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A TŰZOLTÓSÁG RÖVID TÖRTÉNETE

„Mert a mi hivatásunk az isteni 
törvények szerint való. Mi is virrasz- 
tunk, és ha kell, önfeláldozóan sietünk 
a bajbajutott emberek segítségére. Mi 
nem keressük azt, hogy ki az, aki baj
bajutott, zsidó-e vagy keresztény, hogy 
milyen elvet vall, mi csak egyet isme
rünk: az irgalmasságot, az embert, akit 
meg kell menteni, vagy vagyonát kell 
megmenteni. Ez a magasztos ideál, 
eszme emel fel bennünket a szürke tö
meg fölé. Csak az örök, szép ideálokért 
való lelkesedés teszi széppé és nemes
sé az életet, ad neki tartalmat, színt, és 
csak így várható számunkra a társada
lom megbecsülése” (CSERMÁK 1947:
1- 2).

Szent Flórián a III. század második 
felében élt, ekkor vette fel a keresztény 
hitet. A kor viszonylag nyugodt volt,
Flórián békésen vett búcsút a hadsereg
től. Diocletianus császár uralma alatt,
303-ban újra kitört a keresztényüldözés.
Amikor Flórián tudomást szerzett arról, 
hogy az Enns-parti Laureacumban (ma:
Lorch) fogságba ejtettek negyven ke
resztényt, a foglyok segítségére sietett.
A városba érkezés előtt nyíltan megval
lotta keresztény hitét, ezért elfogták, és 
bíróság elé állították. Egykori katonatár
sai vitték a bíró elé. Büntetésként meg
botozták, majd arra ítélték, hogy kővel a Szent Flórián
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nyakában az Ennsbe dobják. Az ítéletet 304. május 4-én hajtották végre: az Enns 
hídjáról taszították le Flóriánt.

A legenda szerint imádságával már gyermekkorában megmentett egy égő házat 
a teljes elhamvadástól, ezért tisztelik a tűzoltók védszentjükként. Tisztelete főként 
Bajorországban, Ausztriában és Magyarországon terjedt el.

Talán túlzás lenne azt állítani, hogy az ősember is foglalkozott már tűzvédelem
mel, de a régészeti feltárások arról tanúskodnak, hogy eleink igen gyakran voltak 
óvatosak a tűzhelyek létesítésekor, például kősorral, netán agyaggúlákkal kerítet
ték körbe, vagy gödröt ástak. Az ókor legcivilizáltabb államaiban tűzvészkor már 
volt mit veszíteni, nem véletlen, hogy a tűz elleni fellépés első adatai is innen 
származnak: Egyiptomban például mintegy négyezer évvel ezelőtt már előírták 
az oltó vödrök készenlétben tartását. Hammurápi törvénykönyvének egyik pontja 
pedig szigorúan büntette, ha tűzvészkor a segíteni érkezett szomszédok elloptak 
valamit a károsult házából.

A Római Birodalom élen járt a tűz elleni védekezésben, voltaképpen a mai 
tűzoltóság történetét a római egységekig vezethetjük vissza. Ennek első szervezett 
formáját Augustus császár hívta életre. I. e. 21-ben az állam rabszolgái közül kivá
lasztott hatszázat, osztagot állított fel, amelynek külön kötelessége volt a tűzoltás, 
így jött létre Európa első, igaz, kényszerű, hivatásos tűzoltósága. Negyedszázad 
alatt azonban kiderült, ennyi ember kevés a majdnem milliós lélekszámú Rómá
nak, és az is, hogy nem volt szerencsés döntés rabszolgákra bízni a tűzoltást. I. 
sz. 6-ban szabad emberekből állt fel hét, összesen hétezer főt számláló „őrködő 
zászlóalj”, amely oltotta a tüzet, és rendőrségül is szolgált.

A provinciákban -  így Pannóniában is - , a katonai alakulatoknál a tűzoltási fel
adatokat, a légió, a nép körében a tűzoltás és az éjjeli őrség feladatát a különböző 
kézműves társulatok látták el. Aquincumban két önkéntes társulat volt tehát: az 
egyik a polgári város körzetében, a másik a légiótábor területén végezte a tűzoltást.

Honfoglaló elődeink a X. században szinte állandóan mozgásban voltak, az új 
hazában legfeljebb földvárakat építettek. „A kezdetleges településeik, a sátor, a 
kunyhó, a nyári szállás leégése nem okozott nagy kárt. Csak a téli szállás, a ház, 
a falu, a város kialakulása után kényszerültek rá, hogy a tűz ellen felkészültebben 
védekezzenek” (BOGDÁN 1973: 269).

I. István király már szigorú törvényt adott ki a gyújtogatok megbüntetésére, 
amelyben előírta, hogy aki ellenségeskedésből tűzzel elhamvasztja másnak az épü
leteit, az állítsa helyre azokat, és fizesse meg az elégett bútorzatban esett kárt, de 
ezen felül még adjon tizenhat tinót, amelyek negyven, illetve hatvan aranypénzt 
érnek. (A szóban forgó törvény szövege két oklevélben maradt ránk, s a tinók 
értékét eltérően jegyezték fel.) A negyven, illetőleg hatvan aranypénzt (solidust) 
nyilvánvalóan büntetésként kellett fizetni, hiszen az épületek újjáépítésével és a 
házi felszerelés megfizetésével a károsult teljes kárpótlást kapott.

A tűzoltás történeti szempontjából még értékesebb I. Istvánnak az a rendelete, 
amelyben elrendelte, hogy „a papok és ispánok hagyják meg a községi bíróknak, 
hogy vasárnaponként az ő parancsuk szerint apraja-nagyja, férfiak és nők mind
nyájan a templomba gyűljenek, egyedül a tűzőröket kivéve”. Feltehető, a gyújtoga
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tások megakadályozása, illetve a tűzvész megelőzése; de az is lehet, hogy csupán 
a tűz kialvásának megakadályozása végett hagytak hátra kellő számú tűzőrséget.

Szerbiában az első tűzvédelmet szabályozó rendelkezéseket Dusán cár 1349-es 
törvénykönyvben olvashatjuk. A törvény 97. szakasza kimondja: Ha előfordul, 
hogy valaki gyűlölködésből valakinek felgyújtja házát, szérűskertjét, szalmáját 
vagy szénáját, az ilyen tűzhalállal büntetendő. Ha a tettes megkerül, a falu köte
lessége őt átadni. Ha nem kerül meg, akkor a falu kötelessége a gyújtogató által 
okozott kár megtérítése. A 98. szakasz a falun kívüli gyújtogatásra vonatkozik. 
Ha a falun kívüli szérűskertet vagy szénát gyújtják fel, akkor a falu vagy átadja a 
gyújtogatót, vagy megtéríti az okozott kárt.

A török világban igen komplikált szabályok rendezték Szerbiában a minden
napi életet. Mivel a Koránt és a saríát nem alkalmazhatták a keresztény népekre, 
ezért hallgatólagosan elismerték ezeknek a népeknek szokásjogait (Sektor za zas- 
titu i spasavanje: Istorija).

„A középkor mozgalmas századaiban nemcsak a gyakori háborúk vagy a gon
datlanság röppentette fel a vörös kakast, hanem a békesség idején is békétlen- 
kedők: a hatalmaskodók, a gyújtogatok barbár keze” (BOGDÁN 1973: 269). Az 
elharapózott gyújtogatások miatt egyre szigorúbb törvényeket hoztak. Az 1462., 
1492. és az 1495. évi törvényhozás a legsúlyosabb büntetést, a hűtlenség bűnéért 
járó örök szolgaságot stb. rótta ki a gyújtogatókra.

„A későbbi törvények is a falvak és majorságok gyújtogatóira ugyanazt a bün
tetést szabták ki, mint a király elleni lázadóra: a birtokelkobzást. A városokat azon
ban nem védte a törvény a gyújtogatóktól, különben is építkezési rendjük, módjuk 
miatt valamilyen tűzvédelemre nagyon rászorultak. Szűk utcák, szoros szomszéd
ságban a gyúlékony anyagú házak, és többségében -  Európa-szerte a XIV. szá
zadig -  nyitott tűzhely lángolt. Nem volt még kémény, vagy ahol igen, gyakran 
szűkre mesterkélt, nemegyszer fából készített, vagyis tűzveszélyes.

A városi polgárok a tűzvédelem érdekében persze megcselekedték, amit te
hettek. Eleinte esetenként önként verődtek össze a vész alkalmával, vödrökkel, a 
XV. századtól kezdve fecskendőkkel, pontosabban vízipuskákkal locsolgatva a tü
zet, csáklyákkal szétrángatva az égő faalkatrészeket s a szomszédos épületek gyú
lékony tetejét, hogy bele ne kapjon a láng. Vagyis csak arra törekedhettek, hogy a 
tűz ne terjedjen tovább. Később megelőző rendszabályokat is hoztak, és amikor a 
céhrendszer meghonosodott nálunk, városonként a céhek feladatává tették a védő
munkálatokat, a tűzoltás technikája azonban mit sem változott” (BOGDÁN 1973: 
269-270).

A történelmi Magyarországon a városiasodás viszonylag későn kezdődött el. A 
városvédő szervezetek feladata lett a tüzek figyelése, így a tűzvédelem magasabb 
rangra emelkedett.

A XII. századtól kezdve statútumok (szervezeti szabályzatok), városi, illetve 
vármegyei szabályrendeletek már éjjeli őrségek állítására adtak utasítást. Az őrök 
kötelessége a tűzfigyelés volt.
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Az ismétlődő várostüzek fő okai a szűk utcák, könnyen gyulladó építőanyagok, 
a vízkészlet elégtelensége, a technikai felszerelések hiánya voltak, ezen állapot 
pedig a tűzrendészed szabályok megalkotását követelte.

Az 1500-as évektől a települések nagy részét bakterek (őrök) vigyázták, akik 
éjszakánként óránkénti kiáltással figyelmeztették az embereket az idő múlására, 
valamint, hogy a vízre és a tűzre legyenek kellő tekintettel. Az éjszakai figyelem- 
felhívásra egy példa: Abakter a szokásos járőrözési útvonalán haladva fennhangon 
hozta tudomására a lakosoknak, hogy:

„ Éjfélt ütött már az óra,
Térjetek már nyugovóra,
Tűzre, vízre vigyázzatok,
Le ne égjen a házatok. ”

Éjjeli őrjárat

„A XVI-XVII. század törökvészes idejében aztán gyakran vörösödött az ég 
alja, messze földre hirdetve, hogy ég valamelyik falu vagy végvár.

A gyújtogatás akkoriban vitézi kötelesség lett, és a találékonyság sokféle »tüzes 
szerszámot« készíttetett, ezekkel röpítvén a vörös kakast a várakra vagy onnan a 
támadókra” (BOGDÁN 1973: 270).

1514-ben a Werbőczy-féle Hármaskönyv (Tripartitum) kimondja, hogy a gyúj
togatásért, vagy az azzal való fenyegetőzésért halálbüntetés jár. A XVI-XVII. szá
zadban a törvényhozás már nemcsak a gyújtogatót sújtotta halállal, hanem azt a 
személyt is, aki csak fenyegetőzött azzal, hogy a várost, a falut vagy másnak a 
házát felégeti.



A békességesebb területeket és a hódoltság városait sem kímélte meg a rend
szerint gondatlanság okozta tűz. Már a XV. és a XVI. században különféle helyi 
tűzszabályrendeletekkel, rendtartásokkal igyekeztek védekezni ellene, elsősorban 
tűzmegelőzéssel kapcsolatos feladatokat írtak elő.

„Az első igazán jól szervezett erők a XVII. században, a diák-tűzoltóságok ala
kulásával jelentek meg, melyek közül a debreceni és a sárospataki emelkedett ki. A 
felső éves fiatalemberek kezdetben a kollégium tűzbiztonságára vigyáztak, később 
azonban a városban keletkezett tüzek oltásánál is nagyon komoly szerepet töltöttek 
be. Ebben a században a megyei elöljáróságok és a városi tanácsok egyre több és 
egyre szigorúbb tűzvédelmi rendeletet hoztak. Pl.: a városok kötelesek voltak fecs
kendőt beszerezni, ahhoz legénységet biztosítani, éjjeliőrséget állítani, valamint a 
tűzoltásra erős, képzett férfiakat toborozni, illetve kijelölni (köteles tűzoltóság)” 
(A tűzoltóságok kialakulása és fejlődése Magyarországon).

Egy 1549-ben Sopron városában kötött szerződés előírja, hogy a toronyzené
szek feladata: „Nappal és éjjel szorgalmasan őrködjenek. Az éjszaki őrség idején 
óránként jelezzék trombitájukkal az időt. Nézzenek végig több alkalommal a bel
városban és a külvároson, nem támadt-e valahol tűz?”

Debrecenben például már 1556-ban megbírságolták azt, aki nyílt lánggal ment 
az istállóba vagy gyúlékony anyag közelébe; később pedig, 1629-ben, az éjjeli 
sütést tiltották meg, majd a pipázást.

Pécs város 1764-es Tűz ellen való rendtartása (1764) előírja:
„4. Éjtszakára istrázsák rendeltessenek, a kik a város részeit összve járván, 

szorgalmatosan vigyázzanak.
5. Az éjtszakai vigyázóknak, azon kívül, hogy minden órában kiáltani és a nép

nek szokott intést tenni tartoznak, az is lészen kötelességek, hogy mivel nékiek úgy 
is egész éjjel kell vigyázniok, hogy mihelest a tüzet támodni fogják észre venni, az 
haranggal való jel adásra azonnal szaladjanak.”

1723-ban törvény írta elő, hogy „a megyék és városok minden jobb intézkedést 
megtegyenek a tűzvészek megelőzésére. A gyújtogatókat élve égessék meg.”

A XVIII. század közepén már központi intézkedésre is sor került. Az állami ha
talom szükségesnek látta, hogy határozottabban irányítsa a tűzvédelem megszer
vezését. Balassa Ferencet külföldi tanulmányútra küldte, majd a helytartótanács 
1769-ben mintául szolgáló szabályrendelet-tervezetet küldött szét. Címének kora
beli magyar fordítása a következő: A gyulladásnak eltávoztatása, vagy ha táma
dott, annak könnyű oltása eránt tett rendelések, amint azokat a mezővárosokban, 
városokban és falu-helyen végbe kell vinni. A harminckét pont közül a legfontosab
bak: minden községházához tizenkettő-huszonöt erős és gyors férfiút osszanak be 
a fecskendő, szaggató csáklyák és egyéb eszközök kezelésére. Ha a legkisebb szél 
is támadna, a meggyulladt háztól harminc lépésnyire le kell bontani az épületeket. 
Megelőző rendelkezés továbbá például: a legkisebb háznál is mindenkor legalább 
két akó víz készenlétben tartandó. Tilos olyan házban a kenyérsütés, amely ké
mény nélküli, könnyen gyulladó anyagból épült. Arra kell törekedni, hogy a nagy
fecskendőt, amelynek „bőrcsévéi” vannak, legalább a nagy és gazdag helységek 
szerezzék be. Minden falu házánál legyen lajtorja és vashoroggal ellátott pózna.
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Debrecen város tűzrendtartásának címlapja, O.L., 1774

Gondoskodjanak megfelelő mennyiségben bőrvödrökről, hordókról, vízhordó sze
kerekről és egyéb tűzoltó eszközökről. A tűz oltását elsősorban a pintérek, ácsok, 
kőmívesek, bognárok, asztalosok, fazekasok, kovácsok, lakatosok és rézművesek 
kötelesek végezni. A tűzhelyek téli fűtés idején kéthetenként vizsgálandók felül. 
A jövőben megtiltják azt, hogy kéményeket fából vagy sövényből fonjanak, még 
ha sárral tapasztják is be azokat. A kémények téglából vagy vályogból építendők.
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A tűzzel dolgozó műhelyek ezentúl a lakóházaktól legalább huszonöt lépésnyire 
építhetők meg.

A királyi helytartótanács észrevételeket, illetőleg végrehajtást várt el tűzren
dészed intézkedéseivel kapcsolatban. A megyék és a városok azonban csak ím- 
mel-ámmal reagáltak a közérdekű rendeletre.

A beérkezett észrevételek alapján módosított végleges tűzrendészed rendelet 
1771-ben kelt Pozsonyban. A helytartótanács a meggyőzés eszközével kívánta el
érni, hogy a jövőben ne fából, hanem kőből, téglából, vályogból, tömésföldből a 
tűznek jobban ellenálló házakat építsenek. Nagyon ajánlotta a habánoknál szoká
sos tetőfedést. Helytelenítette az égő tető lebontását, mert az új utat nyithat a lán
goknak. A vizes térítők tüzet elfojtó hatására is felhívta a figyelmet. A lombos fák 
akadályozzák a tűz terjedését, ezért főleg eperfák ültetését javasolta. Szorgalmazta 
továbbá, hogy a tűzkárosultak a községek pénztárából kártalanításban részesülje
nek (SZILÁGYI-SZABÓ 1986: 115-117).

Az 1769. évi országos tűzrendészeti szabályzattervezet külön mellékletként 
adott táblázatban tüntette fel, hány kézifecskendő, vödör, vízhordó kocsi stb. kí
vánatos a kétszáz-hatszáz házas községekbe. A valóban szerény követelmények 
értelmében „kisebb kézi fecskendőből” legfeljebb egy-egy darab az előírás, ez is 
csak a háromszáz háznál nagyobb községek számára. Ugyanezek nyolc-tizennyolc 
bőrvödröt kötelesek beszerezni, kisebb falvak egyet sem. Favödrökből tizenkettő- 
huszonnégy darab beszerzését írják elő a falvaknak és a mezővárosoknak. Külön 
vízhordó szekér tartására a négyszáz háznál nagyobb községeket kötelezték.

„Mária Terézia elrendelte a tűzvédelmet és a károsultakat segélyező tűzpénztá- 
rak felállítását, és gondos előkészítő munkálatok után 1771-ben kiadta a mintául 
szolgálandó tűzrendészeti szabályzatát. II. József 17 év múlva megújította. Az 56 
pontba foglalt mintarendelet korszerű elgondolással a megelőző tűzoltalom és tűz
rendészet, a tűzriasztás és a tűzoltás fejezetében csoportosította a feladatokat.

E rendelet ösztönzőleg hatott a városokra, újabb tűzrendtartásokat bocsátottak 
ki. Az 1800-as évek elején kelt rendelkezéssel pl. a kéményseprőket a tűzveszélyes 
kémény és tűzhely bejelentésére kötelezik, a kémények építésének műszaki ada
tait megszabják, a szalma- és nádtetős építkezéseket megtiltják, a céhtagok közül 
állandó fecskendőkezelőket jelölnek ki, s ezeket rendszeres gyakorlatra kötelezik. 
Sőt: nagyobb városaink beszerzik a külföldön korábban alkalmazott gépi fecsken
dőket” (BOGDÁN 1973: 274).

„A kezdeti intézkedések nem hozták meg a kívánt eredményeket. Ezért az 
állami hatalom megújította mintatervezetét. II. József 1788-ban olyan országos 
tűzoltalmi intézkedést adott ki, amely már modem elgondolással csoportosítja a 
tűzrendészet feladatait.

A »kalapos király« parancsrendelete 6 pontból állott, amelyek 4 feladatkörbe 
csoportosultak: az I. rész mai megfogalmazás szerint megfelel a megelőző tűzvé
delemnek, a II. csoport a tűzjelzés, tűzriasztás intézkedéseit öleli fel, a III. rész az 
oltáshoz ad utasításokat, a IV. rész a mai megelőző tűzrendészetnek felel meg.

Fontosabb intézkedések a következők: A szomszédos házak között a tűz átter
jedésének a megakadályozása végett legalább 3 ölnyi (5,7 m) szabadköz hagyandó
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meg (egyébként átlag 10 m távolságra fejthet ki gyújtó hatást az égő épület). A 
pajtákat és csűröket a háztól messze, a kerteken túl kell építeni. Ha a meglevő 
lakóházak és terménytárak közel vannak egymáshoz, úgy azok között tűzellenző 
fal helyett lombos fák, elsősorban diófák ültetendők. Az utcákon is fasor ültetésé
vel igyekezzenek meggátolni a tűz átterjedését. Ha a kémény építéséhez nem áll 
rendelkezésre égetett tégla, akkor nyers téglából vagy fonott vesszőből rakják azt, 
de kívül és belül egyaránt agyaggal jól be kell tapasztani. A kémények legalább 
fél tégla vastagok legyenek, álló téglából nem rakhatók. Éghető padozaton kályha 
csak homokkal borított lapra helyezhető. Konyhák, mosóházak stb. padlóját fából 
nem szabad készíteni, hanem csak kőből, vert földből vagy agyagból. Házépítés
hez a jövőben engedély szükséges. Az előzetes tervtől eltérően megépített házakat 
le kell bontani. Az éjjel végzendő munkához a gyertyaláng lámpába zárandó.

A kémény vagy a tűzhely mellé tilos szárítás végett takarmányt stb. elhelyezni. 
Izzó szénnel vagy nyílt lánggal még az utazóknak is tilos az utcán közlekedni, 
beleértve az égő fáklyákat is. Tilos nyílt lánggal az istállóba, csűrbe, padlásra men
ni. Szeles vagy nagyon száraz időben nem történhet kéményégetés. A kémények 
torkát nyolcnaponként seperni kell, míg a kémények télen 6 hetenként, nyáron há
romhavonta egészen kitisztítandók. Ahol nem tartanak díjazott éjjeli őröket, ott a 
tűzjelzés végett a lakosok, szomszédok egymást váltották az őrködésben. Vagyoni 
felelősséggel tartoznak azok, akik eltitkolják a házukban támadt tüzet, s nem hív
nak segítséget a kis tűzhöz, amelyből súlyos vész támadhat” (SZILAGYI-SZABÓ 
1986: 121-123).

A császári rendelet (pátens) szerint, mivel a legnagyobb körültekintés mellett is 
keletkezhet tűz, a „tűznek a hamarságos felfedezésére, és kihirdetésére” kell töre
kedni. Ez az éjjeli strázsák fő kötelessége. A strázsák őrködési idejük alatt kötele
sek őrjáratozni. A tűzre utaló jelek észlelésekor vagy valóságos tűz felfedezésekor 
kiáltással, kürtfűjással, az ablakok, ajtók zörgetésével keltsék fel az embereket, ha 
harang is van a helységben, akkor annak félreverésével lármázzák fel a lakosokat. 
Az ebbéli kötelesség elmulasztását keményen meg kell torolni. A tűzről értesíteni 
kell az elöljáróságot, a helységben állomásozó katonaságot, a szomszéd települést, 
az utóbbit harangszóval vagy lovas hírmondóval. A házigazdáknak feladata a tá
madt tűz azonnali oltásának megkezdése, és a szomszédok értesítése, segítségül 
hívása, ezek elmulasztása büntetést von maga után, és a kárt kötelesek megtérí
teni. A leírtakhoz hasonlóképpen rendelkezik a tűzrendészed pátenssel egyszerre 
kiadott „falusi gyulladáskori rendtartás”.

A jó szándékú és tartalmilag üdvös rendeletet alkotmányellenesen bocsátották 
ki, és ezért általában nem hajtották végre. Az 1790. évi 67. te. alapján bizottságot 
küldenek ki, amely megszövegezi az „ordo incendiarius”-t, az új tűzrendészed sza
bályzatot, nagyjából a II. József-féle rendelet értelemszerű átvételével. Jelenték
telenek a változtatások, például a műhelyekben munka végeztével ne hagyjanak 
faanyagot, hanem rakják azt át tűzbiztos helyre. A családfők felelősek azért, hogy 
lenyugváskor a lángot, tüzet eloltsák a házban. A nagyobb házakban több létra, 
csákány, kézifecskendő, hordó és edény, a kisebb házakban egy-egy létra, csákány 
és néhány víztároló edény tartandó készenlétben.
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A XIX. századi Szerbiában az első modem értelemben vett tűzvédelmi törvé
nyes rendelkezés Milos Obrenovic 1834. február 25-én kiadott rendelte volt. Ez 
ugyanis kimondja, minden robbanóanyagot forgalmazó üzletet a városközponton 
kívülre, a Batal-dzsámi körüli térségbe kell áthelyezni (Sektor za zastitu i spasa- 
vanje: Istorija).
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A KISHEGYESI TŰZOLTÓSÁG TÖRTÉNETE 
A KEZDETEKTŐL 1918-IG

Nincs semmi adatunk arról, hogy a hatóság a falvak tűzrendészetét vidékün
kön a török kor előtt valaha is szabályozta volna. A Délvidék, többek között 
Hegyes falu is a törökök ellen vívott felszabadító harcok, az 1730-as évek 
után kezdett újra életre kelni. Az új falvak, városok kialakulásának veszélyes 
velejárói voltak a gyakori tüzek. Az előző fejezetben már szó esett II. József 
tűzrendészeti rendeletéről, de a jó szándékú rendeletet -  eltekintve kisebb vál
toztatásoktól -  nem érvényesítették. A gyakori tűzvészek rákényszerítették a 
vármegyei hatóságokat a tűzvédelem megszervezésére. A szűkebb pátriánkra 
vonatkozó első rendeletet, A tűzoltás megszervezésének szabályzatát, 1774. 
december 18-án Bács-Bodrog vármegye Baján megtartott közgyűlésén hozták 
meg. A vármegye alkalmazását a lakott települések nagyságához mérten szabta 
meg. A településeket három kategóriába sorolta: nagy, közepes és kis települé
sek. A nagyobb településekre (kisvárosokra) vonatkozóan a következőket látta 
elő: két fogatos kocsit, csapos vizeshordót, két kisebb és két nagyobb létrát, 
egy hosszabb nyelű csáklyát. Ezenkívül tizenkét vödröt, tizenkét kannát, négy 
dézsát, három lámpát, négy rudat és hat vaslapátot. A vizeshordókat jól látható 
helyen, utcán, tereken mindig vízzel telítve kellett tárolni. Az utcai hordók 
mellé, még hat-hat vödröt is ki kellett készíteni. Ha voltak fizetett tűzőrök leg
alább nyolcvan tűzoltásra alkalmas embert kellett állítani.

A közepes nagyságú településeknek a szabályzat egy kocsira szerelt csappal 
ellátott hordót, egy hosszú és négy rövid létrát, egy hosszú nyelű, valamint négy 
kisebb csáklyát, nyolc bőrvödröt (len vagy kender), tizenöt kannát, két lámpát, 
négy rudat és négy vaslapátot határozott meg. Ezeken kívül az utcákra vízzel teli 
hordókat sorakoztattak. A háztulajdonosok kötelességévé tette, hogy a kapujuk 
mellett egy nagyobb, vízzel megtöltött hordót tartsanak. Tűz esetén a közepes mé
retű település elöljárósága hatvan embert mozgósíthatott.

A fentieken kívül a községházán készenlétben kellett állni a „tűzoltókocsinak” 
és a fogatnak a gyors helyszínre vonulásra. Ha a községnek nem voltak lovai, tűz
vész esetén lefoglalhatták a gazdák hámos lovait.

A kis településre másmilyen tűzmegelőzési rendelkezést hozott a megye, mert 
ezek sok esetben képtelenek voltak szűkös anyagi lehetőségeik miatt a szükséges

15



tűzoltószereket biztosítani. A hegyesi község lentebb közölt táblázatából betekin
tést nyerhetünk a rendelkezés kitételeire.

A gyakori tűzesetek arra késztették Bács -  majd miután egyesült Bodroggal 
illetve Bács-Bodrog vármegyét, hogy a meghozott szabályzatot területén betartsa, 
ezért elrendelte a községi elöljáróságoknak, szerezzenek be a tűz oltásához elen
gedhetetlenül szükséges eszközöket. A rendelet foganatosításáról a megye a járás 
elöljárói révén nyilvántartást vezetett.

A hatóság sok helyen megszabta a házak építésének reguláját: „Bizonyos az, 
hogy a házi fundusoknak megszaporulásával, valamint a levegőég öszve szorít- 
tatik, úgy a bátortalanságnak, a tűznek az egész helység kitétetik és így mind az 
egészséggel, mind a közbátorsággal ellenkezik; ne engedtessen tehát a lakosoknak 
a portákat darabonként kivált az elöljárók híre és előre való megtekintése nélkül 
eladni” (GYŐRFFY 1943: 131).

A ház építésére használt anyag olyan volt, hogy könnyen tüzet kapott, ezért 
a hatóságok előlátták: „Az újonnan épült házaknak teteje belülről (a nád farkait 
lesarlózván tüzet nem fogható földdel tapasztasson be, a régieknek vértekk vér
telek) légyen, és eszterhájai nádaltassanak bé; úgy hasonlóan a pitvar és a kony
hának az a része is, melyek a kémény boltozattyán kívül esnek, bémázoltassanak.

A kémények a parancsolatok szerént, de a közbátorságra nézve is kőből, vagyis 
égetett téglából építessenek, azoknak magassága a szegésen felül 3 sukk legyen; 
ugyanazért a communitások a lakosoknak ezen szükségére téglát olcsóbban, mint 
szokták, adják...

A kerítések is okai lehetnek a szerencsétlen tűz terjedésének, ugyancsak a há
zak közt lévő kerítések földből, sárból, vályogból s más tüzet nem fogható matéri
ákból készítessenek” (GYŐRFFY 1943: 132).

Ezen elővigyázatosságon túl részben a szérűskertek is a falu tűzbiztonságát 
szolgálták.

Számos szérűskert, gazdasági udvar övezte Hegyes falut. Itt volt a jószág, a 
takarmány, a széna, a szalma. Csupa gyúlékony anyag. így a szérűskert a tűz ve
szélyét rejtette magában, hiszen a pipázó férfiak minduntalan megfeledkeztek ma
gukról, és tüzet csiholtak a pipába.

A hatóság igyekezett a szérűskertekben fenntartani a tűzbiztonsági rendet. 
Aki azt nem tartotta be, botot kapott a fenekére. A pipázás veszélyessége miatt 
a Telecskai járás főszolgabírója 1830. május 4-én kénytelen volt egy körrendele
tét kibocsátani, amelyben felhívja az elöljáróság figyelmét a pipázást tiltó királyi 
rendeletre és a tilalom megszegéséért kijáró büntetésre: „Szomorúan tapasztaltam 
azt, hogy a »pajkos pipázásbúl« gyakorta káros következések származtanak. Leg
inkább ki van téve a szegény adózó népnek birtoka ezen kártékony következésnek, 
most amidőn az esztendőnek száraz része bekövetkezett. Szükséges tehát -  a Ke
gyelmes Királyi Parancsolatnak -  ezen részét pontossan tellyesíteni, és a pipázást, 
mellyet többnyire merő kevélységből az utcákon végig megtenni szoktak, eltil
tom. Tapasztaltam továbbá, hogy éppen a helységek cselédjei, akiknek az illyes 
viszaéléseket megakadályoztatni legfőbb kötelességükben állana, első módot attak 
ezen parancsolatnak általhágására, annál fogva ezúttal kihágás végett a helységek
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cselédjei 20 pálca ütésekkel és az adózók 12 pálca ütésekkel meg fenyítessenek, 
hogy pedig mindezen kártékony cselekedetül, mind pedig ahoz járuló fenyítésül 
az adózó nép elrémítessen, ezen rendelésemet dobszó mellett, és pedig gyakrabban 
az adózóknak tudtukra adják. Azokat pedig, kik a bírói páltza alá nem tartoznak, 
s ezen rendeléseimet mégis általhágnák, azokat az elöljáróság tüstént feljelelvén 
teendő orvoslás végett nekem tudósításaikat béküldjék” (Szabadkai Történelmi 
Levéltár, F:001. 5. 114.).

A topolyai verses história szemléletesen írja le az 1810-ben történt tűzesetet és 
annak oltását:

„ Ezen esztendőben kétzer verték fére 
Mind a harangokat a tűz jelentésére.
Elsőben Mártius húszon harmadikán,
Másotzor September húszon hatodikán.
Először ejtzaka egy istálló éget,
Három marha, két ló benne véget vetet.
Fekete Ferentz volt annak a gazdája 
Szegénynek volt súlyos feletébb a kárja 
Hanem jó  tévői találkoztak, lettek 
Szántással; másképen rajta segítettek.
Másodtzor egy rongyos istállótska éget 
Nyoltz orakor regvei de tett ijedtséget,
Mert bátor az nem ért többet tiz forintot,
Ez a tűz azonnal mindgyárt el oltatot.
De már mindenfelé akkor be volt hordva,
Búza, Ros Zab, Árpa együvé szorítva.
De még is szél nem volt az Isten jó l adta,
A nép öszve futva hamar el oltotta.
Jura Mihályénak mondták ez istállót 
Egynéhány botot nyert vigyázatra valót,
De fájdalom még is a tűztűl nem félnek!
Kertekben az utzán a pipák füstölnek”
(Topolya mezőváros históriája 1992: 172-173).

