, hogy hány lakosnál kezdődik a kevés és hol ér véget?
Talán a független vajdasági
magyar értelmiségiek? Azok,
akik pár éve ébredtek fel
álomvilágukból, s döbbentek
rá, mi is mi a valóság? Azok,
akik sosem akarták látni a fától az erdőt?

„Tövis nélkül nyilt szép
Rósa... Üdvöz légy Szent
Rosalia”.
Mi, akik kisebbségi sorban élünk, sokkal jobban ragaszkodunk gyökereinkhez,
s habár oly sokszor, oly sokak elsiratták közösségünket,
csodákra vagyunk képesek.
Egy ilyen csodához segített
bennünket a keresztúri magyarság. Településük védőszentje, Szent Rozália ünnepe
alkalmából szerveztek bálat.
Hétköznapi dolog – mondhatná a kívülálló. Ebben a szerény rendezvényben azonban
mindenki és minden benne
van: azok is, akikinek nem
az új kocsi és az okostelefon
a legfontosabb, és azok is,
akik nem akarnak félni - mert
a szülőföldjüket választották!
És mi a minden? A minden:
a hit. Mert, ha hiszünk, teljes
lesz az életünk.
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X.TÖRÖKKANIZSAI
SZENT ISTVÁN-NAPI ÜNNEPSÉG
”Szorítsd az összes szépet a tenyeredbe...
őrizd meg magadnak, s köszönd meg, hogy részese lehettél.”

Felszentelésre vár az új búzából sütött kenyér

Államalapító Szent István
királyunk ünnepén, 2017. augusztus 20-án, a Tiszagyöngye
Művelődési Egyesület szervezésében gazdag programmal, X. alkalommal került
sor a törökkanizsai Szent István-napi ünnepségre - mely
a
hagyományokoz
híven
kora délután gyermekprogramokkal és kézműves-kirakodóvásárral vette kezdetét.
A Szent István-napi műsor részvevőinek lovasok
felvezetésével kísért látványos felvonulása 16.40-kor
indult a városközponttól, a
postától a katolikus templomig, ahol Koncz Tibor atya
hálaadással és kenyérszenteléssel egybekötött ezüstmiséje 17.00 órakor kezdődött.
Zenta Város Fúvószenekara 18.00 órától a helyi színházteremben szebbnél-szebb
dallamokkal szórakoztatta a
közönséget. (Az ünnepi műsort
a tervezett szabdtéri helyszínen a rossz idő miatt nem tudták megtartani.) A rendezvény

18.30 órakor színes művelődési műsorral folytatódott, melyen a szervező törökkanizsai
Tiszagyöngye
Művelődési
Egyesület szakcsoportjai, az
általános iskola tanulói és
vendégegyüttesek léptek fel.
A közösségi élet nem működhet önzetlen áldozatok
nélkül, melyeket egymásért
hozunk, örömmel, azért, hogy
egy közösségben teljesüljünk
ki. A Tiszagyöngye Művelődési Egyesület tavaly ünnepelte
negyedévszázados fennállását. E 25 év alatt folyamatosan,
szakcsoportjainak bővítésével
igyekezett kiérdemelni közösségünk figyelmét és bátorítását. Tette ezt egy Szent István
napi gondolattól vezérelve,
melyet szeretnék most idézni:
Elődeink tetteinek megértése és a bennünk élő múlt
romlatlan eszméinek folyamatos továbbadása a biztosíték gyermekeink jövőjének, s ez egyúttal nemzetünk
megújulásának záloga is.
Egy egyhetes kézműves- és

A Tiszagyöngye Művelődési Egyesület Tiszagyöngye Népdalkórusa

néptánctáboron vagyunk túl,
mely ékes bizonyítéka annak, hogy a szülő-gyermekegyesület
hármas kötődés
és a közösségi együttgondolkodás milyen nagy élményt
jelent mindannyiunk számára.
Köszönjük mindenekelőtt
a gyermekeknek, hiszen a
tábor ötlete tőlük származik.
Köszönettel tartozunk a
szülőknek is, mert az Egyesülettel karöltve felvállalták
és megszervezték a tábort,
immár harmadik alkalommal.
A Törökkanizsáért Egyesületnek, mert helyet biztosított
a tábor részére, de ugyanúgy mindenkinek, aki szabad idejét a táborlakóknak
szentelte, közöttük támogatóinknak, a Bethlem Gábor Alapnak, a Törökkanizsai Önkormányzatnak és a

dalokat énekeltek, majd A
rossz Jankó című népmesét Tratyik Regina adta elő.
Újhelyi
Nándor,
a
törökkanizsai képviselő-testület és a Vajdasági Magyar
Szövetség községi szervezetének elnöke szívhezszóló
gondolatok mellett szegte meg
az új búzából sütött kenyeret.
A színes műsor folytatásában
az
oromhegyesi
vegyeskórus előadásában a
Csillagok,
csillagok,szépen
ragyogjatok című összeállítást
hallhatták az ünneplők, Likár
Márk kisdiák pedig a Halál és
a szegény ember történetével
gazdagította a rendezvényt.
A szervező Tiszagyöngye
Művelődési Egyesület Szőke
Tisza citeracsoportja Dél-alföldi népdalokkal szórakoztatta a közönséget, Magyari

