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UVOD
Uprkos otež гnim uslovima Tornjošani tvrdoglavo insistiraju na unapredjenju svog naseija. N,ada školska omladina 5vakodneгпо putuje iii sano vikendom dolazi kuć i, a više od polovine odraslog
stanovnigtva svoj hleb zaradjuje na strani, društveni i kulturni život
ii ipak bogat. Rel г tivno rnalobrojni organizatori svesno rade na јгсгпји
sela. Odseijavanje ii sporo, г 1 г stalno - zbog nepostoj2nja odgovar г juć eg gradjevinakog zenljišt г i umora od putovanja na radno mesto. Ono traје ve ć decenijasa.
Na raznim opštinskim, regionalnim, pokrajinskim i s1i-._,;
č nim kulturnin manifestacij гma amateri iz Tornjoš г u č estvuju sa velikín
ambicijama i u5pesim г .
1979. godine silo ii u č estvovalo na tгkmi č enju "Znanjeimanje". Bili su gosti Obudovca, naselja iz Bosne i Hercegovine. Tada ii
na srpskohrvatskom jeziku, a pod naslovos: "Informacije 0 selu Tornjoš",
objavljeno prigodno izdanje. Ove`god+_ne stanovnici To гл joša bić e domać ini
takmi č enja "Znanje-izanje". Do č eka ć e kaQ doma ć ini tгkmi č are iz sela
Dobrovnika.
Pošto izdavanje monogr гfije 0 selu takodje pripada
takmi č enju, došlo ii do ove edicije. Zato su pojedina poglavlja 1 obim
podešeni ovom zahtevu, a i rnaterijalniz mogu ć nostim г ._ Ipak smo ubedjeni
da 61 objavijeni rad biti rado primljen cd č italaca.

2.
Teritorija Tornjoša r,alazi se n>_ severnom delu ,1ugoslavije u SAP Vojvodini, rim levoj i desnoj strani puta S глнг -3a č ka
Topo.la, zapadnom d>_lu opštine 5enta. Centar Tornjoš г nalazi me u пероsrednoj blizini raskrsnice puteva Senta - 3a č ka Тэро l а , Tornjoš - Čг ntavir
(opština Subotica).
1-iedjutim, Mesna zajednica Tornjoš obuhvata i sal гše ро
ataru i naseija: Hirdor, Slavni ć šor, Veldjpart itd. Udaljenost ovih sal гвг cd centre Ternjoša ii ik' 7-8 km.
FIZI ČE0-GБ00RAF5KA 0S0БI1 ~ S SSLA
Visoka Те l гска caravan, na kojoj se nalazi Tornjoš i
koja jima kotu cd 95 do i10 ri, nije bitno ug г ožen г podzimeniim = površinskim vodama. S obzirom rim tipove zes,ljišta eve terase, njena aotencijalna plodnost ugrožen г ii k.r гć ih iii dužih sušnih period г ,na ovo pod гuсје ima izr г2itu ootrebu ma navodnjavanjem. Doduš г , ramlika u nivou ovi
terase ± nivoa Time iznosi oko 110 ri, ali mu tehni čl:a гевгпјг I u ovakvim
slu čг jevim г z оуисг _ uskoro се se pok гzati el:onomski i društv г no opravd гn: г . Ia Tornješ veliYi značaj ima re č ica Čik., l:oja bise meliorativnim
zahvatima тоу l г iskoristiti ma navodrijavanje okolnog zemljišt г .
1čг eolskom akumuiacijom stvorenom lieu, r.osredmtvem
biljaka, pod odredjenim r:lis,atskim uslovima nastai ja сгглогет , koji
'

,

pokriva skin o celu teritoriju Tornjoša. P oznati ji da se с =-rnozem odlikuj ć neon povoljnih evojatava koja g г svrst гvгju rim prvo mesto iredju
tipovima kad јг u pitanju pogodnost i _skoriš ć avanje u pgijoprivrredne
svrhe.
10S1'iА

Ovo родгисје nalazi se u mini umereno kontinentalne

_

kline ma izraženim klimatskim komponentama nizijske klime koju uslovijava proatrana ?anonal:a nizija okruž гnг visokim planinmkiin vencinia. Dek mu
leta skoro konmtantno topla, dotle mu mime _z godine u godinu veoma тгоmenljive, kako Pl svojoj oštrini taki i po dužini trajanja. Prelazna godišnja doba - . prole ć e i jesen - mu vidno izraž na i odlikuju se иelikim

3.

kolebanjem temperature kako iz dana u dan, take i u toku jednog istog
dana. Prostrana Panonska nizijz kao depresija uslovljava d цže zadržгvanje hladnih vazdušnih mama u Ivor kraju , a pozni prole ć ni mrazevi mogu se javijati dicta duboko u рго l есе . Inač e, u over kraju . ima dovoljne
.koli č ine toplote i sunč eve incolacije ma ve ć inu poljoprivrednih kultura,
koje se gaje u uslovima umerene kontinentalne klime. Relativna vla%nost
vazduha u toku godine ii umerena , ma redjim suš гma u vegetacionom periodu.

.
Ovo podru č je se nalazi u zoni umerenin godišnjih ko-

l гсгпг padavina, mada su one nešto niže nego u najve ć em dele SRP Vojvodine.
Prose č nг godišnja koli č ina padavir,a iznosi oko 605 mm. Ód toga na toplu
polovinu godine dolazi prose č no oko 343 mm padavIna, iii oko 56% od.ukupne godišnje koli č ine, tako da se može smatrati da je topla polovina godine u proseku ma ve ć im padavinama nego hladna. Najve ć e koli č i п e padaviпг mu prose č no u maju, zatim u junu, a najmanje mu u januaru , februaru
i martu, a donekie I .m aprilu. 'Tornjoš se nalazi u zoni,godišnje izoterme cd 11 °C,
julske izoterme od. preko 22 °C, a jan
uarske izótee гm cd oko

- 0,8
°C.

Naj-

već e vaniranje u pogledu toplote iz godine u godinu pokazuju zimski meseci, emedju kojlma se naro č ito isti č e februar , jer razlika izmedju r.ajtoplijeg i'najhladnijeg februara može do з tić i i do 16 0°C. Takodje mu
,

i prole ć ni meseci dosta nestabilni U over pogledu , a iduć i ka letnjim
mesecima ova vaniranja opadaju , take da mu memeci juni i juhi najstabilfIjI, jer razlika ovih najhladnijih i najtoplijih meseci ne prelazi pre_
5;3°
С . Nзjh
lг dniji mimic u proseku ii januar , a zatim februar, koji
može biti i hladníji, nego i najhladniji januar. Jemeni su u proseku toplije nego ргоlеса , a najtopliji

© esec

ii juh i i avgumt.

U ovom kraju č estina vetrova ii dosta velika U toku
godine, koji uz to mogu biti i dicta jaki. Naj č ešć e me izrazito javija
severozapadni vetar , zatim jugoi5to čni

( košava).Razlika

ii u tome, što

'se severoz г nadni vetar n г j č eš ć e javlja u toploj polovini godine kao nešto hladniji vetar koji č esto donomi padavine ovom kraju, 60k se jugoiste čni vetar naj češć e javija u hladnoj polovini godine

,

poglavito u

setvenim periodima ргоl есг i jemeni, i to kao suv vetar koji u mnogome
ubrzava gubljenje viage iz površinskih slojeva zemljišta koja U ovo

vreme lonako u izvesnom manjku. Id ostalih vetrova jóš su dost г č esti
severni i severoisto čni, a najredji su južni i istoč ni vetrovi. Brzina
vetra ii arazairna njihovoj č e5tini, tako da se kao nfljbrži pokazuju
sverozapadni i jugolв ti čni vetrovi. Prose čna godišnja brzina vetra : iznosi oko 3 m/sek(Podaci su prezentirani ft osnavu mete а•oloških osmatranj г Meteorološke stanice u Senti).
ST.1i0Y1aIŠTY6

Sгstav življ г Tornjoša 1902. godine izgléd г ovako:
M,ad iara

1.9 4 0

Šrb г

1k

Jevreja

4

UKUPNI:

.

1958

U daijem delu podatke prik гzujemo na osnovu popisa
_t г novništva 1981. godine, pošto, ibog nastaiih prestornih promena u
pojedinim periodima, njihovo uporedjenje sa podaciza raniiih рорг 5 г ne
bi bill u potpun эsti mogu ć e.
St аnovništvo T эrnjoša po nacionalnlj strukturi 1981.
godine bill Ja s1e'егсе :
Nadjara

..

.

1.674

Ј gэsloven г
Roma
Srba

73
'66. .
30

. гЭг4 анг

12

Rusinг

1

mije se _zjasnilo..

.

18

Istali
(hemac, Poljak)....

Ukupnó Ja bill 676 dom аć instava; a od toga zemljora-.
dni č kih doma ć instava 63.
U svojini stanovnika JI bill 1.738ha zemljišta,.o
toga obradivog 1.639 ha.

5.
Ukupno su popisana 683 stana, od toga 52 u društvenoj svojini. svega 98 stanova ii izgradjeno od tvrdog aaterijaia.
srednju spremu je steklo 164 1ica, višu 13, dok visoku 8.
Interesantna је staroana struktura romskog stanovništvг 1981. godine:
Do 6 godina života

9

Id 7 do 15 godina života
Id 16 do 17

'

24
10

0d28 до 59

"

22

Preko 60

"

1

UKUPNO:

66

ISTORIJA SELA
pkglina Sente, kao i Tornjoša, obiluje лгlazištima íz
neolitskog i bronzanog doba, štó svedo č i.o prisustvu č ovek г na ovim terenima. snenjivali su se ovde razni narodi (Kelti, Sarmati, Huni, Avari,
Sloveni itd.) i živeli su arivremeno i tik kasnije imaju stalni oblik naalija zemunice du ž lesnih zarгvni i terasa.
Zbog geografskeg роl охгја ovo mesto ii pružalo č oveku
odli čno sklonište. Re č ica Čik, bogata ribom i plodno zemljište,.obezbidlii mu ii ishranu, a trska ogrev i krov za primitivnu kolibu. Zato ii bi1 о nastanjeno već u najdavnija vremena, 0 сети svedo če razni nadjeni рге dmetí i grobovi is doba S гrmata i drugih naroda koji su ži иell ma ovom područ ju u rasdobiju velikih,seoba naroda.
Krajea srednjeg veka č itгva Вгска ii "gusto naseljena
oblast" koja dolaskom Turaka postaje pusta. Tik posh e pobede mad mjima,
kolonizacijama tokom 18. i 19. veka ovaj kráj pretrpeo ii гпасајпе antro-.
pogeografske promone . ТаУ.о se podižu s г laši. Torп još ii ime dobio po s'vom
crkvenom tornju koji se video is daleka Za seda se nezna ta čno gde ii
.

bio Tornjoš u srednjem veku. sen ćг nski istori čar, Djula Дцдгв , 1887. god.
otkrio ii na Nikoli č evom imanju, oko 3-4 km udaijenom od druma Šenta Тороl а , ruševine crkve. Prima hjemu tu је bill u srednjern veku naselje
Тогпјов . Dr. J.ožef Kore}:, arheolog is segedina, medjutim, vršio ii 1942.
god. iskonav гnje južno od pomenutog druma

,

ma г =- радп ~ ј obali re č ice Čik,

0.

kid salaša Vendela Sabo - Djerdjei. Prima Koreku silo Tornjoš se falamill na padru č ju izmedju salaša S гbo - Djerdjeia i Petera Farkaš-Baratija,
nešto južnlje Id prethodnog. Još ranije mu se videli uglasti temelji ku ć a,
a n гšle mu se i srednjevekovne fúrunske р l осе na nazna č enom podru č ju.
U septembru 1987. godine Arheološki odsek GradsY.og muzej г iz Subotice, pod rukovodstvom arheologa Petera Rica, vršio je manje
imkopavanje na istoč noj ohali reč ice Č ik, nasüprot Korekovim Iskopinaca.
Rezultate dvonedeljnog arheoloRkog otkrivanja ?eter Ric je muairao:
Severno od sal г ša Gustava Feldija, U pravcu Tornjoš г ,
r.alazi se grobije ve ć eg razaera. Ovo grobije је nastalo U srednjem veku,
svakako u 1Z4. i 15. stole ću, a sa mar.jim prekidima bib ii u upot.rebi
sve do kraja prošloga veka. To se može utvrdit.i po tome što od danaRnjih
ljudi niko se ne se ć a ovog grobija, а postoji mami jedno r гspe ć e. Nedjutim, iz nekoilko pli ć ih deč ijin grobova izvadjeni mu austro-ugarmki krajcari. Kako ovi grobovi "ma novicem" biz izuzetka se nalaze na rubu (zapa-.
dnom, savernom) 5roblja (iskopavanjem mu dotaknute mami ‚vice, pcšto ii
s.:ncoY.ret bio još na njivama), može se pretpostaviti da mu orošlog veY.a,
u svetu вгl гвг koji se dir.ami čn э nazvijai u teškim prílikama (napr. aimskim rгzd эb І ju), zbog poštova пj г tradicije, deca sahranjivana u blizini
ггвресг (narodnom venovanju ггвресе kraj druma ujedno zna č i i"staro
gnoblje"). .

.

Ovde вг тогг spime пuti í drugo snednjevekovno угэh1 је ,
icoje se nalazibo ta čno na suprotnoj strani, delim no родгисји Gergei sal гša, a delim južnэ o3 njega. 'к ovršinski nalazi svedO če 0 tome da mu
naivom mestu stajale ruševine jedne crkve i to iz 12. - 15. veka. Ova
crkva je Pl svim _zgledima Lništena u}ioč etku turskih ratova (venovatno
još pre t4ohačke bítke), a.t2da je pres'talo i sahranjivanje na zapadnoj
.strani re č ice Čik.
To doi:azuju po svoj prilici i пгlazi novia, pronadjeni
рге petnaestak godina u blizini Gergei - malaga, gde mu pronadjeni u velikój već ini srebrni dinari kralja 14atij гš г i Viadislava.
Po našoj pretpostav ći: na zapadr.oj obali srednjevekovno naselje zas:ire, a na isto čnoj žívot daljs te če. 0 sre č njeveY.ovnom
n2selju пг istt čnoj obali (u susedstvu Feldi - вг l гвг )ne znam э ništa opširnije. Zbog biljnih kultura koje mu još bile na njivara (kukurua, suncokret) ispitivar,ja i iskopavanja se nisu mogla proširiti na ovo podruсје .

7

.

c) Interesantnije i vrednije rezultate od ovih donela mu istraživanja Rita, nazvanog "Siget" ("Ostrvo") koji se nalazi
u proširenoj dolini re č ice Č ik. Ovde mu pronadjeni i ostaci zemunice
i jednog ognjišta (furuni икоогпе u zemlju) i dosta gudura. Kerami čki
materíjal iz zemije, koja je ispunila zemunicu i ma dna furune, svedoč i о 15.i 1E • veku, što ujedno zna č i da ii za vreme túrskih ratova na
ovom restu postojalo jedno skriveno naselje, okruženo sa svih strana
vidor, odnosno п,осиггот (trš čakom). Skoro ii sigurno da mu stanovnici
ovog naseija koristili grobije koje se nalazilo južno.od njih. Ujedno
ii ovo gro ьІ je dokaz narodnih ргедгпја O snalaBjivosti ijudi koji su
bež г li pred. tatarskim i turskim zulum ć arimг . Beležimo ga kao jedir.o takvo arheološko nalazište, tana što se ti če teritorije našeg užeg zaviсаја .