A legkorábbi adat Kishegyes falu tűzvédelmi eszközeiről 1804-ből származik, 
de a későbbi időkből is vannak adataink (Vajdasági Levéltár, F-2. 1804, 359. do
boz; 1806, 392. doboz; 1808, 412. doboz; 1812, „március”; 1816, 354. doboz; 
1833. sz. n.):

Tűzoltó
eszközök

1804 1806 1808 1812 1816 1833

Vizeskocsi 1 1 1 - - 2
Tízköblös hordó 1 1 1 - - -

Nyolcakós hordó - - - - 1 2
Hosszú létra - - - - 1 1
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Középhosszú
létra

1 4 4 1 1 -

Tűzhorog 6 6 6 1 1
Nagy tűzhorog - - - 1 3 3
Bőrvödör 12 12 12 2 2 -

Favödör - - - - 3 -

Kis
kézifecskendő

4 4 4 - - -

Lámpás - - - 1 2 2
Kapa és lapát - - - - 2 -

Fejsze - - - - - -

A Tiszai járás szolgabír ájának jelentése a községek tűzoltó eszközeinek, 
köztük a hegyesi község tűzoltószereinek a számáról

Az összeírást végző járási elöljárók szigorúan meghagyták, az eszközök csak 
tűzoltásra használhatók. A különböző jelentésekből kiderül, ezek „fogyó” eszkö
zök voltak, volt, amikor bővült, de fogyott is a tűzoltó eszközkészlet.

A község szervezetét és rendtartását, a települések önkormányzata és a 
földesúr közötti viszonyt az egész országra kiterjedően először 1767-ben Mária 
Terézia úrbéri rendelete szabályozta. A XVIII. század végén és a XIX. század 
kezdetén a közigazgatási feladatok a hagyományosnak tekinthetők mellett tovább 
bővültek a falu biztonságát szolgáló új feladatokkal, például az új tüzelőberende
zések használata során keletkező veszélyhelyzetek megelőzése érdekében a tűzhe
lyek, a kémények felügyeletével. Egyes helyeken megtiltották a jobbágyoknak a 
dohánylevél szívását, szigorúan megbüntették a pipázókat, s a „parantsolat ellen a 
Pömyét tűzessen ki vivőket”.

A helytörténész különös szerencséje, ha az írott források között olyat talál, 
amelyik egy település életét folyamatában mutatja be. Ilyen dokumentum Hegyes 
község elöljáróságának az 1826 és 1832 közötti időszakban felvett Jegyzőköny
ve, amelyben a falusi, a községi bíráskodás esetei által nyerhetünk bepillantást a 
település mindennapjaiba. A több mint hétszáz esetet tartalmazó Jegyzőkönyv ben 
találunk több olyat, amelyekből következtethetünk az elöljáróságnak a tűz megelő
zésére tett intézkedéseire. A. Jegyzőkönyv egy másik tényre is felhívja a figyelmün
ket: Hegyesen, ha voltak is éjszakai bakterek, rajtuk kívül az esküdteket is beosz
tották éjszakai őrjáratra. Az „éjszakai patrolos” esküdtek, ha csavargókra, gyanús 
alakokra akadtak, azonnal előállították őket, mert az efféle „öszvejövetelek” a lo
pásokra alkalmat adhatnak, de a leselkedő veszélyekre is ügyelniük kellett.

A csendháborításban intézkedő öt „patrolos” esküdt nevét említik: Csordás 
András és Fodor Pál (Jfe 90), Kiss János (N2 165), Nagy Imre (N2 315) és Papp 
András (N2 359).

Kik voltak ebben a korszakban a tűzoltók? Kik lehettek Hegyesen a tűzoltók? 
Hogyan működött a tűzoltóság intézménye? Erről dokumentumok híján csak ta
lálgathatunk. A történelmi Magyarország számos településének példája arra en
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ged következtetni, hogy itt is az iparos céhek tagjai voltak a tűzoltók. Egyrészt 
állandóan „kéznél voltak”, munkájuk a faluhoz kötötte őket, másrészt a község 
elöljárósága ezzel a feladattal olyan embereket bízott meg, akik értettek a tűzoltás 
veszélyes mesterségéhez, tudtak bánni a tűzoltó eszközökkel, hiszen a fecskendők, 
a tüzhorgok használata bizonyos szaktudást kívánt meg.

A céhek a köteles tűzoltóságok elődjeiként a települések elöljáróságainak több
nyire írásban foglalt rendelete (tűzszabályrendelete) alapján kötelesek voltak a 
tűzoltás helyi feladatainak végrehajtására. A céhek ez irányú feladataiknak becsü
lettel tettek eleget egészen 1872-ig, amikor az 1872: 8. te. 83. §-a kimondta meg
szüntetésüket (HADNAGY 2010: 140).

Hegyesen is megalakult a kézműves mesterek vegyes céhe. A csizmadiák, ko
vácsok, szűcsök, kötélgyártók, lakatosok, szabók és takácsok 1815-ben nyújtot
ták be kérelmüket céhalapításra. Miután a kérelem rendben találtatott, már 1815. 
szeptember 20-án megkapták a 12432/1815-ös számú céhprivilégiumot. De akkor 
már volt kéményseprő a faluban, igaz csak egy, akinek munkája teljességében a 
tűzrendészethez tartozott. Ő nem illett bele a fenti céhes képbe, ezért a budai ké
ményseprők céhébe társult 1819-ben.

1856-ban kelt az a jelentés (Vajdasági Levéltár, 4328/1856.), amely alapján 
konkrétabban megválaszolhatjuk ezt a kérdést. Az akkori Kúlai járásban felsőbb 
rendeletre összeírták a tűzoltó eszközöket és a tűzbiztosokat. Hegyes községnek 
volt egy vízhordó kocsija, két kézifecskendője, három nagyobb és két kisebb csák- 
lyája (tűzhorog), négy tűzoltó faedénye és egy hosszú létrája. A falut három tűz
biztonsági körzetre osztották, amelyek emberállománya a következő volt: az I. 
körzet tűzbiztosa Varga György, a II. körzeté Varga János és a III. körzet biztosa 
Pap János három-három megbízottal.

A járási utasítás kimondta, álljon a lajtos kocsi állandóan készenlétben, hat ló 
felszerszámozva, kettő pedig tartalékban hám nélkül.

A fecskendő kiszolgálásával Molnár Rudolfot és Kneh Mihályt bízták meg, 
akik azt négy emberrel egyetemben végezték.

A tűzoltóságra az elöljáróság négy tagja felügyelt.
A tűzoltó eszközök meglétére további adatok 1872-ből datáltak. A helység ösz- 

szes ingó és ingatlan vagyonáról az év április 9-én felvett leltárban újabb adatok 
találhatók:

,,H) az udvarban (levő vagyontárgyak)
68. Egy nagy tűzi fecskendő 200 Ft
69. Egy kis tűzi fecskendő 45 Ft
70. Egy lajt 20 Ft
71. Három csáklya 5 Ft
72. Egy létra 2 Ft”
A tűzoltóegyletek szervezésének gondolata ötletként először 1862-ben vetődött 

fel, amikor gróf Széchenyi Ödön megfogalmazta, hogy „honfiaink lovagias és bá
torjellemvonása után ítélve, de meg financiális okokból is, társadalmi viszonyaink 
közt a legmegfelelőbb s legcélszerűbbnek az önkéntes tűzoltó egyletek rendszere 
látszik” (HADNAGY 2010: 140).
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A független magyar Belügyminisztérium (1869-ben) rendeletileg írta elő, hogy 
minden helységben tűzőrséget szervezzenek, esetleg önkéntes tűzoltóegyletet 
alakítsanak, tűzvész esetén pedig a helység elöljárója személyesen intézkedjen 
(SZILÁGYI-SZABÓ 1986: 115-117).

A tűzoltótestület megalakítását a községek rendezéséről szóló 1871: 18. te. kel
tette életre, tehát a politikai törvényhatóság volt az indítványozó. A törvény 3. feje
zete határozza meg a községek jogait és kötelezettségeit. Előírta a településeknek 
a tűzrendőrségről való gondoskodását. A 22. § g pontja röviden csak annyit mond: 
(a község) kezeli a tűzrendőrséget, majd a 122. §-a szerint a község lakosai kézi 
és szekeres munkára kötelezhetők. Közveszély, tudniillik „hófúvás, árvíz, tűz stb.” 
esetében az elöljáróság a rendelkezése alatti összes gyalogos és szekeres erőt a 
veszély elhárítására felhasználhatja.

„A szervezeti fejlődés terén az 1872. év azért jelentett lehetőséget kedvező for
dulatra, mert a magyar törvényhozás kimondta az iparszabadságot. Ezzel meg
szűntek a céhek is, amelyek addig a »köteles« tűzoltóság alapját képezték. így 
aztán általánosan gondolkozni kellett azon, hogy milyen intézménnyel pótolják a 
megszűnt tűzoltószervezetet” (SZILÁGYI-SZABÓ 1986: 115-117). A megszün
tetett „köteles tűzoltóság” helyébe önkéntesekből összeálló szervezet, az önkéntes 
tűzoltóság lépett. Olyan társadalmi szervezet ez, amely önálló elhatározással ala
kult, fenntartói a tagok és a támogatók lettek.

A hegyesi önkéntes tűzoltótestület megalakításának döntő lökést adott az 
1870-es évek elején történt katasztrofális tűzvész. Az történt ugyanis, hogy a mai 
Kossuth utca, vagy -  ahogyan akkor nevezték -  az Első Numera jobb oldalának 
házsora a tűz martaléka lett. A korabeli építészeti rend, a nádfedeles házak ma
guktól kínálkoztak egy ilyen tragédia bekövetkeztéhez. Az adott körülményeket 
a kedvezőtlen irányú szélvihar csak erősítette. A nagy erejű szélben lángra kapott 
nádfedélről szélsebesen rohant tova a tűzvész, hiába volt az erőfeszítés a tűz meg
fékezésére, az utca jobb oldali házsora porrá égett.

A modem értelemben vett hegyesi önkéntes tűzoltó
testületet 1873-tól jegyezzük.

1873. május 18-án közgyűlést tartottak a község pol
gárai a tűzoltókar megalakítása tárgyában. Korábban már 
megalakult az ideiglenes parancsnokság, amely elkészí
tette és beterjesztette az alapszabály tervezetét (Vajdasági 
Levéltár, F-421. 1874, 1376. doboz). A közgyűlésen ezt 
felolvasták, pontonként megvitatták, majd egyhangúlag 
elfogadták. Egyszersmind bejelentették, hogy az alakuló
ban levő karnak már százharminchárom tagja van.

Az alapszabályzatot Cziráky József főparancsnok és 
Dudás Ödön titkár felterjesztették a magyar királyi bel
ügyminiszterhez jóváhagyásra.

A jóváhagyásra felterjesztett rendszabályt az 1856-os 
jelentésben szereplő fecskendőkezelő Molnár (Rudolf)
Ruffi mint ideiglenes főparancsnok írta alá. Mivel a tűz- Cziráky József
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/I tűzoltókar 1874. évi rendszabályai

oltótestület első rendszabálya fennmaradt, teljes egészében az alábbiakban köz
löm, hiszen ebben a későbbi (elveszett) szabályzatok minden lényeges rendelke
zése már megtalálható.
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,,A hegy esi önkéntes tűzoltókar rendszabályai

I. A karnak elnevezése, czélja és kötelezettsége
1. § A kar elnevezése »A hegyesi önkéntes tűzoltókar«
2. § A kar tagjai kötelezettsége a politikai törvényhatóságtól meghatározott tűz- 

rendőri utasítások értelmében tűzvészek alkalmával a kiadott elővigyázati rend
szabályok felett őrködni.

3. § Habár a tűzoltás a tűzrendőri hatóságot illeti, még pedig az összes lakosság 
közremunkálásával, és habár az elöljáróság, mint a község képviselője a tűzvész 
körüli rendszabályokat vezeti és igazgatja, mégis legtöbbször a szomorú tapaszta
lás megmutatta, miszerint az égés alkalmával, mindenki csak saját érdekét tartván 
szem előtt, elmulasztja a közjó iránt tartozó kötelezettségét.

Minél fogva ezen kar célja leend, bár hol kiütendő tűz alkalmával a vész szín
helyén gyorsan megjelenni, egyesült erővel annak elnyomására működni, a ható
ságot a tűzoltásnál erélyesen támogatni és a tűzrendőri hivatalnokok rendelkezése 
alá állva, vezetésűk és parancsaiknak szorosan engedelmeskedni.

Hogy azonban az egylet hivatásának annál sikeresebben megfelelhessen, miu
tán elegendő erővel rendelkezni képes, ezen kar akként fog alakulni és begyako
roltatni, hogy a főparancsnok felosztása szerint mindenki számára kijelölt helyet 
elfoglalván, kötelezettségéhez képest az ember, állat és vagyon biztosítására teljes 
erővel közremunkálhasson.

A tűzoltókar a hatósági rendőrség rendeletét pontosan teljesíteni köteles, tech
nikai működésében azonban saját parancsnoksága által vezényeltetik.

II. A kar fenntartásának eszközei
4. § Az egylet anyagi fenntartása a tagok által évenként fizetendő 50 o. é. xral 

(osztrák értékű krajcár) azzal eszközöltetik.
5. § Ezen összegből
a) Mindazon egyleti tagoknak, kik rettenhetetlen önfeláldozás által különösen 

kitűnnek, jutalom osztatik.
b) Azon tagok, kik a tűzoltásnál súlyosan megsebesülnek vagy megcsonkulnak, 

segélyezést nyernek.
c) A tagoknak a tűzoltásban megrongált vagy elpusztult ruházata kijavíttatik.
d) Végre az alap egyéb szükségleteknek fedezése s esetleg tűzoltó eszközök 

beszerzésére leszen fordítandó.

III. A kar alakulása, felosztása s egyenruhája
6. § A karnak létszáma nincs megállapítva, s minden józan viseletű egyénnek 

szabadságában áll mint tagnak e társulat kebelébe lépni. Az új tagok felvétele a 
törzskar határozatától függ.

7. § A kar parancsnoki személyzete, mind a tisztikar következőleg osztatik fel.
Egy főparancsnok -  őrnagyi ranggal,
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két alparancsnok -  századosi ranggal,
egy titkár vagy segédtiszt -  főhadnagyi ranggal,
egy műmester -  főhadnagyi ranggal,
egy pénztámok -  hadnagyi ranggal,
egy tűzi biztos -  hadnagyi ranggal,
egy sebész -  hadnagyi ranggal,
egy zászlós -  őrmesteri ranggal,
egy őrmester,
két trombitás -  tizedesi ranggal.
8. § A kar tagjai, vagyis az osztálybeli tisztek úgy a közoltók a kar számához 

aránylag fognak beosztatni.
9. § A tűzoltókar öt szakaszra oszlik:
1. szakasz: törő-bontó, mászó osztály,
2. szakasz: élet- és vagyonmentő osztály,
3. szakasz: őrosztály,
4. szakasz: szivattyú osztály és
5. szakasz: vízszállító osztály.
10. § Minden osztálynál egy hadnagy mint parancsnok, s annak segédletére egy 

őrmester és két tizedes fog alkalmaztatni.
11. § Az egyenruha tekintetében egyelőre ismertető jelöl a bal karon átfőzendő 

vörös szalag és egyöntetű modorban készölt sipka fogja a kar tagjainak ismertető 
jelét képezni.

IV. Parancsnok-, illetőleg tiszti választások
12. § A parancsnokok úgyszintén a törzshöz beosztatott fő- és altisztek szótöbb

ség útján az összes egyleti tagok által választatnak, ugyanezek tisztségének tarta
ma egy évre teljed, s a választások minden év január havában fognak megtörténni.

13. § A szakaszoknál a hadnagy, őrmester s tizedesek szintén szótöbbség útján 
a szakaszhoz beosztott tagok által egy alparancsnok jelenlétében választatnak, és 
a főparancsnok által megerősítettnek. Ugyanezek tisztségének tartama szinte egy 
évre terjed, s a választások minden év január havában fognak megtörténni.

V Az ügyvezetés
14. § A tisztikar a fő- vagy alparancsnokok egyikének elnöklete alatt minden 

hó első keddjén gyűlést tartanak, s a kar pénzalapjának pontos kezeléséért felelős, 
nemkülönben joga a kart illető viszálykodásokban, valamint a karnak kötelezett
ségei felett egyszerű szótöbbség útján határozatokat hozni. A törzskar mindazon 
károkért, melyek jogainak áthágásából származnak -  felelősség és kárpótlásra 
köteleztetik. Törzskari gyűléseknél határozatok érvényességére elegendő, ha az 
elnökön kívül a törzskar fele része jelen van.

15. § A főparancsnok egyleti ülések alkalmával elnököl, és kötelessége a kar 
körében felmerülő bármely ügyek felett őrködni, a törzskari és közgyűlési határo
zatokat foganatosítatni, minélfogva minden a kart érdeklő rendeletek általa adatnak 
ki. Az egyletet hatóságok és 3"dik személyek irányában a főparancsnok képviseli.
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16. § Az alparancsnokok a főparancsnok esetleges távollétében annak teendőit 
végzik, egyebekben is a kar ügyeinél közreműködnek.

17. § A titkár vagy segédtiszt tartozik a törzskari és közgyűlési tanácskozások 
alkalmával a jegyzőkönyvet vezetni, továbbá a szükséges bejegyzéseket, kiadások 
utalványozását stb. a főparancsnok vezetése s ellenjegyzése mellett eszközölni.

18. § A pénztámok a karnak vagyonát saját felelőssége alatt kezeli, és kötelez- 
tetik: a karnak minden bevételei és kiadásairól pontos számadást vezetni; a tagdí
jak befizetését nyilvántartani, a fő- vagy esetleg alparancsnokoknak utalványozása 
nélkül semmi féle kiadásokat nem eszközölni.

19. § A szakaszparancsnokok teendői: minden a törzstől érkezett rendeleteket 
szigorúan teljesíteni s a szakasznál netán előforduló ügyek, kérések vagy panaszo
kat a törzshöz bejelenteni, hol a dolog érdemében intézkedés fog tétetni.

20. § A szakaszparancsnokok a tűzoltók iránt nyilvántartást vezetendnek.

VI. Főgyűlések
21. § A főgyűlések minden évben újévkor, rendkívülileg azonban időközben is 

tarthatók, melyeken az egész kar megjelenik. Minden tag szavazási jogát csupán 
személyesen gyakorolhatja, s az összes jelenlevő tagok szótöbbsége kívántatik va
lamely határozathozatalra. A fogyűlés felügyel az egyleti alapszabályok megho
zatalára, intézkedéseket tesz az egylet fennállásának módjairól. Szükség esetén az 
alapszabályok változtatását eszközlendi. Főfelügyeletet gyakorol a kar vagyoná
nak kezelésére. Az évi számadások felülvizsgálata a fogyűlés tárgyai közé tartozik. 
Megvizsgálja minden év végével a pénztámok által előmutatott számadásokat, és 
a felügyelésre felhatalmazva lévén, kiadja neki a föloldmányt. Főgyűlésen a ta
gok l/3-ának jelenléte szükséges, s szavazásnál egyszerű szótöbbség dönt. Úgy a 
törzskari, mint főgyűlései jegyzőkönyvek mindég a következő gyűléseken fognak 
nyilvánosan hitelesíttetni.

VII. Általános határozatok
22. § A netalán törvényhatóság elébe kerülő perlekedéseknél az egylet megbí

zottja által képviseltetik.
23. § Azon esetben, ha netalán a karnak valamelyik tagja vagy a tűzvésznél, 

vagy súlyos sérülés következtében elhalna, ez esetben az összes tűzoltók megje
lenése mellett ünnepélyesen fog eltemettetni és emlékére egy sírkő -  ha jótékony 
adakozás útján nem -  a kar pénztáralapjából állítandó.

24. § Minden évben Szí. Flórián mint a tűzoltók védszentjének ünnepén az 
összes testület a misénél a főigazgató vezetése és rendelete szerént megjelenni 
tartozik.

25. § A törzskamak különös jogában áll szótöbbség útján hozott határozattal 
mindazon tagokat a karfiol kitörülni, kikre lopás- vagy egyéb bűntények rábizo
nyulnak, mely által az egész kar magát megsértve találja.

26. § A létező pénzalap a törzskar által akként kezeltetik, hogy az haszonhajtó- 
lag csak a működő tagoknak törvényes biztosítás mellett hat százalékos kölcsönre 
adatik.
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A pénztárban 10 Ft o. é. készletnél többet soha visszatartani nem szabad, a 
többi mindig kamatra adatik, ti. olyan arányban, mint mennyi a rendes kiadások s 
a szükségletek fedezése után fennmarad.

27. § A kar mindaddig fennállónak tekintendő, míg annak feloszlása legfel
sőbb helyről ki nem mondatik, mely estben a karnak jogában áll összes pénza
lapját szótöbbség által határozandó bárminemű jótékony vagy közhasznú célra 
átengedni.

28. § Jelen rendszabályok csak szótöbbség útján hozandó főgyűlési határozatra 
módosíthatók, mely módosítások a m. k. belügyminisztériumhoz felterjesztetnek, 
és csak a megnyert jóváhagyás után lépnek érvényre.

Kelt Hegyesen 1874. évi május hó 1-én”

A rendszabályzatnak néhány fontosabb rendelkezését kiemelném:
A tűzoltókar kötelessége „a politikai törvényhatóságtól meghatározott tűzren- 

dőri utasítások értelemben tűzvészek alkalmával a kiadott elővigyázati rendszabá
lyok felett őrködni.”

,,[E]zen kar célja leend, bár hol kiütendő tűz alkalmával a vész színhelyén gyor
san megjelenni, egyesült erővel annak elnyomására működni, a hatóságot a tűz
oltásnál erélyesen támogatni és a tűzrendőri hivatalnokok rendelkezése alá állva, 
vezetésök és parancsaiknak szorosan engedelmeskedni.”

Az egylet a községtől semmiféle anyagi támogatást nem kapott, azt a tagság 
által évenként fizetendő tagdíjból tartották fenn.

A testület taglétszámának felső határát nem szabták meg, bárki kérhette felvé
telét, amit a törzskar hagyott jóvá.

A rendszabályok meghatározták a testület szervezeti felépítését, a törzs- és tisz
tikart, valamint azok rangját.

A tűzoltókar öt szakaszra oszlott: törő-bontó, mászóosztály; élet- és vagyon
mentő osztály, őrosztály; szivattyúosztály és vízszállító osztály.

(A legtöbb önkéntes tűzoltótestületnél hasonló volt a szervezeti beosztás. A bé
késcsabai önkéntes tűzoltó-egyesület tagjait 1886-ban például csak négy osztályba 
sorolták, nem láttak elő élet- és vagyonmentő osztályt.)

A tűzoltótestület tagjainak kezdetben csak ideiglenes egyenruhájuk volt, ponto
sítva: a balkaron vörös szalag és egyforma „sipka” képezte az ismertetőjelet.

(A tűzoltóság soproni nagygyűlésen már 1874-ben javasolták az egyenruha és 
a rangjelzés egységesítését, valamint a piros karszalag viselését az Ö. T. betűkkel.)

Vitákban továbbra sem volt hiány, és még 1880-ban is csak a rangjelzést egy
ségesítették, a ruha színében nem egyeztek meg. Többszöri változtatás után 1898- 
ban fogadták el az új szabályzatot, s attól kezdve a téli ruházat sötétkék posztó
ból, a nyári fehér csíkos kék vászonból készült. Csak a váll-lap színe és szabása 
különböztette meg az önkéntest a hivatásostól (az önkénteseké sötétkék volt). Az 
oly jellegzetes tűzoltósisak vonatkozásában sem volt kezdetben egységes elvárás, 
azok anyaga, formája és díszítése más és más volt. Szabályzataikban a különböző 
tűzoltóegyletek és -testületek rendelkeztek arról, hogy tagjaik milyen díszítésű si
sakot viseljenek.
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Az említett 1880. évi egyenruha-szabályzat szerint a főparancsnok lószőrfo- 
gós sisakot, helyettese ugyanilyen, de lószőrforgó nélküli sisakot viselt. A tűzoltók 
bőrsisakján a rangot különféle díszítéssel jelölték. Az 1898-ban hatezer példányban 
kinyomtatott egyenruházati szabályzat megszüntette e fémlemezsisakok használa
tát, s a bőrsisak mellett döntött. A sisak homlokrészén sisakjelvényt, ünnepélyes 
alkalomkor az egyenruhán szolgálati érmet és kitüntetéseket viseltek a tűzoltók.

A szabályzat általános rendelkezéseinek három paragrafusára is külön felhívom 
olvasóim figyelmét:

„Azon esetben, ha netalán a karnak valamelyik tagja vagy a tűzvésznél, vagy 
súlyos sérülés következtében elhalna, ez esetben az összes tűzoltók megjelenése 
mellett ünnepélyesen fog eltemettetni és emlékére egy sírkő -  ha jótékony adako
zás útján nem -  a kar pénzalapjából állítandó.”

„A törzskamak különös jogában áll szótöbbség útján hozott határozattal mind
azon tagokat a karból kitörülni, kikre lopás- vagy egyéb bűntények rábizonyulnak, 
mely által az egész kar magát megsértve találja.”

„Minden évben Szt. Flórián mint a tűz védszentjének ünnepén az összes testü
let a misénél a főigazgató vezetése és rendelete szerént megjelenni tartozik.” Ez 
utóbbi paragrafusra azért hívom fel külön is a figyelmet, mert a hegyesi templom 
előtt álló védszent szobrát 1874-ben emelték. Tudni kell, hogy a tűzoltótestület 
alakítására benyújtott hegyesi kérelmet a belügyminiszter 1874. július 21-én hagy
ta jóvá, ami egyben a tűzoltókar hivatalos megalakításának is tekintendő.

Az 1874-ben emelt és 1992-ben felújított Szent Flórián-szobor
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A testület felszereléséről az alapszabályzat nem tesz említést.
A tűzoltótestület tagjai főleg az iparosság, a tehetősebb gazdák, a községi elöl

járóság soraiból kerültek ki. Első és legfontosabb feladataik közé tartozott a már 
meglévő felszerelés számbavétele és -  az anyagi lehetőségekhez mérten -  annak 
kiegészítése, valamint helyet biztosítani a testületnek. Anyagiak hiányában ez nem 
volt lehetséges, maradt az egyedüli megoldás, a községháza udvara.

A községháza tervrajza 1874-ben (L a  főépület, az üres rész később épült; 2. az udvari 
kút; 3. a bejárat; 4. a tűzoltók mászófala [gyakorlatozásra szolgált]; 5. a Főutca; 6. az 

Iparos utca; 7. a jegyzői lakás; 6. a Krivaja)

A megoldás hosszú távra született, vagy fél évszázadra sikerült a községhá
za udvarában meghúzódni. Ez még szerencsésnek is mondható, hiszen a községi 
fogat állandóan kéznél volt. Az udvar szabad részében a tűzoltószereknek, meg a 
tartálykocsinak fészert építettek, sőt „otthon” céljaira egy piciny helyiséget is kap
tak a községtől. A Krivaja partján állították fel a mászófalat, amelyről egy 1903-as 
képeslap tanúskodik. E képen felismerhető a gyakorlatozás céljaira szolgáló épít
mény is.
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A falu központja, jobb sarokban a régi parókia, háttérben a mászófal (X)

1886-ban jelent meg a községekről szóló 2. törvény 22. tc.-e. Az új törvény 
megerősíti az 1871-es 1. törvényben már meghatározott községi kötelezettséget: a 
tűzrendőrségről való gondoskodását, amelyet majd az 1879. évi 40. te. részletesen 
szabályoz:

„141. § Aki a tűzvész kiütésének vagy terjedésének meggátlása céljából kiadott 
szabályokat megszegi: háromszáz forintig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő.

Aki pedig a tűzvész kiütése esetén az oltásra, a rendre és biztonságra nézve 
kiadott szabályokat szegi meg: három napig terjedhető elzárással és ötven forintig 
terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő.

142. § Aki tűzvész vagy vízáradás esetén nem engedelmeskedik a hatóság azon 
meghagyásának, hogy a fenyegető vagy már bekövetkezett közveszély elhárítá
sára, illetőleg megszüntetésére, személyesen vagy háznépének, cselédeinek mun
kájával, szekereinek, vízjárműveinek, avagy az oltalom szempontjából szükséges 
egyéb eszközeinek, nemkülönben hámos lovainak vagy vonó marháinak ideigle
nesen a hatóság rendelkezése alá bocsátása által közreműködjék, amennyiben ab
ban alapos okok által nem akadályoztatott: száz forintig terjedhető pénzbüntetéssel 
büntetendő.

Aki pedig ezen esetekben a segítségtől másokat visszatart vagy lebeszél: nyolc 
napig terjedhető elzárással és kétszáz forintig terjedhető pénzbüntetéssel bünte
tendő.”

Végül pedig az 1880. évi 37. te. 41 §-ának 4. pontja szerint érintetlenül hagyott 
törvényekbe és miniszteri rendeletekbe ütköző büntetendő cselekményeken fölül
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a közigazgatási hatóságok hatásköréhez utaltatnak: „[...] 5. a törvényhatósági és 
városi szabályrendelet által megállapított kihágások”.

Hegyes képviselő-testülete 1887. augusztus hó 10-én tartott gyűlésén az 1886. 
évi 32. te. alapján meghozta a község jogairól és teendőiről szóló szabályrendele
tét, amelynek a tűzesetekre vonatkozó paragrafusai a következők:

„27. §-a A tanácsülés ügyrendje összhangban volt a hasonló, Bács Bodrogh me
gyei gyámhatósági szabályrendelet 146. §-ában foglalt ügyrenddel, amely szerint 
hatásköre kiterjed a következő ügyekre 

33. § Belügyi teendőket illetőleg 
h) jelentést tesznek a községben történt tűzesetekről.”
A szabályrendelet azt is kimondja, hogy a községi bíró mely ügyekben műkö

dik önállóan:
„38. § Belügyekben:
h) ellenőrzi továbbá a megyei szabályrendelet értelmében a kémények tisztítá

sát és elrendeli a könnyen gyúlékony anyagok eltávolítását: [...]
1) az önkéntes tűzoltó egylet nem várt feloszlatása esetén gondoskodik a tűz

oltószerek jó karban, és közveszély tartásáról (t. i. hófúvás, árvíz, tűz stb. esetén 
igénybe veszi az összes szekeres erőt), különösen pedig gondoskodik az éjjeli őr
ség és a tűzoltás szervezéséről.”

1888. május 3-án, a 22. gyűlésén véglegesítették Kishegyes nagyközség szer
vezeti szabályrendeletét. Ennek tárgykörünket szabályozó paragrafusai a követke
zők:

A szabályrendelet teljes neve: „Kis-Hegyes község szabályrendelete a községi 
elöljáróság, segéd-, kezelő- és szolga-személyzet létszámáról, azok teendőiről fi
zetéseiről és napi díjairól, nemkülönben az általuk igénybe venni óhajtott szabad
ságidő engedélyezéséről”.

„I. Fejezet
A község területéről, népességéről és nagy községgé lett szervezéséről
1. § Kis-Hegyes községe ez idő szerint 14 124 cat. hold területtel és 4767 lé

lekkel bír, magát még 1872. év folytán mint önálló nagy község szervezte, ezen 
szervezkedés érintetlenül hagyatik, illetve újólag megerősíttetik. [...]

IV. A belügyet illetőleg
28. § h) jelentést tesznek a községben történt tűzesetekről (1879. 40. te. 141., 

142. és 1880. 37. te. 41 §.)[...]
C) A községi bíró önállóan működik a következő ügyekben:
33. § Belügyekben:
h) ellenőrzi továbbá a megyei szabályrendelet értelmében a kémények tisztítá

sát és elrendeli a könnyen gyúlékony anyagok eltávolítását [...]
1) az önkéntes tűzoltó egylet nem várt feloszlatása esetén gondoskodik a tűz

oltószerek jó karban, és közveszély tartásáról (ti. hófúvás, árvíz, tűz stb. esetén 
igénybe veszi az összes szekeres erőt), különösen pedig gondoskodik az éjjeli őr
ség és a tűzoltás szervezéséről.”