A Tiszagyöngye Művelődési Egyesület Tiszavirág és Tiszafa néptánccsoportjai

törökkanizsai Szakkórháznak.
”Szorítsd az összes szépet
a tenyeredbe...őrizd meg magadnak, s köszönd meg, hogy
részese lehettél.” E szent istváni gondolat jelzi a mi utunkat, a törökkanizsai közösségét. S a mai napon nem
kívánhatunk mást, mint azt,
hogy erről az útról le ne térjünk!
Mert ez a jövő útja, a mi közös
és közösségi jövőnké. -hangzott el többek között a szervezők ünnepi köszöntőjében.
A törökkanizsai rendezvényen magiszter Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács
elnöke méltatta államalapító Szent István királyunk
életútját s annak üzenetét.
A művelődési műsorban
fellépett Ballangó Annabella,
a Tiszagyöngye Művelődési Egyesület Tiszácska leánykara, akik Szatmári nép-

Dominik előadásában viszont
a néma lány című népmesét
hallhatták. A Tiszagyöngye
Népdalkórusa
Tisza-menti
népdalokkal köszöntötte az
ünneplőket, Dobó Attila kisdiák meg A szegényember és
az ördög történetét mesélte el.
Az Oromhegyesi Zeng
Citeraegyüttes I. világháborús katonadalokkal tette ünnepélyesebbé a művelődési műsort, a firigyházi nyári
néptánctábor résztvevői, a Tiszafa és Tiszavirág néptánccsoportjának tagjai pedig az
ott tanult közös produkciójukat
mutatták be. Népi örökségünk
szorgalmas őrzőit nagy tapssal jutalmazta a közönség.
A X. törökkanizsai Szent István-napi ünnepség bállal zárult, melyen a magyarkanizsai
Eridanus
együttes
tagjai
szolgáltatták a talpalávalót.
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A TISZAGYÖNGYE MÜVELŐDÉSI EGYESÜLET HÍREI

A III. Törökkanizsai Néptánctábor résztvevői

A törökkanizsai Tiszagyöngye
Művelődési Egyesület szakcsoportjai az elmúlt néhány
hónapban is aktívan készültek, hiszen fellépések várták őket. A Tiszavirág és a
Tiszafa néptánccsoportok, a
Tiszagyöngye népdalkórus, a
Tiszácska leánykar és a Szőke Tisza citerazenekar sem
tétlenkedett a nyár folyamán.
Készültek a Szent István napi
ünnepségre, ahol az egyesület minden szakcsoportja
fellépett. Mindemellett a nyáron számos felkérésnek tettek eleget. Az idén harmadik
alkalommal rendezték meg
az egyesület néptánctáborát,
melynek ezúttal a firigyházi
Ricze-ház szolgált a helyszínéül. A július 24-30-a közötti
Megkezdődött a Tiszagyöngye Művelődési Egyesület székházára vonatkozó
felújítási munkálatok második szakasza. A fő kivitelező
a szabadkai Maxim Gradnja
nevű vállalat, amely megfelelt a közbeszerzés összes
feltételének. Az ajánlatuk
12.000.000 dináros ös�szegre szól, amely magába foglalja a székház
teljes felújításának befejezését. Ennek keretein belül a tetőtérben alakítanak
ki szobákat, közösségi helyiséget,
irodahelyiséget,
vizesblokkokat. Ezen kívül
a teljes fűtési- és elektromos hálózatot kiépítik, illetve az épület udvarán a
még hiányzó falak, és a három kapu is elkészül majd.
A kivitelezőnek a munkálatokkal december 15-ig
kell elkészülni. A felújítás
ideje alatt az egyesület
teljesen zavartalanul végezheti majd tevékenységeit. A tetőtér beépítése kívülről történik azért,
hogy ez idő alatt is használni lehessen az épületet.
Böröc Anikó

időszakot felölelő táborban
mintegy ötven gyermek vett
részt, ahol Délalföldi táncokat sajátítottak el. Minden
nap volt szabadidős foglalkozás is. Egyszer fogápolási előadáson vettek részt a
gyerekek, másszor ügyességi vetélkedőkön remekeltek,
ezen kívül volt ruhafestés és
gyöngyfűzés is. A gyermekek
Firigyházára való utaztatására autóbuszt biztosítottak a
szervezők, mert a tábor helyszíne nem alkalmas a sátorozásra. A gyerekek közötti nagy
korkülönbség is döntő érv volt
amellett, hogy a mindennapos
utaztatást válasszák a szervezők. A tábor ideje alatt a Tiszafa tánccsoportnak az délbánsági Hertelendifalván volt