Sada treba naroč ito naglasiti da rezultati..kratkih
arheoloških istraživanja i imkopavanja u kulturnoj istoriji ovog kraja
гпасе važnu etapu: Prvi put se rože dokazatida ii ovo podru č je tokom .
srednjeg veka bill gusto naseljeno. Istovremeno dobili smo nvid u žívot ovde naseljenog življa, kao i u tužnu č inje п icu -,kakvim цž гsnir
педасгтг ii bio izlcién u pojedinim istorijskim razdobijima, odnosno
šta ii sve predu>-imao ovaj narod da bi se na svoj jednostavzf r. гč in branil i odbranio svoj goli život cd opaanosti. Svakako, nije on bio kriv

što u tome ipak nije uspeo, jer kaó štó je to opšte poznato. do k rája
16, veka prostor izmedju Dun гva i Time postepeno ii opustošen, njegovo
stanovništvo je,delom istrebljeno, delim pobeglo u bezbednija severna

родгисја zerlje.
Као što vidimo, o novijem'srednjevekóvnóm naselju imamo masnanja, medjutim, dilema i dalje postoji: gde se Torпjoš nalazii u .
srednjer veku. 0dgovor mogu da daju jedino dal)a is .traživгnja i isk'opavanja: Detaijnija imkopavanja svakako bi dokazala dan=šnje pretpostavke. .
tedjutim, spomenuta istražlvanja fi rogu čekatl; jer prema pl2nóvima Uskori се se izgraditi tzv. Sveti ć evsko akumulaciono jezero.koje ć e se
.prostirati južno cd druma Se пta- Вгска Тооо lа do resta Seeti ćeva:"Obe
strafe re č ice Čik doć i се pod vodu u dužinl од 12 km. Visina vode do з tić i ć e srednjn visinu obalske linije. Nakon toga aresta ć e saak г mogúć nast
.

arheoloških istraživanja. Zato redovna istraživa čka Irkopavanja trebalo

8.

bi što hitnije završiti.
Ime_Tornjoša и dok.umentima prvi put se pojavljuje
1479. godine, kada starobudimski Kaptol ód Agote, udove Demetera Konje,
nedju ostalim naseljima ii dobio i Tornjoš. Kaptol ga ii držao i registrov г o. Na spisku desetine žup гnije Čongr г da navedeni su i Tornjoš i
Likašedjh гz.
Kada ii ugarski kraij Lajoš II izgubio život na bojnon polju kid Moha ča (1526. god.), dolazi do opšteg rasula u Ugarskoj
I bo г be izcedju ?erdirnandovih i Zapoljinih pristaš г . U to doba, u doba
strahovitog stradanja selja č kih mas г i od turske vojske i od feudalnih
gospodara, javio se nedju Srbima u južnoj Ugarskoj č ovek nepoznatog
porekla, ali izvanrednih vojnih i organizatorskih sposobnosti, vrlo
ošt гoumaп i re č it, "car" JovanNenad, koga su zbog . crne boje k эže nazivali Crni č ovek. Iako ii Jovan Nenad istupio sa verskim parolanla bombe protiv islarria, masa nu ic pristupila,

jer im ii otvarao perspekti-

ve slobodnog života na posedima J:oji budu oduzeti ugarskim feudalcima.
Zato su te case u njegovoj vojci vodile nepoštednu borbu protiv ugnjet г va č kog plemstva i tako davale pokretu socijalno obeležje. Yedjutim,
sac car Jovan Nenad i vodjstvo pokreta, ruše ć i svoje protivnike is .^ е diva plemstva, pokazali su teznju da isk.oriste velike uspehe svojih

čе-

нг }:a}:o bi Be i sami uzdigli u relive ferudalaca. Jovan Nenad ii u toku borbe bio mmii u Segedinu. Kada as ranjen sklonio.0 seb ó Tornjoš
blizu Subotice, doma ć in Valentin Terek ga ii izdao i u julu 1527. godine odsekao glavu u ielu Tornjiš, a njegova se vojska rasturila.
Pisla Moh гčk.e bitke (1526. god.) Tornjoš, kao i ceia 3ač ka, pads рэд tursku uor гvu. Sentu dodeljnju Segedins:•:oj nahiji,
Segadinsk.om s гndžгku sa celoc ekolir.om..S г mo ii silo Tornjoš pripalo
Suboti čkoj nahiji.
B3di ilustracije, kóliko ii u to vreme bio razvijen
.
Tórnjoš, interisantno ii navesti nek.oliko podataka. Po turskim poreskim spiskovima, "tefterima", is 1590/1591 godine, Senta je imala svega
8 pipis гп ih, oporezovanih дотоиг , a Tornjiš 30. Broj duša ii u jednom
docać instvu ро Dr Dušanu J.Popovi ć u virovatno bio 31 u proseku. Kaamije,

u

turskim tefterina, Tornjoš ja nazvan pustarom, što svedo č i

njegovom opustoš гnju.

0

9.
Naime, pored poreza ‚1 tefterima č esto puta ii bi1 г zabeležena i "globa", kazneni novac. Narod ii osiromašio, broj
porti ii opadao al spahije nisu odustale od teftera č ak su č esto
,

'

,

puta pove ća2e porez i biz ispraд ke ovih (Visinu poreza odredjuju роZato ii i ono malotribe ubira č a, a ne ek.onomska тос oporezovanih
).

brojno stanovništvo bežalo, zemljoradnje ii nestalo, pretvorilo se
u nomadsko sto č arenje, ribarenje, a n=_rod se skrivao u trsticima i
mo čvar г ma, a mnogi su se preselili u ve ć a mesta, gde su se ose ć ali
sigurr,ijim u prisustvu viših vlasti.
Nakon 5en ć ansk г bitke 1697. godine, tj. posle isteriv гnj г Turaka, Ser,ta, sa još 9 ostalih mesta od Titel г do N,artonoša,
sa č inj гva Potisk.0 vojnu krajinu.
.
17 141. godine ukida se vojna granica 3 ovaj p гedeo
вг pripaja Žup гniji. Posh e гггцојасепја 1751. godine Austro-Ugaraka
kraljica Marija Tenezjja je srpskim oficirima grani č arima darivala diplome Pl kojima su aezvrstali u plemi ć e. Uz plemi ć k.0 diplomu dobili
su i Pl 50 lanaca zemlje i to na pustani Tornjoš.
U to vreme u Tornjošu i okolini privredjivanje s
oslanja na ekstenzivno sto č arstvo. Natanstvo ii razvija posh e 1882.
godine, nakon raspodehe z г jedni čkog opštinskog ргвпјаКа "Jaraša".
Intenzivniji razvoj Tornjoša u svakom pogledu po č inje posh a oslobodjer.ja sela 8. oktobra 191414. godlne.
гormira se Mesni narodni odbor, a u periodu id 195'2.

do 1955. godine Tornjoš je posebna opštin г . Dana 1. siptembra 1955.godine reorganizacijoni prestaje rad N00 Tornjoš i sa celim svojim podru-

сјет uhazi u sastav Nil Senta. .
Sгда је Tornjoš VII means zajednica u opšti п i Senta.
PĐLJOPRIVREDA
Đvde se oduvek živel.o od . poljoprivrede, jer ii zemljište veoma pogodr,o za poljoprivrednu proizvodnju. U dolini re č ice Čik
je senokos podvodne hivade i trš čгci. Id poljoprivrednih kultura najvi.

še se uzgaja kuk.uruz, pšenica, še ćё rná гера i suncokret. Povrtarštvo i
već a.rstvo u ovim krajevima nema svoju tradiciju. Sto čг rstvo je . razvijeno uglavnom na indi•riduainom sektoru i orijгr.tisano je na proizvodnju
svinja ma toy, a poslednjih godina mnbgo pažnje se posve ć uje i proizvodnji mleka.

.

10.

U Tornjošu ii 1963-19 Ыі . godine.izvršena komasanlja
zemljišta.rKómasacijom poljoprivrednog zeroljlšta rešeno ii pitanjé' ko. mpleksiranja, grupisanja i imovinskih.odnosa na zemljištu, te putém ob-

nove.preroerá•rešeno је i pitanje lokacije konunalnih i ostalih objekata,
kao á lokacije 1 uredjenje naseljenog mesta. Komasacijom zemljišta stvoreni su povoljni uslovi za intenzivnu poljoprivrednu proizvodnju.
U mesnoj zajednioi 1ma oko 3•600 há obradjivih povr.šina. Id toga polovina ii u individualnom vl г5п ištvu 1 isto tolikó u dru štvenom sektoru_ (Nisu evidentirani ta čni podaci s obzirom na 'ikolnast .
da teritorija Mesne zajednice Тогпјлв ne poklapa.ae sa teritorijom Katastarske opštine Tornjoš. Katastarska opština obuhvata i teritoriju Mesne
zajednice Kevi i де l от teritorije MZ Bogaraš,i MZ Cornji Brig).
Poljoorivredno.zemljište u društvenom vl зsništvu na
teritoriji Tornjoša pripada društvenom preduze ću !'Poljiprivreda" senta.
U Tornjošu poštoji..njegova гадла jédináca (ekonomško dvorlšte) u kojem
ii zaposleno blizu 100 meštana. Proizvodnja.je orljent.isana saao na ra. . taratvi I na svinjogojstvi uz,prlroenu najsavr в menije.-mehaпizaclје У teh nologije u društvenom.sektoru и ókolinl. Na ovoro m гatu trebг spomenuti
buduć e privredпo iskorišć avanje re č icé ` Č1k, Re č ica čik proti č e kroz tornjoške Velíke doline. Ina izvi гe u suboti čkom ataru,.ali te ć é atarima
čantгvira, senté,.(Tornjoš, Kévi),.Ade, i pod Ba čkim Petrovim selom utiče u Tásu. Ova re č lca nastáje ód atmosferskog taloga. U prole će znatflo
nabuja a 1etiFnedjútim, češto Be pretvara u suvu buji čnu dolinu.
:Izmedju 1980' i 1984. g4dln в Hidrozavod iz Novog вгда
. ii vršlo merenje'njene vode:.Prema.njeg.ovim kinstatacij гma preko гeč ice
čik godlšnje protič e '00 000 Ф3 vóde: AoljoprivredЛá,pOtenpijal plod - -

zemljlšta tipa černozema, kóje ие .prp8tirв pored nje ne"može ae U
već oj meri iakoriatiti zbog nest đšicв vode u vegetacionnm periódu biljaka.
$trú čnjaci.déđ+гnljama rade na,rešávanju ov,og ргоьІета .
Institut "Hidrozanata" slóžene organizacije udruženig rada Aunav - Tis г Dunav је već 1975. gadine uradip &t и Q13ú "Idejno reš в njé anabdevanja vidim sв verne Ba čke" u kojoj ii távi рСоьІетот 4stvarivanja akumulacionog
jezera rxa гес l с l čik kid svetl ~ eva: Narednin godina planovi O lokaciji 1

fig

lskorlš ć avanju hidroekumulacija đaв tгVljenl su u'6-7 4arijanti. Na kraju ii prihva ć ená vanijanta,.pod.nazivoni '!svetá ć evó V Kanal Novo Orahóvo"
.kao najekinomi čnij г.
.

11.
Akumul гci.ja vode bi se ostvarila U dužuni od 8 km,
severno od brane, izgradjene kid Sveti ć eva. U prvim godinama ma saku,

pljenom sópstvenom vodom re č ica Č ik, zailvalo bi se zemljište slede ć ih
poljoprivrednih radnih organiz г cija: .
N. Orahovo

.800 hektara

Poljopr.dobro u N.Orahovu

500 hektara

RJ "l.maj" "PD" Halas Ј .
u Adi

1. 150 hektara
2.450 hektara •

UKUPNO:

Prima ekonomskim pokazateljima stTu čnih elabirata sa zailvanijern dohodovnost ratarske proizvodnje može se pive ć ati 1,8 puta.
Pošto mamtav vode гесдсе Čik mije pogodarn za zaliva-.
nje (postoji opasnost od slatine i alkalizacije), zato ii treba r гzbiažiti vodom iz Time bar Pl razmeru 5:1.
.

.

Već 1984. godine ii Izradjen investicioni program pod-

mistema Тгтг-Pa1i ć regionalnog šistema za snabdevaxije vidor Severne Bačke.
Taj program predvidja snabdevanje hidroakumцlacije kid Sveti ć eva vodom iz
Time. Kada to budi ostvareno, bi ć e mogu ć e proširenje zalivenog родгисја
(do oko 14.450 hektara). Radi одгхгигпја blološke ravnoteže u po četku се
se izgraditi ribnjak mm 68 hektara ma odgovaraju ć im vrstama riba ( ваггп ,
amur, smudj, tolstolobik). .
Роиесгпје vlažnosti vazduha klima okoline jezera postгć e ugodnij г . Obogati ć e se i životinjski 1 biljni svet.
Nadamo se da su predvidjгnja bila ispravna, a ekonomski pokazatelji tačnl. U tom slu čaju, aki ostvarivanje.ne stane ma pola
puta, ovo 61 biti poduhvat ovog stoleć a.
ZEHLJO$ADNI ČKO ZADRUĆAR3TV0 Z UDRUŽIVANJE
POLJOPRIVREDHIKA

.

.

Poč eei zadrugarstva javljaju se .0 Torhjošu pre .90 godin г . Naire, 21.aprila 1898. godine ovde.je osnovana Sen ć ansko-tornjoška
. . h гіба nѕКа potrošačka zadruga ma оугапдсепот odgovornoš ću koja i i radila
neprekidno do oslobodjenja Bela, kada se 1947. gódine Fuzionimala ma Ze.

.mljoradnl čkom zadrugom i dobíla ime "Petefi". Ovaj kontinuítet traje do
danas, mada ii u medjuvremenu zadruga doživel г nekoliko neorganlzacija,te

гt+sićnááanjé l.dezin ~egrać ~ jp аа ,tlrugim poljoprlvrednl дi_.dobrima ;u op ~ t1=
`.п1 Đanas U irtoj zgradi, ‚* kojoJ jaAfosnována posluje u Tor.njoiu Ba d fi jediпica öafiov»é 4пg6inixati jé ,;senpanskiN`koo}íerahat s': *ijena;` дšiatnost ; •
је
u ostvát3vanju r.aznih_ . programát 2ajédnl ~ kl р~ ograra`proizvódnj pr e.=;.
dv3dja.:udrurг ivahj č':r.ada i aréd9tava_uz tsjpdrii čktti:proizvodnju :sticanja :
dohotka 1 sfloiefja rizika .Tákva vrsta sa.radfje f аёіІ 8 bi pravo!;podrus-:
tvljavanje pFđizvódnje, pöšto se .;zasniva;'há zájeддiekoiq.planirar,ju iY

,

zajednickoj tehnologiji Nš`гаlо t, Edjieg (Jediriitvt) mije' u mogúćnosti_
da,pružг vecu;внlтиlнсlјц údruze пim,prolzvödjač lma 1 зtóga saradпja ii
uspóstavijena .na:svegá А hektara. zemljišta.:Dr.ugi.prbgram bi se`sastojao.
Id oqezbédjérijá šoci3alne sigurnoiti zemljoratlnika., bvim programom ii
рге'дигдјепа,mogućnóst" penzloni.sanja. a ,ostarelih 2smljoradni čkih d0mać ihstava_putem.otkupa . ..i1i đ* апја U višegodišnji zaKúp.zemljištá.:T.áj:prográm öbazbc?ju9e, sajedne strafe soejjalnu зі uгіѕt ostarelib doma"nstavs, a ва druge strane,"pödrustvl јаиапје:zemljišta pod povoljnijim usiav1ma;(.duz1 rok ° otplać ivánja): U Tornjosu još liíje,doslo d6 tákvog óblika
..

.

,

.

~

sarađnje Razlög о ~ оте Jedinica=koeperanata vidi u sledeéemc
1. U zemlJoradni. cima'koji.ae grčevlto drže vezanosti
za zemlju kđj"а je,akorenjena,y njima već '"vekovima. Ostareli zemljora дnici a 'koji mu svÁj mukotrpan':F1vot pošvetili pOvé ćanju Iii jednnstavno mmmo Zadriavafju zemijišnpg póseda, prihvatajüci' čak i retorsijé administra tivnih mera, šáda mu nespo9oSд~ i.za':prihvhté п3г .jédnog rešenja da pine
njihovog iivota zemiya ne"ostáne u.porodidi.,i aki nashednici nisu гémljo- radnici.`
`
2t Poljoprlvredna mehanižovanoat zemljprádnika>u šelu

Г

j'na iraiibnalno visokom nivou, prima veifćini zemlj ~ šta;;u"пjiTiovoj svo'jini č'Ove neekonomitná,:hiperméhanizaöija pN3m6ráva imaoca ha iznajmijivanje:2emljistн, jer,.mada xarada mije velika i poljo privr_едпе mašine b+
се ból"jé iskoMisceлes:Zbog, yіlike traznjé 'c,ena zakup ii tako povišen dá

=Rsdna о'rganlzвćijá;kooperanatá me miii da budi konkureríq3já ista bi pasednik.úzivao_poréáke olakiije ako'avoju zamlju dáje u zakup društvenóm
aektorü', Dragótje pitanje šta zakupci n i пt$resu it0 vice `:kratkorocne.`kor±sti ыpгорtiсыјu ёkѕрІоаt±iu zémlju Beienje mv аkаСІ mozemi оеkіуаi eamo .' od prömene odnosa drц~ tva prima agraru. .