1888-ban kormányrendelet írta elő a települések tűzszabályrendeletének meg
alkotását -  a várt eredmény elmaradt, főleg a tűzoltószerekre fordítandó anya
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giak hiánya miatt. Ennek ellenére a rendelet 9. §-a értelmében Kishegyes 1890. 
szeptember 1-jén a következő tűzoltó eszközöket biztosította önkéntes tűzoltóinak 
(Vajdasági Levéltár, F-421. 1890, 1376. doboz):

4 db Gyalogos által szállítandó fecskendőt 200 Ft-ért
2 db Vízhordólajtot és kocsit 100 Ft-ért
6 db Létrát 24 Ft-ért
8 db Csákányt 24 Ft-ért
6 db Tűzhorgot 12 Ft-ért
8 db Fejszét 16 Ft-ért
8 db Lámpát 16 Ft-ért
Összesen 452 Ft-ért

Az 1890. évi leltár

Az önkéntes tűzoltótestületek működése nem volt zökkenőmentes. Időnként a 
testületi munka lelassult, sőt meg is szűnt, ezért nem kell csodálkoznunk, ha egy- 
egy tűzoltótestület többször újjáalakult. így történet Hegyesen is, hiszen 1874-ben 
már megalakult egyszer az egyesület.

A szerencse úgy hozta, hogy előkerült egy 1959-ben íródott tanítónői diplo
madolgozat (magángyűjtemény), amelyben az akkor ötödik osztályos Benkó (Hor
váth) Katalin munkájában kitért az önkéntes tűzoltótestület újbóli megalakulására: 

„Hatvannégy évvel ezelőtt, 1895-ben tartotta alakuló közgyűlését a kishegyesi Ön
kéntes Tűzoltó Testület. Megalakult az egyesület, s anyagi támogatásra volt szükségük, 
hogy a legszükségesebb tűzoltói felszereléseket beszerezzék. A Tűzoltó Testület felhí
vást intézett a község lakosaihoz, melyben kéri anyagi támogatásukat.

FELHÍVÁS

A kis-hegyesi önk. tűzoltó testület mind azon jószívű párt-fogóihoz, akik a 
testületnek alapító vagy pártoló tagjai óhajtanak lenni.

Önkéntes tűzoltó testületünk immár megalakult. Testületünk közönyössége 
folytán azonban felszerelését, mellyel tényleges működését megkezdte volna -  
be nem szerezhette, amiért is bizalommal fordulunk a lakosság nemes szívéhez, 
hogy erre a közlakosság érdekét szívén viselő testület anyagi támogatását meg 
nem fogja tagadni, és ki-ki tehetsége szerint alapító vagy pártoló tagnak be fog 
iratkozni. A tűzoltó egyesület alap-szabályának 8. § 1.) pontja szerint alapító tag 
az, aki egyszer s mindenkorra legalább 10 forinttal, pártoló tag, ki évi 2 forint 
díjjal járul az egylet vagyonának gyarapításához.

Ezen összeget kérjük nyugta ellenében Webel Ede pénztámokunknak 
kezéhez szolgáltatni.

Kis-Hegyesi önkéntes tűzoltó testület
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így kezdte meg munkáját a tűzoltók egyesülete. Feladatuk nagy, de nemes. 
Ott lenni mindenhol, ahol tűz üti fel fejét, megmenteni, ami menthető, mielőbb 
meggátolni a tűz tovább teijedését. Segíteni saját és a szomszéd községek la
kosságán. Más feladatok és célok is lelkesítették az amúgy is lelkes tagokat. Jól 
elsajátítani a tűzoltó felszereléssel való bánásmód gyors és pontos technikáját, 
s részt venni a járási, megyei versenyekben, de nemcsak részt venni, hanem ki 
is tűnni.”

Az 1895-ben újjáalakult „tűzoltókar” szabályzatát nem ismerjük, de a környe
ző községek, kisvárosok fennmaradt rendszabályaiból -  hiszen ezek jórészt típus
szabályzatok alapján íródtak -  következtethetünk annak tartalmára. Ezek a kö
vetkezők voltak: az egyesület neve; a testület célja; az alapítási feltételek. A tes
tület akkor alakítható, ha a tagság száma meghalad egy meghatározott számot.

Az alapszabály kikötötte, kik és milyen tulajdonságú férfiak lehetnek az 
egyesületnek működő tagjai. A tagság státusa: alapító, pártoló és működő tagok.

Szabályozták a testület vagyoni-jövedelmi viszonyait, miszerint az alapító és 
pártoló tagoktól befolyó tagdíjakról, az önkéntes adományokról és egyéb bevé
telekről a törzskar köteles számot vezetni és a testület céljait szolgálandó leg
hasznosabb módon felhasználni.

Kiemelkedő fontosságú az ügyvitel módozatait előíró rész, amely szabá
lyozta a gyűléstartást, a választott igazgatóbizottság jogait és kötelezettségeit, a 
közgyűlés határozathozatalának módozatait, a törzskar, a vezetők és a tisztség- 
viselők, a pénzügyi ellenőrző bizottság megválasztásának módját stb. A testület 
mindegyik szervének választása szavazattöbbséggel történt.

Valószínűleg külön szabályzat részletezte, hogy a hegyesi tűzoltótestület tagja 
az országos tűzoltószövetségnek, és működő tagjai annak egyenruháját viselik. Erre 
enged következtetni, a tűzoltótestület tíz évvel későbbi „alakuló közgyűlés” után 
készült fényképe, amelyen a tagság, sőt a zenekar tagjai is egyenruhában feszítenek.

Idekívánkoznak dr. Hadzsy Jánosnak, a topolyai Önkéntes Tűzoltó Testület 
egykori főparancsnokának a szavai, aki vidékünkön az önkéntes tűzoltómoz
galom szervezésében elévülhetetlen érdemeket szerzett. Az 1887. március 6-án 
tartott első beszámolójában a topolyai pártoló és működő tagság vállalkozásá
nak erkölcsi jelentőségét méltatta: „Egy egylet beléletét, életképességét, anyagi 
és szellemi előnyét, létjogát nagyrészt a tagok munkássága határozza meg. Az 
önkéntesen elvállalt kötelezettség polgártársaink vagyonát és életét menteni oly 
magasztos eszme, ennek kivitelére társulattá alakulni oly szép emberi hivatás, 
hogy mindenik önkéntes tűzoltó bajtárs felemelt fővel, büszkén kimondhatja, a 
tisztelet követelés egy bizonyos nemével: én önkéntes tűzoltó vagyok!

Az önkéntes szó azon szabad férfias és határozott tényre vonatkozik, midőn 
valaki nemes és szilárd elhatározással magát, kényszer nélkül egy nemes ügy 
érdekében leköti, illetve működését egy humanisztikus cél megvalósítására fel
ajánlja, és arra fogadalmat tesz...” (BEER-BRINDZA 1986: 13). Dr. Hadzsy az 
egy évvel később tartott beszámolójában szóvá tette, hogy a nemes eszmét azok 
becsülik legkevésbé, akiknek hivatalbeli kötelessége volna az ügyet felkarol
ni. Megállapítása a hegyesi törvényhatóságra, községre is jellemző volt: „Leg-
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sajnosabb, mit ez alkalommal jelentenem kell, hogy községünk, mint erkölcsi 
testület nem teszi meg a maga részéről, amit tennie kellene. Fennállása óta nem 
áldozott többet, de talán annyit sem a tűzoltóság istápolására, amennyire a tűzoltá
si intézkedések megtétele szempontjából tűzrendőri szabályok által kötelezve van” 
(BEER-BRINDZA 1986: 14).

A magát önerőből, a tagdíjakból és más szerény bevételekből fenntartó, hiányos 
felszerelésű hegyesi tűzoltótestület rendszeres gyakorlatokat tartott tűzoltóinak ki
képzése céljából. Alig telt el három év, kitartó munkájukat 1898-ban már siker 
koronázta:

„MEGYEI KÖZGYŰLÉS ÉS VERSENY TOPOLYÁN

1898. szeptember 7-én ismét nagy megtiszteltetés érte a topolyai tüzoltótestü- 
letet: a megyei tüzoltószövetség rábízta a soron levő megyei közgyűlés és a vele 
egyidőben tartandó versenyek megszervezését. Ekkor került sor a topolyai testület 
zászlóavatására.

A megyei közgyűlést a községi képviselő-testület tanácstermében tartották 
meg a szövetséghez tartozó testületek és az országos tüzoltószövetség képviselő
inek részvételével.

A verseny délután 3 órakor kezdődött az előre meghatározott sorrend alapján. 
Ez hat versenyszámot tartalmazott, melyet a megyei szövetség a meghívott testü
leteknek nyomtatásban is megküldött:

1. pont. Mély medencéjű szívó-nyomó szerkezetű kézfecskendő iskolaszerelése
2 szívótömlő és 2 nyomótömlő tekerccsel. (Szerelők: 1 tiszt, 1 felügyelő altiszt, 1 
csővezető és 4 szerelő.)

2. pont. Gyorsszerelés (támadás) ugyanazon kocsifecskendővel 2 szívótömlő 
és 2 nyomótömlővel vízhordóból vett vízzel és 2 darabból álló angol dugólétrával 
a mászófal I. emeletének középső ablakába bemászással. (Szerelők: 1 tiszt, 1 fel
ügyelő altiszt, 1 csővezető, 2 létrakezelő és 4 szerelő.)

3. pont. Előkocsival ellátott 4 kerekű billenő rendszerű, szívó-nyomó szerke
zetű mozdonyfecskendő iskolaszerelése 3 szívótömlő, 3 nyomótömlő-tekerccsel. 
(Szerelők: 1 tiszt, 1 felügyelő altiszt, 1 csővezető, 4 szerelő, 1 tömlőszerelő.)

4. pont. Gyorsszerelés (támadás) ugyanazon 4 kerekű mozdonyfecskendővel
3 szívótömlő, 3 nyomótömlő tekerccsel vízhordóból vett vízzel és 3 darabból álló 
gráci dugólétrával a mászófal II. emeletének középső ablakába bemászással. (Sze
relők: 1 tiszt, 1 felügyelő altiszt, 5 létrakezelő, kinek elsője a csővezető teendőit 
végzi a támadásnál, 1 segéd csővezető, 4 szerelő, 1 tömlőszerelő).

5. pont. a) Iskolamászás 3 darab egykarú, egyhorgú létrával a mászófal III. 
emeleti ablakáig zárkapcsolással.

b) Gyorsmászás ugyanazon létrákkal az összes mászóknak III. emeleti ablaká
ba való bemászással és rögtöni visszajövetellel (úgy az iskola -  valamint a gyors
mászásban ugyanazon 3 mászó vesz részt.)

6. pont. Kötélen leereszkedés II. emeletről zárkapoccsal egy kötélen (oly korlá
tozással, hogy abban egy testület részéről egy, legfeljebb két tag vehet részt.)
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A verseny szabályzatának is nevezhető Sorrend a továbbiakban részletesen le
írja a verseny feltételeket, valamint a versenyben használható szereket, a verseny- 
feladatok végrehajtásáról pedig külön tájékoztatót ad.

A versenyben részt vettek a kanizsai, becsei, bezdáni, kishegyesi, zombori és 
csantavéri tűzoltótestületek tagjai, de jelen voltak a kúlai, bajai, gajdobrai, adai, 
szontai, ómoravicai, martonosi és szabadkai egyletek küldöttei is. A kanizsaiak 
voltak a legnépesebbek, akik 55 taggal »zenével és zászlóval versenyeznek«, 
Zomborból 38-an, Szabadkáról 41-en, Ómorovicáról 19-en jelentek meg.

A Szabadkai Hírlap 1898. szeptember 14-ei számában részletesen beszámolt 
a verseny eredményeiről. Az első díjat a kanizsaiak, a másodikat a kishegyesiek, 
a harmadikat a zomboriak, a negyediket pedig a becseiek nyerték el. Bezdán és 
Csantavér csapata oklevelet kapott” (BEER-BRINDZA 1986: 14).

1903. augusztus 29-e és 30-a között rendezték meg Újvidéken Bács-Bodrog 
vármegye önkéntes tűzoltótestületeinek kongresszusát. A kishegyesi testületet 
nagyszámú tűzoltó képviselte, hiszen a kongresszust versennyel is egybekötötték.

Az esemény résztvevőit Glaser Zsig- 
mond amatőr fényképész, az újvidéki 
takarékpénztár könyvelője csoportképen 
örökítette meg. A száztíz éves felvételt 
sajnos nagyon megviselte az idő, de sze
rencsére a kép bal sarkában ott látható 
az X-szel megjelölt Limbek Pál, a tűzol
tóegység parancsnoka, körülötte pedig a 
versenyező kishegyesi tűzoltók, akik kö
zül az 1905-ben készült csoportkép alap
ján sokan azonosíthatók.

A megyei versenyen a kishegyesi 
tűzoltók kiválóan teljesítettek, első díjat 
nyertek, egy szép serleget. A siker további 
munkára serkentette az egyesület tagjait.

Az egyesület újabb sikereket ért el. 
1904-ben a Palánkán megtartott szövet
ségi versenyről is elhozták az első díjat, 
ugyancsak egy serleget.

Felszerelésüket, szertárukat a tánc- 
mulatságokon, majálisokon szerzett 
bevételből, ezenkívül színdarabok be
vételéből, amelyeket maguk rendeztek, 
valamint önkéntes adományokból gya-
rapították.

,,A Bács-Bodrogh vármegyei Tűzoltó-
Szövetség versenydíja Bács-Topolyán 1904-ben báró Vojnits István képviselő

1898 szeptember 7-én megtartott tűzoltó ötven koronát adományozott az egyesü-
verseny-hez ” (II. díj) letnek.
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Glaser Zsigmond 1903. augusztus 29-i felvétele

„ Újvidék sz. kir. „ Palánkén 1904-ik évi Ismeretlen eredetű
város b. b. vm. Május hó 22-én és 23-án trófea
t.o. szövetség megtartott szövetségi verseny

díjnyertesének 1903. I.sö dija adja Bács-bodrog 
aug. 29-30. ” (I. díj) vármegye és e megye területén

lévő szabadkirályi törvény 
hatósági joggal felruházott 

és rendezett tanácsú városok 
tűzoltó testületéinek szövetsége ”
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1905. január 6-án ismét alakuló közgyűlést hívtak össze, s új vezetőséget vá
lasztottak. A vezetőség tagjai:

Elnök: Kiss Károly nagybirtokos. 
Alelnök: Vidákovits Mihály. 
Parancsnok: Limbek Pál. 
Alparancsnok: Pecze Ferenc. 
Segédtiszt: Greiner Endre tanító. 
Titkár: Bódi Máté tanító.
I. szakaszparancsnok: Deli István.
II. szakaszparancsnok: Urbán Pál ipa
ros.
Orvos: dr. Schadl Bálint. 
Gyógyszerész: Prokecz Károly. 
Lelkész: Kákonyi Ferenc.
Ügyész: Cziráky Gábor.
Pénztáros: Szokolai ...
Szertámok: Pecze András.
Karmester: Ács Tamás.

A tűzoltótestület a falu büszkesége, a
Limbek Pál, a tűzoltóegység parancsnoka tűzoltó PediS a falusi ember Példaképe

volt. Tűzoltónak lenni nemcsak elisme
rés, hanem kitüntetés is volt abban az 

időben. Sokáig a testület tisztikarát a községi elöljáróság képezte. A megbecsü
lést és megkülönböztetést emelte a díszes egyenruha. A testület minden tagja 
kapott egyenruhát, de aki három év előtt kilépett a szervezetből, a ruhát köteles 
volt visszaadni, s ha hasznavehetetlenül adta vissza, anyagi felelősségre vonták.

Az 1905-ben alakult tűzoltótestület vezetőségéről, tagjairól, zenészeiről kép- 
gyűjteményemben őrzök egy csoportképet. Sajnos, ezt a felvételt is jócskán meg
viselte az idő, de a digitális technika segítségével sikerült valamelyest javítani a 
minőségén, sőt a vezetőség egyes tagjai is jól felismerhetők a képen.

A XIX. század második felének évei fordulópontot jelentettek a mezőgazdasá
gi munkákban. Hegyesen 1856-ban kezdődött és 1865-ig tartott a határrendezés. 
Az addigi hagyományos vetésforgós (háromnyomásos) földműveléssel fel kellett 
hagyni, mert a három részből álló telkeket egyetlen parcellává egyesítették. A köz
ségi közös legelő, az „»Ökörjárás« a kúlai határ mellett, hajdan jó és sok füvet 
termett, ma már csak kutyatejet és más haszontalan füvet termő legelő, felszántása 
el van határozva... »Baromjárás« Mohol és Szeghegy határa mellett rossz füvet 
termett legelő, 1866-ik évben egészen felszántották” (VIRÁG 2002: 310). A határ
rendezés lezárásaként a községi legelőt tehát a lakosság földterületeinek nagysága 
arányában felosztották, majd birtokaihoz csatolták. A tűzrendészeti szempontból is 
kialakított egykori szérűskertek rendeltetésüket vesztették. Az állatállomány csök
kent, a kerteket lassan beépitették.
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Az első közös testületi csoportkép

A faluban felhagytak a hagyományos gabonanyomtatással, és gőzgépes csép
lőgépekkel csépelték a gabonát. A gőzgéppel történő cséplés forradalmasította a 
gabona betakarítását, ugyanakkor tűzrendészed szempontból újabb veszély je
lentkezett: az asztagokba összehordott gabonát könnyen lángra lobbantotta a gőz
gépből kihulló parázs, kéményből kipattanó szikra. A „tüzesgépek” eltűnése után 
a traktor kémény szikrája, a közelben tárolt üzemanyag jelentette a tűzveszélyt. 
Kishegyesen is, mint annyi más községben, a gabona szérűre, esetleg faluba tör
ténő behordására és a cséplés idejére tüzőrséget állítottak. A beosztott tűzoltók 
ügyeletet tartottak, megfigyelték a terepet, és tűz esetén riasztották társaikat. Mivel 
laktanyájuk nem volt, a tűzoltószereket a községháza udvarában tárolták. A község 
fogatosai, a lovak felhámozva, készenlétben álltak a lajt (tartálykocsi), a kocsifecs
kendő, a mozdonyfecskendő helyszínre vontatására.

A cséplés helyszínén, a behordás és a cséplés tartama alatt meghatározott tűz
biztonsági intézkedéseket kellett foganatosítani:

A szérűskert határvonalától számított 50 méter távolságon belül asztagot vagy ka
zalt elhelyezni vagy csépelni nem volt szabad. Csépelni csak virradattól szürkületig 
volt engedélyezett. Erősebb szél idején a cséplőgép működését szüneteltetni kellett.

A szérűskertbe szükségtelenül bemenni, ott dohányozni, nyílt lángot használni 
vagy tüzet gyújtani tilos volt. A bejáratnál és a kertben jól látható helyen erre a 
tilalomra figyelmeztető táblát kellett elhelyezni.
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A gőzgépet úgy kellett felállítani a cséplésnél, hogy az az asztag mellé ne kerül
jön. A hajtó és hajtott kerekek között legalább 8-12 méter távolságnak kell lennie.

Gőzgéppel általában csak lakott területen kívül volt szabad csépelni. A tűz
rendészed hatóság azonban -  a helyi viszonyoknak megfelelő óvóintézkedések 
mellett -  a lakott részen a cséplést megengedhette, ha a szomszédos puha fedésű 
épületektől legalább megvolt az 50 méter tűztávlat.

Cséplésre csak olyan gőzgépet volt szabad használni, amelynek teljesen zárt 
tűzszekrénye, a kémény belsejébe beépített, kifogástalan szikrafogója és olyan ha
muládája volt, amely vízzel vagy gőzzel elárasztható, ahol a kihulló parázs, hamu 
és salak azonnal eloltható.

A cséplőgép mellett kellő mennyiségű vízkészlet, legalább egy targoncafecs
kendőt, három darab 16 négyzetméter nagyságú ponyvát, három vödröt, három jó 
szikracsapót és az elsősegélynyújtáshoz mentőszekrényt kellett tartani. A fecsken
dő tartályának állandóan vízzel teltnek kellett lennie.

Cséplés tüzesgéppel

A hajtógépek és a cséplési technika fejlődésével ezek az előírások és a tűzoltó
szerek is változtak.

A két világháború között már jórészt dízel- vagy robbanómotorral csépeltek, 
ezeket azonban csak akkor használhatták, ha a kipufogó megfelelő biztonsági 
edénnyel volt felszerelve, és a motor adagolótartályába az üzemanyagot a hordó
ból robbanásgátló szerkezettel összekötött csővezetéken szivattyúzták.

A motor közelében üzemanyagot (olajat) csak robbanásgátló szerkezettel el
látott hordóban vagy edényben és csupán egy munkanapra szükséges mennyisé
get tarthattak. A készlet maradék részét jól zárható vashordóban, a géptől és a
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Cséplés tüzesgéppel

kazlaktól távol, elkülönítve, a nap heve ellen védett, jól szellőztethető, világos 
és tűzbiztos kamrában, a tűzveszélyes és lobbanó folyadékok tartására vonatkozó 
szabályoknak megfelelően kellett elhelyezni.

A gabonaérés, a betakarítás és a cséplés egy újfajta szolgálatot követelt meg a 
falu tűzoltóságától: a tűzőrség, az állandó ügyelet megszervezését. Az 1906-os év
től tartottak állandó ügyeletet ezeken a napokon. Az őrszem a templom tornyából 
kémlelte a határt, és tűz esetén félrevert harangkongatással jelzett és hívta oltásra 
a tűzoltókat.

A faluban történt tűzesetekről nincsenek feljegyzések, ellenben találtam egy 
korabeli tudósítást, amely a hegyesi tűzoltók önzetlen segítségét példázza. 1906. 
április 20-án Topolyán hatalmas tűzvész tombolt, amelyről többek között beszá
molt a helyi Bácstopolyai Hírlap.

„Tűzvész
Csütörtökön délután óriási szélvész közepette tűzvész pusztított városunkban, 

mely az V. körben 26 házat és igen sok melléképületet hamvasztott el... A tűz 
délután 2 tájban keletkezett és pedig gyermekek cigarettázásától; a gyerekek 
ugyanis kint a mezőn cigarettáztak és az eldobott gyufától meggyulladt a közelben 
lévő szalma, melyet felkapott a szél, s a város nyugati részén levő újsoron a szélső 
ház tetejére vitte, s a tetőt egy pillanat alatt lángba borította, ismét a szél szanaszét 
vitte az égő csóvákat, s csakhamar egy egész sereg ház állott lángokban.

A tűzoltóság elsősorban a város mentésére fordította minden figyelmét, mert 
félő volt, hogy az egész város elpusztul; a Wolheimer-féle faraktár és a Cálvá- 
ria-utca sarkán levő Kurfis-féle ház s az emellett fekvő Szatmári ház képezte a 
védekezés fő alapját, s mindhármat -  bár a Szatmári ház kétszer is kigyulladt -
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sikerült megmenteni, azután a helyi tűzoltóság az elöljáróság távirati megkeresé
sére megérkezett bajsai, kishegyesi, csantavéri, ómoravicai, pacséri, szeghegyi és 
szabadkai tűzoltóság segítségével a tűz végleges elfojtásához fogott, mely végre 
7 órakor sikerült is, úgyhogy a vidéki tűzoltók este hazamehettek, a helybeli tűz
oltóság pedig őrséget hagyott hátra, nehogy a lappangó tűz újabb veszedelmeket 
okozzon.

Időközben a szél is alábbhagyott, s a további veszély véglegesen megszűnt. 
A kár tetemes, a házak egy része nem volt biztosítva. A szabadkai tűzoltósággal 
együtt a szabadkai 86. gyalogezred egy százada is kijött külön vonaton, s a tűzol
tásban segédkezett.

Még az este kijött a megyei központból Mikosevits Kanut főügyész, másnap 
pedig Vojnits István alispán.

Nem fejezhetjük be tudósításunkat anélkül, hogy a megjelent vidéki tűzoltóság
nak megjelenésükért és segítségükért köszönetünket ne fejezzük ki...” (BEER- 
BRINDZA 1986: 25).

A négy évig tartó első világháború az önkéntes tűzoltómozgalomra is hatással 
volt, a tűzoltóság munkájának stagnálását eredményezte. A tagság fiatalabb tagjai 
a fronton voltak, közülük sokan megsebesültek, hősi halált haltak vagy fogságba 
estek. Az idehaza maradt idősebb tagok igyekeztek megőrizni és átmenteni az ön
kéntes tűzoltóság eszméjét: a humanizmust és a bajbajutottaknak nyújtott önzetlen 
segítséget.
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A KJSHEGYESI TŰZOLTÓSÁG TÖRTÉNETE 
A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT

1918. december 1-je, a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság létrejötte után az 
Osztrák-Magyar Monarchia idejében alakult minden szervezetet, önkéntes tűzol
tótestületet fel kellett oszlatni. Az intézkedésnek hivatalosan az volt a célja, hogy 
egységes elveken működő tűzoltó-egyesületek alakuljanak.

Egyes testületek korábban, mások később szűntek meg. A feloszlatás nem 
jelentette azt is, hogy a tűzoltással, a veszélyelhárítással fel kellett hagyni. Az 
önzetlen és lelkiismeretes tűzoltók -  hivatalos szervezeti formák ide vagy oda -  
továbbra is betartották fogadalmukat. A tűzoltótestületek továbbra is gondos
kodtak az utánpótlásról. Az előállt új helyzet ellenére új tagokat fogadtak ma
guk közé.

A királyi Jugoszlávia újonnan alakult hatalmi szervei 1922-ben megszüntették 
az egykori vármegyéket, helyettük körzeteket alakítottak ki. Kishegyes község a 
Bácskai körzet kebelébe került, amelynek központja Zombor volt.

Az első világháború utáni időszakból alig maradt fenn dokumentum. Néhány 
adatra azért mégis támaszkodhatunk.

1925. július 1-jén a testületi pénztárból Tóth János (valójában István) „rezes” 
felvette június hónapra járó fizetését, 100 dinárt a tűzoltó eszközök karbantartásá
ért, tisztításáért.

A tűzoltótestület újbóli megalakulását díszes külsőségek között, zászlószen
teléssel egybekötve ünnepelték meg. Kishegyesen az Önkéntes Tűzoltó Testület 
1928. szeptember 9-én tartotta a zászlószentelő ünnepséget, amit valószínűleg be
mutató és díszgyakorlat követhetett. Az eseményt tűzijáték zárta.

Az 1928. szeptember 16-án kelt jegyzék szerint: „Műkevelőn el lövöldözőt 17 
drb patron, drb á. 3 dinár öszessen 51 Dinár. Mely öszeget a mai napon fölvettem. 
Tisztelettel Szave Nenadovity.

Mali Idjos, Hoffmann alp. 928. IX. 16.”
A zászlószentelés emlékére testületi tabló készült. Különleges értékkel bír ez 

az ereklye, hiszen látható rajta a tűzoltókar vezetősége, parancsnoksága és legény
sége.
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Jegyzék, 1928. szeptember 16.

A tűzoltótestület jó l megőrzött pecsétje 1928-ból

„Kishegyesi Önkéntes Tűzoltó Testület 
Elnök: Pecze Ferenc.
Zászlóanya: Pecze Ferencné.
Titkár: Kovács József.
Pénztámok: Jungábel Gyula.
Ellenőrök: Sovljánski Glisó és Papp István.
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Az 1928-as tabló

Főparancsnok: Dr. Tóth Árvái Márk.
Alparancsnokok: Hoffmann Fülöp és Szilágyi Pál.
Segédtiszt: Kormos Péter.
Zászlóstisztek: Scheib Péter és Urbán Pál.
Zászlós: Süli Mihály.
Szakaszparancsnok: Tóth Lajos.
Rajparancsnokok: Bognár János és Körmöd István.
Szertámok: Szabó Mihály.
Csővezetők: Kormos István, Mészáros Ferenc és Gavlik János.
Mentős: Horváth János.
Tűzoltók: Mészáros Béla, Kovács Ferenc, Kovács András, Pál Ferenc, Rácz 

József, Pál György, Süveges Illés, Csordás János, Molnár Péter, Dudás János és 
Hajas Antal.”

A névsor alapján felvázolhatjuk a testület szervezeti felépítését, amely szerint a 
kar egy szakaszból és két rajból állt.

A már fent is idézett diplomamunkából megtudjuk, hogy 1928-ban a szertár 
gyarapításának céljára a Raffai család, Molnár István, Sipos Richárd, Pecze Ágos-
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tón, Halasi István, Trombitás József, Szőke Ruffi (téglagyáros) és Csemus Dániel 
egyenként 600-600 dinárt adományoztak.

A tűzoltótestület törzskara 1928-ban:

Pecze Ferenc elnök Dr. Tóth Arvai Márk főparancsnok

Hoffmann Fülöp alparancsnok Kovács József testületi titkár

A lelkiismeretes szerző feljegyezte az 1928. évi leltárt is:
„1 négykerekű mozgó fecskendő 
1 vészfecskendő 
1 kocsi fecskendő
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1 vízszerző
12 szívótömlő
12 nyomótömlő
6 mászó létra
4 kétkarú tetőlétra
4 álló létra
3 tetőgereblye
8 petróleumos fáklya
2 tíz öles kötél
2 tizenöt öles mászó kötél
1 nagydob
1 pár cintányér

26 csákó
1 gyakorló zászló fehér színben
1 gyászkoszorú

25 nyári ruha
25 sapka, nyári

4 tiszti balta szíjjal
16 legénységi balta övvel
2 tiszti síp
8 altiszti síp”

Az új országban uralkodó bizonytalan politikai helyzet kihatással volt a 
tűzoltószolgálatra. Sándor király 1929. január 6-án hatályon kívül helyezte a 
korábbi Vid-napi alkotmányt, feloszlatta a parlamentet, betiltotta a politikai 
pártokat, és diktatúrát vezetett be. Ilyen körülmények közepette 1929 végén 
az ország nevéről és új közigazgatási terület felosztásáról szóló törvény ren
delkezéseinek értelmében a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság országnevet 
Jugoszláv Királyságra változtatták. A korábbi közigazgatási-területi körzetek 
helyett az országot kilenc bánságra osztották fel, amelyeket a legnagyobb fo
lyókról neveztek el. Kishegyes -  egész Vajdaság és Baranya -  a Dunai bánság 
kebelébe tartozott.

Ezen adminisztratív területi felosztás alapján szervezték meg a tüzoltótestületek 
hálózatát. A polgárság életének és vagyonának megvédése, az elemi csapások ide
jén a segítségnyújtás, illetve más veszélyek elhárítása céljából 1933. július 15-én 
meghozták a hazai tűzoltóság szervezetéről szóló törvényt.

A tűzrendőri, illetve a tűzoltóság szervezetéről szóló törvény, valamint a tűzol
tószolgálat szabályzata meghatározta szolgálati szerveit, azok illetékességét, jogait 
és kötelességeit.

A tűzvész megakadályozása és az ellene való küzdelem céljából egy központi 
szervezetet alakítottak, a Jugoszláv Királyság Tüzoltószövetségét, amely az ország 
tűzoltószolgálatát irányította.

A tüzoltószövetség szervei:
1. a tűzoltó-egyesület (vatrogasne cete): önkéntes, ipari, intézményi, hivatásos 

és kötelező;
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2. a járási tűzoltótestület (vatrogasne zupe), amelynek a járásban levő összes 
tűzoltó-egyesület a tagja;

3. a tűzoltóközösségek (vatrogasne zajednice) a bánság járási tűzoltótestülete- 
inek összessége.

Az országos tűzoltószövetség hatáskörét, területi szerveit a törvény határozta 
meg.

Az önkéntes tűzoltó-testületi tagságról a testület igazgatóbizottsága az írásbeli 
jelentkezés után döntött.

Egy véletlenül fennmaradt, sérült jegyzőkönyvlap Csépe Imre személyéhez kö
tődik, ő is kérelmezte az önkéntes tűzoltó-testületi tagságot.
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Az 1940. július 9-én tartott ülésén a testület vezetősége öt jelentkező kérvényét 
tárgyalta meg, volt, akit elutasított, néhányukat felvette, de Csépe Imrét és Búzás 
Pált egyelőre próbaidőre utasította.

A belépéskor az új tagok háromnyelvű, háromoldalas törzslapot kaptak. Az 
egyetlen fennmaradt törzslap Hajas Antal adatait tartalmazza. A dokumentum első 
oldalán a tűzoltó családi és szolgálati adata olvashatók. A törzslap szövege a tűz
oltóesküvel kezdődik:

„Én Hajas Antal ezennel fogadom, hogy az Önkéntes Tűzoltó Testületnek ön
kéntesen és minden önérdek nélkül rendes és pontos működő tagja leszek. Be
csületszavammal kötelezem magamat, hogy a testület szolgálati és alapszabályait, 
valamint a parancsnokság minden határozatát pontosan megtartom.