fellépése. A tánctáborban tanultakat a Tiszafa és a Tiszavirág néptánccsoport a Szent
István napi ünnepségen mutatta be a közönségnek.
Szeptember 2-án Kunszálláson vendégszerepelt a Tiszafa
néptánccsoport, ahol falunapot ünnepeltek. Innen a táncosok tovább utaztak Budapestre, ahol a Kunfesztiválon
léptek fel. Szeptember 9-én a
kiskunfélegyházi Libafesztiválon vendégszerepeltek, ahol
a IV. Kunsági Néptánc Találkozó keretein belül léptek fel.
Szeptember 17-én, vasárnap
Szent Mihály napi táncház találkozón vettek részt, melyet
Zentán rendeztek meg.
A táncosokat a továbbiakban is számos fellépés vár-

ja, melyek között szerepel
a november 4-ei Vajdasági Szólótáncfesztiválon való
szereplés. A Tiszagyöngye
népdalkórus augusztus 26-án
Nagykikindán vendégszerepelt a Bánáti Kórustalálkozón.
A Szőke Tisza citerazenekar
tagjai a nyáron részt vettek a
Ludason megrendezett népzenei táborban, ahonnan feledhetetlen élményekkel és
csodálatosan szép népdalcsokorral tértek haza. A szakcsoportokban jelenleg is gőzerővel folyik a munka, hiszen
sok fellépés várja tagjaikat a
közeljövőben is, illetve nagy
szeretettel készülnek az év
végi, karácsonyi műsorra.
Böröc Anikó

A Tiszagyöngye Művelődési Egyesület Tiszavirág néptánccsoportja,
a zentai Gyermek Néptánctalálkozón

JÁKI TEODÓZ EMLÉKZARÁNDOKLAT

A zarándoklat résztvevői vendéglátóikkal

Július végén Vajdaságban
járt
a
magyarországi Sopron Bencés Diákszövetség, hogy egy teljes hetet töltsenek el
itt, felkeresve azokat
a fontos, a magyarság szempontjából
kiemelt jelentőségű
helyeket, városokat,
emlékműveket, kegyhelyeket,
amelyek
meghatározóak
az
itteni magyarság életében. A zarándok-

úton főleg olyan hívők vettek részt, akik
bencéseknél tanultak és érettségiztek,
s a magyar keresztény kultúrát kiskoruktól, tanulmányaik által sajátították
el. A zarándokutat a
kelebiai
plébánia
szervezte meg, s
a körút utolsó napján Törökkanizsára
látogatott el az 50 fős
csoport. Megtekintették a város neveze-

tességeit, megismerkedtek Törökkanizsa
történelmének
jeles
eseményeivel,
a
törökkanizsai
parkban lévő kisnemesi
kúriákkal,
sétát tettek a Tisza-parton, megcsodálták a jövőre 160
éves Szent György
Vértanú
Római
Katolikus templomot.
A látogatás végén
a
Kék
Nefelejcs
Hagyományápoló Kör

tagjai
vendégelték
meg őket a Hagyományok Házában. Az
itteni tájra jellemző
édességek és frissítők elfogyasztása
után a szintén e vidék jellegzetésségeit
képviselő
népdalok is felcsendültek.
Olyanok is, melyek
a Sopron környéki
vendégek számára
ismeretlenek voltak,
így azok dallamát és
szövegét vendégeink fel is jegyezték.
A zarándokút résztvevői és a házigazdák
szeretnék
szorosabbra
fűzni
az együttműködést,
így a jövőben további
látogatásokra is sor kerül majd.
A zarándokutat Jáki
Teodóz
bencés
tanár,
zenepedagógus, népzenekutató emlékére tette meg a Bencés
Diákszövetség.
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MOLIÉRE ÉS ZILAHY MAJDÁNYON

A budapesti diákszínjátszók Majdányon

Nincsenek itt világot jelentő
deszkák, csak egy szerény, Kultúrotthonnak hívott sarki épület,
benne egy ósdi, ki tudja hány
évtizedes, és mi mindent megért színpaddal. Otthonra s műkedvelő kicsiny közönségre lelnek benne mégis, rendre, olyan
neves társulatok, mint a Tanyaszínház, vagy a budapesti Ward
Mária Gimnázium diákjainak és
öregdiákjainak Színjátszóköre.
Idén nyáron mindkét társulat ismét eljött, hogy innen kiáltsa a
nagyvilágba a Képzelt beteg és
a Szépanyám üzenetét…
A budapesti Ward Mária Gimnázium Színjátszóköre, a diákok és öregdiákok társulata idei
Délvidéki turnéjának egyik állomásául újfent Majdányt válasz-