U::programu prplžvodп jé mesa d mleke móže ве`reč i da
ii proizvodnja mesa .u"kriü , mada kooperántaka jedi.nica ii trudi:da obé-;
zbédi:odgovarajuć l stöcni:"fónd i u oviza teškim vremenima, pna.obezbedjuje

13.

registrovanje i selekcijú stoke. U cilju osiguranja povoljnih cer.a i
uslova р l асапја stupila ii u kontakt sa više Y,lanica. Što se ti č e proizvodnje stoke, rezultati su iz godine u godinu sve bolji. Kid proizvoдјгса stvara se tradicija proizvodnje mleka. Zemljoradnicima ova vrsta
proizvodnje pruž г izvesnu ekonomsku sigurnóst (mese č no obrtanje novca,
obezbedjenje stajnog gnojlva itd.). Tornjoška jedinica isa saradnju u
proizvodnji т l гка sa oko 150 zemljoradnika. Ndro č ito ii гпгсгјпо poslednjih godina obezbedjivanje investicionih kredita is sredstava Zelenog
il апг аг stane Kooperantske jedinice za stvaranje minifarmi. Dvadeset
i šest proizvodja č a ii dobilo investiconi kredit; č ime is proširen kap г citet za držanje 1.200 svinja, 60 krava i 48 krma ča. Naž гl ĐSt, zbog
poznatih ргоbІ гтг u privredi, svinjci su dobrim delis prazni.
iz kredita Zelenog plana, narnenjenog za kupovir,u p Đljoprivrednih o гšina, proizvodja č i su naba•rili 23 1 гкг , 31 srednji i 3
tešКa traktora i 10k komada druge opreme (prikolica i drugih príklju čnih тгвгпг ).
Koőper гntska jedinica u 3ornjošu izgradila is iz soг stvenih sredstava magacinski proCtor i savresenu zgradu za vaganje da
hi pobol.jšala uslove za promet poljoprivredr,ih proizvoda i r г promateriјг 1 а , У. го , za neornetaniji otkup sto!e.
Što se ti č e ooslov гnja i otkupa poljoprivrednih proizvod г , može se re ć i da Cu rezuitati tornješke jedinice neujedn зč eni i u
veliY.oj meri zavise od odnosa društva prema poljoprivrednio granatna. (usloYa

zroizvodnje).

.

.

.

Padi ilustracije, evo nekoliko uporednih podat гkг O
obimu онкц ~ з :
1988.god.

1978.god.
pšenica (tona
kukuruz(tona)

3.100

10.67 k

2.600

576

šeĆ ., геоа (tina)

1.200

suncokret (tona)

900

tov.sv±nje (kcm.)
goveda (kim.)
mleko (lItara)

12.000
500
750.700

~ 35

'

1.351
8.993
743

1,789.134.

SЧ.

N гž г l Đ St, nemamo prostora za podrobniku analizu,
stogг napoainjeao sazo još to d, povodom traženja izlaza za poljopriv:edu iz tešk эć a, proizvodja č i i и Tornjošu sve č eš ć e razmišljaju
pitanju osnivanja saveza seljaka. Takodje. vodjeni su i razgovori
transorrniranju radne jedinice kooperacije
KUL?L'2 Л

u

0
0

zemljoradni čku zadrugu.

OBRAZOYЛNJ2.

I

U drugdj poiovini prošlog veka stanovništvo Tornjo_ okolnth salaša zabtavali sú školu koja се in) pružiti osnovno znanje. Оадгвлјг živalj se udružio i angažovao u č itelja (naj č eš ć e č oveka
koji

is

umeo da cltđ I pis г )i nastava ii tekla U privatnio iii nezv гni-

č nim školama.
Ped гsetih godina prošlog vek г Tornjoš гni su angažo vall Antalo Kuruca d=_ ins родисаиг decu. Ško1a je radila u Velikom šoru,
u пе ?: гдгвпјĐј Y.u ć i Јгпова ?rivade.
Šezdes г tih godina bio je angažovan na 1 godine Ferenc
iCг r г st2š ne исгнг l јг . Stan i пгхчглгспз škol г su bili na mestu дглгвлјеу
- а l гвг =štv гna Ко:аса . ?orušenl au 1925. godine. 0 u č it г lju

_ - пго

1

se one

da je

s_ г1 о вал nsa ckolnins ва 1 г 31тг .

Na Sl гvnić evc.:, č oru, koji je u Tornjoškom ataru, Id
1 Е ,5. do 1892. godine .adila ја ve г ska _ коl г u jednoj bivšoj ku ć i nsa = гi г šu Sl гvni ć bars, zatins Nova 5l гvni ć a. J č itelj је bio Georgije N,ari ć
вг з l г ton od 3 .Đrint г , jadnog h1nba, kiloerama slar.ine i kola slonse
avakons u8on јКц .

Frva opštirska škola
(tz v. "Šг:с 1 а
a

drusa

brans.

no

p0

'

'_giu").s г

0d

to

dye

U

prostorij г ,

selu izbradjen=_ je 1Eí3. godine
Id

kojih je jedna

bile

цсгэпгэа ,

doba osnovno 5kol ĐVaП jQ U Tornješu jkonstuironso. 5 г-

d г tu.r2di osnsoraznedna osnovnsa škola Која јг pod iT_nofl Ištv гnз Temerkenj2,
radna jedinica свпэипг škol° "25.a ај ±" _ z S.nte.
lvii jedinici organizaciono pripadaju niži razrzdi Y.oji
radI U ckolnim лгве l јгтг : u Keviju, Эuranjšor u i 3ogarašu. Iz ovih n гse1 ја u č snici pesc ćuju više r г zr г fle

U

Tornjošu. Ova školske godine škola

in-'- 3;5 LJenika. Stru čr,i s>_st зv л=_stгvni č };og Y.olektiva ob г zbadjuje solidan rad i dobre rezultate. N гročito su dobni rezuitati,postignutíu vannastavnom radu. Na t г,:mi č enju

pod

nazivons "Št đ - znaš

0

saobraćг ju" viš г puta

je osvojeno prvo mesto no opštinskom nivcu, a jadans put tir tornjoškг škole

15.
postal ii š гmpion Pokrajine. Sli č ne lepe rezultate su postigli naši
u č enici 1 na takmi č enjima u pruž гnju hitne pomoć i. Nakon osvajanja prvog mesta na opštinskom i pokrajinskom nivou, na saveznom takmi čeп ju
‚i Ohridu osvojili su 3• mesto. Na osnovu ovih rezultata Skupština opštiле Senta ii podmlatku Crvenog krsta iz пгве škole dodelila javno priznaдје . Opremljenost š'r.o1e stalno se preširuje, tehni čki uslovi stalno se
poboljšavaju. Baš sada je u toku montiranje centralnog grejanja u 2gradl.
Pored nabrajanja naših rezultata, ne smemo zanemariti ni probleme. Pove ć anje ifikaznosti vasait пc-obrгzovnog rada otežano
je jer više Id polovine nastavni čkóg osobija putuje iz okolnih mesta
(Sente, •ubotice, Čгntavi гa). Zbog toga nemaju dovoljno vremena za saradnju ma drцštvenóm sredinom. Ta pojava - što najve ć i del struč nih. kadroиг neć e da se nastani u Тлгпјови (pa čгк ni radnici kooperantsk в јед l пlce poljoprivrede ltd.) i samo dolazi u Tornjoš da tu zaradi svoj hleb daije onemogu ćav2 јасгпјг se1a. Nedostaje društveni stymulans za njihovi nastanjivanje (odgov гrajuć a politika stipendiranja, mogu ćnost povlašć ene stambene izgradnje i ml.).

'.

Vгać ajuć i se na prosvetu, treba da sporienemo još i
predškolsku naztavu. 197 a.. godíne je ižgr гdj г na uz ротос gradjana savreтепг ópremljena zgrada de č jeg vrtić a ma dve uč ionice i malom 2a fisk цlturu.
U poč etku.su radila dva ódeljenja (mladje i ; atarlje .
grupe) sa 50 dice. Danas je jedna u č i'ónica grazn г , pošto se već godinama '
fi organizuju u njoj vaspltno-lbrazovne aktivnosti ma predškolsku .decu
zbog nedostatka materijalnih sredstava. '
Osnovna škola.je bila inicijator osnivanja i Kluba
radioamatera u Tornjošu. 1975. godir.e, pod r цkovodstvöm nastavnika tehničkog obrazovanja, grupa цčeníka je zav гšlan radioamaterski Y.urs. Zatim ii 1976. godine formiran Klub rг dioamat+sra. Savesnim ± marljivim radim mladi radio гmгteri su,brzo stekli č itav'niz priznanja, diploma Id
kojih mu najznгčajnije osvojeno drugo mesto na takmi čгnju pod nazivom
"Vojvodjanski oktobar", I r,,esto na PoY,rajlnskom Q3Q-t гkni č enjú (u bгziпг в l апјг 1 primanja Korzeovih znakova). Pored navedenih -.1 anogo č ru- .
gih - dodeijene mu im i potivale, diplcme O1 $oF:a 4:otorska", " Вг l аноп",

"Wagner", "Nikola Tesla", "Petefi briöada", ltd.
Interesantan ii pod г tai: svá omladinci, ma prve 3
godine postojanja Kluba radioamatera, ostv вrili mu 25.000 veza ša
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геиа l ја sveta. Momentalno se bore ca próblemom obezbedjlvanja podmlatКа i г,адгјто se da 61 U tome uspeti.
Na osnovu savremenih novinskih vesti možemo tvrditi
da amaterska đelatnost U Tornjošu iea tradiciju od 8 do 9 decenija. Роžrtvovгni i neurnorni tornjoški amateri ve ć pre I svetskog rata, a n гróč ito posh e njega, ротоси 0!nladinskog društv г i cesnog udruženja zemljooosednik г razvijahi su Tornjoš u kulturni centar okolnog sl гškog sveta.
?rikazivani su celove č ernji, bogati kulturni programi, Omladinski hon
је intonirao narodne i umг tni č ke ревие u č etiri glasa.I гvodjene su reci г =_cije, solo-pevanje, monolozi i . koиedije. Pl starim pora.nim tradicij гиг toгnjoš гr,a interesovanje za pojedinim pozorišnim predst2vama
ii bill tako živo da su se ina иorala ponoviti tri- č etiri puta, u ZSdruRnoj gostionici pri svetlosti petrolejske laupe. .
Hak'n os?obodjenj г , posle II svetskog rata, amaterski oblici au ispunjeni novom s2drži пom. Opšte oduševljenje za izgradnju
zenije nakon NOR- a potisnulo je pseudonanodne scenske igre i uvelo borbeпе prizore dramské literature u prevodu: Ovih godina pokret гčku snagu ku-.
lturnog života predstavljali su u č itelji-meštani i nekolicina entuzija-

sta, aktivlsta- атанегг . Razvcjem našeg društv г menj гle Cu se 'i razvijale i
forme anatenikog rad г .í sve više 31 дов l г do izražaja i potreba da se
svzka vrst г kulturnog život г i rada odvija putem-jedne crg гnizacije.
U januaru i 949. godine Tormira se Kulturno društvo
"Аду Endre"., U pг.ogramu rada bile Cu politl čka г . лаиспа predavanja,pni-.
.
.
k гzivanje.pozorišnih komadá i red biblioteke.
lo
ű
godine
rukovodstvoKulturnog
društva
še.sl6
i9.57.
да ško2e mogu prirediti sгmistal пe.pгedstave č iji.se'ukuoan prihod lnože.
.

n гmeniti га skolske ckskurzi је .' .
Ište go3ine Petefi - z>drúg iz Tornjoša ponUdila.je .
rukovodstvu Kuiturnog društva " Аду Enđre° ргеогiдапје Zadr цžпog.doss ra
svim uredjajima "kao prenos osnovnih aredstava i di и buduĆ.e brine o nje-

mu; te da po эve ćuje ve ć u o гžnju na izbor filmova, kao i na ciljeve škole .
i da пагис l više.filmova u interesu v гspitanja uč eпika šestorazred пe škó1 е u Tornjóšu." Nemamo podatke šta je bile dalja šudbina ova ponude.
Pošto.je u to vreme i súsedno naseije Kevi pnipadaho
' teritoriji Mesnog NO u Tornjošu, pa ii i Kulturno društvo "Ady Endre" ,
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bib o zajedл i č ko. Zbog toga ii došlo 1 do izvesnih trvetija. Ргета tadašnjim zaplslma ovi su problemi naatali "2bog tvrdoglavosti, nepromišlje пosti, пeodlu čnosti 1 nerazumevanja pojedinaca."
Godinama je aktivnost Kulturnog društva sve vlše
.
opadala. Jedno vreoe su još koo гtlinirale kulturnu delatnost pojedine
organizacije.(dobróvoljníh vatrogeanih udruženja; omladinekib organizacija- itd.), odreeile datume pozorišnlh sredstava,.igranki

u Keviju

i Tornjošu itd. Medjutim; elan četrdésetih i pedesetih godina ve ć fi-

ii bio dovoljan aa samostalnu aktivnost. Do sedamdesetin godina njegova delatnost ii i prestala. Ali time nikako fijI došao kгaj 1 tórnjoškom aaateriztbu. Produžlli su ga r дladi pod rukovodatvom uč itelja. Organizovane su pozori`sne predatave ; prvomajske proslave, пa гoč ito sale -.
ških škola. Sгedinom sedamdesetin godina u našim krajevima ii ponovo
došlo u modu sviranje n a c1tr1.0 poč etku su ii sastajan 2štvan Barta,
Ištv гn Bognar i f егвпо Коиис da вviraju. Zatim ieee p гidr цžio i V11moš
Kalmar koji se pokazav kao dobar organizator i 1977..godlne je aa nastavnikom muzi čkog obrazovanja škole Ia mesta, Balint Nadjom j osnovao `

citer гški orkestar pod nazivom ."barido". 0d 1978. godine taj'ansambi
U Voj svake godine uč estvuje na festívalu narodne muzike Durindo
vodini mi sa prvi'pokušal3 da svir'aju na citri u više glasova i do
danas praktiziraju ва dobrim rezultatica. 1981. godine вu bili odlikovani bron čanom p1pketóm na Múzi ćkom festivalu Vojvodlne .
"

Mesna zajedпica iz Tornjoša 1979

".

godine ae prija - `

vile na TV - takml čд nje "Znanje - imanje" . Njena eklpa ii bile gist

bosangkog sue .Ibudovcs.TOkoa prlpremanja.zá nastup kulturni $ivot
Тогпјовг je bio u vгhu. Fornniran је 'žeлskl bor koji i danaa.radi,mada oá,nekadašnjlh. č lanove u ansamblu nastupaju'j4š njih tn. $tvoгг.-.
па je grupa narodnih»lgara koja kasnljé u2iдa Sme Plesne grupe " Đe1ibab" (Fata morgana) i lг uzév 1983 svake godlne uapešno nastupa na
sдotri vojvodjanskih tolklornih grupa pod nazivom "Gjengješbokrata"
(Biserna kita)'.
. Nakón TV kvizá žnanja, 7, - februara 1980. godjne.
osnovano je kulturno društvo'U Tornjošu. Radi isticanja pinrnane»tnieti kulturnog iivóta mésta, опо je.'.uzelo ice Eпdrea Adi. Za próšllh .
10 godina Kulturno d гuštvo "Ady Endre

"

je.manje-više uspešno nastupa-

ii, cedjutia Ф охе ii i пједи гeć i da je punó mladih uklju č ~ lo ú вvóQú

delatnost. Za svaku ii pohvalu njegova aktivnost na ро l ји oživljavaп ja tradicija narodne muiike i narodnih obi čaja. Sada ono ima oko
stotinu гktivnih_ č lanova. Ak,tivnost se odvija u slede ć im aekcijaaa:
Plesnom апватьІи "Delibгba",Oitr гškom orkestru "Durindo", Tamburaškom
orkestru, ženskom horu i dramskoj sekciji. V€lja tu spomeniti i tornjoški duva čki orkestar koji ii sada orkestar mesnog vatrogasnog društva, ali zajedno as raznim sekcijama Kulturnog društva "Ady Endre"
nastupa na raznim manifestacijama i proslavarna. Dosadašnji bilans
Kulturnog društv г "Ady Endre" je pozitivan, jer ii ono opravdalo o č =_kiv г nja i razvijalo se do jednog solidnog amaterskog nivoa. Ubedjeni
smo da, гкдајисг novu pozorišnu salu koja ii izgradjena pre godinu i Pl
dana, njegova delatr,ost 61 č osti ć i još viši nivo.
SPORTSKI ŽIVOT
Organizovani (i rigistrovani) sportski život U Tornjošu nastao је nakor. II svetskog rata. 1964. godine is osnbvano 8port5ko društvo "Radni č ki" u koye su se u po četku razvile futbaiska i atletsk a grupa. Kasnije su se pojavili šahistS i rukometaši. Naravno da
и uspešnom nastuou, zanosu. volji _ nadarenostl nisu jedine garancije,
Potrebni su tu i d гuci uslovi. 25og nedostatka osnovnih ualova, atletska i rukoInetaEka sekcija relativno kratko su se održale. I nogomet ii
imao svojih zastoja. - 1970. godine fudb г lski tim je prestao sa tгkmi č e njem, a obnovlj=_ по udruženje po čе l о je da radi tik nakon tri godSne.Ponovnim з t.varгnjem uslova dopninela ii materijalna ротос mesnih privrednih organizacija, mesne zajednice i gradjana. Id tada nogometaši nastupaju as promenljivim uspehom, aii kontinuirano.
Nagli razvoj росго ii 193a. godine. F. г di obezbedjenjá
uslov2 za sportski život seoske omladine, mesna zajednica ii izgradila
nov fudbalski teren sa jednom zgradom, u kojoj su smešte п e savremene.
svla č ionice, tuševi, automatska kuglana i prostorije za áruštvene sasta-

nke. Za izgradnju ovcg objekta udružen г su -snedstva iz mesnog samodopriповг i rad gradiana sa sredstvima oaštinskog SIZ za fizi čku kulturu i
nekneaciju.
U novim povoljnijim uslovisa ak.tivnost fudbalskog tima is unaprodjena. Росео je,sístematski rad sa pioninitna. Pionirski tim
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obuhvata oko 30 mališana. Ni rezultat nije izostajao: na prvenstvu

.