Előttünk: aláírások Hajas Antal önk. tűzoltó 
Családi és szolgálati adatok:
Születésének helye és ideje: Mali Idjos, 1902. okt. 13.
Foglalkozása: földmíves 
Lakása: Mali Idjos, 423/1 
Családi állapota: nős
A testületbe felvétetett: 1928. IV. 29., újból 1935. VII.
Mily minőségben? tűzoltó, szakaszp.
Tűzoltó beosztása: dobos”
A törzslap második oldala az elismervény. Hajas Antal 1930. február 16-án 

kapott egy tiszti övét, mászóövet zárkapoccsal, kéthangú jelzősípot, téli zubbonyt, 
nadrágot és sapkát. Végül elismeri, hogy a „Tűzoltó Testület tulajdonát képező 
fenti tárgyakat, mint tűzoltó átvettem, s kötelezem magamat, hogy ezen tárgyakat 
megőrzőm s a parancsnokság első felszólítására jókarban visszaszolgáltatom. Ha 
netán saját hibámból valamely tárgy elpusztul vagy elvész, annak árát a testület 
pénztárába befizetem, s e tekintetben is alávetem magam a parancsnokság határo
zatának.”

A harmadik oldalon:
„megjegyzés: a fogalomtételnél komolytalanul viselkedett”
„Újra felvétetett 1935. július 12. Hajas Antal”
1949. december 8-án a régi törzslapra új bejegyzés került:
„Igazoljuk, hogy a nevezett a mai napig a Mali Idjosi Ö. T. T. nek rendes műkö

dő tagja volt, és saját kérelmére bocsájtatott el a testület kebeléből. 1946 év óta a 
testület szakaszparancsnokká léptette elő, s mint illyen úgy feljebb valói, valamint 
alantasai megbecsülését érdemelte ki.”

A tagok kötelesek voltak ingyen, pontosan, önfeláldozóan, ellenmondás nélkül 
végezni a szolgálatot, szót fogadni, teljesíteni feletteseik utasításait, szolgálat köz
ben és szabadidejükben tisztességesen viselkedni -  legyenek egyen- vagy polgári 
ruhában - , a szakmai képesítés céljából iskolába és gyakorlatokra járni, kerülniük 
kellett a veszekedést, feletteseiknek engedelmességgel tartoztak.

A tagságnak tilos volt az egyesület helyiségeiben politikai tevékenységgel fog
lalkozni, az egyesület semmilyen politikai jellegű akcióban nem vehetett részt.

A tűzoltóság a testnevelési minisztérium hatáskörébe tartozott.
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Vatrogasno Druslvo. 
Freiwilliger Feurwehr Verein. 
TUzoUó Testület.

Malícni list s Slam blal=Törzslapja
1 Inventar osobne opreme za dobrovolfnog vairogasca. 

und Inventar der Individuellen Ausrüstung, 
és egyéni felszerelésének. leltéra.

z a v e tu jem  se  d a  éu  D o b ro v o ljn o m  V a tro g asn o m  D ruá tvu  u „  , /  * m j»
g e lo b e  h iem it d a s  ich  dem
e z e n n e l fogadom , hogy  a  &
i b e z  so p s tv e n a  in te re sa  re d o v n i, ta é n i p o s lo v n i c lan  biti. O b v e z u je m  s e  n a  sv o ju  p oS tenu  reő , d a  éu  s e  d rá a ti  
d ru á tv e n o  s lu íb e n ih  i o sn o v n ih  p rav ila , k ao  i d a  éu sv ak a  n a re d je n ja  z a p o v e d n iá tv a  taéno  o d r ía v a t t .  
F re iw illeg em  F e u e rw e h r V e re in e  e in  re g e lm e s ig e s  und  p ü n k lic h e s  M itg lied  se in  w e rd e , un d  v e rp f ic h te  m ich  m it 
m e in em  E h ren  w o r te  d ie  S ta tu te n  u n d  D ien s treg e l, so  w ie  au ch  d ie  ü b rig e n  B estim m ungen  u n d  B e sc h lo s s , so  
an c h  dem  K om ando  w ie  m einen  V o rg e se ts te n  ih re  B efeh le  im m er u n d  ü b e ra l befo lg en  w erd e , 
ö n k é n te s  T ű z o ltó  T e s tü le tn e k  ö n k é n te se n  é s  m in d en  ö n é rd e k  né lk ü l re n d e s  és p o n to s  m ű k ö d ő  ta g ja  le sz e k . 
B ec sü le tsz a v a m m a l k ö te le z e m  m ag am at, hog y  a  te s tü le t sz o lg á la ti  é s  á la p sz a b a ly a it ,  v a lam in t a  p a ra n c s n o k s á g  
m in d en  h a tá ro z a tá t  p o n to sa n  m eg ta r to m .

P re d  n a m l: -  V o r u n s :  -  E lő ttü n k :
/&

dobr. vatrogasac. - Prelw. Feuerwher, - önk. tűzoltó.
predsednlk. - Preses. - elnök.

(beleülik) sekretar. - Notar. - Jegyző.

Porodicni slazbeni podatci: - Familien and Dienst angaben: - Családi és szolgálati adatok:
M esto , d ó b a  ro d je n ja :  G  Z *  ^ 2
G e b u r ts  O rt u n d  D atum  : - r  - - - - - -
S z ü le té sé n e k  h e ly e  é s  id e je :  ,
Z a n im a n je :
B e ru f: /
F o g la lk o z á s a : •  ^

I”  ~
L a k á s a :  «
P o ro d ié n o  s ta n je :
F am ilien V erh e ltn is :
C sa lá d i á lla p o ta :  ,___  ,  * * ">------,

» v S « — : .....
A te s tü le tb e  f e lv é te te t t : _  . '
U  k ak v o m  svo jstvu  ?  -
In w e lc h e r  Q u a l i te t?  ^   7 ...........  ...................................
M ily m in ő s é g b e n ?
V a tro g a sn a  p o d e la :  -
F eu e rw e h rlic h e  E in te ilu n g : .................  ....................  .....................................................................................
T ű z o ltó  b e o s z tá s a :
P o lo S io  isp it z a  p o d é in o v n ik a  ili p e n ja é a :
** 1 M U n te ro ffo s- *...............................A b g e lek t U n te ro ffo s ie rs  o d e r  S te ig e r  p rü fu n g  : 
A ltisz ti vagy  m ász ó v iz sg á t t e t t :  
O d i ik o v a n ja -n a g ra d e :
A u sze ich n u n g en  u n d  V e rd ie n s te :
K itü n te tése i é s  ju ta lm a z á sa i:

Hajas Antal törzslapja A

A törvénnyel összhangban a Dunai bánság megalakította a bánsági tűzoltókö
zösségét Újvidéki székhellyel. Ennek a közösségnek tagja volt a topolyai Járási 
Tűzoltószövetség, amelynek kebelébe tartozott a kishegyesi Önkéntes Tűzoltó 
Testület:

A Dunai Bánság Tüzoltóközössége megalakulása után számtalan intézkedést 
hozott a tűzvédelem és a tűzoltóság fejlesztésére és korszerűsítésére. Megismer
tette a tagsággal a tűzoltói szervezetekről hozott törvényt, támogatta az új tűzol
tó-egyesületek alakítását, segítette a már meglévők munkáját. A tűzoltók oktatásá
ra segédkönyveket, füzeteket nyomtattak.
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Hajas Antal törzslapja C

A tűzoltók eredményes tevékenységének egyik feltétele a gyakorlatok meg
szervezése volt. A törvény és a szabályzat értelmében szakmai képesítés cél
jából kötelesek voltak iskolába és gyakorlatokra járni. Az egyesületi tagoknak 
havonta tartottak gyakorlatokat, míg az új tagok számára gyakorlattal egybe
kötött előadásokat szerveztek. Az ilyen tevékenység célja az volt, hogy olyan 
képesítést szerezzen minden tűzoltó, hogy bármely poszton megállhassa a he
lyét.

A szakmai képesítés céljából a gyakorlati oktatás mellett elméletit is szervez
tek, előadássorozat formájában pedig egyfajta tűzoltóiskolákat. A tanfolyam végén 
„meghallgatták”, vizsgáztatták a jelölteket.

A fenti kiadvány id. Szőke Dezső tulajdonában maradt fenn. A füzet két szempont
ból is figyelemre méltó. Egyrészt azon kevés kiadványok egyike, amely a hegyesi tűz
oltóság elméleti oktatását segítette. Másrészt a kiadványvégi üres lapokon olvasható 
Szőke kézírásában a Tűzoltó és tűzoltó szervezet című jegyzet. Valószínűleg a tanfolya
mon előadottak anyaga a szöveg. Ízelítőül a bevezetőből idézek egy részt:

„ Tűzoltó lehet
Tűzoltó testület tagja lehet minden jugoszláv állampolgár nemre való tekintet 

nélkül. Fedhetetlen 18 életévét betöltött egyén.
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® BATPOrACHH CABE3 KPAJbEBMHE lyrOCJlABMJE
|  BATPOrACHA 3AJEftHMIJA flyHABCKE EAHOBHHE

B A T P O T A C H  A : >Ky nA  

flOBPOB. BATPOr. HETA

JlEfMTHMAUHJA Bp. ^

Id. Szőke Dezső tűzoltó-igazolványa

Tűzoltó testület működése
A tűzoltó testületek működését az egy

séges úgymint alapszabály irja elő (Tipsz- 
ki pravilo).”

A tűzoltószervezetek fokozata
A tűzoltóság szervei:
1. a tűzoltó egyesület;
2. a járási szövetség, amelynek a járás

ban levő összes tűzoltótestület tagja;
3. a tartományi szövetség (bánsági?), 

melynek a tartományban levő minden já
rási szövetség a tagja;

4. az országos tüzoltószövetség, amely
nek az élén az országos tűzrendészed fel
ügyelő áll. Tagjai a tartományok összes 
szövetsége.

A tűzoltó szakképzettsége
1. A tűzoltónak ismernie kell a tűzoltó

szereket, azoknak működését;

M IN IST A R ST V O  V O J S K E  I M ORNARICE
K R A L J E V I N E  J U G O S L A V I J E

UPUT
ZA s p r e Ca v a n je  i g a Se n je  po Za ra

w

Stamparska radionica, Ministarstva vojske i mornarice 
B E O ü R A D  

» 9  3 7

Tűzoltótankönyv
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„ Tűzoltó és tűzoltó szervezet"
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2. a tűzoltásra használt anyagokat és azoknak hatását;
3. a tűzoltóság (? olvashatatlan) szervezetének feladatát.

A tűzoltószerek ismerete
A tűzoltószerek ismeretét a tűzoltó elméleti és gyakorlati úton tudja elsajátítani.

Az elméleti oktatás fontossága
A tűzoltóság elméleti kiképzésének célja a tűzoltóság szaktudásának fejleszté

se és a tűzoltók elméleti tudásának emelése, amely tudás őket a társadalom olyan 
színvonalára emeli, amely megfelelő elismerést neki biztosít.

Gyakorlati kiképzés
A tűzoltóság gyakorlati kiképzése:
1. iskolai szerelés;
2. gyors szerelés;
3. taktikai támadási gyakorlatok.

Az iskolai és gyors szerelési gyakorlatok célja:
1. A szerek üzembe helyezésének megismerése;
2. a tűzesetnél gyorsan és pontosan tudja a szereket üzembe helyezni;
3. a tűzoltóversenyeken vagy bemutatókon szaktudásának felkészültségét mu

tassa be feletteseinek vagy a nagyközönségnek.

A taktikai gyakorlatok célja
A tűzoltó taktikai gyakorlatok azon munkálatok gyakorlása, amit a tűzoltásnál vég

zünk. Ezek lehetnek: mentés, támadás, körülhatárolás, takarítás és visszavonulás...

A taktikai támadás egységei
A tűzoltótestület működő tagjait taktikai szempontból négy egységre osztjuk:
1. mentő,
2. támadó,
3. védő és
4. rendfenntartókra. [...]

Mentő egységek
A mentőegységek feladata a tűz esetén az emberek, állatok és vagyontárgyak 

mentése. Ezeknek arra kell törekedniük, hogy munkájuk pontos és gyors legyen, 
mert az ilyen eseteknél különösen a mentésnél a másodpercek is számítanak.

Támadó egységek
A támadó egységek feladata a tűz támadása, a víz biztosítása, a vízzel való 

takarékoskodás, a füst terjedésének megakadályozása, a támadási helynek a kivá
lasztása. Arra kell törekedni, hogy a tűz fészkét megtalálják, ha lehetséges, azt telt 
sugárral támadják, ügyelniük kell, hogy minél kisebb vízkárt okozzanak.
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A védő egységek
A tűz támadását nem minden esetben rendeljük el, mert ha kevés a víz és fenn

áll a tűz tovaterjedésének a veszélye, akkor a védelmi állást kell elfoglalni, ahol 
kikeressük a legveszélyesebb pontokat, és ott kezdjük a védelmet, amit a veszé
lyeztetettség sorrendjében végezzük.

A rendfenntartó egységek
Ezeknek az egységeknek minden tűzesetnél van tennivalójuk, és készenlétben 

kell tartani őket. A rendfenntartó egységek feladata a megmentett értékek szállítá
sa, azok elhelyezése, megőrzése.

Ha a tűz olyan helyen van, hogy a forgalom akadályozása annak támadását 
vagy az oltást veszélyezteti, akkor ezen úttest vagy szakasz forgalmát lezárják, a 
bámészkodókat távol tartják. Ha szükséges, a zárlatot a tűz eloltása után is fenn
tartják...

A továbbiakban részletezi a tűzoltás anyagait, a tűzoltó eszközöket, azok hasz
nálatának módját stb.

Az új törvény és szabályzat egyik hozadéka volt az egyenruhacsere. Az 1928-as 
tablón a tűzoltók még a monarchiabeli uniformisban díszelegnek.

Id. Szőke Dezső 1933. április 9-én lépett be a tűzoltó-egyesületbe. Tagsági 
könyvecskéjében már új egyenruhás fényképe látható.

A tagság képzettségét a versenyek alkalmával lehetett felmérni, amelyeken a 
két háború közötti időszakban rendszeresen részt vettek a kishegyesi tűzoltók is, 
akárcsak az első világháború előtt. A megváltozott körülmények miatt csak kisebb 
jelentőségű, körzeti versenyeken, de ott sem vallottak szégyent.

„A moravicai Önkéntes Tűzoltó Testület 1936-ban ünnepelte újraalakításának 
harmincöt éves évfordulóját. A pünkösdi ünnepekre (május 30-tól június 1-ig) 
háromnapos ünnepséget szerveztek, amelynek fénypontja, központi eseménye a 
tűzoltótestület zászlajának felszentelése volt... Az ünnepség kiadásaira és a tüz- 
oltótestület fejlesztésére zászlószegeket árusítottak. Az aranyozott, ezüstözött 
vagy bronz zászlószegekbe belevésték a zászlószegvásárlók nevét is...” (BES- 
NYI-CSUBELA-VARGA 1978: 21). A kishegyesi tüzoltótestület 50 dinár értékű 
zászlószeget vásárolt, amely a 273. szeg a zászlórúdban. Az ünnepség keretében 
tűzoltóversenyt is szerveztek. Ezen a versenyen kapta a moravicai község díját a 
testület.

A topolyai Önkéntes Tűzoltó Testület 1935-ben lett volna ötvenéves, de az ün
nepséget 1937-re halasztották. Az ünnepségen ott voltak a kishegyesi önkéntes 
tűzoltók. Brindza Károly és Beer Miksa a fellelhető dokumentumok alapján a kö
vetkezőket írta:

„FÉL ÉVSZÁZAD TÜKRÉBEN
A topolyai tűzoltótestület 1935-ben ünnepelte ötvenéves fennállását. A fél év

századosjubileumot azonban 1937-re halasztották. Ennek oka pedig, hogy ekkorra 
készült el az egyesület új székháza, az új topolyai tűzoltó, az egyesület tagjai sze
rették volna ünnepélyesebbé tenni a jelentős jubileumot.
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Az ünnepségre, amelyet június 26-án és 27-én tartottak, három -  magyar, szerb 
és német nyelvű -  meghívót nyomtattak, amelyen feltüntették a részletes ünne-

BJiacTOpy*iHfr nő-rím e

OnillTE OflPEflBE.
1. JlerHTHMauiHja Baj«n c a n o  3a Jiwue 

0 3H aien o  y hctoj h 3a  KajienflapcKy ro- 
AHHy y Kojoj j e  H3^aia, a Bpe^Hke h 3a  
CBaKy HapeaHy rofluny ano c e  n>eHaBa>K~ 
hoct npoaywH.

2. TpouiKOBe o k o  H3flaB8H>a jiernTM- 
MauajecnocH cohctbghmk were, Te je ue- 
na Khh 3*50

3. JlerHTHMaunjy flywaH jeconCTBeHMK 
BnaCTOpyHHO Í10TÍ1HC8TH.

4. Ako ce JierHTHMauHja usryőii ay- 
H<an je concTBeHHK oâ ax oőaBecTHTH 
ynpaüim oaőop neie.

5. ConcTBeuHK jieraTHMaunje, /iy>KaH 
j e  oflMax HCTy noBpaTMTH n e m  mum to 
3üTpa>KH ynpaBHM o/iőop.

6. Houieíbe BaTporacHor rpőa npo- 
n « c a u o r  ojx Mmh. 4>h3. B a cn . H ap oaa  O. 
6p. 5478/34. aosBOJbeHO je je/jHHO y3 Jie- 
rHTHMapHjy m to  caMO 3 a  npnna,«HHKe 
BaTporacHe opraHH3aunje.

7. OBa jiernTHMiauMja H3jxaHa je  Ha 
TeMeJby oa/iyKe m  17 ílp o n u ca  o  Kanue- 
jiapujcKOM nocnoaaHby.

Id. Szőke Dezső tagsági könyve

„ Dr Hadzsy János 
emlékserleg 

B. Topola 1933. aug. 13. ”

„ TOPOLYA JÁRÁS TŰZOLTÓSZÖVETSÉGE Topolyán 1934. 
augusztus 12-én TISZTELETBELI DIPLOMÁT adományoz a 
kishegyest önkéntes tűzoltótestületnek a mozdonyfecskendőn 

bemutatott gyakorlatáért ”
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Szövetségi verseny díj, Zenta, 1934. szeptember 9.

„Bácstopolyaijárási tűzoltószövetség. Diploma a kishegyesi önkéntes tűzoltótestületnek 
a Bácstopolyai járási szemlén a mozdonyfecskendő kategóriában megszerzett II. díjért,

B. Topolya, 1935. augusztus 11.”

pi programot is. Június 26-án a délutáni órákban a vasútállomáson, illetve a tűz
oltóotthon előtt fogadták az ünnepségre érkező vendégeket. Este közös vacsorát 
szerveztek tiszteletükre, majd a vendéglátók valamennyien alkalmi ünnepi előadá
son vettek részt a topolyai parkban.
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Másnap kora reggel, öt órakor a tüzoltózenekar ébresztette a város lakosait és 
vendégeit. Délelőtt tíz órakor tartották meg az egyesület díszközgyűlését, majd 11 
órakor a díszfelvonulást. A népes díszfelvonuláson kúlai (1877), moravicai (1878), 
vranyevói (1884), szabadkai (1882), újverbászi (1904), ófutoki (1874), bezdáni 
(1879), törökbecsei (1882), csantavéri (1895), kishegyesi (1895), sziváci (1901), 
béregi (1925), feketicsi (1926), nagyfényi (1926), bajmoki (1934), bajsai (1934) 

és pasicevói (1934) tűzoltó-egyesületek vettek részt. A dísz
felvonulást a kor szelleméhez hűen a topolyai Önkéntes Tűz
oltó Testület parancsnoka, doktor Stakic Svetozar vezette, 
lóháton... A felvonulást a tiszti értekezlet, majd a bankettel 
egybekötött ebéd követte. Délután két órakor a csapatok ki
vonultak a népparkba, ahol hamarosan megkezdődtek a ver
senyek. Este hét órakor eredményt hirdettek, majd a vendé
gek és vendéglátók társas vacsorán vettek részt. Az ünnepség 
a topolyai népparkban este kilenc órakor kezdődő szabadtéri 
előadással és, mint a korabeli sajtó hírül adta, reggelig tartó 
táncmulatsággal ért véget.”

Az ünnepség keretében megszervezett, körzeti jellegű tűz
oltóversenyen húsz egylet vett részt két versenyszámban. A 
verseny alapszabályát a törökbecsei tűzoltótestületnek 1937. 
május 19-én küldött válaszleveléből tudjuk meg:

„1. Verseny kocsifecskendővel és angol létrával az 1914. 
évi gyakorlókönyvben meghatározott szabályok szerint, 
amely a gyakorlókönyvben a következő gyűjtőcím alatt van 
feltüntetve: kocsifecskendő szerelése angol dugólétrával.

2. Verseny mozdonyfecskendővel -  de nem motoros fecs
kendővel -  és háromrészes grazi létrával.

3. Kocsifecskendővel öt, mozdonyfecskendővel pedig kilenctagú csapat verse
nyez. Emellett az angollétra szerelésében két, a grazi létra szerelésében pedig négy 
csapattag vesz részt a gyakorlókönyvben pontosan megjelent szabályok szerint.. 
(BEER-BRINDZA 1986: 41-43).

Van még egy, a korból fennmaradt jegyzőkönyv (1939. december 21.). Érde
kessége, hogy részben megőrizte a vezetőségi tagok névsorát, sajnos tisztségük 
közlése nélkül: Sipos Richárd, Horváth József, Tóth Lajos, Körmöd István, Szabó 
Mihály, Kormos Péter és Jungábel Gyula.

Több kérdés volt napirenden. Megtárgyalták Rácz József beadványát, amelyben 
kérte, hogy a tablón (ha volt is, egyelőre lappanghat valahol) feltüntetett tisztségét ja
vítsák át „háznagyra”. Egy további kérése teljesíthetetlen volt, mert a tűzoltótörvénnyel 
ellentétes. „Különben is az ügy már megoldódott és elévült” -  válaszolta a vezetőség.

Az 1940. évi pénzügyi terv azonos lesz a határozat alapján a folyó 1939. évivel.
Körmöd Istvánnak 150 dinár útiköltséget fizettek a ljubljanai utazás kiadásaira.
Karácsony- és szilveszterestre bált szerveztek, a karácsonyit Bábi Jánosnál, a 

szilveszterit a Nagyvendéglőben. A Bábinál Jungábel Gyula, a Nagyvendéglőben 
Körmöd Gyula a kijelölt küldöttekkel együtt felügyelte a rendezvényt.
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A TŰZOLTÓTESTÜLET TÖRTÉNETE 
1941 ÉS 1944 KÖZÖTT

A vizsgált korszakból semmiféle dokumentum nem maradt fenn. Szerencsére 
Homok Ferenc (Kishegyes, 1927. május 27. - )  egykori tűzoltó a vele folytatott 
beszélgetéskor elmondta a testület történetét, és a korábban papírra vetett feljegy
zéseit átadta nekem.

Homok Ferenc 1942-ben tizenöt éves ifjúként szorgalmával kiérdemelte, hogy 
tagja lehessen a testületnek. Élénken emlékezett a testület vezetőségére és törzs
karára.

Elnök: Dr. Tóth Árvái Márk, díszelnök
Alelnök: Keller Béla gyógyszerész.
Titkár: Jungábel Gyula.
Parancsnokság
Tiszt: Kormos Péter főszertáros.
Főszertáros: Gavlik Péter János.
Tiszthelyettes: Szőke Dezső adjutáns.
Altiszt: Süveges Illés első csővezető.
Tagok: Hajas Antal második csővezető, Kiss Mihály, Lénárt Nándor harmadik 

csővezető, Lajkó József, Lajkó Pál, Szabó János, Szabó István, Galambos István, 
Pál Ferenc, Pál György, Bollok János, Sándor Gergely, Juhász Simon, Sinka Má
tyás, Keszeg Géza második szertáros, Homok Ferenc, Kormos István, Csőr János, 
Fejfár János.

Szerinte a testület fölszerelése akkor a következő volt:
Egy lóval vontatott rohamkocsi és fecskendő, egy lóval vontatott billenőkocsi 

és fecskendő, valamint lajtos kocsi, amelyen egy 500 literes fahordó volt.
1944-ben, a bevonulásakor megszűnt a testület tagsága, majd csak 1954-ben 

lett újra tagja.
Homok, valamint ifj. Szőke Dezső elmondta, hogy 1943-ban id. Szőke Dezső 

és Hajas Antal Szegeden sikeresen elvégezték a tűzoltótanfolyamot, amit a kiadott 
diploma tanúsít.

A tűzoltótestülettől a mindenkori hatalom elvárta, hogy ünnepein, rendezvé
nyein jelen legyen. 1941-ben az országzászló avatásakor a testület felvonult, a 
celebrált szentmisén pedig díszőrséget állt.
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Részlet Hornok Ferenc feljegyzéseiből
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Az 1943-as szegedi tűzoltó altiszti tanfolyam résztvevői, közöttük ketten kishegyesiek:
Hajas Antal és id. Szőke Dezső

GY 2

kárelhárító gyakorlati szabályzat TÜZRENDÉSZETI
TŰZOLTÓSÁG SZÁMÁRA SZERVEK

e g y e n r u h a z a t a , ö l t ö z k ö d é s é
ÉS TISZTELETADÁSA.

Tűzoltófecskendők SZ A BÁ LY ZA T .

és tartozékainak szerelése

ál A  M AGYAR ORSZÁGOS TÜ ZO LTÖ  SZÖVETSÉG 
K IAD VÁN YA.

(A m. kir. belügyminiszter £4.200/294«. B. M »lémú rendlelete.

A Magyar Országos Tűzoltó Szövetség kiadványa

m . k i r  Á l l a m i  n y o m d a . B u d a p e s t , 1940 - 5073

A tanfolyam tankönyvei
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;w .: . ■ S ^ ^ -----------  ■■....Ij " » " . . - 4 1 Í P P Ü B

S Z E GEDI TÖRVÉNYHATÓSÁGI TŰZOITÓTANfOtTAM.

5.?/.-.19-4.?.. szám.

B IZ O N Y ÍT V Á N Y .

*"570105 "DIDPSŐAlulírott vizsgabizottság ezennel igazolja, hogy   ..........  *------

  úr, ak i ____   községben, városban

évi    hó..2.__napján született, • í .’ vallású ----

lakos, Szeged városában az 19$?.. évi  hó?.?.....napjától 19..$.?...

"'évi  hó? napjáig tartott törvényhatósági tűzoltó tanfolyamot

elvégezte, a záróvizsgát sikerrel letette és ennek alapján őt önkéntes, köteles 

és magántűzoltóságok altiszti tennivalóinak ellátására képesítettnek nyilvánítja.

Szeged, 19.i?.,..évi_________ ___ hó.? n

polgármester 
a tanfolyam felügyelője.

ff  flEBrJQfy 1%
-  t ~tűzoitófőpaiancsnok, 

a tanfolyam parancsnoka.

V -

  r
/

a tanfolyam előadói.

*rpad nvoöJda, S z e g e«5

Az elvégzett tanfolyam bizonyítványa
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Felvonultak a tűzoltók
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Az országzászlóra várva

1944-ben megszűnt a tűzoltótestület, majd csak két év múlva, 1946. május 5-én 
hívták össze az első rendkívüli közgyűlését.
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A TŰZOLTÓTESTÜLET TÖRTÉNETE 
1944 ÉS 1968 KÖZÖTT

1944. október 18-án megalakult a faluban az új néphatalom. A tűzoltótestület 
a Jugoszláv Népfelszabadító Hadsereg helyi parancsnokságának irányítása alá ke
rült, amely mindenféle katonai és közigazgatási ügyekben illetékes volt.

Az ország felszabadulása után, 1945 októberében, Vajdaság Autonóm Tartománya 
a belügyi szervekkel közösen meghozta a tűzoltószolgálat szervezésére és a tűzvéde
lemre vonatkozó utasítást. A tűz, az elemi csapások és más szerencsétlenségek elleni 
védelmet a fenti utasítások értelmében a tűzrendőrség hatáskörébe sorolta be. A kisebb 
településeken az önkéntes tűzoltótestület volt a tűzvédelem alapegysége, a nagyobb 
helységekben pedig a tűzrendőrség segédereje. Az országos tűzrendőrség a népi milí- 
cia soraiból került ki, tűzoltóegységeit annak szervezeti mintájára állították fel.

Önkéntes tűzoltótestületet a polgárok és a népbizottságok alapíthattak. A testü
let alapításában öt személy vett részt: a népbizottság elnöke, a népi milícia egyik 
tagja és három polgári személy. Ha az alapításhoz megvolt a kellő létszám, az 
összehívott közgyűlésen megválasztották a parancsnokságot. Annak tagjai: a pa
rancsnok, a helyettese, a titkár, a pénztáros és a szertáros. A felsorolt személyek 
mellett a parancsnokság tagja volt a népbizottság belügyi osztályának és a tűzren- 
dőrségnek (ha volt ilyen a településen) egy-egy tagja is.

A fenti utasítás szerint a tüzoltótestületnek lehetett rendes, pártoló és tisztelet
beli tagja. A tagoknak kötelessége volt -  tiszteletben tartva az előírásokat -  elöljá
róik parancsa szerint ingyen, pontosan, önfeláldozóan és lelkiismeretesen végezni 
a szolgálatot.

A JSZNK alkotmányának 24. és 44. szakasza alapján a szövetségi állam rend
őrsége meghozta a tűzvédelmi szolgálatról szóló kötelező utasítását, amely a szol
gálatot szabályozó törvény meghozataláig volt hatályos.

A tűzvédelem felölelte a tűzmegelőzési intézkedéseket, tűz esetén az oltást, 
minden ellenőrzés és intézkedés a belügyi szolgálat vezetőjének illetékessége volt. 
A tűzesetek bejelentése a polgárok törvényes kötelessége lett. A tűz oltása -  ha arra 
szükség mutatkozott -  minden fizikailag alkalmas személyre nemétől és korától 
függetlenül kötelező érvényű volt. A tűzvédelmi és a tűzoltási intézkedéseket -  ha 
azt a törvény másképpen nem szabályozta -  a városi, a járási, illetve a községi 
népbizottság szabta meg.
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MINISTARSTVO'UNUTRASUJIH POSLOVA 
FEDERATIVNE NAHODNE REPUBL.IKE JUGOSLAVIJE

Broj: 1313
9..februara 1946, god.

Do donoáenja .íakona o organizaciji vatrogasne glu|be,Mi
n is  társ tvo unutraSnjin poslova FNRJ, u smislu tac.34 61.44 usti 
va FNRJ izdaje sledece

0 B A V E Z N O  U P U T S T  VO
O.SLÜÍBI ODBRANE OD poZara

1 .-  SluZba odbrane od poXara obuhvata poZamo-prevently 
ré za- epre6a\ v ‘ " ~  "* ‘“ '1 ' " ~

iDegove pojave.
i * * “  O iU Z U c l  ÜU.Uxd-*.»C UU  p  ü « ö l a  u ü u í i  v a w a  u y i iO A iw  o  ▼

* y / p r e  z&- spreöavanje pohara/ í  raere za gasenje pozará. u s l

    ,_     a
na pr.gradjevinskiii prop.isima?propisi;na o prevozu,smegtajü i ő 
•vargu lakó zapaljivog i eksplozivnog materigala,propisima- za 

elektriőn^ in s ta la c fje  i uredjaje, propisima o gromobranima# 
propisima o öiScenju airanjaka/;a de lom se odredrjuju I l i  uopStö 
prema meshira potrebama i l i  p r ilik a m a ,ili konkretno u pojedlníiö 
odredjenim sluőajevima /köd izvösnih preduzeóa,ustanava,javnifc 
lókala,pozortSta,bio3kopa,konoernih dvorana i  t .d , /

3 .-  Merő za *ga¿enne pohara obuhvataju sve one radnie i  
sretstva  kojima se postize lökalizovanje i  uguáivahje nastalog 
poiara.

4 .-  Sluiba oUbráne'od pohara spada^u nadieinost organa 
unutraSnjih poslova.

5.*- PoS^nto^P^eventivne mere, kao i mere za gaSenje poi 
u koliko m su predvidjene poáedinim zakonskim oaredbamatpr

prsuje Gradski odnosno Sreski narcdni odbor.- Pri donoáenrju ovi 
propisa odnosni Národni odbor rukovodi.-se prilikama i  potrebaa 
svoga poáruőja.

6 -- 0 sprovodjenju i  kontroli izvrSenja svih propisanih 
poi&rno-preveritivnih mera; .kao i mera za gaSender ooiara Btara 
nadiein i rukovodilac unutrasnjih poslova /naőelnik Gradskog od 
len ja  odnosno. Séf Sreskog otseka unutraánjih poslova/.

7 .-  Kontröla izvrsenja propisanih poiarneprevcntivníh m 
ra vrái se pregledom zgrada,slagalista,preduzeóa,proKtori3a ,1 
mesta gde sé drzi lakó .zapaíjivi i  eksníozivni materidal.