totta. Államalapító Szent István
királyunk ünnepének másnapján egy csodálatos előadással
ajándékozta meg a Délvidék e
csücskének közönségét. Zilahy
drámája a XVIII. század végén
játszódik. Egy szerény, vidéken
élő magyar család életében tükröződnek vissza a feldúlt idők
Franciaországának korrengető
történései. A példás családapából,
Zedreghy Bálintból,
a túlcsorduló jóságtól s a vis�szatérés szándékától vezérelt
édesapából, professzorból Párizs, az új eszmék, a nagyvárosi
élet teljesen más embert farag,
s gyökeresen felborítja, megváltoztatja az otthon maradottak életét is - legyenek ők édesanyák vagy éppen poéták…

Részlet a Tanyaszínház előadásából

A háromfelvonásos “komolyjáték” a tízéves színjátszókör
háromnapos délvidéki körútján Majdány mellett Zentán és
Tiszaszentmiklóson örvendeztette meg a színészvilág és a
színdarabok kedvelőit, kiváló
rendezői munkáról, a diákok felkészültségéről, színészóriásokat idéző alázatos, átszellemült
játékáról téve tanúbizonyságot,
feledhetetlen élményt nyújtva a
nagyérdeműnek.
A turnén részt vevő színjátszók
között a tavaly Majdányon bemutatott, és szintén nagy sikerrel játszott Csiky Gergely vígjáték szereplőihez viszonyítva

- Jelenleg Kaposváron tanulok,
mezőgazdasági
mérnöknek
készülök. Előtte a Ward Mária Gimnáziumba jártam, s hat
éve színészkedek már. Mindig
örömmel jövök haza…A Délvidéki turné számomra büszkeség, a mindent jelenti - hallottuk
Andortól.
A vándorszínészek továbbálltak, összekészítve korhű jelmezeiket, kellékeiket. Ám ránk
hagyták a szép előadás hangulatát, az élményt, melyben
ritkán részesül e szórványtelepülés közönsége. A csendben pedig, mintha még most is
visszhangoznák a falak az el-

idén csupán egy új tag volt, a
többiek tehát, nemes küldetésükkel nem először jártak a határon túl.
- Igyekszünk kevéssé ismert
darabokat és magyar szerzőket
választani. Az előadásra egész
éven át készülünk, hogy aztán
Erdélyben és a Délvidéken előadhassuk. Ha kétszer bemutatjuk, “nem áll össze” a darab - ez
a turnén történik meg. Akkor ad
igazi élményt, amikor a szöveggel már nem kell foglalkozni.
Ebben rejlik a szépsége - vallja
Némethy Kálmán, a színjátszók
vezetője, az előadás rendezője.
A
budapesti
diákok
színjátszókörében találjuk a
törökkanizsai Pilisi Andort is.

hangzott okító, gondolkodásra,
vagy éppen nevetésre késztető mondatokat, melyekből néhányat feljegyeztünk, remélve,
hogy a szövegkörnyezetből kiragadva, papírra vetve is elmélázik, vagy felnevet a kedves
olvasó. Íme az előadás néhány
emlékezetes gyöngyszeme:
“ Te sem akarsz megváltozni,
pedig már nálad is alkonyodik!”
“ Te csak maradj meg a vakaródzásnál, és ne lövöldözzél!”
“ Hogy kúszott fel ez ilyen magasra? - Alulról kezdte, a talpaknál.”
S végül a kedvencünk:
“Nincs keményebb szív az ijedt
szívnél.”

ELSŐ SZERBKERESZTÚRI BATYUBÁL

A batyubál jó hangulatban telt el

A Vajdasági Magyar Szövetség Szerbkeresztúr-Gyála Helyi Szervezete Szent Rozália,
Szerbkeresztúr védőszentjének ünnepe alkalmából 2017.
augusztus 25-én batyubálat
rendezett a helyi Vadászotthonban. A vendégek jó hangulatáról
az
oromhegyesi
Tresnyeváci Ászok zenekar
gondoskodott.
A vendégeket Kardos András,
a Vajdasági Magyar Szövetség
Szerbkeresztúr-Gyála
Helyi
Szervezetének elnöke köszöntötte, majd Újhelyi Nándor, a
községi képviselő-testület elnöke szólt a jelenlévőkhöz. A
rendezvény folytatásában Ft.