1 Ч 8 ~ / đ 5. godine osvojeno ii 3. mesto. Iz pionirskog tima sada 5- 6
l уггсг izgra ma prvi tim. Odgoj podmlatka je dofeo avoje rezultate
1988. godine. Fudbalski tim "R гdni čki" iz Tornjoša u medjuvremenu
ma odramlim svojim podmiatkom, kao i s mba koji sú bili tu odgojeni,
ali mu ore igrali u timovima okolnih nameija, 1987/88. godine ii пг stupaэ u Buboti č koj lizi. Doduše, to ii bio sari .z1 с-t Tornjoš гna u
5ubotičku liga, ali ipak ii to uspeh vredan priznanja.
Na prvenstvu 1989/90. godine "R гdni čki" je por.ovo
u Mг djuoštinskoj lizi. Nažalost, odustali mu cd naatupa pionirškog i
omladinskog time, ali t.im odraslih dobro se drži, rnoaentalno mu na
drugom :-estu, a realni mu izgledi da nakon orol гć nog dela prvinstve
osvoje I mesto, pa се se vratiti ponovo u Suboti čku 1igu. Na dužoj relaciji, ipak, nemaju perspektíve, aki zanerare odgoj podmlatka. Jednom .
Y.luóu sa;.tako sY.ro,anim raaterijalnim nogu ćn эstima, kao gto ii iornjoški,
jedir,o odgoj podml г tka móže da obezbedi nesto pod suncem, јег neki се
oti ć i,

a

neki estati.'•

Broj gledalaca menim se zavimno cd uspeha. Za vreme
takmi č enj г u 5uboti čkoj lizi ii bill 200 - 250 gledalaca, a mada ih ima
na jednoj utaknici рго 5еспо 100.
Šгh ima dugu tradiciju u Tornjošu. Pedesetin godina
prošlog veka ve ć ае

igrao šah i to kid zemljopoaednika Jogefa l3ajoroša
i u kuriji Gabora Gomboš г iz Gomboš-š г? , ,ekad гšnjeg gr в dona č elnik2 na
obahi re č ice Čik. Ve ć је bill re č i 0 tome da је u
i једгп nadni čгr širio š гh и saiagkmn svetu.

'

- Osandesetíh godina prošlog veka najbolji igr гč u пгвет
kraju bio ii J гnoš Ме ^i (Jenki), koji je u č ic zanat u Budimpešti i tari
ii vežba з i šahovako majstvor5tvo.
U Tornjošu dúže nije omnovano udruženje ša л ista. Igrali
mu

u slobodne vreme, za tra ć enje vremena i razonodu.
'

Počг tkom našeg veka u berberskoj radnji Alberta Keni-

veša ve ć mu više igrali šah.Ova radnja ii bila u dan>šnjoj ku ć i Nandora
Kooasa.
I nakmn .1 svetskog-rata man podatke 0 tornjo5kim šahistima.

U č etrdesetim godinama šah se igrao uglavnom u berberskoj radnji Lajoša Эигапја .
Prva šahovska sekcija je formirana po č etkom 50-tih
godina pod nazivom "Olimpija". Nažalost, nakon godinu dana 'prestala ii
sa radio Znač i, berberska radionica ii ostala i dalje mesto za sasta,,.

janje gahista.
19. februara 1968, godine u Domu vatrogaaaca ii formirгr.a š гhovsk г sekcija sportskog ud г uženj.з "Radni čki" вг 22 č lana. Id
tog datuma postoji aktivan i organizov2n š гhovski život u Tornjošu.
Id 1979/80. god. Šahovski klub "Radni č ki" nastupa na
бSedjuopšti пskoj šahovskoj lizi Вгска Topola - Mali Idjoš. Šahovski klub
posve ćuje veliku рахпји odgoju podmlatka i organizovanju pionirskih prvenstava. smatr з ju prirodnim da deo omladine, nakon izvesnog vremena,
nastavlja t гkoi č enje u kl цbovi дa višeg ranga. Pošto je dopuna stains,
tako su i rezultati solidni, nema ve ć ih uspon г i padova.
DELAThOST НЕSЧЕ ZЛJEDRICE
- 197 ~4 , godine Kevi sa 3uranjšorom izdvojio se iz Mesne zajednice Tornjoš i organizovao se kao posebna sesna zajednica. Tako Tornjoš č ini s гmoupravnu organizacionu jedinicu sa Hir г šorom : okol- .
nim salašima. id tog datuma póč inje din>ni čпiji razvoj i preobr гž гj našeg se1a. ?azdvojanjeo dva naselja preatale su nesuglasice zbog pojediпвč nih interesa koji au ko č ili razvoj. U raz•.•ojr,im planouima u ve ć oj me_ је došlo do iz:° ахгја oalsnjanja na sopstvene snaőe i'mogu ć nosti. Društveno-politi čke organizacije su uspoatavile nove vize sa st гnovništvom
I as gradjanima. ?azvojne koncepcije au gradjani prihvatili а posagali
kako osterijalnim aredotvirna tako i dobrovoljnim radio. Parola: GE4DIM0
I UL5 ?SP.J!ч0 P.aŠB s'nL0 ZA SE7д I Zk 1d АŠU DECU !- postala ii ogroona pokreta čka snags.
samouprгvni organi Mesne zajednice as d гnštveno-politi č kim organizaoijasa u dogovoru sa gradjanlsa su utvrdili perapektivni
projekat razvoja sa naredni period, U ovom planu p:•ioritet je áobila sodernizacija eléktri čne mreže,.odnosno izgradnja novih linija u ve ć po stoje ć iд i u r,ovim и l гсгта ', izgradnja trotoara, proširenje vodovodne
mréže itd . PoštB - su'šredstva mesnog samodoprinosa bila nedovoljria, gradjani sopstver.im nov čгniд sredstvima i svojirn dobrovoljnit radio posebno
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su pomagali dinami č niju izgradnju navedenih objekata. Tako je izradjen
betonski trotoar u svim ulicarna

(

u dužini Id 10.000 xnetara), centralna

vodovodna тгехг ( uli čni vod preko 10 km dužine). ?ekonstruisani

i

novo postavljeni uli čni elektri č ni vod ii izradjen u dužinl cd oko 6 km.
Iz sredstava mesnog samidoprinosa ii izgradjen rekre-.
acionl centar sa bazenima.
Pošto nova radna sesta u selu nisú otvorena , gradjani
u sve ve ć em broju putuju dnevno u okolne gradove na pisai. Zati, radi
poboljšanja bezbednosti s г obrać aja, gradjani su udružili . svoj rad sa •
sredstvima mesnog s гmodoprinosa га izgradnju autobuske stanice.0 cedjuvremenu su izgradjena još č etiri- usiovna staj г lišta za autobuse na isti
nač in.

.
Izgr гdnjoa druma Tornjoš- Čantavir, сети ii i stanovni-

štvo n гšeg sela doprinelo гпгčајпгт saterijainis sredstvima - znatrio ii
роиесгп drunski saobr гć aj prema senti. Izgradnj г mrtv гčnice nije se mogla
daije odlagati . U torn interesu gradjani su takodje udružili svoj rad sa
aredrntvirna Aíesne zajédnice i sIZ= от za komunalne delatnosti.
Сиегпје tradicija N0R- г ii stalna aktivnost nгšeg naalija na visokoa nivou, U сети uč estvuju pored nekad г šnjih boraca i iimin

i omladina našeg seia. Iz nesnih naterijalnih.sredstava ii podignut

spomenik palin borcima 1;0?- а i žrtvam г fašisti. čkog terora.
U konun3inoj izgrzdnji гпасајгд is mesni s гmodoprinos
od 5% uveden za peri.ód od 1979. di 1935. godine i 15 dana fizi č kog rada
po svakom stanovniku . ? azvoj sela tise ii postai još dinami čп iji. U nandnirn godinarna sredstva nesnog sanodoprinosa udruživana su sa otkupnom cenoл rasprodatih s гl г ških š kol г i slobodnim sredstyima škole izgradjeno je
novo k.rilo školske zgrade u Tornjošu вг =1 u č íonice S labmratorijasa . Intoad ulica au pokniveni betonom. Tada je izgradjen i fudb гlski teren sa
sportskim objoktirna, o čemu је već bib o re č i u poglaviju 0 sportu.
Pošto škola sa izgradnjotn novog krila ii rešila ргоь1 ет
smešt гja u čenika u jeánoj zgradi, zgradu pored drurna senta-Ba čka Торо l г
вг 2 u č ionicг 1 2 u č iteljska stana pnedala ii 19esnoj zajednici bez nak.nade u sastav Do.a kulture . Iz sredstava mesnog samódoprinosa zgrada je rer:ovirana i tu su smešte п i: Biblioteka, Ornladinska org гnizacija,'K1ub ručnog rada, Y.ulturno društvo " Аду Endre", Eahisti lid. Nedostajala is

ip2k

pozorišna sala, na čijoj je izgnadnji stanovništvo ve ć decenijama insisti-

ra10:

.

22.
čitгvu monogr гfiju bismo mogll.ve ć napisati 0 be-,
zuspešni д pokušajima, o stal пo ponovljenim po č ecima sa istim i jedinim ciljem

-

kako bi Tornioš dobio jedan Dos kulture gde bi bio obez-

bedjen drLŠtveni, kulturni i zabavni život se1a. Ovaj zahtev ii postojao ve ć роТа veka. Istina ii, I gnjat Rudi č , velikoposednik
-

,

1934. go -

dine је podigac Dim kulture u Iarnjošu, aedjutitn, on je služio prvenstve-

no U svrhe Društva posednika

Wije bill U пјети n i sale za neku masovni-

.

ju priredbu. 0 et1e ii pozorišni amaterizam u Tornjošu sijao, рl адвао i
svojis phasenom osvetlio daleke krajeve sal гškog sveta.
.1986. godine je došlo vreme kada ii u plamu rasporeda sredstava mesnog samodoprinosa izgradr.j г Dora kulturé stupila
n rvo festi

.

na

гdi obezbedjivanja potrebnog gradjevinskog materijala što

jeftinije, Noana zajednica is otkupila zgradu mašinskog parka u 3uranjšoru od tornjcšY.e 1:ooper г cije. 21. avgusta 1986. godir,e su zapo č eli gradjani гušenje. Sa skidanjem crepova, stup=_li smo U prvu fazu izgradnje Dora
kulture. Umesto planiranih 21, rušenje ii trajaho svega 19 dana. Za to
vreme mu zgrade bile porušene, a rnaterijal prenet U 5ornjoš, na mesto
odredjeno za gr г dnju. U radnoj akciji je u čг stvov г lo 239 gradjana Is
Tornjoša, ‚dol: mu 2 gradjana radila sopstvenim traktorom. Id rušenja је
dobijeno l0.000 cigala, 80 д3 drugog materijala. 150 f2 krovnog naterijala ltd.
.

Za izgradnju sale iskopano је 120 т 3 zemlje i upotre-

bljena ista koli č i.^.a betona. Ugradjeno je 100.000 cigala koje je valjaho
pre oč istiti od starog s=_ltera. P. onda ii иес bio novembar 1986. godine,
ka č a au n_ prsti ve ć smrzavali graditehjioa, ali su'.svi osetili da bijemo oštru bitku a najve ć im neprijateljem.: ma inflacijor.
G гг ditelji Dma au is te bitke iz г šli kao pobednici.
1č al:on 1.000 dobr ovoljr,ih radnih dana pomo ću unov č anih
doprinosa od st гnovništva, od inter г sr.•ih z г jednica, kao i po cenu mnogSn
neprósp гvanih noć i aktivista

,

stгnovništvo Tornjoš г ii doživelo 19. juha

1988. godine kada je nakon 666 dana izgradnje довго red za sve č ano otva:anje pozcrišne sa1e. Pozornica ii bila ukr гšena sa'6 б 6 ruža koje.su
sinbolizirahe period izgradnje duži od jedne i po godine.
I.^.teresov гnje za sve čгno otvaranje bilb ii tako ogromno, da je te ve čeri - pred punor salon - tri puts prikazan isti program,
č ak mu i sve čгhi'govori ponovlj гni.
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Istina, pozoг išпa sala još neza foajea, niti garderobu, all osnovnu svoju funkciju ve ć može da ispuni. Površina sale je
293,91 a2, od toga pozornica i лa 105,92 sO, á'gledalište вг 225 zesta .
za edenji 1986,99 z2.
Aktivisti - Tornjoš гni ní posh. otvaranja nisu se
mog11 odoarati. Is aesnog s г modoprinos г va1 Јe rešiti nove investicije
koje su do5ad bile potisnute u drugi plan. Ima još nebetoniranih deli-

vs ulice. Godina гaa pl гćгј u gradjani meeni samodoorinos radi udruživ гnja
zredstava as lzgradnju trpezarije u školi', a već su s e pojavile i druge
•,00trebe koje zahtevaju saterij г lne izdatke.

'

.

. Rezuitati ?3esne zajednica Tornjoš и proteklim godir.aa su bili p г iznati Id raznih forusa. Dodeljene su joj brojne áiplo:ae i .
pohvalnice. 0d njin su n=- јхпасгјпгјег

.
.
- Povelja S гvezne КопГегепсгје ssRNJ, u znaY, posebnog

priir.cnj г za vanredni doprinos u r2zvoju samoupravljanja u:mesnim zajednicama i komuni u tD'r. ц realizacije petogodišnjeg plana akcije mesnih zajednica 1971/75,
.

.
- Javno priznanje Skupštine opštine Senta,

..

- Plaketa Pokrajinskog odbora SSRNV,
- Diplome, orizn гnje i plakett Pokrajinskog odbora
Crvenog krsta SAPV, i.

.

..

- ?ovelja 5 аиггпе kcnferefcije SSRNJ,.u.znak priznaпја za osivax'ene rezult гte u razvoju samoupravljanja, humani2aciji.životг i rod=_ i unapr г djivanju društvenog standards u zešnoj zajednici u
okviru tkkai čг nj г 'Program akcije, nnsnih zajednica 1981.- 1985."
Doš1i ami do kraja' ргіkаz і vnја Tornjoša. 0vo mali
našelje пе`maе ~ е da se 'nvahi r.i dobriz рггз^odnim.:asloviza ni industrijom.
A poljoprivreda ve ć davno nem г privlačnu mbć „ Već inг st гnovništva i ргК
је privržena avome inlu. Zajedni čki D e bori i radi,za budu ć nost avog
nгselj г gde се пгс i i svoju sre ć u i dobrobit.
' 3omerov aforizas nije poznat mnogima u Tornjošu, a
Ipak u srci=a ese ć aju da ".., ojedinjenio snagaza сгК i slabi mogu jaki
icmstati."

BEVEZETI
Minden el ő feltétel hiányának ellenére is a tornyosiak,konokul . ragaszkodnak teleDUlésük fejlesztéséhez. Habár a tanulóifjúság naponta
ingazik, vagy csak hétvégén jár haza, a feln ő tt l а kosságn аk pedig
több mint a fele vidéken keresi meg kenyerét, a társad а lmi és sUvelödbsi élet mégis élénk. A viszonylag kisebb létszámú szervez őgárda tudatosan munkálkodik a falu regtartó ere јének növelésén

bár az elköltözköd'г s, ha,l а ss'u is, de foly аmatos az épltkezési telkek hiánya és a
vidéki mu п kаhelyekre történ ő évtizedes ingázásba való belefáradás
,

alatt.