ü koliko su prilikom oregleda utvrdjeni- izvesni nédosta 
c i  nedlain i rukovodilac unutraSnjih poslova naredjuje da se on 
otklone.

8. Dimnjake i  dimovode d iste  ovlaséeni dimniőarski majs 
r i po propisima koji- va&e za vrSenje dimuioarskog zanrta.

9 --  U mestima, gde 
leinog Narodnog oclbora u
ÍozoriQtíma,bioskopskim _ ___________    0__M______

okalima gde se sastaje mnorro sveta,. na fiskulturnira igr& liSti ma 1 t .d

OBABE3HO YÍIYTCTBO 
o cnyxöu ogöpaHe og Ooxapa

Tűzvédelmi utasítás, 1946
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A tűzoltás a tűzoltóegység szerelőlegénységének (az állami tűzrendőrség, az 
önkéntes tűzoltótestületek és a gyáripari-intézményi tűzoltóság aktív tagjainak) 
volt a feladata.

A tűzvédelmi intézkedések végrehajtása az épületek, a raktárak, valamint a 
vállalatok feladata, ezen intézkedések a gyúlékony és robbanóanyagok tárolására 
alkalmas területek ellenőrzését jelentették. A hiányosságok kiküszöbölését a bel
ügyi hatóságok illetékes szerve rendelte el. A kémények, füstcsatornák tisztítása a 
kéményseprő feladata.

Az olyan helyeken és helyiségekben, ahol arra szükség mutatkozott (ara- 
tás-cséplés, színházak, mozik, hangversenytermek, edzőpályák stb.), az illetékes 
népbizottság elrendelhette a tűzőrség megszervezését.

A háború után 1946-ból származik a kishegyesi tűzoltótestület első -  sérült -  
dokumentuma.

1946. május 5-én rendkívüli közgyűlést hívtak össze. Jelen voltak: Keller Béla, 
Fabó Pál, Kormos Péter, Szabó Mihály, Hajas Antal, Szőke Dezső, Rácz József, 
Pál Ferenc, Galambos István, Szabó István, Klacek István, Sinka Mátyás, Lénárd 
Nándor, Kiss Mihály és Kelecsényi Mihály testületi tagok.

Keller Béla nyitotta meg a gyűlést, és sajnálattal állapította meg, hogy Moldvai 
Mihály, akinek kérésére a gyűlést összehívták, nem jelent meg, így ő nem tudja, 
miért hívták össze, tehát tárgytalan lenne annak megtartása.

Kormos Péter erre azt indítványozta, ha már összejöttek, sürgős indítványokat 
terjesztene elő. A közgyűlés úgy döntött, indítványait meghallgatja, illetve meg
tárgyalja. A tűzoltó előadta, a szertárral mindenki szabadon és felelőtlenül ren
delkezik, ezáltal a szertárból több felszerelés elveszett, illetve megrongálódott. A 
közgyűlés határozatban kérte fel Kormos Pétert, lépjen érintkezésbe a helyi nép
bizottsággal, és kérjen hivatalos meghagyást arról, ki rendelkezzen a szertár felett, 
és a tűzoltótestületnek mihez van joga.

„Leltár
A Mali Idjosi Önkéntes Tűzoltó Század felszereléséről

I. Mozdonyfecskendő
4 db 2 m szívótömlő
4 db lóm  nyomótömlő
1 db osztóvilla
1 db szürőkosár
2 db sugárcső

II. Vészfecskendő 
4 db 2 m szívótömlő
3 db 15 m nyomótömlő
1 db szürőkosár
1 db sugárcső
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III. Kocsifecskendő
4 db 2 m szívótömlő
3 db 15 m nyomótömlő
1 db szűrőkosár
1 db sugárcső

IV. Csuli
4 db csuli a hozzávaló szívó- és nyomótömlőkkel

V. Vízszerzci készülék a hozzávaló szívó- és nyomótömlőkkel, szűrőkosárral
2 db 15 m nyomótömlő csavarokkal

13 db 15 m nyomótömlő, új, tartalék
5 db 2 m szívótömlő (selejtezett)
1 db minimax
1 db habzókészülék
1 db 3 tagú gráci dugólétra
1 db 3 tagú angol dugólétra
6 db tetőlétra
6 db horoglétra
2 db vízhordó veder
1 db szerkocsi
2 db szekrény
1 db fali szekrény
6 db serleg
2 db diploma rámában
1 db ezüst koszorú rámában
1 db serlegtartó szekrény
1 db zászló
1 db fekete zászló
1 db asztal
1 db szék
3 db 3 m ülőpad
4 db 4 m vasbak színpadhoz
2 db 3 m vasbak színpadhoz
5 db 5 m fabak színpadhoz
3 db kisgereblye fából
1 db ravatal
2 db fogas
1 db fali tábla
6 db petróleum fáklya

Kishegyes 1947. ? 23.”

Mivel addig még soha nem volt saját otthona a testületnek, indítványozták, a 
község utaljon ki egy a tűzoltóotthon céljaira megfelelő épületet.

70



Je
le

nt
és

 
a 

tű
zo

ltó
te

st
ül

et
 t

ag
sá

gá
ró

l, 
K

is
he

gy
es

, 
19

47
. j

an
uá

r 
9.

1 
V
ag
yo

n

1 
34 

ká
t. 

ho
ld 

föl
d 

|
1 

Há
z, 

gy
óg

ys
ze

rt
ár

 
|

1 5 
ká

t. 
ho

ld 
fö

ld
, 

fél
 h

áz 
|

2. 
ká

t. 
ho

ld 
fö

ld
, 

fé
l 

há
z

1 
há

z 
I

1 
ház

 
1

1 
2. 

ká
t. 

ho
ld 

fö
ld

, 
há

z 
|

1 
há

z 
1

1 
5. 

ká
t. 

ho
ld 

fö
ld

, 
há

z 
|

1 
4. 

ká
t. 

ho
ld 

fö
ld

, 
há

z 
|

1 
4. 

ká
t. 

ho
ld 

fö
ld

, 
há

z 
|

1 
1 k

át.
 h

old
 

fö
ld

, 
ház

 
|

1 
há

z 
1

1 
há

z 
1

1 
há

z 
1

1 
3 

ká
t. 

ho
ld 

fö
ld

, 
há

z 
|

1 
há

z 
1

1 
há

z 
1

1 
5 

ká
t. 

ho
ld 

fö
ld

, 
há

z 
|

1 
3 

ká
t. 

ho
ld 

föl
d 

|
1 

há
z 

1
1 

4 
ká

t. 
ho

ld 
fö

ld
, 

ház
 

|
1 

há
z 

1
4 

ká
t. 

fol
d 

1

há
z 

1
8 

ká
t. 

ho
ld 

fö
ld

, 
ház

 
|

ház
 

1
ház

 
1

ház
 

1
ház

 
1

H
ely

sé
g 

|

1 
K

ish
eg

ye
s

1 
Be

zd
án

1 
K

ish
eg

ye
s

K
ish

eg
ye

s

1 
K

is
he

gy
es

1 
K

ish
eg

ye
s

1 
K

ish
eg

ye
s

1 
K

ish
eg

ye
s

1 
K

is
he

gy
es

1 
K

is
he

gy
es

1 
K

is
he

gy
es

1 
K

is
he

gy
es

1 
K

is
he

gy
es

1 
K

is
he

gy
es

1 
K

ish
eg

ye
s

1 
K

is
he

gy
es

1 
K

ish
eg

ye
s

1 
K

is
he

gy
es

1 
K

ish
eg

ye
s

1 
Bá

cs
al

m
ás

1 
K

is
he

gy
es

1 
K

is
he

gy
es

1 
K

is
he

gy
es

1 
K

ish
eg

ye
s

1 
K

ish
eg

ye
s

1 
K

ish
eg

ye
s

1 
K

ish
eg

ye
s

1 
K

ish
eg

ye
s

1 
K

ish
eg

ye
s

1 
K

ish
eg

ye
s 

|
1 

K
ish

eg
ye

s 
|

1 
Sz
ül
et
és
 

1

27
.

CM 09
.

03
. 2 re re só OS CMCM ©CM re re 00CM 20
.

28
. re 28
.

Os CMSÓ oo CM

B > > > > > x: > >< > >’ >< s >< >< > >

1 
ni

. 
1

>

1 
’HI 

1

>< s - > >< ><

cn0000

1 
19
03
. 

1
1 
18
99
. 

1
18
99
.

1 
18
89
. 

1

00

1 
19
02
. 

1
1 
19
02
. 

1 1 
0061 

1 1 
18
99
. 

1 1 
0061 

1 1 
18
97
. 

1
1 
19
06
. 

1
1 
19
09
. 

1
1 
19
03
. 

1
1 
19
10
. 

1
1 
19
07
. 

1
1 
19
06
. 

1
1 
18
89
. 

1
1 
19
08
. 

1
1 
19
04
. 

1
1 
19
13
. 

1
1 
19
03
. 

1
1 
19
11
. 

1
1 
19
14
. 

1
1 
19
09
. 

1
1 
19
14
- 

1
1 
19
09
. 

1
1 
19
13
. 

1
1 
19
10
. 

1
1 
19
09
. 

1

Sz
ül
ők
 
ne
ve
 

|
A
ny

a
Cs

ab
ai

 E
rz

sé
be

t
Va

rg
a 

Te
ré

z
Cs

ab
ai

 A
nn

a
Ku

rin
 

V
ik

tó
ri

a

1 D
er

ko
vi

cs
 

Bo
rb

ál
a

1 M
és

zá
ro

s 
R

oz
ál

ia
1 C

sá
ki

 B
ri

gi
tta

1 T
óth

 
Ilo

na
1 D

ud
ás

 J
ul

ia
nn

a
Ko

rm
os

 
Bo

rb
ál

a
1 K

ato
na

 
Er

zs
éb

et
De

rk
ov

ics
 B

or
bá

la
1 C

ell
ik 

A
nn

a
1 C

ell
ik 

A
nn

a
Kl

uc
sik

 
Ju

sz
tin

a
1 B

ar
csi

k 
M

ár
ia

1 B
ar

na
 

V
ik

tó
ri

a
1 M

ar
on

ka
 

Te
ré

z
1 K

or
m

os
 

Bo
rb

ál
a

1 V
ar

ga
 

Te
ré

z
Bu

tte
re

r 
Te

ré
z

H
eg

ed
űs

 L
uc

a
Cs

ák
i 

Br
ig

itt
a

H
eg

ed
űs

 
Lu

ca

Ga
vli

k 
Ju

lia
nn

a
Sz

ab
ó 

Er
zs

éb
et

Ill
és 

R
oz

ál
ia

Ka
ma

 
M

ár
ia

Ba
ks

i 
Ve

ro
na

Pá
pi

sta
 

M
ár

ia

A
pa

A
nd

rá
s

A
nt

al
1 P

ál 
1

Is
tv

án

Já
no

s
M

ih
ál

y
1 E

lek
 

1
A

nt
al

M
ih

ál
y

Jó
zs

ef
A

nt
al

Já
no

s
Já

no
s

Já
no

s
K

ál
m

án
M

ih
ál

y
M

ih
ál

y
1 G

yö
rg

y 
|

Jó
zs

ef
Já

no
s

Is
tv

án
La

jo
s

1 E
lek

 
1

La
jo

s
Is

tv
án

Is
tv

án
Lu

ká
cs

Pá
l 

1
A

nt
al

Jó
zs

ef
A

nd
rá

s

R
an

g

pa
ra

nc
sn

ok
al

pa
ra

nc
sn

ok
tit

ká
r

pé
nz

tá
m

ok

tű
zm

es
te

r
tis

zt
he

ly
et

te
s

sz
ak

as
zp

ar
an

cs
no

k
sz

ak
as

zp
ar

an
cs

no
k

őr
m

es
te

r
őr

m
es

te
r

őr
m

es
te

r
kü

rt
ös

tű
zo

ltó
tű

zo
ltó

tű
zo

ltó
tű

zo
ltó

tű
zo

ltó
tű

zo
ltó

tű
zo

ltó
tű

zo
ltó

tű
zo

ltó
tű

zo
ltó

tű
zo

ltó
tű

zo
ltó

tű
zo

ltó
tű

zo
ltó

tű
zo

ltó
tű

zo
ltó

tű
zo

ltó
tű

zo
ltó

tű
zo

ltó

C
sa
lá
d-
 é
s 
ut
ón

év

Si
po

s 
Ri

ch
ár

d 
|

Ke
lle

r 
Bé

la 
I

Fa
bó

 
Pá

l
Ju

ng
áb

el 
G

yu
la

K
or

m
os

 P
ét

er
Sz

ab
ó 

M
ih

ál
y

Sz
ők

e 
D

ez
ső

Ha
jas

 A
nt

al
Sü

ve
ge

s 
Ill

és 
I

Pá
l 

G
yö

rg
y

Ga
vli

k 
Já

no
s 

J
K

or
m

os
 

Is
tv

án
Sz

ab
ó 

Já
no

s
Sz

ab
ó 

Is
tv

án
Lé

ná
rd

 
N

án
do

r
K

el
ec

sé
ny

i 
A

nt
al

M
ajo

r 
Fe

re
nc

Du
dá

s 
Gy

ör
gy

 
I

Pá
l 

Fe
re

nc
M

ati
sa

 
N

án
do

r
Ju

há
sz 

Si
m

on
M

on
do

m 
La

jo
s

Sz
ők

e 
Jó

zs
ef

M
on

do
m 

Jó
zs

ef
Kl

ac
ek

 
Is

tv
án

G
al

am
bo

s 
Is

tv
án

Sin
ka

 
M

át
yá

s
I V

as 
Pá

l 
1

Ba
rn

a 
A

nt
al

Ki
ss 

M
ih

ál
y

Bo
llo

g 
Já

no
s

*
ÍN re VO 00 o< ö CM re só 00 Os

1 
20

-l

CM 22
.

1 
23
.1

1 
24

-l
1 

25
-l

1 
26

.1
1 

27
-l

1 
28

-l
2

9
]

. 
30

j

m

71



1947. január 9-éről terjedelmes jelentés maradt fenn a tagság létszámáról.
A tűzoltóknak tűzvédelmi feladataik mellett akkor egyéb kötelezettségeik is 

voltak. 1947. november 25-én a parancsnokság kijelölte, majd meghatalmazta 
Rácz József és Vass Pál bajtársakat, hogy vegyenek részt a helyi -  krivajai (akkor 
így nevezték Kishegyest) -  „kultúrház” megalakításában, és a megalakult közmű
velődési ház vezetőségébe jelöltessék magukat. Helyettük végül is Lénárd Nándor 
baj társ küldetett ki.

A testületben is volt valamilyen művelődési élet, vannak erre utaló dokumen
tumok. 1947. december 26-ára a topolyai járási belügyi ügyosztálytól engedélyt 
kért a „krivajai” (kishegyesi) Önkéntes Tűzoltó Század műsoros est tartására. A 
rendezvény 19 órakor kezdődött, és 22 óráig tartott. A későbbi évek során ez a 
tevékenység a fiatal tagok számának növekedésével egyre jobban kiteljesedett.

A háború után a helyzet normalizálódásával megkezdődött a tüzoltószázadok 
(testületek) új tagjainak szakmai és elméleti képzése. Egy korabeli dokumentum
ban erre vonatkozó utasítás található:

„A vojvodinai tűzoltók szakkiképzésének ideiglenes előírása
1. A tűzoltóság szakkiképzésének részben a tüzoltószázadban, részben tanfo

lyamokon kell történnie.
Század-kiképzés
1. A század kiképzés a tűzoltó egységek új tagjainak (tűzoltóregruták) szakki

képzésére szolgál.
2. A kiképzés tantárgyai a következők: fegyelmi eljárások ismertetése; szabad 

gyakorlatok és gyakorlatok a tűzoltó felszereléssel; a tűzoltó felszerelések gondo
zása és karbantartása; a tűzoltószolgálat előírásainak rövid ismertetése; a tűzol
tósági rangfokozatok ismertetése; a tűzoltó őrszolgálat előírásainak ismertetése; 
szolgálati jelentések megírása; telefonjelentések felvétele és leadása; tűzesetek je
lentésének és a tűzterjedés megelőzésének különböző módozatainak ismertetése; a 
helyi körülmények ismeretének kiszélesítése a tűzvédelemmel kapcsolatban.

3. A 2. pontban előírt elméleti és gyakorlati oktatásán kívül előadások tartandók 
a tűzoltással kapcsolatos általános ismeretek tárgyaiból (röviden: fizika, kémia, 
építészet, higiénia), valamint a törvényhozatalról, illetve az alkotmányról és po
litikai ismeretekről. Minden tűzoltó testületet elméletileg és gyakorlatilag ki kell 
oktatni, hogy szerencsétlenség esetén elsősegélyt nyújthasson.

Az oktatást mindaddig folytatni kell, míg a testületek az összes fent leírt isme
reteket kellő mértékben el nem sajátítják.”

A tűzoltóregruták képzésének egyik formája volt a „tüzoltóiskola”. Ennek lé
nyege a következő: a testületbe belépett új tagok részére egyéves tanfolyamot, 
iskolát szerveztek. Miután lejárt az egy év, a „tanulók” vizsgáztak. A vizsga idő
pontjáról értesítették a járási önkéntes tűzoltótestület parancsnokságát, a megadott 
időpontra küldjön a vizsgabizottságba tagot. A járás kiküldötte mellett a bizottság
ba a helyi testület is adott vizsgáztatókat.

1947. április 9-én a Járási Tűzoltószövetség kiküldött munkatársa, Mirko 
Cubrilo, a kishegyesi testületből Szabó István és Rácz József, valamint Vidoje 
Markovié, a szekicsi milicista állomás parancsnoka a Vardar Kendergyárban és az
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Omnia moziban tűzellenőrzést tartott. A kendergyárban a vizsgálatot az igazgató, 
a moziban a tulajdonos, Szilágyi Gergely jelenlétében ejtették meg.

A gyárban öt darab minimax tűzoltó készüléket, egy nagy fogatos-, két kézi
fecskendőt, öt vízzel teli hordót, mellettük hat vödröt, 18 méter szövetcsövet, 2 
méter gumi szívócsövet találtak. Volt egy öttagú gyári tűzoltócsapata, akiket a tűz
oltóság képezett ki. A továbbiakban felsorolták, milyen eszközöket kell a gyárnak 
még beszereznie.

A másik helyszín az akkor még magántulajdonban levő Omnia mozi volt. Úgy 
találta a bizottság, a moziban nincs semmiféle tűzoltó segédeszköz, de van egy 
vizes- és egy homokosvödör, két minimax készülék, amely nem működik, ponto
sabban nincs megtöltve.

A bizottság elrendelte, a tulajdonos szerezzen be 5 kilogramm oltóport a készü
lékek töltésére, egy nagy vízzel teli hordót, egy láda homokot és egy új minimax 
készüléket.

Mivel a mozi közelében, a népbizottság udvarában volt a tűzoltótestület, így 
azok időben megérkezhettek volna az esetleges tűz oltására. Filmvetítéskor pedig 
az elkövetkezőkben két tűzoltót kellett kirendelni a moziba.

1947. augusztus 3-án délután 4 órakor a községházán levő tűzoltóotthonban 
rendkívüli közgyűlést tartott az önkéntes tűzoltótestület. A napirenden szere
pelt a vezetőség kiegészítése, a működő tagok beosztása, a működő legénység 
felfrissítése, az egyenruha varratása körüli intézkedés, illetve a legénységi be
osztások megállapítása. A közgyűlésre a fenti jelentésben felsorolt tűzoltók 
mind megjelentek. A nagy horderejű összejövetelről sajnos csak egy szűkszavú 
feljegyzés maradt fenn.

A vezetőség kiegészítéséről megtudható, hogy a testület új parancsnokává Fabó 
Pált, titkárává Czékus István tanítót; szakaszparancsnokokká Hajas Antalt és Sző
ke Dezsőt választották. Rajvezető: Süveges Illés, Gavlik János, Kormos István és 
Pál György.

Az egyenruhavarrás kérdésének megoldására bizottságot választottak Fabó Pál, 
Jungábel Gyula, Vas Pál, Hajas Antal és Sipos Richárd összetételben, akik felada
tul kapták, kérjenek a helyi szabóktól a munka elvégzésére ajánlatot.

A közgyűlési határozat alapján tizenkét darab derékszíjhoz bőr, csatok és gom
bok beszerzésére nyújtottak be igénylést.

Rácz József indítványozta, lépjen a parancsnokság kapcsolatba a hatósággal, 
hogy az a testület részére alsóruhát utaljon ki. Jungábel Gyula ajánlotta, átiratban 
értesítsék az ifjúsági szervezetet, a rendőrséget, a gyárat (kender) és a malmot a 
tűzoltók kiképzéséről.

Az egyenruha varrására már augusztus 6-kán érkezett árajánlat. Csóré Antal 
szabómester 450 dinárért -  cérna és forgalmi adó nélkül -  hajlandó lett volna egy 
öltöny téli ruha -  zubbony és nadrág -  elkészítésére.

Szlivka Mihály augusztus 10-i ajánlata 500 dinár, és a sapka varrása is benne 
volt az összegben.

Kókai Károly ajánlata: minden hozzávaló és cérna nélkül, csupán egy blúz és 
nadrág varrása, „első osztályú munka” 360 dinár. A sapka és a rangjelzések var
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rására nem tudott árajánlatot adni. Ő hajlandó volt valamelyik szakmunkatársával 
megosztva vállalni a munkát.

*

1947-ben a JSZNK elfogadta az önkéntes tűzoltótestületek szervezetéről szóló 
törvényt. Ezzel megerősítette a már létező tűzvédelem rendszerét, amelynek alapja 
a tűzrendőrség és a gyáripari-intézeti tűzoltóegységek munkája, valamint az ön
kéntes tűzoltótestületek működése.

A hatályba lépő törvény szerint az önkéntes tűzoltótestületekben meg kellett 
szervezni a tűzoltást végző és arra alkalmas önkéntes tűzoltóegységet. Az egy
ség parancsnokát a belügyi osztály parancsnoka nevezte ki, illetve mentette fel. A 
törvény kötelezte a tüzoltótestületeket, biztosítsák tagjaikat az állami biztosítóin
tézetnél haláleset vagy teljes, illetve részleges alkalmatlanság esetére, ha az a tűz 
oltásakor, a rendszeres, a rendkívüli gyakorlatokkor meg az oda ki- és visszavonu
láskor következne be.

1948. január 10-én Fabó Pál, a tűzoltóegység parancsnoka a tüzőrségi fogat 
körüli tarthatatlan állapotokra hívta fel a figyelmet. „Több esetben előfordult -  
írja - ,  hogy a tüzőrségi előfogaton csak egy vagy egyetlen ló sincs, vagy ha van, 
azt más célra veszik igénybe.” Arra kérte a helyi népbizottságot, a jövőben má
jus 15-től október 15-ig négy ló, október 15-től május 15-ig pedig két ló álljon 
rendelkezésre a tüzőrségi szolgálatot végzőknek, éspedig „megfelelő” (befogható) 
állapotban, hogy az esetleges tűzhöz azonnal és kellő felszereléssel kivonulhasson 
a testület.

1948 januárjában a helyi népfront bizottságának titkára jelentést kért a testület
től a létszámról.

Az akkori nyilvántartás szerint a tagság létszáma harminc fő volt, ebből hét a 
vezetőség és huszonhárom a legénység állományához tartozott. A vezetőségi tagok 
névsora a következő: id. Fabó Pál, Czékus István, Kurin István, Jungábel Gyula, 
id. Szőke Dezső, Kormos Péter és Szabó Mihály.

Február 15-én átiratot küldött a „krivajai” tűzoltószázad parancsnoksága a helyi 
népbizottságnak, amelyben értesítette, hogy aj árási belügyi osztálynak 7650/1947-es 
számmal beadta az 1947. évi költségvetését. Ugyanabban a beadványban kérte, 
sürgősen jelöljenek ki a testület részére megfelelő otthont.

A feliratban jelzett dátumig a költségvetésről, illetve az otthon kijelöléséről 
sem elfogadható, sem elutasító értesítést nem kaptak, ezért kénytelenek voltak az 
alábbi határozatukat a helyi néphatóság tudomására hozni.

„I. Sajnálattal állapítjuk meg, hogy a Helyi Néphatóság az Önkéntes Tűzoltó 
Testülettel semmit sem törődik, azt áldozatos munkájában nemhogy segítené, ha
nem éppen ellenkezőleg, akadályozza.

II. Az ÖTT, amint az nevéből is látható, önként, minden ellenszolgáltatás nél
kül vállalkozik bajba jutott embertársai segítségére és a közvagyon megvédésére 
(tűzvész, árvíz, földrengés és háború esetén). De mivel a testületnek semmiféle be
vétele nincs, a mentési és egyéb felszereléseinek karbantartási és a mai korszaknak
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megfelelő felszerelésének beszerzési költségeit kénytelen attól a hatóságtól kérni, 
amelynek utasítására az Önk. Tűzoltó Testület megalakult.

III. Szóbelileg már többször, írásban pedig a költségvetéssel egyetemben je
lentettük, hogy felszereléseink javításra szorulnak, és javítási költségeire 28 000 
dinárt kértünk. [...]

V. Minthogy gyakorlatból tudjuk, hogy vész esetén, ha a tűzoltóság felszerelé
sének hiányossága miatt a mentés kifogásolható, ilyen esetben (már több helyen) 
a kivonult vezénylőt és a parancsnokot vonja a hatóság felelősségre, nem törődve 
azzal, hogy mi az oka a felszerelés hiányosságának. Tekintettel arra, hogy mint az
I. pont alatt megállapíttatott, hogy a Helyi Néphatóság bejelentéseinkkel és átira
tainkkal vajmi keveset törődik, miért is bejelentjük, hogy az esetleges vész vagy 
vizsgálati hiányosságért a felelősséget teljes egészében a Helyi Néphatóságra há
rítjuk.”

Az 1947-es törvény 28. szakaszának 1. bekezdése alapján 1948. április 2-án 
Czékus István Krivaja község tűzoltótestületének titkára összehívta a tagságot „fő
gyűlésre”. A gyűlés feladata volt összehangolni a már meglévő testületet az önkén
tes tűzoltóságról hozott új törvény rendelkezéseivel.

1948. április 4-én a Krivaja községi népbizottság termében délután 2 órakor tar
totta „főgyűlését” a tűzoltótestület. Fabó Pál, a tűzoltóegység parancsnoka nyitotta 
meg azt, majd megállapította, hogy a harminckét tagból huszonötén vannak jelen, 
tehát határozóképes a közgyűlés.

Czékus István ismertette a szabadkai népi milícia március 15-én kelt 23/1948-as 
számú leiratát, amely elrendelte a testület átszervezését. Ez azt jelentette, hogy 
elnököt, elnökhelyettest, titkárt, négy igazgató- és három ellenőrző bizottsági tagot 
kell választani.

A jelelőbizottság a testület elnöki tisztségére Szilágyi Pált javasolta, azzal az 
indoklással, hogy ő alapította a testületet; alelnöknek Krizsák Jánost, a krivajai 
népbizottság elnökét, titkárnak Kurin Istvánt, pénztárosnak Jungábel Gyulát; az 
igazgatóbizottság tagjainak Ábrahám Mihályt, Mondom Józsefet, Süveges Illést 
és Rácz Józsefet; a ellenőrző bizottságba Pál Györgyöt, Matisa Nándort és Gavlik 
Jánost ajánlotta. A beterjesztett listát a jelenlevők egyhangúlag megszavazták.

Szilágyi Pál elnök és Krizsák János nem volt jelen a közgyűlésen. Az egység 
parancsnokának indítványára határozatot hoztak, hogy a Fabó Pál, Pál György és 
Gavlik János összetételű küldöttség értesíti őket a megválasztásukról.

Másnap, április 5-én, a testület azonnal megküldte a járásnak a „főgyűlésről” 
szóló jelentését csatolva hozzá a vezetett jegyzőkönyvet, a tagság névsorát és a 
vagyontárgyakról készített űrlapot.

JVo Név Foglalkozás Születés Rang Tagság Szolgálat Tanfolyam
1. Szilágyi Pál földműves 1898 elnök 1948 - -

2. Krizsák János földműves 1918 alelnök 1948 - -

3. Fabó Pál tisztviselő 1899 parancsnok 1929 19 -

4. Kurin István tisztviselő 1915 titkár 1947 1 -
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5. Czékus István tanító 1914 alparancsnok 1947 1 -

6. Jungábel
Gyula magánzó 1899 pénztámok 1925 24 -

7. Kormos Péter cipész 1889 szertáros 1918 30 -

8. Süveges Illés cipész 1902 altiszt 1927 22 -

9. Szabó Mihály földműves 1874 altiszt 1901 47 -

10. Szőke Dezső földműves 1902 szakasz
parancsnok 1933 15 Szeged,

1942
11. Pál György földműves 1899 altiszt 1923 25 -

12. Gavlik János földműves 1900 rajparancsnok 1924 24 -

13. Kormos
István földműves 1897 rajparancsnok 1925 23 -

14. Szabó István bognár 1909 szerelőlegény 1933 15 -

15. Lénárd
Nándor asztalos 1903 szerelőlegény 1933 15 -

16. Kelecsényi
Mihály földműves 1907 szerelőlegény 1938 10 -

17. Pál Ferenc földműves 1889 szerelőlegény 1933 15 -

18. Matisa
Nándor földműves 1908 szerelőlegény 1932 16 -

19. Juhász Simon lakatos 1904 szerelőlegény 1935 13 -

20. Mondom
Lajos földműves 1913 szerelőlegény 1939 9 -

21. Mondom
József földműves 1911 szerelőlegény 1939 9 -

22. Klacek István földműves 1914 szerelőlegény 1941 7 -

23. Galambos
István cipész 1910 szerelőlegény 1944 4 -

24. Sinka Mátyás napszámos 1914 szerelőlegény 1942 6 -

25. Kis Mihály kosaras 1920 szerelőlegény 1945 3 -

26. Bollok János napszámos 1914 szerelőlegény 1946 2 -

27. Homok
József napszámos 1930 szerelőlegény 1948 - -

28. Rózsa Sándor napszámos 1920 szerelőlegény 1948 - -

29. Barna Illés szűcs 1920 szerelőlegény 1948 - -

30. Süli István földműves 1926 szerelőlegény 1948 - -

31. Pap Rudolf mechanikus 1914 szerelőlegény 1948 - -

A „krivajai” Önkéntes Tűzoltó Század tagsága, 1948. április 2.

„Leltár
A »krivajai« Önkéntes Tűzoltó Testület leltárának nyilvántartása a következő:

1. 1 db mozdonyfecskendő
2. 1 db vészfecskendő lajttal együtt
3. 1 db kocsi fecskendő
4. 2 db lajt fából
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5. 12 db szívócső (tömlő) 24 méter hosszban
6. 60 db nyomótömlő
7. 6 db tetőlétra
8. 1 db ravatal
9. 1 db haboltó készülék

10. 1 db minimax készülék
11. 6 db csuli
12. 1 db vízszerző
13. 1 db 3 részből álló gráci dugólétra 2 emelő vasrúddal
14. 1 db 2 részből álló angol dugólétra
Krivaja, 1948. április 5.”

1948. május 20-án a tűzoltóegység parancsnoka átiratában ismételten felhívta 
az akkori néphatóság figyelmét, hogy a közeledő fokozódó tűzveszély elhárítására 
a tűzvédelmi felszerelés egyáltalán nem felel meg a követelményeknek, mert „1. 
mindhárom fecskendő szívó és nyomó dugattyúi ki vannak kopva, ezek újonnan 
való becsiszolása elkerülhetetlenül szükséges és sürgős,

2. a kocsi és vészfecskendőkben a rúd annyira rövid, hogy vész esetén a kivo
nuló tűzoltókra, valamint a vontató lovakra életveszélyt jelent,

3. mindhárom fecskendő szívó és nyomótömlői sürgős javítást igényelnek,
4. a szerkocsi egyáltalán nem vontatható ki, mert azon semmiféle felszerelés 

nincs, a kocsi le van szerelve,
5. a felszerelés kiegészítésére feltétlen szükséges legalább 10 vízmerő vödör, 4 

pár facipő (nagy), 10 vasvilla, 10 ásó-lapát, 6 füstszűrő szivacs és 6 fustszemüveg,
6. a tűzvédelmi felszereléshez tartozó csuli (kézi fecskendők) sürgősen kija

vítás végett bevonandók, és azok az önkéntes tűzoltószázadnak átadandók, mert 
ezek vész kezdetén az első mentési munkálatoknál múlhatatlanul szükségesek,

7. a vízhordó lajtok állandóan töltve készen álljanak a kivonulásra, azokat köl
csönadni egyáltalán nem volna szabad,

8. a fokozódó tűzveszélyre való tekintettel szükséges, hogy június 1-től szep
tember 1-ig állandóan 4 ló (2 pár) tartson tűzszolgálatot, és ezen tűzszolgálatra 
beosztott fogatokat más célra igénybe venni nem szabad,

9. többször jelentettük, hogy a szertárba idegen egyének is bejárnak, és onnan kü
lönböző felszerelési tárgyakat elvisznek vagy kölcsönadnak, és azokat vissza sem hoz
zák vagy megrongálják, s ennek következtében elveszett 2 darab dugólétra, 1 létra 
pedig el van törve, a hiányzó és eltörött létrák sürgősen pótlandók. Kérjük a szertár 
kapura olyan zár felszerelését, melyet a szertároson kívül senki ki nem nyithat, mert 
ellenkező esetben a felszerelés hiányossága végett felelősségre senki sem vonható...”