Sóti János plébános megáldotta az új búzából készült kenyeret, amit később megszegtek
és szétosztottak a jelenlevők
között. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Ótott Róbert,
tartományi
mezőgazdasági
titkárhelyettes, Orosz Urbán
Csilla alpolgármester, Jaksa Róbert, a Községi Tanács
tagja, valamint a Törökkanizsai Római Katolikus Egyházközség Tanácsának tagjai. A
szervezők reményüknek adtak
hangot, hogy a Szerbkeresztúri
Batyubál hagyományos rendezvénnyé növi ki magát, s jövőre még nagyobb érdeklődés
mellett tudják megtartani.
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OTTHON A HATÁRSZÉLEN

A főzőverseny legjobbjai a szervezőkkel

Falunap van, a mi sokszor
áldott-átkozott,
visszasírt,
röghözragadt, piciny falvainké, Majdányé és Rábéé.
A központban zajos készülődés a kora délutáni órákban: szervezők, vendéglátók,
messziről és közelebbről folyamatosan érkező hazatérők,
közöttük ismertek s kevésbé
azok, bográcsok és gyanús
esőfelhők sokasága. A pálya
középtáján hangol a zenekar. Furcsa nevű Ászok, az
oromhegyesiek, ismét nálunk.
Szeretjük őket, értik a csíziót. Húzzák, szívből. A többiek
főznek, beszélgetnek, iszogatnak, kóstolgatnak, várják a
zsűrit. Nagy iparkodással teszik mindezt, a legtöbben jókora társasággal, munkatemető jókedvvel. Pirul a hagyma,
néhol a szakács. Széltől-e,
vagy tán igyekezetében lett
oly melege, netán a jó bánáti
pálinka teszi? Itthon vagyunk
s otthon, a határszélen...
Elered az eső, utánpótlása, látszik, lesz bőségesen.
A főzőbrigádok sátrak alatt
folytatják, rendületlenül. (Ide
azzal a szívmelegítővel!)
Józsi barátom (a zuhogó esőben alig találom a számomra
egyébként is csak szükséges
rosszat jelentő maroktelefont)
kedvesen érdeklődik, milyen

az idő arrafelé Bánátban,
esik-e, merthogy jönne szívesen. A kegyes lódítás nem
bűn, különben meg eláll az
égi áldás mindjárt...Biztosan. Bár a bánáti szikesek
szomjaznak, elsül a szár, a
felsőbb erő megint sarcot
hasít, ahol szalad a gazda
büszke, dicsekvésre jogot
adó hozamának a hírével, ni!
A pályán csizmadobáló, kötélhúzó és sörivó verseny,
a leg-legény címért...Esőben, felázott pályán, égi áldástól és/vagy üvegbe töltött
B vitamintól féligformán elázott résztvevőkkel. Dehogy
hagyják magukat! Bánátiak!
Sokuk közül kitartásukat,
elkötelezett munkájukat a
majdányi Ábrahám Józsefnek
meg a rábéi Kiss Ilonkának
külön megköszönték a szervezők, s nem feledkeztek meg
Domonkos Zsoltról sem - aki
a Tromeđa Labdarúgó Klub
első embereként község-napi elismerésben részesült...
Amíg Tratyik Regina, Dobó
Attila, Likár Márk és Török
Fábián az esőtől oltalmat adó
színpadon oly gyönyörűségesen mesélt az egybegyűlteknek, az időközben elkészült
étkeket elbíráló háromtagú
zsűri: Ments András, Molnár
Dániel és Domonkos Éva

szorgalmasan kóstolta, pontozta, rangsorolta. Ne keressétek a bundát, hiszen bár
hideg az eső, mégsincs ilyen,
ezt a szervezők szavatolták.
Batyik Tibor, nem is olyan régen csak mindannyiunk Tibikéje a szemünk láttára cseperedett naggyá, miközben
szép csendesen befejezte,
itt, Törörökkanizsán, a középiskolát. Aztán élete kereke
Palicsig vitte, de azért néha
hazahozza a szülői házba.
Most meg, erre a sokak számára emlékezetes ünnepre lám-lám azért is, hogy kis
csapatával megnyerje a főzőversenyt. Lett is nagy kacagás a színpadon, amikor a
nagyérdemű zsűri kérdésére,
ami a foglalkozását tudakolta, kiderült a győztes tanult
szakács mivolta. (Jó kis tanoda hát a törökkanizsai!)
No, e titulus megszerzése
nem volt oly könnyű mégsem, hiszen 28 bográcsban
rotyogtatták a „versenytársakat”. Nemcsak a győztes finomság, de az érte járó fődíj
ugyancsak „hazai” bogrács:
az Agro Shop felajánlása.
Tegyük hozzá, nem először!
Köszönjük szépen Keszégék!
Esteledtével megcsappannak
a fellegek s miután terhüket
a földre szórták, elillannak a