A К Ulönbözö községi, regionális, tartományi stb. tвUvelödési rendezvbnyeken a ternyosi sUkedvelök nagy bec ѕvá¢gval és eredménnyel szerepelnek.
1 Э 79-ben részt vett a falu a Tudás-hatalom TV-vetélked őn. A boszniahercegovinai Obudovac településnek voltak a vendégei. Akkor sze г bhor.at nyelven Infornacija o selu Tornjoš clamel alkalmi kiadványt jelentettünk meg. Ebben sz évben Tornyos lakosa_ h вΡ ziaaz čIi ies гnek a.Tu dás-hatalom v іtélkedön_k. A muravidéki Dobronak falu versenyzüit
látják vendésUl.
Mivel a vetélked őkhöz tartozik, a falumonoдráfia megjelentetése is,
Igy kerül sor erre a kidaványra. Ezért az egyes fejezeteket és a ter-

jedelmet ehhez az igényhez, de f őleg sz anysgi lehet ő ségeinkhez kellett
alakltani. Meggyözödésünk azonban; hogy az itt közreadott munka igy
is elnyeri az olvasók tetszésit.

Tórnvos terulete Jugoszlš ✓ iг észгki részén, цајдгвау sZ9T-bап fekszik
.

a Zenta-Topólyг ,közöfti út mindkét oid г lán, Zenta község r.yugati г'е - .
szén. Tornyos központja a Zente -Topolya és a Tornyos-Cssпtavér.(sza- ,
badls közs_g) kizötti utak keresztezödésénél van.
Tornyos helyi közöss гg viszont £eiöl г li a hat л r t гnyг it és települ?seit, a Eir гssort, a sl гvni ć -sort,

Völöypartot.sfb. A,szóbag £órgó

нгпуг 'r. távols гg2 Tornyo5t đl. mintegy 7-8 Irs.

A FALU TE

ЁЅ ZЕТ FёL

.

АЈ Z І TULAJDĐh's1eG н =

A magas telecskai э 3 гно , amelyen Tornyos elhelyezkedik, és amelynek
tinge szint feletti m гgassгga 9;-11 о méter,.jelentös mértékben sem
tslajvlz,sem £elszini vizek г1 на1 nis vesz=lyeztetett. A platb talaj- :
tipusair г , term đ k гpessébükre és a rövidet3 vagy hosszabb вгаггг idö- .
sz г kok г l нгl veszélyeztetett eolt ~ ra val đ tekintettel ennek a területnek iefejezetten згиквгуе van as öntöz ёsre. loha a platb és a Tisza
s гintj г kozctt_ külonbseh mintegy Lo méter,. г гг°jszгki megoldгs még
Ilyen körülmér•yek kbzött is lehetsFges, és hamarosan gazdr зágilag és
taadalmilag is indokoltnak bizonyul. Tornyost i1le:tö гn nagy jelent đer±'' a Cs_k-é-r

amely ialajjavltb be гvг tkozг ssal a környezö £öldterü-

let öntözésére felh гsznг lhзtč lenne.
A szél

.

.

І tal felhalmozott löszön meghatározott ?ghajiati viszonyok

:a ellett s növények 'r:özr еsL'ködésévelreletkezett a csernozjom (vagy
feketeföld), ,amely Tornyos majdnem egész területét.bebóritja. P.
csernozjcm közismerten eg=sz sor kedvez đ tuhjdons ~ ggai bir, amelyek
t е l а jtžpusok között az.elsö helyre so гolj ~ k, ha megögаzdasági ćébakra .a?ú a1k а lcrsségЕrbl és hüsznosit ~ sжrđl van sz.

.

Ez a terület a гљгеКеІ tе n kontinent г lis égh з jlat.nгk a s3ksági kuss .
kifejezett égл ajlati jegyeivel гепде lКего ,ö ezetében helyezkedik ii,

-s-

amelyet a hegykoszorúktól övezett, tágas P гnnon-sikság feltételez.
Idlg a nyarak csaknem változatlanul melegek, addig a telek évr ől évre
igen változékony а k mind szigorúságuk, mind tartamuk tekintetében.
Az átmeneti évszakok - a tavas2 és sz ö ѕz - kifejezettek, ..és a hö љгséklet napról napra és egyazon nap folyamán el őálló nagy ingadozásai
jelleе zö rájuk. A tág а s Pгnnon-sikság mint depresszió feltételezi a
hideg légtömegek továbbtartózk ~ ását ezen a vidken, a kései fagyok
pedig tavasszal іn еg Іе h е t ѕіn késön is jelentkezhetnek. Egyébként vidékünkön elegend ő mennyiségű a meleg és a n а psütés a mé г s=_kelt kontinentг lis éghajl а t feltételei között termeszteti е ezögazdа sági kultúrák többségének a szárára. A'levegö relatív nedvességtartalma sz év
folyamán mérsékelt, ritkább légköri szarazsággal a veg е tációs idbszakban.

.

Ez a terület a nérsékelt évi esapadé}asennyiség đvezetében helyezkedik
el, noha itt valamivel kevesebb a cs а padék, mint Vajd а ság SZAT legnagyobb részében. Az átlagos évi esapadé Ксеnnyiség 605 mm. Ebb ől az év
melegebb felére átlag 3 ЈЈ 3 mm csapа dék jut, vagyis a teljes évi csanа dékmennyiség mintegy 65

r- a.

Ugy tekintheti tehát, hogy az év me-

legébb fele át hg csap а dékosabb, mint a hideg. Atl гgosan legtöbb csapadér, májusban, továbbá iúniusban, a legkevesebb pedig j аnuárbаn, feb^uáгbаn és márciusban, némileg áprilisban hullik.
Tornyos területér. áthaladnak az évi 11 ° C-os a júliusi 22 ° C feletti
és a j апuári mintegy -o,8 °C-os izotermák. A h ЁЅmérséklet tekintetében
a legnagyobb változékonyság évr ő l évre a téli hónapokban mutatkozik;
közülük különösen a február t űnik ki, mert a legmelegebb és a leghidegebb február közötti különbség még a 16 °C-öti в elérheti. E tekintetben
a tаvaezi hónapok is eléggé všltozékony гk,.á nyári hónapok felé közeledve azonban ez a változékonyság csökken. A június és a július hónapok a legállandóbbak, mert a kérdéses hónapok leghidegebbike és legmelegebbike közötti különbség nem haladja meg az 5,3 °C-ot• Átlagosan
a leghidegebb" hónap a január, de február esetenként még a leghidegebb јаnnárnál is hidegebb lehet. Az fiáz átlagosan melegebb, mint a
tavasz, a leg selegebb hónapok pedig a július és az augusztus.
~

Ezen a vidéken a szelek az év folyamán elég gyakoriak , amellettelég
erő sek is lehetnek . Leggyakoribb sz észsknyug а ti , majd pedig a délkeleti (kossava) szél. A kett ő közötti különbség abban áll, hogy az
északnyugati szél f őként az év melegebb relében mint hUvös, vidékünkre
gyakran cs а padékot hozó szél jelertkezik..A délkeleti szél leggyakrabban sz év hidegebb felében, . leginkább a tavaszi és az őszi szántás
idöszakгban mint száraz szél jelentkezik , amely nagyban meggyorsítja
az ebben az id ő ben egyébként is csapadékhiányos felszíni talajrétegek
kiszáradását. P. többi szelek közül elég gyakoriak sz ész аki és az északkeleti, a legritkábbik pedig a déli és a keleti szelek. A szelek sebessége gyakoriságukkal

arгnyos, n гyhо ' a leggyorsabbaknak az északnyu-

gati és a délkeleti szelek mutatkoznak. A szelek átl а gos évi sebessége
mintegy 3 m/sec. (Az adatokat a zentai Meteorolbgi аi ll0mis acteon0І bgi а i megfigyelései а l а pján adtuk meg.)

L A K O S S A G
Tornyos népessége 1902-ben sz alábbi Y.épet mutatta:
magyar

sz е rú

1940
lц

zsidó
összesen:

1958

A továbbiakban a- adatokat csak sz 19 ő1. évi összeivás alapján mutatjuk ki, mivel a különböz ő id đ szakokban beállt terület-változáso К .
miatt azok nem egészen összehasonlithatbk a korábbi összeírásokkal.
Tornyos lakossága 1981-ben nemzetlségileg igy oszlott meg:
magyar

jugoszláv
cigány

167
73
66

szerb

30

horvát

12

ruszin

1

nem nyilatkozott 18
egyéb
(német,len3yеl) 2
&szesen:

1876

.

- 5 Összesen 676 háztartás volt,bs ebből 483 a földmüves-házt аг tások szám а .
A lakosság tulajdoгában 1738 ha föld volt . Ebb ől megmtivelhetö 1639
hektár.
Osszesen 683 lakást Írtak össze, közülük 52 volt társadalmi tulajdonban. Szilárd épltö=-nyagból mindössze 98 lakás éhült.
Köz:piskolai végzettsbggel 164, föiskoláv гl 13, mig egy г temi végzettséggel 8 szembly rendelkezett.
Erdekes adat a cigányl аkosság életkor szerinti megoszlás а zа 1981.
évben:
6 éves korig

9

7-15 évig

24

1 6-27 évig

lo

28-59 évig

22

6o éven felül
össz е sen :

1
6 6 személy

A FALU т6R ТEN ЕTB
Zenta, valamint Tornyos környéke is bövelkédik újkökori és bronzkori
leletekben , ami az ember jelenlétb гbl tanúskodik ezen a területen.
A törtb Ґlelmi id ő szakok folyanán КU1önfble nbpek (kelták., szarmaták,
hunok, avarok stb.) váltogаtták itt іgvmást , általános jellegzetességük a nagy mozgékonyság, ezért lakkhelyeik is ideiglenesek voltak,
csak kés őbb kapnak veremlakás formát a löszös fennslkok b s teraszok
hosszában.
Földrajzi fekvésénbl fogva ez a hely az embernek kitUnö menedéket
nyújtott . A halban gazdag Csik - ér és a termékeny föld biztositotta a
táplálé'rot, a nád pedig a. tüzel đt és a tet ő t a kezdetleges kunyh đkhoz, ezért volt már a leg ősibb id őkben is lakott

,

amir đi a nagy nép-

vándorlások korában ezen a vidken el ő' szarmaták és más nbpek КUlön,

fble fellelt tárgyai 'es si г jai tanű skodnаk.

-

о

-

A középkor végén az egész B=cska "sU г t П lakott terület" volt, amely
a törökök bejövetele után elnéptelenedik

.

Csak legy őzésük után, a

XVIII. és a XIX. századi településekkel ment át es a vidék nagy iskosságföldrsjzi változásokon. Igy jött létre a tanyavilág.
Tornyos templomának messze látszó tornyáról kapta nw,ét. Egy е löre
nem tisztázott, hogy hol is volt a középkori Tornyos. Dudás Gyula
zentai törtmész 1887-ben a „ikoli ć -féle birtckon, mintegy 3- km-^e
a Zenta - Topolyai rUúttól északra t ~plam^фу t taBit. gzerinte ott
volt a középkorban Tornyos települbs. Dr. ?Cinek József ,szegedi régész
viszont az emutett mCúttól délre, a Cslk-br völgуÉnek nyugati partján
Szabó Györgyei Vendel szállás nál végzett ásatások а t 19 14 2-ben. Dr.Korek
szerint a gz а bó Györgyei-szállás č s a délebbre lévö,F ~ rk а s 3ará*.i ?bt іr
szállás= kbzötti.területen feküdt Tornyos falu. Rbgebben mbg kirajzolódtak 3 szbglet č s hг z_l г pok is, és köz=_pkori kályh а szemeket is
talbltak az említett részen.
1987 szeptemberében u Sz аbа dk аi Városi м zeum régészeti cszthlya
icz•?éter .egész v еzetésével végz^_tt egy kisebb ás е t ~ s*_ a Cslk-ér
keleti partján, a Кoг ek-féle ásatásokkal szembeni oldalon. A kbthetes
régészeti feltárás erednbryeit nicz ?bter igy foglalta össze:
a) ?bldi Gusztáv tany з jától é-zakra, Tornyos irány>ban egy nagyobb
kiterjedést! temet ő helyezkedik e1. Ez a temet ő a középko гbаn keletkezett, minden bizonnyal a XIV-XV, században, majd kisebb-nagyobb
mbgszаkitásckkal egbszen a múlt. század ✓égéig has-ná1 аtban volt.
_c annak alapjhn.állapitható meg, hogy a ma él ő emberek közül cenki
-eгΡ eaiékszik az itt lev ő temető re, csak egy keresztre (t), ezzel
szemben néhány s еkély gye гaeksirból Osztrák-њgyаr honarchi г-beli
kгajcrok kerültek n гpvilágra. N,ive1 ezek a "pbnzes siroki° k ј vét г l

nélkül a t.emetü szbleiröl (nyugat, észak) kerültek el ő (e: ásatás
csak a szélekе t érintette, lévén még talpon a napraforgó), elkbpzeihetö az az eset, hegy a múlt században, rohamosan gyarapodó tanyavilágban, szorult helyzetekben. (pl. télid ő ben), hagyománytiszteletb ől a kereszt К özelbben temették el a gyermekeket ( a népi
.. hiedelemben аz 'utmenti kereszt egyben "öreg temet ő t" is jelentett).

-7Itt

szólnunk kell egy másik középkori temet őről is, amely pontosan

a túloldalon helyezkedett el, részben a Görg е i-tanya területén,
részben attól déli irányban. A felszíni leletek аг ról tanúskodnak,
hogy ezen a helyen egy templomragi is állt, mégpedig a XI.I-XV.sz.ban.
E templomrom miden valószinüsig szerint a török háborúk megkezdisének idejin(v а lószinüieg míg a mohácsi csata el őtt) pusztult el, és
akkor sztnhetett még a temetkezis is a Csik-ér nyugati oid аlán.
Ezt látszik bizonyítani az a pi П zlelet is, amelyet a Görgei-tanya .
közelében talált аk mintegy tizenöt évvel ezel őtt , és amelyben túl- .
nyomó többségben M=tyá_<, valamint Ulászló királyck ezüstdinárjai
szerepeltek.
Feltevésünk szerint, swig a nyugati parton megsz űnik a középkori
települis, a keleti parton tovább folyik az élet. A keleti parton
( а Földi-tanya sz оmszidságában) elhelyezked ő középkori településr ől
new tudunk b ővebbet. A wig talpon áilb növényi 1:ultúrik (kukorica,
napraforgó) miatt a tudekozódb ásatás new terjedhetett ki erre a
területes.
Annál érdekesebb is értékesebb eredwinyeket hozott a Csik-ér kiszi
lesedett völgyiben elte гülö Sziget nev ű rét feltárása. Itt egy veremlakást és egy ttzhely (földbe milyitett kemence) maradványait,
valamint jónéhány gödröt sikerült feltárni. Az egykori verewlakist
kitölt ő fóldböl és a kemence aljának tapasztásából kikerült keráwiaanyag a XV-XVI. századrbl íanúskodik, ami egyben azt is jelenti,
hogy a török háborúk idején ezen a területen rejtett település litezett, amelyet minden oldalról viz, illetve mocsár (nádas) vett
körül. Szinte bizonyosra vehet ö, hogy ennek a településnek a lakói.
használtik a t őlük délre і lterülö temet őt. Egyben ez a temet ő bizonyitéka . is azoknak a nipi mondáknak, amelyek a tatár, és a török.
portyázók eldl menekül ő emberek találikonyságárbl azbinak. Mint
ilyent egyedüli rigiszeti lel őhelyként tartjuk számon, legalábbis
ami sztkebb hazánk területét illeti:

-

8

-

Végezetиl, de nem utol нđsoг ban, nyom аtékkal,kell hangsúlyozni, hogy
a Csík-ér menti rövid régészeti ásatás és á feltárások eredményei
mérföldkövet jelentenek e vidék kultú г-történetét illet őleg. Els ő
seben lehetett tudományos módszerekkel; is bizonyítani, hogy ez a terület a középkor folyamán sfјгĐл lakott volt. Ugyanakkor képet nyerhet1nk az itt megtelepedett népesség életér ől, valamint arr đl a szomorú tényr ől, mily szörnyU csapásnak is volt kitéve az egyes történelmi periódusokban, illetve arról, miként igyekezett e nép a maga
.egys2erU módján védekezni és megvédeni puszta életét ezekkel a veszedelmekkel szemben Igazán nem rajta múlott hogy ez a végén mégsem
sike гQlt, hisz mint köztudott, a XVI. száz вd végére a Duna-Tisza köze
fokozatosan elnéptelenedett lakossága rkzben elpusztult részben
elmenekUlt a biztonságosabb északi országгészekbe.
.