*

1949. április 8-án Fabó Pál, az önkéntes tűzoltószázad parancsnoka a községi 
népbizottságnak átiratot küldött, amelyben kérte a tüzkészültség tiszteletben tar
tását.
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„A fokozódó tűzveszélyre való tekintettel kérem a községi néphatóságot, hogy 
folyó év május 1-től kezdődőleg állandóan 4 ló és kocsis tartson úgy éjjel, mint 
nappal tűzkészültséget, és ezen tűzkészültségre kirendelt fogatokat más beosztás
ra semmi körülmények között sem szabad igénybe venni, nehogy előforduljanak 
olyan esetek mint a múlt évben, hogy a tűzkészültségre beosztott fogatokat más 
munkára küldték ki, és így a tűzkészültség teljesen fogat nélkül volt. Itt hozom 
tudomására a néphatóságnak azt is, hogy a legutóbbi tűzeset alkalmával a község 
teljesen fogat nélkül volt, úgyhogy a tűzoltóság kivonulása éppen a fogat hiánya 
miatt 10-15 percet késett.

A múlt évi átiratomban kértem, illetve jelentettem a néphatóságnak, hogy a 
tűzfelszerelés hiányos, ezek a hiányok még mindig fennállnak, miért is ismételten 
kérem a helyi néphatóságot, hogy az alant jelzett hiányok pótlásáról még idejében 
intézkedni szíveskedjen.

10 db ásó-lapát nyéllel,
10 pár nagy férfi facipő,
10 db vödör, illetve a már meglévő kiegészítése,
2 db füstszűrő szivacs,

10 db vasvilla nyéllel és
1 kézi gyógyszertár első segélyhez.
Ezen fent jelzett tűzfelszerelés nélkül a tűzoltóság ütőképessége nem kielégítő, 

miért is ezek pótlása múlhatatlanul szükséges.
A fentiek ismételt kérése mellett felhívom a néphatóság figyelmét, hogy a tűz

veszély évente a következőképpen tagozódik:
1. A fokozódó tűzveszély május 1-től szeptember 30-ig tart, mikor is 4 ló és 2 

kocsis állandó tűzkészültséget tart.
2. A csökkentett tűzveszély szeptember 30-tól május 1-ig tart, amikor 2 ló és 1 

kocsis tarthat állandó tűzkészültséget, és a tűzveszélyre beosztott fogatokat semmi 
körülmények között sem volna szabad más munkára igénybe venni.”

A XX. század elején bevezetett, majd rendszeresített aratási-cséplési tűzőrséget 
az államhatalom, a politikai rendszer változásai ellenére folyamatosan megszer
vezték. Az állandó tűzőrség június 28-tól augusztus 30-ig tartott. A parancsnokság 
a beosztás tudomásul vételekor figyelmeztette a bajtársakat, hogy tűzszolgálati 
beosztásukat „a legpontosabban tartsák be. Ha valamelyikük a jelzett beosztási 
napján úgy el lenne foglalva, hogy azon a napon szolgálatba menni nem tudna, 
úgy tartozik helyettesről gondoskodni, de az csak tűzoltó lehet. A meg nem jelenés 
gazdasági szabotázst jelent, és ez szerint büntettetik.”

Nem volt mindig zökkenőmentes a tűzőri szolgálat. Az alábbi esetet Fabó Pál 
parancsnok azonnal jelentette is a rendőrségen. Az eset provokációgyanús volt, 
hála az őrparancsnok éberségének, a veszélyt sikerült elhárítani. 1949. július 18-án 
este fél 10-kor megjelent a tűzőrségen egy magát UDBA-snak valló egyén, és 
kocsit akart igénybe venni a tűzszolgálatra beosztott fogatok közül, hogy ő 
Lovcenacra utazhasson. Faragó József őrparancsnok azt megtagadta azzal az in
dokkal, hogy a tűzszolgálatra beosztott kocsik más célra semmiképpen nem ve
hetők igénybe. Az UDBA-s megfenyegette az ügyeletest, mondván, ha ő úgy kí-
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vánja, akkor minden kocsinak mennie kell, Faragóak pedig vele gyalog Topolyá
ra. Ezután elrendelte az őrparancsnoknak, hogy másnap 14 órakor jelentkezzen 
Lovcenacon a milícián, ahonnan őt továbbkíséri.

„Kérem a helyi Néphatóságot -  írja Fabó Pál parancsnok -, hogy a fentieket 
vizsgálja ki, és jelentse úgy a belügyi, valamint az UDBÁ-nak is, mert ezek után a 
tűzőrséget tartani csak akkor lehet, ha itt állandó milicia kirendeltség lesz, hiszen 
egyetlen önkéntes tűzoltó sem köteles tűrni a hatóság gorombáskodását, amikor 
mi minden ellenszolgáltatás nélkül önzetlenül vállaljuk felebarátaink vagyoni és 
testi épségének őrzését.”

1949. augusztus 21-én délelőtt 10 órára a „tűzoltó század” parancsnoksága ne
vében Fabó Pál testületi elnök és Kormos Péter titkár meghívta „a volt rendőrségi 
laktanyán” tartandó rendes évi közgyűlésre Krizsák János, Ábrahám Mihály, Fabó 
Pál, Czékus István, Szőke Dezső, Hajas Antal, Pál György, Kormos Péter, Szabó 
Mihály, Gavlik János, Kormos István, Pál Ferenc, Süveges Illés, Matisa Nándor, 
Galambos István, Szabó István I., Juhász Simon, Lénárd Nándor, Jungábel Gyula, 
Sinka Mátyás, Kis Mihály, Keszeg József, Szabó István II., Bollog János, Süli 
István, Barna Illés, Klacek István, Homyák István, Homok József, Vikor János, 
Lénárd József, Csordás Mihály, Nagy Farkas István, Nagy János Bandi, Rubus 
András és Mondom József működő és választmányi tagokat. Ők szinte valameny- 
nyien tudomásul vették a meghívást, és kézjegyükkel ellenjegyezték a meghívót.

„Tekintettel a közgyűlés sürgősségére, a tagok meg nem jelenése esetén 1 óra 
múlva a közgyűlés meg lesz tartva, tekintet nélkül a tagok számára.”

Napirendre került a régi választmány elmúlt (1948.) évi jelentése, a pénztári 
beszámoló, a számvizsgáló bizottság jelentése és a régi vezetőségnek a „felment
vény” megadása.

„A mali Idjosi Önkéntes tűzoltó testület vezetősége és működő legénységé
nek névsora: Sipos Richard főparancsnok, Keller Béla alparancsnok, Fabó Pál 
titkár, Jungábel Gyula pénztáros, Kormos Péter tűzmester, Szabó Mihály segéd
tiszt, Szőke Dezső szakaszparancsnok, Hajas Antal szakaszparancsnok, Süveges 
Illés szakaszvezető [rajparancsnok -  V. G.], Pál György szakaszvezető, Gavlik 
János szakaszvezető, Kormos István tizedes, Szabó János közlegény, Szabó István 
közlegény, Lénárd Nándor közlegény, Kelecsényi Mihály közlegény, Major Fe
renc közlegény, Dudás György közlegény, Pál Ferenc közlegény, Matisa Nándor 
közlegény, Juhász Simon közlegény, Mondom Lajos közlegény, Mondom József 
közlegény, Szőke József közlegény, Klacek István közlegény, Galambos István 
közlegény, Sinka Mátyás közlegény, Vas Pál közlegény, Barna Antal közlegény, 
Kis Mihály közlegény, Bollog János közlegény.”

A versenyzésben, a díjak learatásában a háború után nem jeleskedett a testület.
1948-ig az egyesület tagjai szinte kivétel nélkül felnőttek voltak. Ettől az időtől 
kezdve sok ifjú, néhány leány és pionír képezte a tagság zömét, annak csaknem 
hetven százalékát. A testület a fiatalokra támaszkodott, hisz volt bennük életerő, 
számítottak rájuk a versenyeken. Ennyi fiatal ellenére, mégsem arattak dicső győ
zelmeket, 1949-ben nyertek először első díjat Topolyán, egy kis bronz tűzoltó
szobrot.
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„Ekkora hanyatlás, visszafejlődés! -  kesergett az akkor legidősebb tűzoltó, Gavlik 
János. -  Ennek talán egyik legnagyobb oka -  folytatta -  az, hogy most csak túl fiatalok, 
15-18 éves és csak idősebb 30-35 éves felüli tagjai vannak az egyesületnek. Az idősek 
már nem olyan alkalmasak versenyen való részvételre, a fiatalok meg sok esetben ser
dülő korban vannak, nincs fegyelem náluk. A maguk esze szerint csinálnak mindent, 
nem hallgatnak ránk, idősebb bajtársakra. Kellenének 20-25 éves tagok, ezekre lehet
ne legjobban számítani a versenyeken.”

A Kishegyest Önkéntes Tűzoltó Testület 
(újbóli) megalakítása

Az 1947-es önkéntes tűzoltótestületekről szóló törvény 26. szakasza alapján az 
államvezetés a Szerb Népköztársaság egész területére egységes érvényű szabvány
szabályzatot hozott az esetleges félreértések elkerülése végett, amit a Hivatalos 
Közlöny 32. számában, 1949. június 18-án jelentetett meg. Ennek értelmében a 
tűzoltótestületeknek évi közgyűlést kellett tartaniuk, és szabvány alapján ki kellett 
dolgozni, valamint elfogadni a maguk testületi alapszabályzatát.

1961-ben és 1962-ben a néhai Szabadkai járásnak a kishegyesi népbizottság 
statisztikai adatokat küldött a helyi tűzoltóság létszámáról, annak felszereléséről. 
Mindkét irat 1949. június 19-ét tünteti fel a testület alapításának dátumaként, de 
csak az 1950. március 5-én tartott közgyűlésén fogadták el az alapszabályzatát.

A közgyűlés által elfogadott alapszabályzatot, a 
testület jegyzékbe vételének és regisztrálásának ké
relmét, valamint a kért dokumentumokat másnap 
megküldték az illetékes járási belügyi szervnek. A 
népi milícia kapitánysága, topolyai járási belügyi tit
kárságának kirendeltsége 1950. június 14-én csak azt 
igazolta, hogy a kishegyesi Önkéntes Tűzoltó Testület 
által hozzájuk beadott szabályzata azonos a szabvány
szabályzattal, amit engedélyezett. Ugyanakkor a jegy
zékbe vételre és regisztrációs kérelemre sokáig nem 
kaptak választ. A testület regisztrálását a járási bel
ügyi osztály október 30-án kiadott 10956/50-es számú 
igazolása bizonyítja.

Az 1950. évi alapszabályzat

A szabványszabályzat 53. szakaszban rendelkezik az 
önkéntes tűzoltótestületről.

Az első négy szakasz az általános tudnivalókról szól: 
a testület neve, székhelye, működésének tere a kishegye-

I. díj. Topolya, 1949 si helyi népbizottság területe.
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Az 5. szakasz a testület céljait és feladatait határozza meg. Az önkéntes tűzoltó
testület a lelkiismeretes polgárok önkéntes szervezete, amely azzal a céllal alakult, 
hogy önzetlenül és önfeláldozóan szolgálja a közösség érdekeit. Védelmezze, tűz 
esetén mentse a köz-, a szövetkezeti és a magánvagyont, valamint a polgárok éle
tét. Terjessze, népszerűsítse, erősítse az önkéntes tűzoltóság céljait és eszméjét.

Mindezt természetesen -  és itt jön be az eddigi ideológiamentes szervezetbe a 
politika -  a népfelszabadító háború vívmányainak szellemében, ápolja és fejlessze 
népeink testvériségét, egységét, segítse és biztosítsa az országnak a szocializmus 
szellemében történő kiépítését, fejlessze, nevelje a Jugoszláv Szövetségi Népköz- 
társaság iránti hazaszeretetet.

A 6. szakasz az önkéntes tűzoltóság feladatait határozza meg: a közvetlen fel
adatok végrehajtására tűzoltóegységet szervezni; tűzvédelmi intézkedéseket hozni, 
felkészülni és közvetlenül részt venni a tűz oltásában, az elemi csapások, szeren
csétlenségek elhárításában. Tanfolyamokon, előadásokon szakmailag felkészíteni a 
tűzoltóságot, mindezt a tűzrendőrséggel, a hatóságokkal, az intézményekkel és más 
szervezetekkel egyetemben; feladatuk továbbá a tűzrendőrség illetékes szerveivel a 
testület területén megszervezni a tűzmegelőzést, a hatóságokat segíteni feladataik 
végzésében. Végezetül a különböző társadalmi szervezetekkel együtt munkálkodni 
kell a tagság, valamint a lakosság művelődési és tudásszintjének emelésén.

A testület szervei: a) közgyűlés, b) igazgató és c) felügyelőbizottság.
a) A közgyűlés a legfelső igazgatási szerv, munkája nyilvános, lehet rendes és 

rendkívüli. A rendes, a szokásos évi közgyűlés januárban, a rendkívüli szükség 
esetén tartandó. A közgyűlés megtartása nem tűr halasztást, azt -  függetlenül 
a jelen lévő tagok számától -  meg kell tartani. A határozatokat szótöbbséggel 
fogadják el.

A közgyűlés illetékessége volt többek között az igazgató és a felügyelőbizott
ság megválasztása; a tűzoltószövetség járási közgyűlésébe küldöttek delegálása, 
ezek egyike kötelezően a tűzoltóegység parancsnoka volt. A testület érdemes tag
jainak dicsérő oklevelet, jutalmat osztott; tiszteletbeli tagokat választott; döntött 
a tagsági díj összegéről, a kizárt tagok fellebbezéséről. Elfogadta a zárszámadást. 
Határozott a társadalmi vagyon igazgatásának módjáról. Döntött a testület meg
szüntetéséről stb.

b) Az igazgatóbizottság a közgyűlés végrehajtó szerve, annak tartozott felelős
séggel. Összetétele: a testület parancsnoka alelnöki minősítésben, a parancsnok 
helyettese, a titkár, a pénztámok, a rajparancsnokok, a szertáros adjutáns, az egész
ségügyi és művelődési csoport vezetője, ha létezett ilyen alegysége a testületnek. 
Mandátuma három évre szólt.

Feladati közé tartozott az ügyviteli és pénzforgalmi teendők. Javaslatokat tehe
tett a helyi népbizottságnak a tűzoltó eszközök vásárlására, a szertár bővítésére. A 
tagság számára továbbképző tanfolyamokat, művelődési és ismeretterjesztő előa
dásokat szervezett, népszerűsítette a tűzoltóeszmét és -munkát. Az új tagok felvé
telét végezte, a rendszertelen tagokat törölte a nyilvántartásból, és a tagok kizárása, 
a dicséretek, a jutalmak, valamint a megrovások ügyében döntött.
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Az igazgatóbizottság minden egyes tagjának külön-külön is megvolt a maga 
kötelessége.

c) A felügyelőbizottság a közgyűlés választott ellenőrző szerve. Három-öt 
tagból állt, mandátuma három évre szólt. A közgyűlés meghatározta feladatokat 
végezte. Tagjai és azok helyettesei semmiképpen sem kerülhettek ki az igazgató
bizottság tagjai közül.

Ha a bizottság valamilyen szabálytalanságot észlelt az igazgatóbizottság tagja
inak munkájában, azonnal összehívhatta a rendkívüli közgyűlést.

A testület tagsága: 1. működő, 2. tiszteletbeli és 3. pártoló tagok.
1. A működő tag, aki aktívan dolgozik a tűzoltótestületben, illetve a testület egy 

másik egységében.
Rendes tagnak számítanak a tartalékos tűzoltók a tűzoltóegységben eltöltött 

aktív húsz év szolgálat után, illetve azok, akik betegségük miatt alkalmatlanok a 
szolgálatra, esetükben erről a közgyűlés dönt.

2. Tiszteletbeli taggá a közgyűlés olyan egyéneket választhat, akik kivételes 
érdemeket szereztek a testület és a tűzoltóeszme népszerűsítésében.

3. Pártoló tagok személyes példájukkal, ingyenes szolgáltatásaikkal, pénzado
mányaikkal támogatják a testületet.

A testületi tagság megszerzése: bármely személy lehet a testület tagja, aki ele
get tesz a tűzoltótörvényben megszabott feltételeknek.

A tagság elnyerésére írásbeli nyilatkozatot kell az igazgatóbizottságához be
nyújtani, amelyről a bizottság dönt.

Tiszteletbeli és pártoló tag lehet fizikai és jogi személy.

A tagok jogai és kötelességei
A működő és a tiszteletbeli tagoknak aktív és passzív választójoga van, a testü

let minden szervébe beválaszthatták őket; megválaszthatták a tűzoltóegység ope
ratív végrehajtó funkciójának végzésére, ha volt ilyen szakmai képesítésük. Ezeket 
a tagokat munkájukért megdicsérhették, megjutalmazhatták.

A tiszteletbeli tagok nem választhattak, nem voltak választhatók.
A működő tag köteles volt ingyen, pontosan, önfeláldozóan és lelkiismeretesen 

végezni feladatát. A szolgálatban és azon kívül is szabályszerűen, az előírásokat 
tiszteletben tartva kellett eljárnia, őriznie az állam érdekeit és a JSZNK demokra
tikus irányvonalát.

A tagság megszűnése: 1. önkéntes kilépéssel, 2. a tagsági státus törlésével és
3. kizárással.

1. A tag mindenkor kiléphetett a testületből, ha szándékát írásban közölte 
az igazgatóbizottsággal. Szándékának bejelentése után mindaddig köteles volt 
az egységben szolgálatot teljesíteni, amíg az igazgatóbizottság fel nem mentet
te. A bizottság tizenöt napon belül döntött a kilépési szándékáról. Kivétel, ha a 
szándéknyilatkozatot beadó lakhelyet változtatott, ilyen esetben azonnal dönteni 
kellett.
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2. A nyilvántartásból olyan tagokat töröltek, akik munkahelyi vagy családi 
okok miatt elhanyagolták kötelességüket, elköltöztek vagy betegség miatt hosz- 
szabb ideig akadályoztatva voltak az aktív munkában, de nem nyilatkoztak még 
kilépési szándékukról.

3. Az igazgatóbizottság kizárhatta a testületből azokat, akik vétettek a társa
dalmi szabályok ellen, felelőtlenül viselkedtek, nem tisztelték a tűzoltói szolgálat 
szabályait, a társadalom érdekei ellen működtek, vagy életvitelükkel és munká
jukkal rombolták a testület tekintélyét. Minden további nélkül kizárhatta a tagság 
soraiból a bíróság által elítélt olyan személyeket, akiktől megvonták polgári jogaik 
gyakorlását. A kizárás lehetett ideiglenes és végleges. A kizárást a közgyűlésnek 
meg kellett erősítenie.

A kizárt tag fellebbezhetett. Ha helyt adtak fellebbezésének, visszanyerte tag
sági jogát. A véglegesen kizárt tűzoltó a testületek magasabb fórumaiban betöltött 
tisztségét is elveszítette.

A testület vagyona és anyagi eszközei
A testületnek lehet vagyona, amellyel rendelkezhet. A társadalom kiadásaiban 

helyet kapott a tűzoltóegységek felszerelése, tűzoltási eszközei beszerzésének 
pénzelése.

A testület anyagi eszközei:
1. az illetékes állami szervek juttatása,
2. a tagság hozzájárulása,
3. a polgárság és a jogi személyek adományai, segélyei,
4. a társadalmi rendezvények bevételei és egyebek.
A kishegyesi tűzoltótestület jogi személy, harmadik személlyel szemben a tes

tület elnöke és titkára képviseli.

A tűzoltóegység
A testületnek a társadalmi eredmények megőrzése és a tűzvédelmi feladatok 

végrehajtása céljából tűzoltóegységet kell alakítania. Mindegyik rendes tag köteles 
a tűzoltó- vagy valamelyik művelődési, illetve ismeretterjesztő egység tagja lenni. 
Ha a helység területén szükség mutatkozik, a testület két vagy több tűzoltóegysé
get is szervezhet.

A tűzoltóegységnek lehetett egészségügyi és ifjúsági szakasza
Az egészségügyi szakasz feladata a tűzben vagy más szerencsétlenségben meg

sérült személyeket elsősegélyben részesíteni, tagjait felkészíteni erre a feladatra, 
és részt venni a Vöröskereszt akcióiban.

Az ifjúsági szakasz a tizennégy-tizennyolc év közötti ifjakat készítette fel a 
tűzvédelmi feladatokra, mindezt a népfelszabadító háború szellemében. A fiata
lokat elsősorban a korosztályukat, korosztályuk egészségét fenyegető veszélyek 
elhárítására kellett beosztani.
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A testület művelődési és ismeretterjesztő szakasza
Feladata megismertetni a tömegekkel az önkéntes tűzoltóság céljait és eszméit. 

Lehetnek zenei, színjátszó, sakk- és más alosztályai.
A tűzoltóegység keretében szerveződő művelődési és ismereterjesztő szakasz

nak egyenruháját, a tagság rangjelzését, tűzoltójelvényét, zászlaját, szakvizsgáját, 
ügyviteli és pénzügyi működését illetően külön szabályzatot hoztak.

A testület megszűnése
A testület megszűnik,
1. ha a közgyűlés ilyen határozatot hoz,
2. ha az illető állami szerv feloszlatja.
A megszűnésről szóló határozat akkor érvényes, ha a működő tagok kétharma

da arra szavaz, de csak az illetékes állami közigazgatási szerv jóváhagyásával lesz 
hatályos.

A megszűnést jóváhagyó közigazgatási szerv gondoskodik arról, hogy a 
testület társadalmi vagyonából kiegyenlítsék az esetleges tartozásokat, annak 
fennmaradó része pedig a népbizottság kezelésébe kerül, és csak tűzvédelmi 
célokra fordítható.

A szabványszabályzatban nem esik szó a tagok eskütételéről. A testület le
véltárában viszont van egy eskütételi dokumentum. Rubus András zenész 1949. 
szeptember 1-jén lépett be a testületbe. A belépésekor a következő esküszöveget 
mondta:

„Én, Rubus András ezennel fogadom, hogy az Önkéntes Tűzoltó Századnak 
önkéntesen és önérdek nélkül rendes és pontos működő tagja leszek. Becsületsza
vammal kötelezem magamat, hogy a Század szolgálati és alapszabályait, valamint 
a parancsnokság minden határozatát pontosan megtartom.”

A háború után a testület berkeiben meglehetősen zilált állapotok uralkodtak, 
ami kedvét szegte a tűzoltóság mellett jóban-rosszban évtizedeken át kitartó idős 
bajtársaknak. Ezek egyike volt Kormos Péter, aki harminckét éven át szolgálta a 
nemes ügyet.

1950. április 23-án levélben „bajtársi szeretettel” kéri a testület parancsnoksá
gát, tekintettel korára és elfoglaltságára, mentsék fel szertárosi tisztsége alól. Má
jus 29-én tárgyalta a testület vezetősége az idős tűzoltó kérelmét, amit a jelenlevők 
csak részben fogadtak el. Úgy döntöttek, a szertárosi tisztség névleg továbbra is 
Kormos Pétert illeti meg, segédéve Kis Mihály tűzoltót nevezték ki. A javaslatot 
egyhangúlag elfogadták.

Ezen a május végi ülésen Fabó Pál parancsnok örömmel jelentette, hogy 
végre nők is jelentkeztek tagfelvételi kérelemmel: Keszeg Mária, Keszeg Bor
bála, Kovács Mária, Karna Gizella, Brezovszki Rózsa, Gubanics Piroska, Du
dás Erzsébet, Nuszpan Erzsébet, akiket három hónapos próbaidőre fel is vettek 
a testületbe.

Az önkéntes tűzoltóság részére rendszeresen szerveztek különböző szintű ver
senyeket, amelyeken kötelező volt a részvétel. Az esetleges távolmaradást nyomós 
okokkal kellett igazolni.
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1950. november 9-én a járási testület felszólította a helyi vezetőséget, igazolja, 
miért nem vett részt a „Bács Topolai Járási tűzoltó versenyen”.

„A járási versenyen meg nem jelenés súlyos szabálytalanság volt, és azt, ha 
elfogadható indok miatt nem jelent meg, azt azonnal kellett volna jelenteni a járási

Az 1950-es pecsét

A parancsnokság tagjai 1950-ben. A földön ülnek (balról jobbra): ?, Süveges Illés, 
Juhász Simon, Galambos István, ?; a pádon ülnek: Pál Gyögy, Hajas Antal, Czékus 

István, Fabó Pál, Krizsák János, ?, id. Szőke Dezső, Pál Ferenc; állnak: Keszeg József, 
Klacek István, Szabó István, Lénárt József, ?, Gavlik János

Szövetségnek. Ezért ezt a mulasztást azonnal igazolja a vezetőség, amely nem iga
zolással csakis újabb mulasztást követnek el” -  írta felszólító levelében Bagi János 
járási tűzoltóparancsnok.
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Ugyanazok sapkában, sisakban

November 15-én Fabó Pál parancsnok a járási szövetség felszólítására azonnal 
válaszolt: „304/950 számú átiratukat igazolva értesítjük a Szövetség vezetőségét, 
hogy a járási tűzoltó versenyen a kishegyesi önk. tűzoltó testület a kedvezőtlen 
időjárás (eső) miatt nem vett részt.

Közöljük, hogy a versenyt megelőző parancsnoksági ülésen egyetemlegesen 
úgy határoztunk, hogy rossz idő esetén a következő vasárnap lesz megtartva.

Kishegyes, 1950. november 15.
Fabó Pál, parancsnok”

Az újjáalakult tüzoltótestület nem volt a néphatóság kedvence. Nagyon szűk- 
markúan mérte az anyagi támogatást. Volt olyan esztendő, amikor egyetlen dinárt 
sem juttatott a működésre. 1950-ben 76 756 dinár volt a testület bevétele. Ebben 
az összegben szerepel az 1949-es pénzügyi év maradéka, vagyis 45 140 dinár, a 
rendezvények tiszta bevétele 29 606, és egyéb bevételből 2010 dinár. A népbizott
ság semmit sem utalt át. A szűkös anyagiakkal mégis okosan gazdálkodtak, az évi 
kiadásuk 66 723, a pénztári maradék 10 033 dinár volt.

1951. január 14-én tartották a testület 1951. évi közgyűlését. A testület létszá
ma ekkor: hat altiszt, a legénység huszonhat fő, tizenkét ifjú és nyolc nő, összesen 
tehát hatvan tag.

A beszámolóban szó volt a női csoport elsősegély-kiképzéséről, valamint a 
tavaszi hónapokban két hónapon keresztül tartott politikai kultúr- és művelődési 
előadásokról. Ennek előadói Szabó István, Oláh Béla, Hajas Antal és id. Szőke
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Dezső voltak. A hallgatók májusban mintegy harmincketten a járási bizottság je
lenlétében sikeresen levizsgáztak. Beszámoltak az otthonban folyó építkezés fo
lyamatáról, a négyszáztizenöt önkéntes kézi és fogatos munkájáról, az épületanyag 
szállításáról és a tanya lebontásáról; az előző évben végzett tűzvédelemről. A csép
lőgépek ellenőrzését két-két tűzoltó végezte, az otthonban pedig állandóan hárman 
teljesítettek szolgálatot.

A mozi-, a művelődési- és egyéb előadások körülbelül havi hatvan-hetven órát 
jelentettek.

Vigyünk egy kis vidámságot is a sok komoly dolog közé. A néhai topolyai 
Járási Magyar Népszínház vándorló társulat tagjaival esett meg ez a vidám 
történet, a feketicsi tűzoltó esete, amelyet Nagygellért János a színház jeles 
színésze örökített meg a 7 Nap színházi naplójában. Álljon itt írásának az ezt 
megörökítő részlete:

...írás közben Feketicsről jut eszembe egy eset, amit bekeretezve, külön fe
jezetként helyeznék el a Naplóban.

Sterija Fölfuvalkodott tökfejével érkeztünk meg a faluba. Az előadást az 
ifjúsági otthon színpadán tartottuk, és össze is jött szépen a közönség. Elkövet
kezett a kezdés ideje. Már vagy háromszor csöngettünk, s miután nem tudtuk 
kivárni, hogy elüljön a lárma, amely az ifjúság ama rétegéből zengett, akik csak 
az előadás utáni tánc okából tiszteltek meg bennünket jelenlétükkel, megkezd
tük az előadást.

Az első jelenet javában pergett, amikor egy -  a színházunk történetében -  
egészen egyedülálló dolog történt.

Igazgatónőnk, Dimitrijevié Mara, aki az úrhatnám papucsosnét alakította, 
játék közben visszafordult a színpadfenék felé, és ott -  a nyílt színen -  szembe 
találta magát az ügyeletes tűzoltóval. Igaz. Úgy ahogy mondom. Az előadásra 
kirendelt ügyeletes tűzoltó teljes díszben, kisbabával, övvel, Flórián-csákóval a 
fején ott pompázott a nyílt színpad egyik szögletében és angyali nyugalommal 
szemlélte az előtte alig egy méternyire lejátszódó jelenetet.

Mi, akik a színfalak mögül vártuk jelenésünket, csak arra lettünk figyelme
sek, hogy Mara szövegmondás közben hátra dugja a kezét, és egyre integet. 
Eleinte nem tudtuk mire vélni a dolgot, csak akkor értettük meg, amikor valaki 
közülünk fölfedezte a hivatalos ábrázatú Flórián-utódot... Mit lehetett volna 
mást tenni, mint hogy egyikünk benyúlt a színpadra és gallérjánál fogva kicibál- 
ta onnan az öreget.

De mi lett ebből?
A nagybaj szú tűzoltó, aki tudatában volt hivatalos minőségének, a legerélye

sebben tiltakozott eljárásunk ellen. Mély basszusa csak úgy recsegte a fenyegető 
szavakat, hogy őneki a színészek nem írhatják elő, hol tartózkodjon, mert ő 
már akkor tűzoltó volt, amikor még a mi apánk is a porban játszott, és hogy ő 
mindig, minden előadáson így szokott... Egyrészt azért, hogy jobban lásson, 
másrészt pedig így nagyobb az ellenőrzési áttekintés. Aztán elkezdte sorolni 
a szabályzati pontokat. Mindezeket olyan meggyőzően dörögte el, hogy el is
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hittük szóról-szóra neki, s már csak azért könyörögtünk, hogy halkabbra fogja, 
mert lehetséges, hogy van a közönség között olyan is, akit esetleg jobban érde
kel az előadás, mint az önkéntes tűzoltótestület szabályzata.

Szerencsére sikerült elhallgattatni a harcias öreget, és így komolyabb baj 
nem történt. A szereplőkre sem hatott különösebben a kulisszák mögötti rögtön
zött jelenet, mert már elég gyakorlatuk van ahhoz, hogy szereplői legyenek az 
ilyen játéknak is...

De térjünk vissza mondandónkhoz: a testület további feladatai közé tartozott, 
hogy ellenőrize a szövetkezet gazdasági udvarát; az állami üzemeket és vállalato
kat: a kendergyárat, a Zitoprometot stb.; udvarok ellenőrzése cséplési jog megadá
sa ügyében stb.

Volt az évi közgyűlésnek egy felhangja, amire akkor senki nem figyelt oda: 
„a parancsnok leváltása -  hanyatlás látszólagos”, amelynek végkifejlete május 16-án 
következett be.

*

A színházterem történetének szempontjából érdemes idézni az 1951 .január 11 -én 
tartott tűzbiztonsági szemlét. A négytagú bizottság Fodor Mihály könyvelő, a szö
vetkezet képviselője, Fabó Pál, a tűzoltószázad parancsnoka, Hajas Antal szakasz
parancsnok, Krizsák János, a helyi népbizottság megbízottja összetételben végig
járta, és tűzbiztonsági szempontból ellenőrizte a nagytermet, a kiegészítő helyisé
geket (színpad, erkély, filmvetítő helyiség), majd a következőket állapította meg:

„A vetítőhelyiség megfelel rendeltetésének. A karzaton 110 ülőhely van, biz
tonság szempontjából azonban veszélyes, mert csak egyetlen lejárata van. Tűz ese
tére az erkély másik oldalán is kell lejáratot nyitni, egyébként megfelel.”