hármashatár felé. Talán az illegális határátlépők nyomába
erednek, zuhanyrózsává változva.
A
zenekar
istenigazából
rázendít: az esteledő táj
magyar nótáktól, mulatozóktól szépül meg igazán. Búfelejtő, erőt gyűjtő tősgyökeres majdányaiktól, rábéiaktól,
s azoktól, akik bár elmentek,
szívük egy darabkája mégis
itt maradt, örökre tán, az ősi
rögök vidékén.
A futballpálya körül a kései
órák ellenére egypár, főleg
fiatalokból álló csapat vidám
ünneplésének hangjai. A gázrózsák fénye épphogy pislákol a júliusi sötétben, a mellette ülőket pedig már többnyire
nem kell noszogatni sem egyegy itókára, de arra sem, hogy
megeredjen a nyelvük. (Talán mégis vannak facebookmentes, értékes pillanatok
ebben a jajj de modern, ös�szekutyult világban.). Majdány
központjában elhallgat az
oromhegyesi ászok számunkra oly kedves muzsikája, ám
az őrtüzek, ott a futballpálya
körül, késő éjszakáig égnek.
Mutatják az utat, határon innen és túl, a hazavágyóknak.
Vagy csak melengedő, megnyugtató világosságot gyújtanak a lelkekben.

Jó újra hazajönni...

TISZAVIRÁG KAMARAZENEI FESZTIVÁL
Idén tizenharmadik alkalommal került megrendezésre
a Tiszavirág Karakazenei
Fesztivál, melynek, mint mindig, most is a törökkanizsai
Branislav
Nušić
Könyvtár szolgált helyszínéül.
A szeptember elsejétől tizedikéig tartó rendezvényen idén is számos híres
és tehetséges zenész mutatkozott be. A fesztiválon
fellépett a nagybecskereki

zongorista, Doroteja Ćirić, a
belgrádi csellista, Nemanja
Stanković, a törökkanizsai
fuvolista,
Milica
Tomić.
Vendégszerepelt
továbbá
a svájci-belgrádi Maja Le
Roux Orbadović, aki gitárjátékával örvendeztette meg
a közönséget, illetve fellépett a belgrádi szoprán,
Tanja Andrić is. A hazai tehetségek sorát erősítette a
törökkanizsai Ignjatov Kiš

Pamela, kinek csengő énekhangja már számtalanszor
belengte a könyvtár dísztermét. A zongoristák sorában
gyönyörű dallamok csendültek fel a belgrádi Nikolin
Galina, illetve az újvidéki
Kinka Rita művésznők előadásában. A rendezvényt a
szervező, Branislav Nušić
Könyvtár önállóan, saját
költségből valósította meg.
A fesztivál ideje alatt a ren-

dezvény művészeti igazgatója, Aleksandar S. Vujić
sajnálatos módon korházba
került, majd elhunyt. A művészeti igazgatóról a szeptember 8-ai, pénteki koncerten
egy perces néma főhajtással emlékeztek meg. A
fesztivál védnöke Törökkanizsa Önkormányzata volt.
Böröc Anikó
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KÖSZÖNJÜK NEKED, FIRIGYHÁZA!

Szent Mihály napján, a Ricze-ház udvarán

Ünneplőbe öltözött a szebb
időket élt falu Szent Mihály
napjára, amikor is, évszázados hagyományok tiszteletével, a múlt örökségét szívünkben hordozva magunk
is elindultunk a legelőktől
szegélyezett, poros, velünk
együtt vénülő Firigyházára.
- Nehéz
feladat ilyenkor
szavakba önteni mindazt,
amit a hazalátogató ember érez. A múlt emlékei az
évek múlásával egyre szebben tündökölnek és drága
gyöngyfűzérként vonják be
lelkünket. Hiszem, hogy ma
sikerül visszahoznunk egyegy kedves darabkáját a régi
Firigyházának. Emlékeinknek
nem vagyunk híján, hiszen e
falu a mi falunk, itt éltek szüleink, nagyszüleink s gyerekként mi is e poros utcákon
fedeztük fel először a nagyvilág kincseit. Ezeket a gyerekkori kincseket aztán, szép
lassan felváltották az igaziak,
azok, melyek a valódi életet
jelentik. Megköszönni jöttünk
mindezt neked, Firigyháza.
Éltessen az Isten, kis falunk,
még sokáig - köszöntötte
az egybegyűlteket Újhelyi
Nándor főszervező, aki talán mindenkinél jobban szí-

vén viseli e falucska sorsát...
A Törökkanizsáért Egyesület
szervezésében idén hatodszor ünnepelhettük a falunapot s köszönthettük egymást
a Firigyháziak Találkozóján. A
virágba borult, őszi színekben
pompázó Ricze-ház udvarán
celebrált gyönyörű szentmise, az alkalmi oltár előtt a
néhai (éppen a búcsú napján
lebontatott falusi kápolnában
állt) eredeti Szent Mihály oltárképpel, s a keresztségben most részesülő bájos,
habos-babos ruhácskába öltöztetett, égszínkék szemű
Elízzel, a firigyházi születésű Miklós Edvárd és Szilvia
gyermekével, bizony minden
jelenlévő lelkét megérintette.
Talán azért, mert régi önmagunkat, tiszta gyermekkorunkat, talán azért, mert jövőnk
bizodalmát láttuk benne.
A Ricze-ház udvarában jövőnek s múltnak emléket
állított
aznap
Firigyháza
és hazatérői, vendégei. A
falu egykori néptanítójának, Kuppis Józsefnek, az
1848–49-es forradalom és
szabadságharc
hadnagyának, Frigyháza jegyzőjének,
néptanítójának emléktábláját Pirityiné Szabó Judit, a