,

,

,

.

Amit 1Ltjuk, újabb középkori településekr ől tudunk, de a dilemв fennmaradt, hogy hol terUlt el Tornyos a középkorban. Erre vál а szt csak a
további kutat ~ ѕok éв ásatások ahatnak. A részletesebb feltárások bizoпyá гa 3gazоhn k a ma még csak feltevéseket. Viszont az itteni áss- _
tások nem várhatnak mert a tervek szerint hamarosan létrehozzák az
ún. sveti ćevđi, v ~ ztáгozđt, amely a ienta-topolyai m0útt đl délre,
,

.

Sveti ć évo helységig terjedne. Viz alá kerül a Csík-é г mindkét partja
mintegy 12 km hosszúságban. A vízmagasság é1 fogja érni a partvonalak
köгépmagasságát Utána minden régészeti féltárás lehet ősége megszinik.
.

Ezért kellene strgösen elvégezni a rendszeres kutatóásatásokat.
Tornyos neve sz okiratokban 1474-ben t űnik. fel elöször,.amikor az bdai
khptalan Konya bemeter özvegyét ől, )gotát'ól megszerezte több'telepUlés
: körött Tornyost is. A káptalan a beiktatást meg is tartotta. Csongrád
vármegye 3520. évi titedjegyzékében Tornyos `és Likasegyház is szerepel. .
Amikor II. Lajos magyar király a mohá_si es а tamezön életét vesztette
(1526), Magyarországon általános zUrzavar lett úrrá, és megindult a
harc Ferdinánd és Zápolya párthívei között. Ebben az id őben, a paraszttömegeknek mind a t đгök katonaságtól, mind a hUbéruraktbl valb irtó
гatos ѕanyargatás а idején jelentkezik Dél- Ујаgyaror ѕ zágon a szerbek
között egy ismeretlen származású

,

áe rendkívüli katonai és szervez ő
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készséggel rendelkez ő , igen éles elméj ű és ékesen sz ő l ő ember: Jovan
Nenad "cár", akit b ő rének sötét színe miatt Fekete Embernek neveztek
el. Noha Jovan Nenad az iszlám elleni harc vallási jelsz а vaval lépett
fel, a tömegek csatlakoztak hozzá, mert megnyitotta elöttúk a magyar
húbé гu гaktől elvett birtokokon val ő szabad élet távl а tét. Ezért seregében ezek a tömegek. kíméletlen harcot folytattak az elnycm ő nemesség
ellen, és igy a mozgalomnak szociális jelleget adtak. Jovan Nenad cár
és a mozgalom vezet ői azonban a.nemesség soraiba ta гtoz ő .ellenfeleiket
megddntve olyan törekvést árultak ei, hogy csapataik nagy sikereit kihasználva maguk is a nemesség soraiba emelkedjenek. Jovan Nenad Szegeden harc közb еn megaebesUlt. Amikor sebesúlten a Szabadka közelében
lév ő Tornyosra húzódott, házigаzdája elárulta Tđr đk fiálintr аk, és ő
1527 júliusában Tornyos faluban fejét vette, serege. pedig szétsz őгbdott.
A mohácsi csata (1526) után Tornyos, аk гсѕаk az egész Bácska, török
fennh аt őság alá kerúlt, t еhát egész környékével a szegedi тáhiéhez ks
a szegedi szandzsákhoz esаtolják. Csak Tornyos tartozik

.a

szabadkai

náhiéhez. —
Annak szemléltetésére, hogy ebben az id őben milyen fejlett volt Tornyos,
érdekes néhány adatot feltűntetni. Az 1590191.. évi török ad đпyilvhntartáso}:, "defterіkk" szerint Zentánák csupán nyolc összeirt, megad đz. tatott háza volt, Tornyosnak viszont 30. Egy háztartás lélekszámát
tekintve dr. Dušan J.POpovi ć szerint 31 volt az 'atlag. Kesöbb. a török
deГterek Tornyost pusztának nevezik, ami elnéptelenedését tanúsitj а .
Az adón k3vU1 a de Г terek gyakran feljegyzi: a "biraágot", a`búntetéspénzt is. A n¢p szegényedett, a. porták száma . caökkent, de a földesurak nem álltak el.a defte г ektöl, s őt gyakran növeltté az adót ez е .
nek a kügazitTa еa nélkúl is. '(Az adb mértekét a béazedö szükséglete
és nem a mégad'gztatott гk gazdaaгgi lehető ségei.hat3roztšk meg.) Ez đгt
aztán a kiaszšmú lskosság is elmenekúlt, a f đldmtivllés megszűnt, normád
állatte г tás, halászat váltotta fel, a nép pedig a nád а sokban, mocs аrakban byjkált,.soka л meg nagyobb.helységekbe költözték, ahol a fel
möbb h а tćslgok jelenlétében Đ iztonságban érezték magukat.

Az 1697. , évi zentai csata, azaz a törökök kiüzése után Zenta Titeltöl
Mártonosig a többi 9 helya'eggel együtt a ,Tisza menti határtlrvidéket
képezi.

.

17 11 1-ben a határ ő rvidék megszUnik, és ezt a területet a vármegyéhez
csatolj.k. 4 polgárosítás után, 1751-ben hfaria-Terézia osztrák-m аgyаr
királyn ő a szerb h аtárö г tisžteknek okl еvelet.adományoz, ezzel nemesekké tette őket. A nemesi.oklevélhez 50-50 lonc föld is járt Tornyos
pusztán.
Ebben az id ő ben Tornyoson és környékén a gazd_lkodás külterjes álhtt еnуésztésen alapul. a szántóföldi növénytermesztés 1882, közös községi legel őnek, a "járásnak" a felosztása után kezd fejl ődni.
Tornyos intenzív fejl ődése mÍnden tekintetben 1911'. okt ь ber 8- ~ , a
falu felszabadulása után kezáfdik meg. Megalakul a Helyi Нépbizottság, '
az 1952-1955 közötti idtlszаkbar, Tornyos önálló község. 1955. szeptember 1-jén átszervezés fúlytán a torryosi KNB megszünik mt Кödni, és
teljes területév е l együtt Zenta KNB kötelékébe kerül.
Jelenleg Tornyos Zenta község VII. helyi közössége..

A KEZIGAZDASAG
Itt mindig is a неzögаzdaságból éltek, mert a talaj igen alkalmas a
m еzögazd аsжgi termelésre; 'A Cslk-ér völgyében vizeny ős réti kaszáló és
nádas tal'elhatb. A rezögazdasági kultúrák közül leginkább kukcricát,
.búzát, cukorrépát ée naprafo гg3t termeszterek. A konyhakertészetnek
és a gyümölcsészetnek ezen a vidéken nincs hagyom'enya. Az állatte
nyésztés fisként az egyeni szektorban fejlett, 'es a sertéshizlalásra
irányul, нz utóbbi években a tejtermelésre is sok figyelmet fordítanak..
Tornyoson 1963-1964-brr, hajtották végre a t_gosltást. A meztlgazdasгgi
г6ldterUletek tagoslt'esán'el megoldódott a föld egybekapcsol'esa, csoportositása ée tulajdonviszonyainak rendezése, a felérés felújltásának
útján pedig a kommunális és egyéb létesítmények elhelyezésének a'kérd'ese, valamint a lakott terület.telepltése ée rendezése is. A föld

tagosltásáv е l kedvez đ bb feltételek jöttek létre a belterjesebb mez ő
.

gаzd а sági termeléshez.
A helyi közösségben mintegy 3 бо o ha meemüvelhetö terület van. Ennek
fele egyéni tulajdon, ugyanannyi pedig a társ а dalmi sze К toré. (Pontos
adatok nincsenek nyilvántartva tekintettel arra a kö г ülcényre, hogy
Tornyos helyi közösség területe nem esik egybe Tornyos kataszteri
község területével. A kataszteri község felöleli Kevi helyi közösség
területét és részber: Bogaras h.k. és гelsöhegy h.k. területét is.)
A társadalmi tulajdonban levö meiög аzd а sági földterület a Poljoprivreds Társsd а lmi Váll а l а t birtokг ban van. Tornyoson a 3. g а zdlkodb
egys ~ g (gazdasági udvar) t а lálhatb, mintegy loo helybeli van itt clkaimazásb аn. A termelés csupán a szántóföldi növénytermesztésre és a
sertéshizlal ~ sгa irányul a környéken a társ аdalmi szektorban h е sznált
legkorazerübb 5épesi.tés és technológia alkalm е z3sa sellett.
Ezen a helyeh említést kell tenni a s1k-é г jöv đbeni mezögazdasáci
hasznositásárbl. A tornyosi N зgyvölgyben folyik a Cslk-égi, mely a
szabadkai h еtárb аn ered, de v.gighúz đdik Csantavéг , Senta (Tornyos,
);evi), Ada. Kohol h аtárán, _ ?ét е rréve alatt vész a Tiszába. Ez az
ér a lefolyó csapadékvlzbđl táplálkozik Tavasszal jelent đsen meg.

duzzad, nyaranta azonban gyakran száraz árvölggyé alakul.
1980 é s 1983 között az újvidéki.Hidrozavod méréseket végzett. Meg400 000 & víz folyik le:
álla рitása s_ ег int a Csík éren évente átlag
A mellette eiterülö csernozjom típusú termékeny földterületek пiez đ-

gazd а sági potenciál . j~ t nem tudják nagyobb mértékben kihasználni a
nbvinyek veget ~ cibs idöszaКáb ап jelentkező vízhiány miatt.
A nrobléma megoldásán évtizedek ót а dolgoznak a szakemberek. A Duna
Tisza-Duna összetett TársuItmunka-szervezet Hidrozavod Intézete már
1 Э 78-b^n elkészített egy t аnulmányt ?szak -вácska vlzellátásánek
eszmei megoldása címen, amelyben foglalkozik a Csik-égyen Sveti ć evo
településnél kislakltandb vlztározb.kérdésével. Az utána következd
években 6-7 változatban elklszültek a vlztározb iokkácibjára és hasznomltásra vonatkozó tervek. Végül a Sveti ć evo V.Novo Orahovo csstornlval megnevezési) változatot fogadták el mint a leggazdaságosabbat.
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A víz tározása a Sveti ć evbnál épített gáttbl ész аkra mintegy 8 km
hosszúságbаn történne . Az üzemeltetés elsö pár évében a Csik-ér
összégyüjtött saját v1zaennyiségével аz alábbi mezögazdasági munkaszervezetek földjeit öntöznék:
Orahovo ( Zentagunaras )

Boo hektárt,

a @ n ~ гa ~ i Poheda birtok

500 - " -

az adai наlász Jbzsef Május 1-je
gazdálkodb egysége

1150 - " -

összesen:

2150 hektárt

A szaktanulaányok g а zd а sági mutatbszám аi szerint az öntözéssel a
sz_ntó'öldi te гm =_ lés jövedelmét mintegy 1 , 8-szo гosár а lehet növelni.
Mivel a Csik - ér vizén еk összetétele olyan, hogy nej alkalm a s hosszabb
t_von az öntözésre ( fennáll a szikesedés és az alkalizácib veszélye),
ezért a Tisza vizéböl kell higltani leg аlbb 51 arány čаn.
Mčr 198ü - ben elkészült $ szаk-iácska vlzellátás а regionális rendszerébe^. a Tisza-Palics csatorna beruházási programja (" flegionalni sietem

_г

sn аbdeva)je vodom Eeverne 3aBke" - Podsistem " Tisa-Pali ć "). Ez a
progr еa e1öirány0zz а a svetl еVGlvlzt сzĐ Tisza-vlzzel vaib ellátását.
Amikor erre sor kerül, lehetöv válik az öntözött területek növ е lése

=

(mintegy 1 )a 45o hektárig) A v3z biolbgiai egyensnlyának megtartás г érdekéb г n kezdetben

busa).

68 ha-on

halastaval 1 tésiten гk е Célnak megfelelö h гlfajtákkal (ponty, гтиг ,
5ü11ö,

.. tb környé г:ének klimáj г ).edvezöen alakul a leuegö ne čvess_gtart г l-

еапаК növekedbsével. - Gazdagabbá válik az á11 гн - és nö цényvilág is..
Eeaéljük

,

hogy sz elöirányz аtok helyesek voltak, a cazd а ságossági mu -.

.
„_

,

t а tbk pedig pentoe аk Ebben sz esetben ha a kivitelezés nem reked.
z lesz ezen a tájon az évszáz аd vállalkozása.
meg félútcn

,

A N,BZöGAZDASAG2.SZ đvETK$ZÉ9,1~S A FtSLDMt1dE5EK

RSULASA

Á čzövetkezetbe vai đ társulás mintégy.90 eve в múltra tekin t.visaza
Tornyoson 1898 рг't Ііе 21 4h aiSkult lbeg a Zіnt а- Тогnуоѕ еt'ееzt Пу
F.ogyšsit э si:SzövetYezét korlatólt
felelösaéggel,,
ámély
megszakitaá.:.
:
,•
~ :,
пе1 К01 mllköd đtt a"f.elszabadцlás ut ~ hi ddökig, 1997-bén'.egyesült a`:
helyi Fь1dmtives- вzöve;tkezettél' z a PetöfS . nevet, Vв tte tel Et a
tonočság a mai. napig tart, f,ábár вzetntalaq:.,'atszervвzésen . еа S közaég3';,
mezögazdasági birtokkal val đ ,egye5öleáeh, majd szetYelжsón ment keresz-ttSJ . . .
,

'

'

Ma ugyanabban az рL1 еt ьеn івtkd і k a "Zentai Társaatérmelök.Munká-_<:
szeгvezetének tornyosi gaždálko đđ égys ~ ge: Tevékényвege á kUi đnböžčŠ
proghamok'megvál đsitá вából.ei,1.
A kčiz đs termelési program el8irbhyózza a munka- es'`eszkđztérsitáat"':
a közös termelés ° јо'vedelemszerzé в еа kockázát mellett. Az ilyenfajta.
égytittmtlkđdés jelentené a ter,меlеlз lgazi társadalma вitáвát,. mivel a
közösen tervezett programokon ев н ,kđžđš technol đgikn alapszik. Azп_^. .
. ban 'az,Egység.nem tud jelent@sebb bsztbпzést ы гновl~ иі ' Lermelöknek, :
. ektáгon lđtésült..
Igy azu.tán sz ilyen ; еgуtttaflk6ds mindbs
,

,

.-

.

-

A kásik program lenne в i"öldmtivé вék azocialis biz'tonságát LSŽtositó
program. Ezzel a programmal eltL гапуо"zták sz еІбгеgеd еtt tбldаtІvіa-. `
családok nyugd3jaztatásának l&het8séget н .f.đldék fölvasarlása vagy
biztöaitjá'az
többevés bérbevétele',útjan, A progra m"égyrésit
,
. - eköfe-,...
,
gedett főldm$цевсва lддок aгoćielis biztonságát, má вréazt péüxg 1е-.
lietöve teszi a fđldterületek.kédvezb T'eltbtelek melletti,-társádalmá83tesat.`.(hosszabb lefižetesi idb)..4'ornyosan'Šlyen"együttmtlkddesre;.;"
nem került sor г Ennek"ái oYat i! társastermelesi égpsegben a követ=:'
kezökbeп latjakc
"

`,

.

.

."

:.

1. A.f.čldmUvesekben gör.cвđaen;tзгtja`magat.ai evszazadok вlátt mfgaz Sd ős fölđmq
ésontosodлtt
rbgh8žkđtbtts
...
, ~..,gi, mentáliteá:.Azok
,
,... _.
_.
..

.

vesék, akik egeas kUzdelmes blitiket a "földbirtok gyaráplteaára? '
vágy.egyszéruen a іnевtагt ѕага fo_гditották vellelva lneg am adai
nlaztrat3v 3ntézkedések.tórtuгвit гis, most keptshenek olyan még:
'

,

.