A színházteremnek a két kijárati ajtaja nagy és két-, a főbejáraté háromszár
nyas, jól biztosítják a menekülést. Ami a székek elhelyezést illeti, a bizottság meg
jegyzése, hogy a fal mellett legalább másfél méter helyet kell hagyni a kivonulásra. 
(A megállapításból az a következés vonható le, hogy ekkor még nem voltak rögzí
tett széksorok.) Az ajtók irányában is másfél-másfél méteres járatot kell hagyni az 
esetleges tűz esetére. Egyéb kifogás nem volt.

A színpad és a mellékhelyiségek megfeleltek a követelményeknek.
A bizottság tagjainak egyöntetű véleménye az volt, hogy a színházterem ke

zelőjének a fenti hiányosságokat figyelembe kell vennie és mielőbb orvosolnia. 
Ellenkező esetben az önkéntes tűzoltószázad egy esetleges tűzvész esetére sem
miféle felelősséget nem vállal. Továbbá felhívták az illetékesek figyelmét, a szín
házteremben mindaddig semmiféle rendezvény tartását ne engedélyezzék, míg az 
észlelt rendellenességeket ki nem küszöbölik.

A falu művelődési élete, elsősorban a műkedvelő színjátszás a negyvenes 
évek végén fellendült, majd az ötvenes években élte virágkorát, ennek a pezs
gésnek a tűzoltótestület fiataljai is részesei voltak. Önálló előadásokat rendez
tek, vagy szereplőként más együttesekben léptek fel. A színjátszás alapfeltéte



lei a színpad, a kulisszák, a kellékek stb. biztosítása. Az előadások „színpadra 
viteléhez” voltak már korábbról is kellékeik. 1949. május 7-én kelt elismer
vényben a „mali idjosi” harcosok szövetségének vezetősége elismeri, hogy a 
„krivajai” Önkéntes Tűzoltó Század parancsnokságától kölcsönvett: „2 db szé
les színpadi kulisszát, ajtó és ablakokkal, 12 db keskenyebb színpadi kulisszát, 
1 db színpadi hát-tért, 1 db kétrészes függönyt, 6 db 2*3-as rigli-fát 5,4 méter 
hosszúságban; kötelezzük magunkat -  áll a továbbiakban - ,  hogy a fent meg
nevezett színpadi kellékeket, amikor arra a kölcsönadó testülettől vagy annak 
jogutódjától a visszaszolgáltatásra felhívást kapunk a fenti színpadi kellékeket 
legkésőbb 8 napon belül használható állapotban a kölcsönadó testületnek vagy 
törv. jogutódjának visszaszolgáltatni...

A mali idjosi önkéntes tűzoltószázad a kölcsönadott színpadi kellékekért sem
miféle kölcsön-díjat nem kér, ellenben kiköti magának, hogy a kölcsönadott szín
padi kellékek mikénti kezelését ellenőrizhesse, és ezen ellenőrzést a kölcsönző 
egyesület bármikor tűrni tartozik.

A mali idjosi Harcosok szövetségének vezetősége beleegyezik abba, hogy a tűz
oltószázad évenként legalább 3 mulatságot tarthat a szövetség termeiben és ezek 
megtartásáért semmiféle ellenszolgáltatást nem kér, s amennyiben a tűzoltószázad 
színelőadást rendezne, úgy kötelezi magát, hogy ezen előadás megrendezésében 
segédkezik, esetleg műkedvelő szereplőit átengedi egy-egy előadás biztosítására.”

A kölcsönzött kellékeket 1951. február 27-én kérte vissza a testület, „mivel a 
testületnek is szüksége van a saját színpadjára.”

Az archívumban egyetlen tűzoltók rendezte előadás műsora található. 1951. 
január 13-án az alábbi műsorral léptek tagságuk és a hegyesi közönség elé:

„1. Megnyitó,
2. Cigányjelenet, 1 felvonásos vígjáték,
3. Énekszámok,
4. Magyar tánc,
5. Juli és az AFZS, 1 felvonásos vígjáték,
6. Énekszámok és
7. Balettszám.”
Az előadás rendezői: Szabó István, Kiss Mihály, Galambos István, Keszeg Jó

zsef és Szőke Dezső.
1951. február 10-én igazolást adott a testület parancsnoka Keszeg Verona, Sza

bó Ilona, Hoffmann Rózsika és Toldi Ilona diáklányoknak, akik a műkedvelő cso
portban részt vettek, mert „az ÖTT előrehaladása érdekében hetenkénti két próba 
van, amit 17-19 óráig tartunk.”

Felkérik az iskola igazgatóságát, engedélyezze, hogy „az illető leányok részt 
vegyenek a műkedvelő csoportban, és elősegítsék a Kishegyesi Tűzoltó Testület 
előrehaladását.”

A tűzoltótestület tagjainak színjátszó tevékenységére való utalást a már többször 
idézett diplomamunkában olvashatjuk. 1959-ben az akkor legidősebb és leghosszabb 
múltra visszatekintő tűzoltó, Gavlik János a következőket nyilatkozta: „A tűzoltóifjú
ságának szervezete, mely 1957 májusában alakult meg, a falu legerősebb ifjúsági szer
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vezete. (Ugyanis a falunak 4 ifjúsági szervezete van.) A régi tűzoltó szokásokhoz hí
ven ök is rendeznek színelőadásokat, sőt már ez évben azzal próbálkoznak, hogy saját 
színdarabjaikat adják elő, amit Hajas Antal és Mondom Lajos közösen készítenek. A 
színdarabok témáját a XX. századi Kishegyes lakosainak életéből merítették. Címük: 
Lelki barátnők, Három jómadár, Házassági évforduló. Céljuk: nevelni és szórakoztatni 
is. Reméljük céljukat, s munkájukat siker koronázza.

Egy 1954. év végi jegyzőkönyv arról ad hírt, hogy már bemutatásra készen áll a 
Kovács István (Tatus) rendezte Sulhóf József Kidőlt a májusfa című népszínműve.

A testület irattárából előkerült Molière Duda Gyuri (Dandin György) vígjátéká
nak szövegkönyve a darabot alakítók nevével. A színdarab további sorsáról nincs 
adat a dokumentumokban.

*

Az 1950-es esztendőben az önkéntes tűzoltóság szempontjából két dolgot kell 
kiemelni. Bevezették az önigazgatást, és megalakultak a köztársaságok, a tarto
mányok, a járások és a községek tűzoltószövetségei, ami kedvező hatással volt a 
tűzoltóság munkájára.

A Szerb Népköztársaság Önkéntes Tűzoltószövetsége 1950. szeptember 10-én 
alakult meg. 1950 folyamán a köztársaság területén az önkéntes tüzoltószövetség- 
nek négyszáznyolcvankét testületé alakult. A tűzoltóság szempontjából a legfejlet
tebb Vajdaság volt, huszonöt tűzoltószövetségének háromszázhatvan tagtestülete 
létezett, ezzel szemben Szerbiában csak tizenkét szövetsége, amelynek kilenc
vennyolc, míg Koszovó öt szövetségének huszonöt testületé volt. 1952-ben Szerb 
Népköztársaság Tűzoltószövetségére változtatta a nevét. Az 1984-es alapszabály
zat óta mindmáig Szerbiai Tűzoltószövetség a neve.

A szövetség alakulásának éveiben a legnagyobb problémát a tagság szakmai 
felkészítése jelentette, ezért azonnal megkezdődött a tervszerű tűzoltóképzés. 
Erre vonatkozó szabályzatokat hoztak, hozzáláttak a szakirodalom megterem
téséhez. 1952-ben a köztársaság átvette a zimonyi tűzoltóiskolát. 1952. no
vember 15-én meg is indult az első tanfolyam. Ezrével képezték ki a tűzoltási 
szakembereket.

1972-ben az iskolát átszervezték. Az átszervezés a tűzoltóság rendszeres szak- 
képesítését szolgálta.

A tűzvédelem helyzetét elemezve bebizonyosodott, hogy a polgároknak is kö
telessége volt a tűzesetek megelőzése. E célból 1951-től minden év májusában 
megszervezték a tűzoltóság hetét. A későbbiekben elfogadták az országos szövet
ség kezdeményezését, hogy szeptember legyen a tűz elleni harc hónapja.

Ennek az ötletnek megvalósítására már 1951-től évenként tüzoltóversenyeket 
szerveztek, majd a későbbiekben, miután Jugoszlávia tagja lett a Nemzetközi Tüz- 
oltószövetségnek, négyévenként tartották a versenyeket.

1955-től elismerésekkel és kitüntetésekkel serkentik az önfeláldozó és lelkiis
meretes önkéntes tűzoltókat a további emberbaráti munkára. Azóta többszöri vál
toztatás történt ezen a téren (Sektor za zastitu i spasavanje: Istorija).
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A tagság egyenruha-ellátása 1951 -ben még mindig gond volt. A helyi szabóság 
tagjaival kellett azt megvarratni. A március 13-án tartott rendkívüli közgyűlésen 
került sor a korábban meghirdetett pályázatra beérkezett árajánlatok felbontására. 
Most is három ajánlat érkezett a szabómesterektől: Kókai Károlytól, Csóré Antal
tól és Sándor Gergelytől. Kókai 740, Csóré meg Sándor 750 dinárt kért.

Több hozzászólás után a jelenlevők úgy határoztak, tekintettel arra, hogy a 
múltban (1947-ben) Kókai Károly varrta a testület egyenruháit közmegelégedésre, 
az egyenruhavarrásával most is őt bízzák meg.

Ezzel még nem zárult le az egyenruhaügy. 1951. október 7-én újabb rendkívü
li közgyűlést tartottak. (Ez már sorrendben a harmadik volt az évben.) Jungábel 
Gyula indítványozta, a vezénylőtisztek kapjanak új öltönyt, mert a régiek olyan 
kopottak, hogy abban sem versenyre, sem egyéb olyan helyre nem mehetnek, ahol 
reprezentálni kell. Mondom Lajos bejelentette, „minden egyes bajtárs hozzá fog 
jutni ruhához, mert az anyag és a ruha már meg van rendelve.”

Időközben a járási önkéntes tűzoltóbrigád parancsnoka az egyenruha viselésé
vel kapcsolatban leiratot intézett a helyi parancsnoksághoz, amelyben felhívta a 
figyelmet a Szerb Népköztársaság Önkéntes Tűzoltószövetség figyelmeztetésére: 

„Néhány önkéntes tűzoltó testület felhívta a figyelmünket, hogy bizonyos he
lyeken a tűzoltó egyenruhát olyan illetéktelen személyek is viselik, akik sem a 
testületeknek, sem a népi miliciának nem tagjai, holott arra kizárólag a tűzvédelmi 
szervek tagjainak van joga. Kaptunk olyan értesüléseket is, amelyek arról tudósí
tanak, hogy figyelmeztetésünk ellenére egyes tűzoltók szolgálaton kívüli időben is 
egyenruhát viselnek, habár tudják, az ilyen viselet szabálytalan, sőt a tűzvédelmi 
szabályzat egyenesen tiltja.”

1951. május 16-án az önkéntes tüzoltószázad otthonában rendkívüli közgyűlést 
tartottak. Jelen volt: Kapletán Fábián, a járási népbizottság belügyi osztályának 
előadója, Csemus Ferenc, a topolyai tűzoltóbrigád parancsnokhelyettese, valamint 
a helyi tűzoltószázad huszonnégy tagja. Kapletán miután köszöntötte a jelenlévő
ket, megállapította, a közgyűlés határozatképtelen, mivel a hetvenhat tűzoltóból 
csak huszonnégyen vannak jelen, ezért 7 óráról 8 órára halasztotta az ülés kezdetét.

Nyolc órakor is csak a már megjelentek, tehát összesen huszonnégyen voltak 
jelen, a szabályzat rendelkezése értelmében mégis megtartható volt a közgyűlés. 
Kapletán a formaságok elvégzése után közölte, a rendkívüli közgyűlést az alapsza
bályzat 9. szakaszának 4. pontja alapján hívták össze, azzal a céllal, hogy felment
sék Fabó Pált, az eddigi századparancsnokot. Azt is közölte, a parancsnok század
beli munkája kielégítő, de a nyilvánosság előtt becstelenül és meg nem engedett 
módon viselkedett, ugyanis kilépett a „Proletár Szövetkezetből”, felmondta ottani 
tagságát, a szövetkezet ellen munkálkodott, rombolta annak tekintélyét, sértegette 
és gátolta a szövetkezeti szektor munkáját.

A tagok kérték a járási kiküldötteket, részletesen indokolják meg az elmondot
takat, amit azok meg is tettek. Az elhangzott vádakat a parancsnok elismerte. A 
tények részletes ismertetése után Fabó Pált felmentették tisztsége alól.

Az új századparancsnok jelölésére megválasztott bizottság rövid tanácskozás 
után Mondom Lajost javasolta a megüresedett tisztségre.
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A rendkívüli közgyűlésnek volt kellemesebb pillanata is. Kormos Péter volt őrmes
tert harminc évi tűzoltói szolgálatáért a testület tiszteletbeli tagjává választották.

A Topolyai járás népbizottságának belügyi osztálya a kishegyesi Önkéntes Tűz
oltó Testület 1951. május 16-i rendkívüli közgyűlésén a népi milícia parancsnoki 
tisztségre tett javaslatát elfogadta, és az önkéntes tűzoltóságról szóló törvény 7. 
szakasza alapján 1951. június 9-én Mondom Lajost kinevezte a tűzoltóegység pa
rancsnokává. A kinevezés azonnal hatályossá lett.

A parancsnoki válságnak messzemenő következményei voltak. Az 1951. október
7-én tartott rendkívüli közgyűlésen Krizsák János, a testület elnöke ismertette a tes
tületben tapasztalható laza fegyelmet, és felkérte Szőke Dezsőt, szóljon a kérdésről 
a bajtársaknak. Szőke példákkal támasztotta alá az elmondottakat, és bejelentette, az 
elméleti gyakorlatokon minden alkalommal szót ejtenek a fegyelemről.

A december 11-i vezetőségi ülésen ismét a tagság fegyelméről tárgyaltak. Krizsák 
elmondta, az utóbbi hónapokban egyes tagok között megromlott a bajtársi viszony, 
ami károsan hatott a többiek munkájára, sőt az egyesület távlati fejlődésére. Mindezt 
az újonnan kinevezett parancsnok, Mondom Lajos is megerősítette. Egyesek -  ezeket 
név szerint megemlítette -  tűzoltóhoz nem illő módon viselkednek, illetlen kifejezé
seket használnak, gorombáskodnak beosztottjaikkal. Apellált a bajtársiasságra, a fe
gyelmezettségre, és kiemelte, a közeljövőben az oktatótiszteket, a vezetőség tagjait, 
ha közülük valaki hibát követ el, vagy hiányosság tapasztalható munkájában, csakis a 
közgyűlésen, nem pedig a gyakorlaton vagy az utcán kell bírálni.

Fabó Pál Mondom Lajos
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A Járási Tűzoltószövetség rendszeresen kért a versenyidőszakok végén sta
tisztikai adatokat a tagság létszámáról, gyakorlatokról, önkéntes munkáról. 1951 
végén a tagság száma hatvanhét fő volt: nyolc tűzoltótiszt, hat altiszt, huszonöt 
szerelőlegény, huszonnégy ifjú, négy leány. Az igazgatóbizottság két ülést tartott, 
amelyen minden tűzoltó részt vett, egy alkalommal volt kétórás gyakorlat, negy
venhárom órát dolgoztak a szövetkezeti otthonban végzett munkálatokon, és hu
szonnégy alkalommal volt moziőrség.

A jelentésben olyan adatok is szerepelnek, mint például „az előző jelentési idő
szak végén a 48 tűzoltó közül hány tudott kerékpározni (48), a mostani végén a 
70-ből 64”.
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1951. évi versenyadatok II.

A kapott jelentések alapján a járási önkéntes tüzoltótestület az elkövetkező fél 
évre munkatervet dolgozott ki, amelyben megszabta a feladatokat.

A szakmai és technikai rész kiemelte a következő feladatok elvégzését: a 
felszerelések és az eszközök karbantartását, hogy azok állandóan használható 
állapotban legyenek; a kötelező értekezletek bevezetését a tagság részére el
méleti és gyakorlati órák tartása céljából; a tűzoltótestületnél a III. osztályba 
tartozó tűzoltók részére a záróvizsgával egybekötött alsófokú tűzoltótanfolyam 
megszervezését; a tagsággal a kerékpározás elsajátíttatását; ott, ahol lehetőség 
van, gépkocsivezetői tanfolyam indítását; a céllövősport szorgalmazását vagy 
a tagság csatlakozásának indítványozását a céllövő egyesülethez.

A munkaterv megszabta a közművelődési feladatokat is: az írástudatlan tűz
oltók részére tanfolyam szervezése; ha van lehetőség, szakirodalommal és napi 
sajtóval ellátott könyvtár és vele egybekötött olvasóterem kialakítása; a testület ke
belében különböző szakcsoportok alakítása vagy ilyenek bekapcsolása a testület
be; a tűzoltóhéttel kapcsolatos előadások, propagandaanyag előkészítése. További 
követelmények: legalább kilenctagú egészségügyi csoport, valamint a szükséges 
gyógyszerekkel, kötszerekkel és egyéb eszközökkel ellátott kézi gyógyszertár lé
tesítése és egészségügyi tanfolyamok szervezése.
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1952. január 13-án tartotta 1951. évi közgyűlését a testület. Az előző év mun
káját értékelte a beszámoló. Az új parancsnok szerint 1951-ben jelentős változások 
történtek. A tagság létszáma év közben harminchat főről hetvenötre nőtt. Nyolc 
tűzoltótisztje és hat altisztje volt az egységnek. Elismerte, az előző parancsnok 
leváltása után a szervezeti munka alábbhagyott, de év végére sikerült új lendü
letet adni a testületnek. Év közben mindössze két nagyobb tüzeset fordult elő. A 
bajtársak új egyenruhát kaptak. A szinte használhatatlan otthont jórészt sikerült 
rendbe tenni. Az aratás és cséplés alatt egy-egy cséplőgépnél két tűzoltó ügyelt a 
tűzvédelemre. A helyi népbizottságban negyven napig négy tagjuk állandó ügye
letet tartott.

Végül sajnálattal közli a jelentés, a testületi fegyelem nincs a megfelelő szinten, 
a különböző szekciók egyáltalán nem működnek, habár a vezetőség igyekszik a 
helyzeten úrrá lenni.

A hiányosságok okát a gyenge politikai munkával magyarázta, aminek az oka a 
leváltott parancsnok, aki még annyit sem tett, hogy a fegyelmet fenntartsa.

Jungábel Gyula pénztámok a pénzügyekről számolt be: az évi bevétel 82 782 
dinár volt, a kiadás ugyanannyi. A népbizottság folyósított 500 000 dinárt, amit az 
otthon rendbetételére fordított a testület.

Bollok János kultúrfelelős a művelődés élet pangásáért is a leváltott parancsno
kot okolta, de a parancsnokcsere óta szerinte javult a helyzet.

A közgyűlésen Hajas Antal, az egyik legrégebb óta működő tűzoltó lemondta 
testületbeli megbízatását, amit a tagság nem fogadott el. Végül aztán Hajas segéd
jévé, helyettes vezénylőtisztnek Süveges Illést választották.

1952-ben tűzoltóhetet rendeztek a faluban (az egész ország területén azonos 
időben), azzal a céllal, hogy a lakosságnak bemutassák a tűzoltás mesterségét. A 
rendezvény műsorát, valamint az azzal kapcsolatos teendőket április 4-én beszél
ték meg.

Szerencsére egy nehezen olvasható kézírással írt jegyzőkönyvből rekonstruál
hatók az események.

A rendfenntartással Gavlik Jánost, az elsősegélynyújtás biztosításával Pál 
Györgyöt bízták meg.

A kordon rendezői Sinka Mátyás, Lénárd Nándor, valamint Kormos István 
voltak, a biztosításra beosztott közlegények: Lénárd József, ? Péter, Süli István, 
Fürsztner István, Tóth ?, Bodza Mátyás, Pál Ferenc.

A rend fenntartói: Torma Mátyás, Tóth János és Mocnár József.
Napos: Kormos István.
A bemutatandó tűzoltógyakorlat a mozdony- és vészfecskendő kezelése volt.
A szerelőlegénység beosztása:
1. létrások: Bollog János, Szabó István, Kis Mihály, Lénárd József,
2. csővezetők: Süveges Illés, Juhász Simon és Tóth András,
3. nyomó oldal: Süli István, Galambos István, Vikor János, Lábadi István,
4. szívó oldal: Klacek István, Keszeg József, Pál Ferenc.
Mentők: Bollog Anna, Süli Ilona.
Elsősegély: ifj. Szőke Dezső, Benkó József és Obrad Dangubic.
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A tüzkészüléket, a kócot Keszeg József; az olajat Sándor Gergely; a vashordót 
Keszeg József és a fürészport Sándor Gergely biztosította.

A zenekart Sándor Gergely értesítette.
A díszfelvonuláson a zászlós Kormos István vagy Galambos István, a vezény

lőtiszt a mozdonyfecskendő kezelésénél id. Szőke Dezső, a vészfecskendőnél Ha
jas Antal volt.

A tűzoltóheti rendezvénnyel kapcsolatban a tűzoltótestület vezetősége, Krizsák 
János, Mondom Lajos, id. Szőke Dezső, Pál György, Galambos István, Keszeg 
József és Bollok János közös megbeszélést hívott össze, amelyen az egyesületeket 
Szűcs Mihály, a helyi népbizottságot Vígh István, a népfrontot Faragó István, a 
közművelődést Molnár Géza iskolaigazgató, az ipartestületet Visontai Tamás és 
Csemai Lajos, az ifjúságot Szabó István és Zabos József, a Petőfi-kultúrkört Vas 
Pál, a szakszervezetet Sitter András és a kendergyárat Kovalcsik Lajos képviselte.

A megbeszélésen Mondom Lajos tűzoltóparancsnok ismertette az országos 
tűzoltóhét jelentőségét. Nagyon fontosnak tartotta, hogy megnyerjék ez ügyben 
a lakosság megértését és rokonszenvét. Ezért különösen lényeges, hogy minden 
alapszervezetben, vállalatban, üzemben előadásokat szervezzenek a munkások, al
kalmazottak részére. A téma a tűzoltó-egyesület jelentősége, a tűz keletkezése és 
annak káros következményei.

Aj elenlévők elfogadták j avaslatát, és abban egyeztek meg, hogy a népfront 26-án 
délelőtt tömeges konferenciát szervez az ifjúsági otthonban, az ifjúsági szervezet 
pedig az esti órákban. A Petőfi Termelő Szövetkezetben ugyancsak 26-án este, a 
Proletár Szövetkezetben március 1-jén, a közművelődés részéről 27-én, 28-án és 
29-én volt esedékes a nagygyűlés; az ipartestületben 28-án.

A moziban a filmvetítés előtt propagandafeliratokat vetítettek.
A különböző napirendi pont alatt Mondom felhívta a jelenlevők figyelmét a 

tűzoltóhét keretében induló gyűjtési akció jelentőségére. Tűzoltóbélyeg-árusítást 
szerveznek, az összegyűlt összeget az egyesület fejlesztésére fordítják majd. Az 
ülésen jelen lévő Visontai Tamás a helyi ipartestület részéről azonnal felajánlott 
1000, Vas Pál a kultúrkör részéről 2000 dinárt.

*

Április 20-án a testület parancsnoksága immár sokadszor foglalkozott a króni
kus fegyelmezetlenség kérdésével. A munkafegyelem, valamint a további folya
matos munkával kapcsolatban és a testület alapszabályának értelmében a követke
ző napi parancsot adta ki.

„ l .A helyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület minden aktív tagjának kötelező a gya
korlati kiképzésen részt venni, kivéve igazolt esetben, amennyiben ezen szabá
lyoknak szándékosan nem tesznek eleget, illetve nem tartanak be, az alapszabály
nak megfelelően fog a parancsnokság intézkedni.

2. Minden gyakorlati vagy elméleti óra előtt kötelező a névsor felolvasása.
3. Minden bajtársnak kötelező a napos tiszt vagy altiszt utasításainak eleget 

tenni.
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4. A sorban állás vagy gyakorlatok alkalmával tilos a beszélgetés.
5. Gyakorlatok alkalmával szigorúan tiszteletben tartjuk a vezénylő tiszt uta

sításait.
6. A gyakorlatokról való elkésés után kötelező a jelentkezés a vezénylő tiszt

nél igazolás, illetve bejegyzés céljából.
7. Mozi vagy színelőadások alkalmával szigorúan kötelező a szolgálat sza

bályszerű betartása vagy teljesítése.
8. Mozi vagy ilyen nemű szolgálatra a 18 éven aluliak nem oszthatók be.
9. A bajtársak közötti vita vagy feleselés szigorúan tilos.

10. Kötelező a bajtársi viszony tiszteletben tartása.
11. Az egyenruhák viselése: nem viselhető vasárnap vagy kedvünk szerint; tisz

tán tartása és őrzése kötelező.
12. Az egyenruha csak gyakorlatok, illetve szolgálat alkalmával viselhető.”
Az országos tűzoltóhéten kívül a tűzoltóság eszméjének népszerűsítésére a ko

rabeli Járási Tűzoltószövetség a járás több községében is tűzoltónapot szervezett. 
Augusztus 24-én Kishegyesen tartottak tűzoltónapot a topolyai, a moravicai, a fe- 
keticsi tűzoltók részvételével.

„A nap műsora:
Reggel hat órakor:
Zenés ébresztő,
Hétkor sorakozó, majd
8-9-ig a résztvevők felvonulása.
Utána gyakorlati bemutató.”
A helybeliek egy fecskendővel történő támadással vettek részt, annak menetét a 

helyszínen beszélték meg, itt határozták meg, melyik épületen hajtsák azt végre. A 
támadásnál a mentő, a rendfenntartó és a támadó egységek szerepeltek 9-től 11 óráig.

Estére táncot és színielőadást rendezett a vezetőség.
1952-ben a tűzoltóegység részt vett a járási tűzoltóversenyen, ott első helyen 

végzett. Az eredmény azért figyelemre méltó, mert a versenycsapat tagjai jórészt 
fiatal tűzoltók voltak.

Mondom Lajos parancsnok évi beszámolójában ki is emelte, a testület sokat 
fejlődött, tizenhat új taggal bővült. Egy két hónapos kurzust tartottak, ennek befe
jezése után a huszonnégy hallgató elméletből és gyakorlatból sikeresen vizsgázott. 
A testület egy hónapos tanfolyamra egy tisztet küldött Ürögre. A közgyűlés napján 
már száztizenhét működő tagja volt a testületnek: hetvenöt férfi, két nő, húsz pionír 
és tizenhét ifjú.

A felszerelés karbantartásán százkilencvennégy órát dolgoztak, az otthonban 
szakelőadás kétszer volt ötven, a vállalatokban háromszor hatvan hallgató rész
vételével. Hét politikai százhetvenhét, húsz egyéb előadás kilencszáz hallgatóval. 
A testület színjátszói két bemutatót tartottak, amit kilencszáz néző tekintett meg.

A testület évi bevétele 117 357 dinár, kiadása 54 867 dinárt volt, a tiszta jöve
delem 62 490 dinár.
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Az 1952. augusztus 24-i tűzoltónapi „támadás ”

Pionírtűzoltók, 1952
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A közgyűlés Süveges Illést, aki tűzoltótiszti tanfolyamot fejezett be, helyettes 
parancsnokká nevezte ki. Befejezésként Mondom Lajos parancsnok ismertette a 
közgyűléssel az 1953-as év új munkaformáját:

A testületben négy szakaszt alakítanak, mindegyikben tizenkilenc tűzoltó, a 
pionírszakaszban húsz tag lesz. Az említett száztizenhét tagból ötvenhét felnőtt 
működik szerelőlegényként és húsz pionír. A tagság többi része zenészekből, se
gédekből, tiszteletbeliekből stb. tevődik össze.

JVs I. szakasz JVs III. szakasz
1. Süveges Illés szakaszparancsnok 1. Szőke Dezső szakaszparancsnok
2. Tóth János parancsnokhelyettes 2. Hajas Antal parancsnokhelyettes

I. raj I. raj
3. Pál Ferenc rajparancsnok 3. Lajko Pál rajparancsnok
4. Lénárd József rajparancsnok-helyettes 4. Csőr István rajparancsnok-helyettes
5. Péter Mihály 5. Kis József
6. Herbut Lajos 6. Juhász József
7. Lábadi István 7. Bábity János
8. Sándor Gergely 8. Faragó János
9. Puruczki Károly 9. Balász Lajos

II. raj 10. Szungyi István
10. Pál György rajparancsnok 11. Ország Lajos
11. Kis Mihály rajparancsnok-helyettes 12. Sipos Imre
12. Fürsztner István 13. Toldi József
13. Dangubic Pero 14. Faragó Ferenc
14. Lénárd Nándor 15. Faragó Lajos
15. Mocnár József 16. Komáromi Ferenc
16. Kormos István 17. Kovács István
17. Firány Gábor
18. Hajas István
JVS II. szakasz JVo Pionírszakasz

1. Gavlik János szakaszparancsnok 1. Süveges Illés szakaszparancsnok
2. Galambos István parancsnokhelyettes 2. Tóth János parancsnok-helyettes

I. raj 3. Mondom János
3. Szabó István rajparancsnok 4. Keszeg Antal
4. Vikor János rajparancsnok-helyettes 5. Juhász Simon, ifj.
5. Sinka Mátyás 6. Csabai Imre
6. Szőke Gyula 7. Káplár Péter
7. Tóth András 8. Hegedűs Márton
8. Lajkó József 9. Morei Márton
9. Fülöp János 10. Skallák Lajos

II. raj 11. Pap János
10. Keszeg József rajparancsnok 12. Krizsák Gábor
11. Juhász Simon rajparancsnok-helyettes 13. Tóth Mihály (Jani)
12. Vas Ferenc 14. Szabó András
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13. Torma Mátyás 15. Kama Péter
14. Dangubic Obrad 16. Kelemen Károly
15. Bollog János 17. Frindik Mátyás
16. Sándor László 18. Janó Sándor
17. Sándor Imre 19. Herbut Rudolf
18. Szokola Ferenc 20. Sinka Ferenc

A szerelőlegénység 1953. évi formációja

Az 1952. szeptember 4-én tartott ülésen a vezetőség napirendre tűzte a szer
vezeti problémákat, ugyanis az előző hónapokban súlyos mulasztások történtek. 
Meglazult a munkafegyelem. A legsúlyosabb hibák: a legénység nem jelent meg 
teljes létszámban a gyakorlatokon, sőt a vezénylőtisztek is gyakran hiányoztak. Az 
alparancsnok nem megfelelően helyettesítette a testület parancsnokát, az ifjúsági 
vezetők sem foglalkoztak kellően az iijú tűzoltókkal, a gyakorlatokon nincs kellő 
fegyelem stb.

A Járási Tüzoltószövetség 93-52-es számú átirata értelmében a gyűlés meg
határozta, az 1953-as esztendőre a község rendes évi költségvetéséből mekko
ra összeget igényeljen a testület felszerelésre. A vita során 200 000 dinárban 
állapodtak meg, amit nyomótömlők, storc kapcsok meg sziréna vásárlására 
fordítanának.

Az 1950-ben meghozott alapszabályok szerint bármely fizikai és jogi személy 
lehetett a testület tagja, pártoló tagja, ha eleget tett a tűzoltótörvényben megszabott 
feltételeknek. Ennek példája a helyi sakk-klub kérelme. A szakosztály 1955. július 
12-én kérte a pártoló tagsági státust. A megbeszélésekre Burján Pétert hatalmazta 
fel a klub vezetősége.

A testület vezetősége igyekezett minden versenymeghívásnak eleget tenni, a 
járásban rendezett versenyeken megjelenni. A csantavéri tűzoltók 1953. október 
4-én tartottak versenyt, amelyre meghívást kaptak a tűzoltóink is. Mondom Lajos 
a parancsnoksági ülésen felvázolta a verseny körülményeit, mondván, igaz, hogy 
„a munkaidő még egy kissé gátolja tagjainkat a versenyen való részvételben, ettől 
eltekintve azon egyesületünknek részt kell venni, mert nem lenne szép, ha mi, akik 
eddig jó eredményeket értünk el, arról lemaradnánk.” Javasolta, két altiszt és a 
kijelölt legénység szerepeljen.