Kuppis József emléktáblájának leleplezése

Nemzetpolitikai Államtitkárság kapcsolattartási főosztályvezetője és Hajnal Jenő,
az MNT elnöke leplezte le.
- Az emléktábla-állítással, a
nyári néptánctábor és a falunap megtartásával üzen
Firigyháza és magyar közössége. Vagyunk és leszünk
is e harang alatt, ahogyan
azt a helybeliek megfogadták az első falunap alkalmával is. A falu tovább él. A
vajdasági magyarok számtalanszor megmutatták már,
hogy a kis falvaik is lehetnek sikeresek, hogy a gyökerekbe kapaszkodva ellen
tudnak állni az idők viharának - mondta köszöntőjében Pirityiné Szabó Judit.
Nem kevésbé fontos üzenetként szóltak Hajnal Jenőnek, a Magyar Nemzeti
Tanács elnökének szavai:
- Szent Mihály főangyalnak,
a távozók kísérőjének tisztelete hozott ide bennünket.
Határnap a mai, amely már
a tél közeledtére figyelmez-

Egyesület, a szegedi Munka
Világa Közhasznú Egyesület és a csíkszeredai Minta
Ifjúsági Egyesület fiataljait,
akik a kertben egy Hargitáról hozott csemetét ültettek
éppen, ott és akkor nem kívánhattunk mást, minthogy
az időtlen-időkig jelképezze
e tájon a közös gyökerekhez
való ragaszkodást, az összetartozást, legyen szimbóluma igaz magyarságunknak, s
sudár fenyővé hatalmasodva
minél többen láthassuk majd.
Az elszármazottak első találkozóját Firigyháza fennállásának 755. évfordulója
alkalmából, 2011-ben szervezte meg a Törökkanizsáért
Egyesület. Már a következő
esztendőben, 2012-ben részleges felújítása után ünnepélyes keretek között átadták
rendeltetésének a parasztházat, a Ricze házat, mely
azóta többfunkciós épületként a firigyházi művelődési,
egyházi és más alkalmi rendezvények helyszínévé nőt-

Búcsú-napi szentmise

tet. Arra is jó alkalom ez az
ünnep, hogy tudatosodjon
bennünk, örömeinket ne veszítsük el, ne vesszünk bele
a némaságba, ne álljunk kifosztottan a nagyvilágban.
Mai találkozásunk ismét meggyőzött bennünket arról, hogy
vannak látható utak, amelyek
veszélyt és kihívást rejtenek,
de vannak láthatatlan utak is,
amelyeken viszont hazatalál
a lélek. Ilyen hazataláló és
hazaváró ünnep a mai, amely
segít, hogy könnyebben tudjuk megválasztani életünk és
közösségünk irányát, még
akkor is, ha valaki közülünk
elindul egy messze nyúló ismeretlen országúton, maga
mögött hagyva a szülőházat
- tolmácsolta ünnepi gondolatait Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke.
Szemlélve a Törökkanizsáért

te ki magát. A Ricze Emlékház biztosít helyet azoknak a
fényképeknek, térképeknek,
újságcikkeknek és egyéb
összegyűjtött néprajzi anyagnak, amelyek Firigyházához
kötődnek, illetve a néhai kápolna megmaradt berendezéseinek és kegytárgyainak
is. E régi parasztház, mely az
évek során gyönyörűen megújult, méltó hordozója, jelképe
s helyszíne lett mindazoknak
a törekvéseknek, történéseknek, melyek oly fontosak
és drágák a mi lelküknek,
itt a bánsági szikeseken.
Firigyháza idén 761. évét tapossa. Matuzsálemi korának
történéseiről, a világégések,
sorscsapások mikéntjéről s
hogyanjáról a történelem lapjai sokat, ám mégis keveset
őríznek. Túl sok minden vált
az enyészet martalékává!