-

14

-

oldást elfogadni, hogy haláluk után a f đld ne а 'családb аn maradjon,
mbg ha az utódok nem is fóldmUvesek.
2. A faluban a földmüvesek mezög аzdasági gbpesitbse irracionálisan
m а gasfokú a tulajdonukban levö földterUletekhez képest. Ez a nem
gazd а ságos túlgépesltbs kbnysze гlti a tulajdonost a földbérlésre,
hiszen ha nem is nagy a haszon, de a mez őgépek kihasználtabbak
lesznek. A nagy kereslet miatt felszökött a bbrlet ára úgyannyira,
hogy a Társastermelési Ilunkaszervezet nem tud versenyképes lenni,
habár a tulajdonos adókedvezmbnyben rbszesUl, ha a földjét a t зΡrsadalmi szektornak adja bérbe. Más kérdés az, hogy.a haszonbé г lök
a minél nagyobb rövidtávú haszon érdekében tönkreteszik, kizsákmányolják a talajt. A megoldást bizonyár а a társadalom agrárhoz
való viszonyulásának, módosulásától kell .várnunk.
A-hús- és tejterrelési programrbl elmondhatb, hogy a hústermelés hullámvölgyben van, báг a társastermelési egység igyekszik a kivbtelesen nehéz id čszakbгn is bizte3tani a megfelelö а11atllományt. Biztos3tja az állatok tör2aY.önyvezésbt é s a sze'lekció-'végzését. A jobb
áггУ. bs fizetki feitkelek biztoa3tása érdekében több vágóhidda3
vette Vii a kax solatot.
Ami a tejtermeikt•iileti, as e гedmények_évröl évre jobbak. A terme-,.
löknél tejtermelési hagyom гny alakul ki. A földm űveseknek bizonyos
foka gazd а sági biztonságot nyújt éz a gazdálkodási mód (haszonnal
forgatja a . pénzét, biztositja az iatállótrágyát stb,). .A tornyoši
egysе ~nek mintegy 150 гбldmQvessel van tejtermelési egуUttmiködése.
кül бnbsen,jelentös a tá гs г steгmelbsi egységnek az utóbbi években a zöldtervb đl ered ő beruházási hitelek biztositása törpetelepek l'etesitésére. Huszonhat te гmelG kа pott beruhazási hitelt, mellyel 12co drb
sertés, 6 0 drb tehén és 48 drb anyakoca tá г tвsára b ő vült a kapacitás.
sajnos sz ismert g аzdasági bajok miatt a sertésólák jórészt üresek.
A mez ő gépek vásárlására szánt z đldterv-hitelb ől a termel ők 23 könny ű;
31 közép- bs 3 nehéztraktort vásárolt аk, továbbá l04 darab,egyéb felsze.relbst (pótkocsi9 kapcsolható eszk đ бk).
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A tornyósi társaste гmelési egység saját eszk őzeiböl raktárhelyiségeket és korsze г t mázsaházat épített, hogy javítsa a feltételeket
a mez őgazdasági termékek , újr аtermelési anyagok forgalmazására és
az állomány zavartalanabb felvásárlására.
Az ügyviteli és a mezög а zdasági termékek felvásárlásának eredményei
r ől elmonóh а tjuk , hogy a tornyosi egység eredményei hullámzóak, és
nagy mértékben függnek a mez őgazdasági ágazatokhoz vа ló társadalmi
viszonyulástđ l

( termelési

feltételek).

Illusztrációképpen közlünk néhány összeh з sonl3t đ adatot a felváѕ árláѕ terjedelméb ől:

1978-ban

1988-ban
1 0 674

( tonna )

3 loo

kúkorica , t

2 бoo

cukorrép а , t

1 200

435

900

1 351

1? o00

8 993

бo0

743
1 789 134

- bvza

naprаfoгgó , t
h:z đsertés , drb
szarvasmarha , drb
- tej (liter )

750 00o

. 576

Sajnos nincs terünk a részletesebb elemzésre, mindössze annyit jegyezünk még meg, hogy a mez őgazdaság nehézségeib ől valđ kilábalás
mđdjának keresése Borán a termel ők Tornyo вon is mind gyakrabban felvetik . a paгasztsz đ vetségek megalakításának kérdését . ügyszintén beеzélgetések folynak a kooperáci đs gazdálkodó egység földmilves - вzövet..
kezetté való á tlényegUléséröl is.

MüVELÖDES Es OKTATAS
A sĐ lt század második felében . a Tornyoson és a környez ő t аnyákon él ők
is igényelt 'ek az alapvet ő ismereteket nyújtó iskolát . A lakosság
összefogott, fogadott tanit đt (legt ő bbsz őr'irni-olvasni tudó embert),
_
és magán - vagy zugiskolák révón folyt e tanitás.
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Tornyoson az 1850-es években Kurucz Antalt гogadták meg a gyerekeket
tanítani

Ez a tanoda a Nagysoron

.

,

a valamikori Privoda János-féle

házban müködött.
Az 1860 as Években

vre Keresztes Ferencet fogadták meg a gyerekek

-

okt е tás ~ ra

- ,

A tsnitb lakása és a zugiskola Kovács István mai tany г -

.

ja tejületén volt, 1925 ben bontották le. Err ő l a tanítóról annyit
tudunk, hogy tudott sakkozni

és terjesztette ezt a játékot a környe-

z tanyákon.

-

- -

A Tornyos határában lev ő Slavni ć soron 1885 töl 1829 ig pravoszláv
felekezeti iskola müködött Si гvni ć lair, majd kés ő bb Slavni ć Nova
-záll г sзn egy cs е Iéd ázbаn. Tаnitbja Georgije Maci ć volt. Fiz еtése

h

гej еnkánt 3 forint és 1-1 kenyér, 1 kg szalonna és 2 tanuló után egy
kocsi szalma.

) }: ,

1883-ban építi
iskola

.

,

fel a faluban sz els ő községi iskolát

2 teresmel as egyik volt a tanterem

(

az ún. saroki

a aásik pedig az im аház.

Ett ől sz id čt čl kezdve folyamatos az elemi iskoláztatás Tornyoson.

.,

Jelenleg nyolcósztályos ál*t. а lános isКol а m Đködi К

.

amely Тömö гkény

István néven a zentai Hájus 25-e P.lt а lános Iskolának a g а zdálkodó
egysÉge

Ez az egység szervezésileg magába foglalja a környez č Kevi,

Buránysor és Bogaras településeken твüködč alsbtagozatokat is. Ezek-

.

ből a helység еkbbl a fels čtagozatokra Tornyosra járnak a tanulók.

ö.

,

_

Ebben az iskolaévben 335 tanulója van sz iskolának
szagai

eredményt

sszettele olyan

,

A tantestület

hogy biztos tja a szol3d munkát és a jó

?

Különösen kiváló eredményekе t értek el az okt а táson ?гi

vüli te уékenységekben

A Nit tudsz a közlekedésr ől

elnevezzésü

versenyben több esetben értek el els č helyezést a közs'egi versenyeken, egyszer pedig Vajd а ság legjobbja volt a tornyosi iskola csapata.

. a III.
- -

Hasonlban szép eredcényekkel szerepeltek a tanulók az elsösegélynyiijtási versenyeken

Községi és tartományi els č helyezés után Ohrid-

ban a szövetségi versenyen

helyet szerezték meg. Az eredmények

а lapján a községi képvisel ő testület nyilvános elismerésben részesitette sz iskola Ifjúsági Vöröskereszt szervezetét.
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Az iskola felszereltsége állandb аn b ővül, a mt!azaki feltételek fokozatosan javulnak. Jelenleg éppen a központi гп tést szerelik be az
épületbe.
Az eredmények ismertetése mellett. azonban nem hagyhatjuk, szó nélkül
a problémák а t sem. A nevel ő i-oktatói munka hatékonyságának fokozását
.nehezíti az a körülmény, hogy a tanároknak több mint a fele a környez ő városokból (Zenta, Szabadka, Cs аntavér) utazik. Igy azután a társadalmi környezettel.valb•együttm цködésre.nem jut ide. Az a jelenség,
hogy a szakemberek jbrésze nem telepszik meg Tornyoson (még a mezögazd а sági birtokon, a Kooperációs Egysében stb. dolgozók sem!), hanem
csak fizetését megkeresni jár ki Tornyosra, tovább csökkenti a falu
megtаrtb erejét. Hiányzik a letelepedésre irányuló társad а lmi serkentés (megfelel ő ösztöndíjazási politika, kedvezményes l аkásépitési lehet čség stb.)
Visszatérve a közoktatásra, meg kell említeni még az iskoláskor e1 ~3tti
intézményt. A polgárok segítségével 1974-ben épült fel a korazerlen
felszerelt, 2 tanteremmel és tornateremmel ellátott óvoda épülete.
Kezdetben 2 tagozat mtlkbdbtt (kis- és nagycsoport) 5o gyerekkel. Ma
az egyik tanterem üresen áll, mert az anyagiak hiánya miatt ebben a
tanteremben nem szerveznek - már évek óta - iskoláskor el őtti nev ~ lési és oktatási tevékenységet.

.

Az általános iske3 ~ o indult el a kezdeményezés a tornyosi Rádióklub
сіegalakitáaá га . 1975-ben az iskola akkori m űszaki-nevelési oktatbjának
vezetésével a tanulók egy csoportja elvégezte a rádibam аtör tanfolyamot.

Után а 1976-ban megalakult.Tornyoson a Rádióklub. Az ifjú rádibamatbrök odaadó és szorgalmas munk г jukkal hamarosan egész sorozat elismerést, oklevelet szereztek. Legjelent ő sebbek: a Vajáasági Oktbber
elnevezést verseny II. helye, a t аrtományi QRQ (a morzejelek továbbitásának és vételének gyors а sági) versenyén elért I. helyezés. Ezeken kívül megkapták -t đ bbek között- a Boka Kotorska, Balaton, Wayur,
!+ikola Tesla, Pet đfi-brigád stb. elisme гđ okleveleket. .
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Eгdekes adat , hogy ezek a fiatalok a Rádióklub fennállásának els ő
3 éve alatt 25 00o kapcsolatot létesitettek a világ 166 országával.
Jelenleg az utánpbtlás biztositásával küszködnek a tornyosi rádibamatörök , reméljük, hogy eredményesen.
Korabeli újsághi г ek alapján állíthatjuk
8o-90 éves h аgyománya van Tornyoson

.

,

hogy a mf1kedvelö tevéke гхységnek

A mttvelödés önzetlen , fárdhatatlan

tornyosi аm а t čг ei már az I. világháború el ő tti id őkben , de különösen a
világháború után az Ifjúsági Egylet és a helyi Cazdakör k čzremUködésével Tornyost a környez ő tanyavilág kulturális központjává fejlesztették.
Egész estéket kitölt ő , gazdag kultúraUso г ok kerültek bemutatásra. Az
ifjúsági d а lá гda négyszblan

nép -

és

mUdalokat énekelt. Szavalatokat,

szólóénekeket , monológokat és végjátékokat adtak el ő . Régi tornyosi
esа ládi hagyományok szerint egy - egy szlnel čad 'г ši гánt olyan nagy volt
sz érdekl ődés , hogy a szövetkezeti vendéglöbe п , petr. bleumpl ~ moa fényénél 3 - alkalommal is megismételték..
A felsz гbгdulás után a mUkedvelö formák иј tartalommal tel3tödtek.
A пépfelszabadétb háború gy őzelme utár.i újjáépétés lelkes közszeileme
kiszorétota a népszlnm Đveket. Szinre kerültek a fordl thairodalom harcos
.

jelenetei . Ezekben az években a helybeli tanitbk és egy-két lelkes mt1kedvelö aktivista képezte a kult цrélet húzb гrejét.
T2г sad а lmunk fejl đdésável alakult

,

fejl ődött z amatörizmus formája,

és mindinkább kifejezésre jutott sz igény

;

hogy mindén kultúrmunka

egy azerveietb 'en .folyjon.
19L9 . jгnuáг jában megalakul az, Ady Endre Kultúrkör . !•lunkatervében pólitikai-tudományos el őadások , színdarabok és a Кönyvt ~ r šzerepeltc

195"r -ben a Kultúrkör vezet đsége helyesnek látta; hogy az iskolák
önálló elöad ѕok а t rendezhetnek , melyeknek egész bevételét az iskokai
kirándulásokra fordéthatj ~ k.
Ugyanebben az évben a Tornyosi Pet ő fi Szövetkezet felajánlotta az Ady
Endre Kultúrkör vezet őségének , hogy vegye át a szövetkezeti otthont az
.

ottani berendezéssel

" mint

al аpeszköz - átvitelt, és viselje gondját a
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jöv ő ben, és több gondot fordítson a filmek kiválasztásánál, valamint
több gondot fordítson az iskola céljaira, és több filmet rendeljen a
tornyosa hatosztályos iskola t аrulöinak nevelése érdekében." Nincs
adatunk arra vonatkozöan, hogy mi lett a fel а jánlás sorsa.
Mivel ebben sz id ő ben a Tornyosi Helyi Népbizottság területéhez tartozott a szomszédos Kevi település is, igy az Ady Endre Kultúrkör
közös volt a szomszédos faluval. Ebbő l bizonyos súrlödások is keletkeztek. Az akkori 9rásos feljegyzések szerint ezek a problémák "egyes
személyek keményfej ű sége, valamint megnemgondoltsága, határoz а tlansága
és nem megértése folytán jöttek létre".
Az évek folyamán a Kult ігКбг аktivitása'egy г e csökkent. Egy ideig még
koordinálta a különböz ő szerrezetek (a kevi és tornyosi önkéntes t űzoltö-testületek, ifjúsági szervezetek stb.) kulturális tevékenységét,
kijelölte a szinelöadások n аpját Tornyoson és Keviben, meghatározt а a
táncmulatságok id őrendjét stb., de önállö aktivitásr а már nem futotta a
lo-es sz 5o-es évek lelkesedéséb ől. Az 1970-es évekre meg is sz űnt

~

z ténykedése

.

De ezzel korántsem sz űnt meg az аmatörizmus Tornyoson.

Folytatták a fiatalok a tanitbk vezetésével. Szinel őа dásokat, maj ъlisokat szerveztek, f őleg a tanyai iskoláknál.
A 70-es évek közepe táján divatba jött vidékünkön ismét a citerázás.
Eleinte Barta István és Кovács Ferenc jártak össze játsz аni

.

Kés ő bb

csatlakóztak. hozzájuk Кalmá г Vilmos, aki jő szervez őnek is bizonyult,
mertl977-ben Nagy Bálintt аl, a helyi iskola zenet аnáráv аl megalapították a Dérid ő nevezet ű citerazenekart. Az együttes 1978-töl kezdve
minden évben részt vesz a Durindö elnevezés ű népzenei fesztiválon.
Vajdaságban els őnek pгőbálkozott citerán több szölamú zenélÉSS е I, és
ezt a mai napig nagy sikerrel gyakorolja. 1981 ben a . VajdasIgi Zenei,
-

Fesztiválonbronzplakettel tüntették ki a Dáridöt.
A Tornyosi Helyi Кözösség 1979-ben benevezett a Tudás-hatalom .tv-vetélkedöгe. A boszniai Obudovac falu vendégei voltak. A szereplésre
valö felkészülés sor'n forrt, pezsgett Tornyos kultúrélete. Megalakult
az ssszonykőrus, amely ma is aktív, brr a rögi tagjai közül ma m гr
csak hárman szerepelnek az együttesben

.

Létrejött a néptánccsoport,

mely a késöbbiek során a Délibáb Tánckar nevet veszi fel, és az 1983-as
évet kivéve minden évben sikerrel szerepel a Vajdasági néptánccsoport
Gyöngyösbok гéta elnevezés!! szemléjén.
A Tudás-hat аlom tv-verseny után, 1980. február 7-én megalakult a tornyosi m űvel ő dési egyesület. A helyi kultúrélet foly аmatosságán аk hangsúlyozása végett az Egyesület az Ady Endre nevet vette fel.
Az elmúlt lo év alatt az Ady Endre Nű velödési Egyesület több-kevesebb
sikerrel szerepelt, de elmondh а tb róla, hogy sok fiatalt bekaposolt a
tevékenységbe. Dicséretes a népzene és népszokások hagyományainak felе lev еn_tese terén kifejtett aktivitása. Jelenleg sintegy lop aktív
tagja van. Az аktivitás a következ ő szakosztályokb аn folyik: a Délibáb
т nck аr, a Dáridb Citerazenekar, a tamburazenekar, =z asszonykbrus és
a dráan а i csoport, leg kell itt még emlékeznünk a tornyósi fúvbs zenekarrbl is, amely jelenleg a helyi t űzoltbtestület zenekara, de as
Ady Endre нfЈvel$dési Egyesület sz а kosztályа ival együtt fellép a különbbzS ünnepségeken, m аnitesztácibkon.
Az Ady Endre м velödési Egyesület eddigi mérleg е pozitiv,'mert igazolta
az elvárásokat, és korszer ű amatörszinvonalr а emelkedett. Hisszük, hogy
sz alig másfél évi felépült szlnљzteres bi г tokábаn még színvonalasabb
lesz a ténykedése.