2017. október 27.
Töredékét mégis sikerült átmenteni, megőrízni e régi
parasztházban, amely talán
maga is az utolsó pillanatban menekült meg az ös�szerogyástól. Újjászületésének öt évéről, s az átmentett
értékekért folytatott harcról
minden látogató bizonyságot
kaphatott, aki öreg falait köszöntéssel megtisztelte. Az
alkalmi tárlat hűen tükrözi
az elmúlt évek kitartó munkáját, s nyomon követhető,
honnan indultak el a törekvések, hol tart most a felújítás, melynek remélhetőleg
folytatása is lesz, hiszen azt
az Egyesület tagjai, nem különben az elszármazottak
közül oly sokan, evilági küldetésük egyikének tekintik.
Az alapos szemlélő lelki szemei előtt megelevenedik a
falu néhai iskolája, bár már
nem tudja felidézni, ki is az
a szöszi kislány azon a megfakult képen, ott a sarokban.
Honnan került elő az 1899es állami népiskola megnyitásáról szóló nyilatkozat,
vagy ki őrízte féltőn az 1942es olvasó- és tankönyvet,
s a megannyi mendemondát hallott lócán dédanyá-

ink miről suttogtak vajon?
Ki gondolta volna, hogy
Firigyházáról ennyien s en�nyiszer írtak, gondjait, örömeit megannyiszor papírra vetve, fényképeken is
dokumentálva az utókornak!
A belső szobát büszkén ural-

mindennapi utazásra hív…
E szép ünnep nem múlhatott
el anélkül, hogy ne hangozzanak el a délvidéki himnuszunknak fogadott vers sorai. Bogdán József: Van egy
kis harangod című költeményét Tápai Tibor tolmácso-

Az emlékház a néhai Firigyházát idézi

ja a néhai kápolna gondos
odafigyeléssel felújított harmóniuma, az egykori lobogók szentképei és a sokat
emlegetett kápolna megmentett kegytárgyai. A fehérre meszelt parasztház nem

lásában hallhattuk. Aztán a
törökkanizsai Tiszagyöngye
Művelődési
Egyesület
Tiszagyöngye
népdalkórusa Tisza-menti dalokkal kedveskedett a vendégeknek, a
bájos mesemondó, Tratyik

Regina, a firigyházi csöpp
tanuló pedig a Rossz Jankó
című népmesével ajándékozta meg a hallgatóságot.
Az
alkalmi
műsort
a
törökkanizsai Tiszagyöngye
Művelődési Egyesület tagjai színesítették, melynek
igazi
gyöngyszemeként
tündökölt a Tiszavirág néptánccsoportjának fellépése.
A Dél-alföldi táncok pergő
koreográfiáját ugyanis éppen
a nyári, Firigyházán megrendezett néptánctáborban
tanulták meg az Egyesület ígéretes kis táncosai.
E szép falunapot köszönjük Magyarország Nemzetpolitikai Államtitkársága, a
Magyar Nemzeti Tanács, a
Szekeres László Alapítvány,
a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., a Nemzeti Együttműködési Alap, valamint a
törökkanizsai Önkormányzat támogatásának, s mindazoknak, akik azért küzdenek, hogy Firigyháza a mi
kis falunk maradhasson,
ahová, akár csak a falunap
okán, de mindannyian valahányszor visszatérhetünk.

ÚJ FÉNYBEN RAGYOG A
SZENT-GYÖRGY TEMPLOM
támogatásokkal) felölelték a
tetőszerkezet cseréjét illetve
a falak hidroizolácóját. Ehhez
a vakolatot el kellett távolítani, így a további felújítás következő lépéseként a hálózati vezetékek cseréje látszott
ésszerűnek, s mindenképpen
szükségesnek. A plébánia
időközben önerőből, illetve
a hívek nagylelkű segítsége
mellett megvásárolta a lámpatestek egy részét, amelyeket a templom szentély részében már fel is szereltek.

Az idén emellett a templom
orgonájának restaurálása is
zajlik. Wegenstein Lipót feltehetően valamikor az 1910es években épített hangszere az elmúlt évtizedek alatt
teljesen
használhatatlanná
vált, s teljes felújításra szorul.
Teplomunk egyébként jövőre
hármas jubileumot ünnepel:
építésének 160., a plébánia
alapításának 245. évfordulóját
valamint a templom felszentelésének 90. évfordulóját.

Pillanatkép a Szent-György Római Katolikus Templom
felújítási munkálatairól

A budapesti Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt. idén februárjában közzétett pályázatán nyert eszközöknek, nem
kevesebb, mint 2,5 millió forintnak köszönhetően sikerült felújítani a törökkanizsai
Szent-György Római Katolikus Templom villamoshálózatát. E pályázati összeg
nem terjed ki a világítótestek
cseréjére (amelyre ugyancsak szükség lenne), hiszen a tervdokumentáció
alapján végzett munkálatok

kizárólag a templom villamoshálózatának teljes felújítását foglalták magukba.
Az anyaországi támogatással megvalósuló beruházást
augusztus második felében
kezdték el, s rövid időn belül,
már szeptember 17-én befejezte a kivitelező Beta elektron
cég. Az 1847-ben épült, 1858ban befejezett törökkanizsai
templom épületének javítása
hosszabb ideje tart: a nagyszabású felújítási munkálatok (ugyancsak anyaországi

Az elavult vezetékek helyére újak kerültek
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