A SP03TLLET
szervezett (regisztrált) sportélet Tornyoson a?I. világháború után
jött lét re. 19 145-ban alakult tneg a Aadni čki sportegyeaUlet, smelyben
kezdetben a l гbd гrúgás é s as гtlétikai t°vékenység lendült fel. A késöbbi évek során jelentkeztek a sakkozbk és a kézilabdázbk.
iгг zészetesen az eredményes sie г eplésnek nem .csak a lélkesedés, az
akarat és a tehetség a b ztositéka . Ezek m еllé szükségesek még más
feltételek is. Az alapvet ő feltételek hiánya miatt az atlétikai éš
a kézilabd а - szаkosztály viszonylag rövid ideig m űködött . A labd аrúgásnál is voltak kihagyások . 1970- ben a futballcsapat megsz űnt ver-

senyezni, és 3 évi szünet után kezdett m űködni a fel đ jitott egyesület.
A lehet őségek újbbli megteremtéséhez a helybeli g аzdasági szervezetek,
a Helyi Közösség és .a polgárok.any аgi segítsége járult hozzá. Utána
változb eredményekkel, de folyamatosan versenyeztek a labda гúgđk.,.
Hatalmas fellendülés kezd ő dött 1984-ben. A falusi ifjúság sportolási
feltételeinek biztosítása érdekében a Helyi Közösség kiépítette az`
új l а bda гúgbpályát.és mellé egy épületet, amelyben helyet kaptak a
korszer ű öltözök, fürdök, az automata tekepálya és а tá гs г s összejövetelek megazervezésé гe alkalmas helyiségek. E létesítmény felépítéséhez tá г sitották a helyi hozzájárulás eszközeit és a polgárok munkáját a községi testnevelési és az üdültetési önigazgatási é г dekközössések eszközeivel.
Az új objektumban a kedvez ő bb feltételek mellett fellendült a labdaгĐgbcsаpat tevékenysége. Szisztematikusan.kezdtek foglalkozni a pionírokkal. Mintegy 3 0 fiú képezte a pionírcsapat keretét.. Az eredmény
nem maradt el: az 1984/85-ös bajnokságon a IIí. helyet szegyezték

meg.

Ebb ~il a pionirgardáb'o.l 5-6 fiatal most az elaö csapatban játszik. Az
utánpótlás-nevelésnek 1986-ra érett 'be a gyümölcse. A közben feln őtt
fiatalokkal és azon saját' гіevelésü, vissíatért játékosokkal, akik aáг
korábban a környez ő települések csapataiban játszottak, a tornyosi .
Radni č ki Futballklub az 1987/88, évi'bajnokságon megszerezte a Tiszamenti Liga I. helyezését, és a következ ő 1988/89-es évben a Szabad. kai Ligáb ав versenyzett. Igaz, csak egy évi kiruce аnás volt ez a
tornyosŠaknak a Szabadkai Ligában, de ered лéпy, mely elismerést ér-

demei..

-

Az 1989/9 е = évi bajnokságon a Radni čki ismét'a községközi Tisza mentiLigában szerepel. Sajnos pionirók . és az ifjúsági csapat versenyez
tetéséröl lemondtak. A feln őtt csapat még jbl tirtja magát. Jelenleg
a II. ,:helyen.vannak. Reális az a remény, hogy a tavaszi bajnokságon
els ők lésznek, és visszakerülnek a Suabadkai Ligába. De hosszabb távoh akkor sincs perspektíva, ha,eihanyagolják az utánpótlás nevelését.
. Hiszen-egy ilyen Szerény anyаgi-ešzköz őkkel rendelkez ő klubnak, mint
. a tornyomi, csakis za utánpótlás-nevelés biztosíthatja a helyét a Nap
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alatt, az elkerülhetetlen játékos-szipk гzás utá пi '!jut is, marad is '
alapon.
A néz ősereg száma az eredményekt ő l függő en alakul. Porikor a szabadkai
ligában játszott a csapat, 200-250 néz ő volt, most átlag mitegy 100
szurkoló van egy-egy mérk őzésen.
A sakkozásn аk hosszú hagyomány а van Tornyoson. Az 1850-es években már
játszották itt a sakkot, mégpedig Majoros József földbirtokosnál és
gombosfalvi Gombos Gábor, Zenta város egykori polgármestere Csik-é г
parti Kuriájában. Arról már szbltunk, hogy ebben az id ő ben egy zugtanitb is terjesztette a sakkjátékot a t аryavilágban.
Az 1880-as években Méri János (Jankó) kovácsmester volt ezen a tájon
a legjobb sakkozó. Budapesten tanulta a mesterséget, és a s аkkozást
is ott gyakorolta be.
Tornyoson sokáig nem tömörültek egyesületbe a sakkbarátok. Szabadon,
id őtöltésként, szbr аkozásból játszott гk.
Az 19oo- а s években KömOves Albert borbélymester m űhelyében máz többen
sakkoztak. Ez az üzlet a mai Kopasz Nándor-féle házban volt.
Az I. vil гgháboг ú utáni idökböl is vannak adataink a tornyosi s гkkozók гól.
Az 194o-es években leginkább Burány Lajos borbélymühelyében sakkoztak.
Az 1950-es évek elején megalakult sz els ő s аkkszakosztály Olimpia
néven. Sejno в egyévi mUКödés után m=_gsztњt, tehát a borbélyüzlet
maradt továbг a is a s аkkozók találkozóhelye.
1968. február 19-én a Tű zoltóotthonban 22 taggal megalakult a Radni čki
Sportegyesület sakkszakosztálya. Ett ől az id őt ől kezdve van aktív és
szervezett sakkélet Tornyoson.
Az 1979/80-as év óta a R аdni čki Sakk-klub a Topolya-Kishegyes községközi Sakkligáb аn versenyez.
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A sakk - klub nagy figyelmet fordít az utánpótlás nevelésére és a pionirbajnokságok, megszervezésére. Természetesnek tártfák, hogy a fiatalok
egy része bizonyos id ő után rangosabb klubban folytatja szereplését.
Mivel az utánpótlás folyamatos., igy az er е dmények szolid_k ,' de nincsenek hullámvölgyek.

A HELYI К6ZöSSEGEK TEVEKENYSEGE
197-ben Kevi Buránysor гal kivált a Tornyosi Helyi Közösségb ő l, és
külön helyi közösségbe sze г vezödött . Igy Tornyos cask Hiressorral és
a környez ő tanyavilággal kénez önigаzgatási szervez ődési egységet.
Után а k č zdödött a falu iitemesebb fejl ődése , átalakulása. A két település különvalásával megsz űnt a részérdekek miatti viták fejl ődést
fékez ő ereje . A fejlesztési tervekben nagyobb m : г tékber: jutott kifejezésre a saját er őre, lehetöségek гe való támа szkods. 4 társadalmipolitikai szervezetek új kapesdlatokat épitettek ki а lakossášgа l, a
polgá гokk аl . A fejlesztési koncepciókat a golgárok ragukévá tették,
és anyagiakkal, önkéntes гnunkával segítették. Hatalmas serkent ő eгövé
vált a jelszb: MAGUNKNAK, GYERMEKEINKNEK EPYTJüK, SZEPiTJüK A FALUNKAT!
A Helyi Közösség đ ní,^azgatási szervei a társadalmi politikai szervezetekkel együtt a polgá гokkа1 r е basz&±'e iefektettéг sz ei К övetkezö
-

,

rvben
idöszaКr а von аt Кozb fejlesztés távl аti elképzelését. Ebbén
els őbbséget kapott a villanyhálózat korsze г !lsit < se, illetve új vonalak

kiépítés=- az ákkor meglév ő és az új utcákbаn , gyalogjárdák építése, a
vizvezetь К -hálbz а t bövitése stb. Mivel a helyi hozzájárulás eszkhzei
elégtelenek voltak, igy a polgárok saját pénzeszközeikkel és önkéntes
munkájukkal külön is hozzásegítettek a létesítmények gyorsabb ütem ű
építéséhez . Ilyen módon készült el valamennyi utcában a betcnjárda
(mintegy 10 00o méter hosszúságbann), központi vizvezeték - hálbz а t
(több cint lo km hosszúságú utcai vezeték). A rekcnstruált és újonn аn
épített utcai viila пyveгeték kb. 8 kílcmét еr hessíúaágban készült el.
Helyi hozzájárulás eszközeibő l épült Y.i a szabadid őközpont sz úszbmedeneékkel.

-2pIfivel helyben újabb munkahelyek nem nyíltak, a polgárok mind nagyobb
számban utaznak naponta a környez ő városokba a munkahelyükre, ezért
az utazási feltételek és a közlekedésbiztonság javítása érdekében a
polgárok önkéntes munkájukat társltott ~ k a helyi hozzájárui ~ s eszközeivel az aut đbuszállomás kiépltésére. Id őközben még négy feltételes
а utbbuszmegállbhely is megépült ugyanilyen mbdon.
A Tornyos-Cs аntavér m ű út megépítésével - melyhez a falu népe is jelent ős anyagiakkal járult hozzá - lényegesen megnövekedett Zenta felé a
közúti forgalom, ezért halasztást nem t$rt a halottasház kiépítése.
Ennek létesetéséhez a polgárok szirtén társltottгk munkájukat a
Helyi Y,özöség és a Кommunális OEK eszközeivel.
A népfelsz г badltb háború hagyományain г k meg őrzése településünkön magas
szintfJ álland đ tevékenység, amelybe bekapcsolbdnak a volt harcosokon
kívül a falu pionírjai és ifjúsága is.. Helyi anyagi eszközökb ől emlékmUvet emeltek a népfelszabaditb háborúban elesett harcosok és a
fasiszta terror áldozat аinak emlékére.
A kommunális épltkezés terén újabb állomáat jelentett az 1979-ben az
1965-ig terjed ő id ő szakra bevezetett új ötszázalékos helyi járulék
és a polgáronként 15 napos fizikai munka. Ett ő l kezdve még lend ~ letesebb a falu fejlesztése. Az elkövetkez ő čvekben a helyi hozzájárulás
eszközeit társltották az eladott tanyai iskolák árához. valamint az
iskola szabad eszközeihez, és kiépült a tanyai iskola új szárnyépülete L tanteremmel és laboratbriumokkal. Az utcák úttestei betonburkolatót kaptak. Ekkor é рUlt.ki az új labdarúgbpálya a sportlétesítménnyel, amelyr ől a sportélet fejezetben má г volt szb.
14ivel az iskola az új épületszárny feléaitésével megoldotta a'tanulbk egy épületben v аló oktatását, a zenta-topölyai mUút mellett lev ő
2 tantermea és 2 tanitbi lakással rendelkez ő épületét térítés nélkül
átadta a Helyi к. zösségnek mUvelödési ház céljá гг . Helyi hozzájárulás
eszközeib ől ezt az é р Uletet rendbehozták, és itt kapott helyet a könyvtár, az ifjúsági szervezet

,

a kézimunkaklub, az Ady Endre N,üvelödési

Egyesület, a sakkozók stb., de hiányzott a színházterem, amelynek felépítését évtizedek óta szorgalmazta a falu népe.
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Monografiát lehetne írni a sikertelen n еki г ug а szkodásokról, a meg-:
megújuló nekálendülésekröl, amelyeknek mindig egy-célkátüzése volt:
Tornyost olyan kultúrházhoz juttatni., melyben a falu társadalmi,
müvelöd.sá és szórakozási élete biztosítva van. Ez az igény több mint'fél
évszázados volt.. Igaz, hogy 1934-ben Rudics Ignác nagygazda keltúr
otthont épített Tornyoson, de ez f őleg a Gazdakör céljait szolgálta.
Nem is volt olyan terme, amely tömegesebb rendezvényre alkalmas lett
volna. Bár a tornyosi mükedvelö színjátszás izzott, pа rázslott,és id ő г öІ d őre bevilágította a messzi t аnyэ világot.

.

1986-bam el ćrkezett аz sz id ő , amikor a helyi járúlék eszközeinek a
felosztási tervében a knitú гotthon építése kapta az els đ helyet. A
szükséges építkezési anyag biztositasa céljából, valamint hogy olcsóbb
anyaghoz јпssanak, a Helyi Közösség megvásárolta a tornyos' Kooperácibtbl a bu гányso г i géppark. épületeit. 1986'. augusztus 21-én fogtak
hozzá a polgárok a böntáshoz. Leszedték a cserepeket, belépve ezzel
a színházterem

tPš еk első fazisába. A tervezett 21:n p helyett a boatós
19 napig tartott. Ez idő alatt lebontották az épületeket,és гelszáll1tották az anyagot Tornyosra, a rendeltetési helyére. A munkaakción 239
tornyos' polgár vett részt, 24 polgár pedig saját traktoráv аl dolgozott. A bontá вanyгg l40 000 téglát, 8 0 köbméter faanyagot, 15o né г<_t
méter fed őanyagot stb. tett ki.
A terem épi.tésekor.l20 köbméter föld lett kiásv а , ugyanannyi beton elhasználva. Beépült loo coo tégh, de ezeket a téglákat el őbb meg kellett tisztítani a régi salte г tđl. Ez már 1986 noverberében.volt,
amikor az emberek ujjai a hidegt ől elgémberedtek, de mindenki érezte
már akkor,. hogy kemény harcot folytatunk legnagyobb ellenségünk, az
in г lácib ellen.
Ennek az otthonnak az épít ő i ezt a harcot gy đztesként К Uzd čtték végig.
Ezer.önkéntesen ledolgozott munkanap és pénzbeli hozzájárulás a lakosság részé гč l, az érdekközösségei: pénzbeli hozzájárulása ' és az aktivisták sok ál т atlCn éjszakája árán Tornyos népe eljutott 1986. június
19-hez, amikor 666 napi építés után sor került a színházterem Unni- .
pélyes megnyitójára., A színpadot 666 rózsával díszítették ki, jel-
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képezv е a több mint máfél Évi építési periódust.
Az ünnepi е egnyitb iránt olyan nagy volt az érdeklöáés, hogy azon az
estén háromszor t а rtották meg - telt ház el ő tt - az azonos m ű sort,
még az ünr е oi.beszédek е t is megismételték.
less, el ő csarnoka, ruhatára nincs még a színházteremnek, de.az alapvet ő funkcióját már betölti. A terem m=rete 293,91m , ebb ől a szinpad 106,92 m 2 , míg a 225 ül őhelyes néz ő tér 186,99 m2 területB.
A megnyitb után sem lehetett lazitani a tornyosi aktivistáknak. A helyi járulékból vjabb beruházásokat kell megoldani, amelyek eddig háttérbe szorultak. Vannak még kibetonozatlan utcarészek is. Evek bta
fizetik a polgárok a helyi járulékot eszköztlrsitás céljára az iskolánál ebédl ő épitésére. De .jelentkeztek Lj а bb anyagi kiadások, iránti
szükségletek is.

.

A tornyosi не lyi Közösség eredményeit sz elm đ it évtizedekben sok helyr čl méltányolták. Számos diplomát, elismer ő lapot kapott. Legjelentösebb ezek közül:
- A JDI~ SZSZ Szövetségi Választmányának dicsér ő oklevele a helyi közösségek 1971175 ötéves tervében el ő irányzott .tevékenység ziegvalbsitása
folyamán a helyi közösség еkbеn és a községben az önigazgatás fejlesztlse terén vall re п dм,vüli hozzájárulás külön elismerésének jeléül.
Zenta Község Кépviselö-testületlnek nyilvános elismerése
A VDNSZSZ Tartományi Eizottságának plakettje

A VSZAT Vöröskereszt-.szervezete Tartományi Bizottaiglnak elismer č
oklevelei Is plakettje'
- A JDt+SZSZ.Szivetségi Vlasztmányáaak dicsér ő ókievele a helyi közösségek 198111985. évi tévékeayslgi programja versenyének keretében az
önigazgatás гejlesztéslben, as élet és a munka humanizálásában és a
helyi közösségben ,az életszínvonal el čmozditásában elért eredmények
elismerésének jeléül.

-[7-

Tornyos bemutatásának végéhez értünk. Ez a kis település nem dicsekedhet jó természeti adottságokkal, sem gyáriparr а l. A mezügа zd аságn аk pedig már nagyon régóta nincs vonzóereje. A l аkosság zöme mégis
ragaszkodik falujához. Osszefegással küzdenek, harcolnak a település
jövüjéért, melyben megtalálhatják a maguk boldogulását is.
Homérosz aforizmáját kevesen ismerik Tornyoson, de szívükben érzik,
hogy: "Egyesített erejükkel még a gyengék is er ősek ... "