A versenyen Süveges Illés, Hajas Antal, Gavlik János, Mondom Lajos, Czékus 
István, Pál György, Keszeg József, Juhász Simon, Kis Mihály, Lábadi István, Pu- 
ruczki Károly, Fürsztner István, Obrad Dangubic, Tóth János, Szabó István, Peko 
Dangubic, Mocnár József, Péter Mihály, Csőr István, Bábity János, Juhász József 
és Kis József vett részt. A vezénylőaltiszt Kis Mihály és Szabó István volt.

Október hónapra a Járási Tűzoltószövetség versenyt hirdetett, erre a kishegyesi 
testület is meghívást kapott. Mondom Lajos a parancsnoki ülésen ezúttal is hang
súlyozta, a versenyre beneveztek a járás községei, „Mali Idjos miután mind ez ide
ig jó nevet szerzett magának működése és szervezettsége terén, úgy most is szép 
lenne, ha méltó helyezést foglalna el.”
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A szerelőlegénység az ötvenes évek elején

Az 1952-es tabló



1953. december 10-én parancsnoksági ülést tartottak. Az elhangzottakról 11-én 
jelentést küldtek a járási népbizottság belügyi osztályának. Az ülés némi derűlá
tásra adott okot, kezdett újból népszerű lenni a tűzoltóság, öt új taggal bővült, négy 
ifjú és egy idősebb egyén, valamint a kendergyár tizennyolc tagú ipari tűzoltósága 
csatlakozott a testülethez.

A szakmai képzés tekintetében javult a helyzet: tizennyolc szakmai -  ebből 
kettő politikai -  előadás volt; év közben harminckét gyakorlatot tartottak. A szer
tár eszközei jó állapotban voltak. Négy tűzeset történt, az oltásában a tagságnak 
legalább fele mindig részt vett. A lakóépületeket év közben egyszer, a vállalatokat 
kétszer ellenőrizték. Az aratás és cséplés idején hetente kétszer történt bizottsági 
ellenőrzés. A testület ez alatt az idő alatt is állandó ügyeletet tartott. A szövetkeze
tek megfelelő támogatásban részesítették az egyesületet, így a Proleter Szövetke
zet az igás segítsége mellett 9000 dinár pénzbeli segélyt utalt át. A népbizottság az 
erkölcsi támogatás mellett anyagiakkal is segítette a testületet.

Az egyenruha viselésének szabályait továbbra sem tartotta tiszteletben a le
génység, ezért a parancsnoki ülésen ismételten határozatot hoztak, melyben uta
sítják a legénységet és mindazokat, akik egyesületi ruhát viselnek, egyenruháikra 
vigyázzanak, azokat csak előírt alkalmakkor viseljék.

A testület évi bevétele 167 141 dinár volt. Ebből például mulatságokból 18 445, 
moziszolgálatból (ami minden évben rendszeres bevétel volt) 5500 jött össze, a 
csépeltetők tűzőrség díja 73 133 dinár volt. A működési kiadásokra 102 788 dinárt 
költöttek.

A vezetőségi és parancsnoksági jegyzőkönyvek állandó témája a tagság fegyel
mezetlensége. 1953 végén készült egy statisztikai kimutatás a tagság életkoráról, 
szolgálati idejéről és foglalkozásáról. Különösen az utóbbi készteti gondolkodásra 
az embert.

Szolgálati idő Korhatár az ÖTT 
tagjainál 1953-ban

Az ÖTT tagok foglalkozás 
szerinti megoszlásaév fő

1922 1 évig fő munkás 16
1924 1 földműves 10
1925 2 18 6 mechanikus 2
1927 2 kéményseprő 2
1928 1 18-35 23 tisztviselő 1
1933 3 alkalmazott 1
1941 1 36-50 12 tanító 1
1942 4 iparos 10
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1944 1 50 éven felül -
egyéb 3

1945 2
1948 1
1949 3
1950 6
1951 24
1952 -

1953 -

A tűzoltótestület tagjainak szolgáti idő és foglalkozás szerinti megoszlása 1953 végén

A jól működő testület egyike jellemzője a szervezett társasági élet. 1953. 
december 26-án a parancsnokság úgy határozott, a tagok számára a tűzol
tóotthon helyiségeiben újévvárást szervez. „Az ünnepélyen a Parancsnokság 
engedélyezi, hogy a bajtársak között 10-15 liter bor és szódavíz, valamint 5 
kg szalámi kenyérrel legyen kiadva. A poharakat és az üvegeket, valamint a 
szódavizet Jungábel Gyula és Keszeg József intézi, a borbeszerzést viszont 
Krizsák János vállalta magára. Sándor Gergely köteles az abroszokat bizto
sítani, a helyiséget rendbe hozni, fűtött állapotban kellemessé tenni az estély 
megrendezése alkalmával.”

A centralizált és túlbürokratizált 1950-es években gyakoriak a különböző 
átszervezések, amelyeket rendszerint „azonnali” végrehajtással kellett intézni.
1954. március 4-én a Vajdasági Tűzoltószövetség kérésére „azonnal” külde
ni kellett a testület vezetőségének, valamint a felügyelőbizottsági tagoknak a 
névsorát.

JV« Név Tisztsége a 
testületben Foglalkozása Jegyzet

1. Krizsák János elnök szövetkezeti tag vezetőség
2. Mondom Lajos parancsnok népbizottsági elnök vezetőség
3. Oláh Béla titkár nyugdíjas vezetőség
4. Sárközi Sándor titkárhelyettes kántor vezetőség
5. Süveges Illés alparancsnok földműves vezetőség
6. Szőke Dezső adjutáns földműves vezetőség
7. Gavlik János szakaszvezető földműves vezetőség
8. Jungábel Gyula pénztámok nyugdíjas vezetőség
9. Tóth János pionírparancsnok földműves vezetőség

10. Kovács István kultúrvezető kereskedő vezetőség
11. Juhász Simon kultúrvezető földműves vezetőség
12. Keszeg József köztiszt, alkalmazott vezetőség
13. Sándor Gergely szabó vezetőség

1. Kis (József) 
Mihály

felügyelőbizottság
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2. Szabó István bognár felügyelőbizottság
3. Péter Mihály szabó felügyelőbizottság
4. Fabó Pál kereskedő felügyelőbizottság
5. Sipos Béla órás felügyelőbizottság

A testület vezetősége, 1954. március 19.

Ezt megelőzően a Járási Tűzoltószövetség utasítására -  hivatkozva a SZNK Hi
vatalos Közlönyének 1954. február 20-án megjelent 6. számára és figyelembe véve 
a kishegyesi önkéntes tűzoltók számát -  az egységet a következőképpen kellett 
március 20-ig átszervezni: egy század, három szakasz és öt raj.

Ugyancsak március 20-ig kellett beadnia minden tűzoltónak a kérvényt régebbi 
rangfokozata elismerésére. A vizsgázott tűzoltók ezt parancsnokuknak, az altisztek 
és a tisztek a járási szövetségnek voltak kötelesek átadni.

Az altiszti rang elismertetése a topolyai Járási Tűzoltószövetség hatáskörébe 
tartozott. 1954. április 15-én tizenkét tűzoltó: Kis Mihály, Pál Ferenc, Szabó Ist
ván, Lénád József, Peko Dangubic, Vikor János, Péter Mihály, Keszeg József, Lé- 
nárd Nándor, Tóth András, Galambos István és Juhász Simon kapta meg a tűzoltó 
altiszti rangot.

A tűzoltótiszti rang elismerése viszont a tartományi szövetség hatásköre 
volt. A testület ez alkalommal kérelmezte Mondom Lajos, Gavlik János, Sü
veges Illés, Hajas Antal, Szőke Dezső, Pál György tűzoltótiszti rangjának elis
merését. A topolyai Járási Tűzoltószövetség április 23-án leiratban értesítette a 
testületet, hogy a kérelmet elutasították, ellenben az 1954. április 30-án tartott 
ülésén a Járási Tűzoltószövetség a Szerb Népköztársaság Tűzoltószövetségnek 
az operatív egységek tagjai szakmai képesítéséről és rangfokozatok elismeré
séről szóló szabályzat 18. szakasza alapján a felsorolt személyek altisztekké 
való minősítését elismerte.

A köztársasági tűzoltószövetség igyekezett tűzoltási szakembereket kiképez
ni, ilyen célból időnként tűzoltótiszti tanfolyamokat szervezett Zimonyban. 1954. 
február 1-jére tervezték a továbbképzés indítását, de későbbre halasztották. A be
iratkozási feltétel az volt, hogy a jelentkező az operatív egység tagja legyen, ezen
kívül altiszti ranggal vagy II. osztályú tüzoltóvizsgával rendelkezzen. A tanfolyam 
igen kedvezőnek ígérkezett, hiszen a hallgató ingyenes ellátást, étkezést, útikölt
ség-térítést, az ott-tartózkodás idejére napidíjat és fizetést kapott. A testület Tóth 
Jánost küldte, aki elvégezte a tanfolyamot, és sikeres vizsgát tett.

A testület tagságát -  igazoltan -  állandó bírálatok érték. Jó olvasni az olyan do
kumentumokat, amelyekben valami felemelő is található. 1954 közepére datálható 
ez a testület ifjúságáról és pionírjairól írott dokumentum:

„Ifjúságunk és pionírjaink közös munkájukkal segítik egyesületünket, ösz- 
szesen 20-an vannak. Munkájuk a közvetkezőkben nyilvánul meg: az elmé
leti gyakorlatok mellett a fecskendőszerelést is elsajátítják. Amennyiben ezt 
képességük megengedi, műkedvelő előadásokban részt vesznek, a sport vala
mennyi ágát szeretettel kultiválják, továbbá sakk, dominó, pingpong versenye
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két rendeznek egymás között. Minden 
ünnepélyes felvonuláson részt vesznek.
Ha az anyagiak megengedik, tervben 
van az ifjúsági zenekar megszervezése.
Egyszóval ifjúságunk hasznos munkát 
fejt ki nemcsak egyesületünk, hanem 
a közösség javára is. Mindenkor napi
renden van az ifjak további szervezése.
Egyesületünk megfelelő termet biztosít 
ifjaink további munkáját illetőleg.

Ifjúságunk és pionírjaink munkáját 
akár egyesületünk keretein belül, akár 
kívül mind a szülők, mind a közösség jó 
szemmel nézik, mert látják eddigi mun
kájuk nemes irányvonalát. Az ifjúsági 
szervezettel és a Partizán Tomaegyesü- 
lettel ifjaink karöltve haladnak mindig az 
élen!”

A Vajdasági Tüzoltószövétség 1954. 
október 4-én felhívta a tartományi tűz
oltótestületek figyelmét, hogy a hatályos 
tűzoltószabályok és előírások szerint minden évben elő van látva az úgynevezett 
„tűzoltóhét” megtartása. Tekintettel arra, hogy a Topolyai járásban addig nem tar
tották meg, így az egész járásban október 10-e és 17-e között szervezzék meg. Ez 
alkalommal rövid utasítást is kiadott a rendezvénnyel kapcsolatban:

„l .A vezetőség lépjen összeköttetésbe a Dolgozó Nép Szocialista Szövetségé
vel, a harcos szövetséggel, a Népi Ifjúsággal, a kultúrkör és a többi tömegszervezet 
vezetőségével, és kérjék támogatásukat, hogy a tüzoltóhét minél eredményesebb 
legyen.

2. Az iskola igazgatóságával meg kell szervezni az előadásokat az iskolákban 
(különösen az alsóbb osztályokban). Az előadásokra kérjük meg a tantestületet, 
hogy ők tartsanak előadást...

3. Szervezzenek sorozatos előadásokat a bajtársaknak, gazdasági, politikai, 
természettudományi, kulturális, valamint tűzoltói szakelőadásokat. Ezekre a veze
tőség biztosítson előadókat.

4. Meg kell szervezni a testület tömegesítését, új tagok felvételét az ifjúság, 
a pionírok soraiból, valamint női tagok felvételét testületünkbe. A pártoló tagok 
létszámát emelni kell. [...]

8. Kérjük meg a kereskedelmi vállalatokat, hogy egy kirakatot rendezzenek be 
a tűzoltóság népszerűsítésére. A szükséges anyagot: felszerelést, képeket, grafiko
nokat, jutalmakat bocsássák rendelkezésükre.

9. Színielőadásokat, táncmulatságokat rendezzünk.
10. Meg kell szervezni a tűzoltó emlékbélyegek eladását a kereskedelmi háló

zatban.

Tóth János
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A bélyegekkel csak úgy érünk el eredményt, ha a vezetőség komoly szervezést 
és részletes tervet dolgoz ki az elosztásban..

December 6-án a parancsnokság értékelte a rendezvényt. „A bélyegeket tel
jes egészében eladtuk. A tagjainknak a gyűléseken ismertettük a tűzoltóhét jelen
tőségét, a tűzoltóság fontos szerepét. Ezeken az összejöveteleken tagjaink teljes 
létszámban megjelentek. Kétszer tartottunk zártkörű gyakorlatot, egyszer pedig 
nyilvánost a község lakosai részére. A tűzoltóhét tiszteletére egy táncmulatságot 
is rendeztünk.”

A köztársasági önkéntes tűzoltószövetség már maga is kezdte sokallni a külön
féle versenyek számát, ezért október 9-én egy körlevelet bocsátott ki.

„A Szerb Népköztársaság Tűzoltószövetsége Közgyűlésének határozata és az
1953-54-es év versenyprogramja szerint nagyon sok testületünk részt vett a köz
ségi, a járási, a körzeti és a köztársasági záróversenyeken.

Az itt tanúsított fegyelem mindannyiunk számára ismert. Felvetődik a kérdés, 
szükség van-e testületeinknek az effajta versenyrendszerre, vagy szakítsunk vele. 
Tudniillik, a terepen dolgozó munkatársaink közül sokan hangoztatják, az ilyen 
versengés felett eljárt az idő, és fel kell hagyni vele.

Felügyelőbizottságunk ezért eldöntötte, a kérdéssel kapcsolatban kikéri a köz
társaság területén működő testületek véleményét. Ezt szem előtt tartva arra kérünk 
Benneteket, tagjaitokkal vitassátok meg az alábbi kérdéseket, észrevételeitek pe
dig legkésőbb november 10-ig küldjétek meg:

1. Egységeitek versenyeztek-e az 1953-54-es versenyidényben?
2. Miként reagált a tagság az előkészületekre és a gyakorlatokra?
3. Ha eddig nem vettetek részt, indokoljátok meg, miért!
4. A versennyel kapcsolatos észrevételeitek (a fegyelem, a verseny formája, a 

jutalmak stb.): vajon van-e haszon belőle? Mik a verseny gyengéi?
5. Szerintetek a jövőben is meg kell a versenyeket tartani, ha igen, akkor me

lyeket, milyen fegyelmi és versenyformát javasolnátok az elkövetkező 1955-ös 
versenyévre?

6. Az év melyik szakában kellene az egyes versenyeket tartani (községit, járá
sit, körzetit, köztársaságit)?”

Nem ismeretes, milyen választ adott erre testületünk, a lényeg, a versenyeket 
továbbra is megtartották.

A Járási Tűzoltószövetség szokásos háromhavi felszólítására a tűzoltótestület 
rendszeres jelentést adott. Az 1954. október 24-i jelentésében beszámolt az esz
mei-politikai és művelődési munkáról: tizenegy előadást tartottak a tűzoltóságról, 
tanfolyamot szerveztek huszonkét tűzoltó részvételével. A Népfronttal karöltve 
népszerűsítették a tűzvédelem fontosságát, egyben új tagokat is verbuváltak. A 
jelentés pillanatában hatvannégy tagja volt a testületnek, ebből huszonnégy ifjú, 
négy leányzó és hat zenész. Huszonhárom gyakorlatot tartottak átlagban negyven
öt tűzoltó részvételével. Megszervezték a tűzőrséget.

Az 1954-es elnöki beszámoló szerint a testület tevékenységéből ki kell emelni 
négy tűz sikeres oltását; a példás együttműködést, a kilencszázharminchat önkén
tes munkaórát, hogy végre befejezhessék az otthon régóta húzódó helyreállítását.
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A népbizottság újabb pénzbeli hozzájárulásával azt befejezték, és november 29-én 
felavatták.

A másik a művelődési tevékenység. Egy háromfelvonásos színdarabot mutat
tak be, és három tüzoltóbált rendeztek.

A testület évi bevétele 341 306 dinár volt, a kiadások összege 279 002, maradt 
62 264 dinár.

A vitában Peko Dangubic elmarasztalta Tóth János parancsnokhelyettest, aki 
annak ellenére, hogy elvégezte a zimonyi tűzoltótiszti iskolát nem tevékenykedett 
kellőképpen, és emiatt csak harmadik helyezést értek el a járási versenyen Topo
lyán. Tóth igyekezett megvédeni magát, igazolásul munkahelyi problémáját hozta 
fel.

A közgyűlésen nem feledkeztek meg a tűz oltása közben károsult bajtársakról 
sem. Péter Mihálynak, Juhász Simonnak és Peko Dangubicnak leégett a lábáról a 
cipő, a kár megtérítését ellenvetés nélkül megszavazták.

A leltári tárgy neve Darab
Állvány színpadhoz vasból 5
Állvány színpadhoz fából 6
Asztalok (irodai) fiókos nélkül 3
Autógumi-tartalék 1
Bakancs (pár) 8
Balta 11
Csákó 18
Csizma bőrből (pár) 1
Csizma gumiból (pár) 1
Csáklya 6
Derékszíj (részben elhasználva) 16

Egyenruha
Egyenruha, nyári (legtöbb elhasználva) 61
Egyenruha, téli 71
Egyenruha, mente 6
Egyenruha, tányérsapka 53
Egyenruha, titovka téli 63
Egyenruha, téli nadrág 2
Egyenruha, titovka téli 3

Fecskendők
Mozdonyfecskendő 1
Kocsifecskendő (ajándékba Csantavémek) 1
Vészfecskendő 1
Csulifecskendő 1
Targoncafecskendő 1
Kézifecskendő (brentacsa) 1
Motorfecskendő 1
Fáklya 6
Ruhafogasok 3
Gereblye, kerti 3
Gázálarc 1
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Hangszerek
Bombarda 1
Bombarda 1
Bassz fligli hóm 1
Fligli hóm 1
Nagydob pedállal 1
Kisdob verőkkel 1
Cintányér 2
S klarinét 1
S klarinét 1

Kürt 1
Köpőláda 1
Kötél (20 méteres) 1
Kötél (25 méteres) 1
Kapcsok, stolc (pár) 4
Kapcsok, hollander 10
Kerékpár-gumibelső 2
Különféle szakkönyvek 21

Képek
Tabló, 1928 1
Tabló, 1952 1
Tito-kép 2
Diploma 2
Koszorú 1
Szövetségi tagok 1
Rangjelzések 1

Kancsó 1
Kályha fűrészporos csővel 1

Létrák
Gráci létra két támasztórúddal 1
Angol dugólétra 1
Lakat 1
Horoglétra 6
Tetőlétra 6

Lajtos kocsi 2
Maszk 4
Mászóöv 4
Minimax 1
Májuskaró 1
Osztóvilla, háromágú (Orahovóra l)(ajándékban) 3
Ravatal 1
Reducir 1
Jelzősíp, kéthangú 6
Serlegek (Zenta, jubileumi 1 ) 8
Stolc kapocs (pár) 4
Szerkocsi (egy eladva azóta) 2
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Szekrény felszerelések részére 3
Szobor (tűzoltó jelképes) 1
Szívókosár 4
Támlás szék 3
Kerti szék 47
Táska 1
Táska baltához 2
Tömlőgyűrűk 20
Tábla, fali, fekete 1
Teherautó, 2 tonnás (egyik átalakítva) 2
Szívótömlők 12
Nyomótömlők, különböző átmérőjű 60
Vödör 4
Vitrin pléhrámával 1
Vöröskeresztes láda, kicsi 2, nagy 1 3
Villanyégők 6
Viharlámpa 2
Vasvilla 3
Díszzászló 1
Fekete zászló 1

Az 1954. évi leltár

Az ötvenes évek második felében ritkán szervezett tanfolyamot a vezetőség, de
1954-ben sikerült nyélbe ütni egyet az új tagok vizsgáztatása céljából. A tanfolyam 
februártól áprilisig tartott, huszonketten jelentkeztek, de a negyvenórás kurzust 
csak tizenhármán látogatták, akik mindannyian sikeres vizsgát tettek.

Az archívumban megtaláltam ennek a tanfolyamnak az anyagát és az előadók 
nevét:

Az előadás témái
----7-------------

Óraszám Előadó
A szolgálati szabályzat ismertetése 2 Baranyi János
A testület alapszabályának ismertetése 2 Baranyi János
Elsősegély nyújtása 2 Dr. Babcsányi Sándor
Tűzoltószerek ismertetése 8 Kecskés Antal
Motorismeret 4 Kecskés Antal
Tűzrendészet 4 Mondom Lajos
Taktikai támadások ismertetése 16 Kollár Mátyás 

Tóth János 
Fürsztner István

A tanfolyam anyaga

A vezetőség 1954. február 12-én tartott parancsnoksági ülésen arról számolt be, 
hogy a legénység számára minden időben megtartották a szervezeti és a gyakor
lati oktatás előadásait. „Nehézség csupán abban mutatkozik, hogy a szakkönyvek 
szerbül vannak írva, és az előadók, akik az idősebb tűzoltók sorából kerülnek ki,
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nem bírják kellőképpen a szerb nyelvet.” Ezért a parancsnokság oly értelmű ha
tározatot hozott, hogy „előadóknak meghív oly egyéneket a helybéli tisztviselők 
sorából, akik a szerb nyelvet kielégítően tudják. így az eddig meglévő előadók, 
Süveges Illés, Szőke Dezső, Gavlik János, Mondom Lajos mellett, mint önálló 
előadó szerepelni fog Fabó Ábel, a helyi népbizottság titkára és Faragó Emil, a 
helyi népbizottság tisztviselője is. Fabó Ábel és Faragó Emil a szerb szöveg lefor
dításánál segíteni fognak a többi előadóknak, és mindannyian a beosztott időben 
rendszeresen fogják az előadásaikat megtartani. A parancsnokság célja az, hogy az 
egyesület tagjai ezen tanfolyam befejeztével megfelelő tudást nyerjenek.”

A szerb nyelv hiányos ismerete régi betegsége volt az aluliskolázott önkéntes 
tűzoltóinknak. Már a két háború közötti időkben Szőke Dezső is úgy oldotta meg 
a magyar nyelvű szakkönyv hiányát, hogy lefordította magyarra a legfontosabb 
tudnivalókat, és azt egyik kézikönyvének üres oldalaira beírta. Az ötvenes években 
is készült egy kézikönyvfordítás.

A tűz jelzése a tűzszolgálatnak évtizedeken (sőt évszázadokon) át problémát je
lentett. Hogyan adni tudtára a szerelőlegénység tagjainak meg a lakosságnak, hogy 
valahol tűz ütött ki. Nem volt tűztorony még az ötvenes években sem. Még mindig 
a hagyományos módon figyelték aratás, cséplés idején a tüzet. 1955 folyamán öt 
tűzeset volt a községben, legtöbbször szalma, széna, szár vagy takarmány égett, de 
oltottak fészertüzet, sikerült lokalizálni a Sremag Fakereskedelmi Vállalat szom
szédságában dühöngő tűzvészt és megmenteni a felhalmozott épületanyagot.

Az évi beszámoló a megfigyelés hiányosságára hívja fel a figyelmet. „Nagy 
hiba, hogy a megfigyelő tornyunk a község legmélyebben fekvő részén levő temp
lomtorony, ahonnan igazán semmi kilátás sincs, sőt a határ legnagyobb részét nem 
is láthatjuk, ennek folytán történt az a szomorú eset, hogy az asztagtűz következ
tében 7 km-re a falutól 45 métermázsa búza égett el, amiről a toronyőr mit sem 
tudott, egyáltalán nem is látott.”

A tüzet még ekkor is a félrevert haranggal jelezték, ha egyáltalán időben előke
rült és felcsoszogott a toronyba a harangozó. Az ablakba, a tűz irányába kitették a 
tűzjelző piros színű zászlót. A lovas fogaton vágtató kürtös recsegő trombitája, a 
szakaszparancsnokok kéthangú sípja jelezte a veszélyt. Sajnos, gyakran a bámész
kodó nézősereg közröheje közepette.

Hiába volt két kézi meghajtású sziréna. Nem jelezhettek, nem volt hely hova 
felszerelni, különben is az egyik hasznavehetetlen volt, a másik meghajtása pedig 
igencsak nehéz.

Az ötvenes évek közepén a testületnek már volt egy Citroen márkájú teherau
tója. A meglevő dokumentumokból azonban nem derül ki, hogy a testület mikor 
és kitől vette. Homok Ferenc egykori visszaemlékezése szerint 1954-ben valakitől 
kapták. A tehergépkocsin nem volt tartály. Mivel a testület képtelen volt korszerű 
tűzoltókocsit venni, nem maradt más hátra, mint ezt a közönséges tehergépkocsit 
átalakíttatni erre a célra. A korábban beszerzett, lerobbant teherkocsi javítására és 
átalakítására szerződést kötöttek Frindik Péter helyi autómechanikussal, hogy az 
legkésőbb április 15-ig tartálykocsivá alakítja, háromszor befesti, és üzemképessé
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teszi, mindezt 75 000 dinárért. A testület kötelezte ma
gát, a szükséges anyagot, a hiányzó szerszámot biztosí
tani fogja, hogy időre befejezhesse Frindik az átalakí
tást. Az átalakítás azonban több mint két évig húzódott.

1955. április 15-én a testület elnöke, Krizsák János 
átiratban értesítette a topolyai belügyi titkárságot, amit 
a községi népbizottság elnöke is igazolt, hogy a C-6568 
rendszámú tehergépkocsit nem küldhették műszaki 

A „tűzfigyelő torony” vizsgára, mert az már hosszabb ideje nagyjavításon
van, és az még legalább május 1-jéig elhúzódhat. Az 

irathoz mellékelték a gépkocsi forgalmi engedélyét és a két rendszámtáblát.

A harang

A tehergépkocsi nagyjavítása és tűzoltásra alkalmassá tétele több mint fél évig 
elhúzódott, mivel pénz szűkében volt a testület. Mondom Lajos június 18-án kére
lemmel fordult a topolyai Járási Tűzoltószövetséghez, hagyjon jóvá 100 000 dinár 
segélyt, hogy elkészülhessen végre a tűz oltására átalakítandó jármű. Kérvényében 
felsorolta a még hiányzó kellékeket (nyomócsövek, csőszerelékek, szívókosár), 
ugyanis a Járási Tüzoltószövétség határozatával, hogy a járás minden településé
nek legyen tűzoltó felszerelése, a kishegyesi testületnek át kellett adnia a zenta- 
gunarasi tűzoltóknak egy kocsifecskendőt teljes felszerelésével. A parancs csak 
akkor teljesíthető, ha a jelzett teherkocsi átszerelése megtörténik. Mivel a testület
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Kéthangú nagykürt

Kéthangú kürtök

A tűzjelző trombita
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Kürtös, 1905

egy modem motorpumpás és 1500 literes 
tartállyal felszerelt tűzoltókocsit állítana 
szolgálatba, szükség van az átiratban fel
sorolt eszközökre. A községi népbizott
ság elölátott erre a célra 200 000 dinárt, 
amelyből 115 000 át is utalt négy külső Kürtös, 1950

Kézi meghajtású sziréna 
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gumi megvételére, a maradt összeg sajnos nem elég a felszerelés és javítás kifize
tésére. „Ha nem kapjuk meg a kért összeget -  írta a testület elnöke képtelenek 
vagyunk a mondott kocsifecskendőt átengedni.”

A tartály beszerzését helyi forrásból oldották meg. A Boris Kidric Kendergyár
nak egy 1500 literes tartálya a tűzoltótestület udvarában volt, de nem használtak. 
Szeptember 27-én az elnök kérte, a ciszternát adományozzák a tűzoltóknak, hogy 
azt a tehergépkocsira szereltessék. A szerelés költségeit biztosították, a tulajdonjog 
átvitelét elintézte a testület.

1955. október 18-án újabb 150 000 dináros segélyt kértek a Járási Tűzoltószö
vetségtől, az átalakításhoz hiányzó szerelékekre meg a munkadíjra. Igaz, a tes
tületnek volt 130 000 dinárja, ebből 100 000-et át is tudtak volna utalni, de még 
mindig hiányzott 75 000 dinár.

1955. június 12-én a tűzoltótestületben alakzatszabályokból tartottak versenyt. 
Az ötvenegy tagú testületnek tizenöt tagja versenyezett, név szerint: Süveges Illés 
(helyette végül is Tóth János került a csapatba), Mondom József, Lábadi István, 
Kis Mihály, Kis József, Fürsztner István, Peko Dangubic, Lénárd József, Vikor 
János, Obrad Dangubic, Péter Mihály, Szabó István, Juhász József, Hajas Antal és 
Gavlik János. Mindegyik versenyfeladatból jelesre vizsgáztak, kivéve az egyenru
ha és rangfokozatok viseléséből. Összesített eredményük ennek ellenére jeles lett.

Ugyanebben az évben volt a topolyai Önkéntes Tűzoltó Testület megalapításá
nak hetvenedik évfordulója. Augusztus 13-án és 14-én nagyszabású ünnepséget és 
tűzoltóversenyt rendeztek, amelyre a kishegyesi bajtársakat is meghívták.

A versenyprogramban kocsifecskendős gyakorlat is volt. Ez ügyben fordultak 
kérelemmel a topolyaiak a testülethez, szíveskedjen a kocsifecskendőt erre a napra 
rendelkezésükre bocsátani. Arra kérték Mondom Lajos parancsnokot, előfogattal, 
teljes felszereléssel küldje át augusztus 13-án, ahogyan azt a versenyszabályok 
előírták.

A verseny az 1954. évi szabályok szerint támadókocsi, motor vagy kocsifecs
kendő szereléséből állt. A kishegyesi tűzoltók ott voltak, és versenyeztek. A ver
senyszabályok szerint az első 10 helyezettet serleggel díjazták, a többi helyezettet 
díszoklevéllel.

Augusztus 17-én a topolyai testület elnöke, Brasnyó József leiratban igazolta, 
hogy a baj társak megjelentek a rendezvényen, és a versenyen a tizenegyedikek 
lettek, tehát díszoklevéllel tértek haza.

A csapat gyenge teljesítményét azzal magyarázta a parancsnokság, nem a tudat
lanság, hanem inkább egyes tagjainknak lámpaláza „okának tudjuk be” ezt, majd 
azzal próbálta szépíteni a kudarcot, hogy „Zentán már beigazoltuk tudásunkat, mi
vel a harmadik helyet nyertük el, amit igazol a megnyert serleg is.”

A testület gyengeségeinek, a tagság fegyelmezetlenségének okait a lépten-nyo- 
mon történő átszervezésekben és az eltúlzott politikai munkában látom. Az 1955. 
évi közgyűlésen elhangzott beszámolóból közvetve ez is kiolvasható.

„Politikai nevelő munkánk egyesületünk keretein belül minden összejövetel al
kalmával napirenden volt, tagjaink állandóan tájékoztatva voltak úgy a bel- mint 
a külpolitikai sikereinkről. Szeretett Tito Marsall életrajzát Rotsing Gyula tanító
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magas színvonalú előadásban ismertette, amit tagjaink nagy-nagy érdeklődéssel 
hallgattak. Ezen politikai előadások tagjaink öntudatán sokban érezhetők.

Több politikai előadáson is részt vettünk, úgymint a nyilvános Párt értekez
leteken, a dolgozók [szocialista -  V. G.] szövetségének értekezletein stb. Ezen a 
gyűléseken a kommunával kapcsolatos dolgokkal ismerkedtünk meg.

Az állami ünnepek ünnepélyes megszervezésében mindenkor kezdeményezők 
voltunk, ilyen alkalomkor testületileg kivonultunk, ami persze emelte az ünnepély 
színvonalát. A hősök emléktáblájának leleplezésekor is testületileg vonultunk ki, s 
ott hőseink iránti tiszteletből egyesületünk díszes koszorút helyezett el...”

*

1956 márciusában a JSZNK szövetségi képviselő
háza meghozta a tűzvédelmi alaptörvényt. A törvény a 
tűzvédelmet a különleges társadalmi érdekű tevékeny
ség rangjára emelte. Az új Jugoszláviában az országra 
nézve közérdekű tűzvédelem alapvető kérdéseit elő
ször ezzel a törvénnyel szabályozták. A törvény célja 
az volt, hogy a tűzoltószervezeteket a tűzmegelőzé
sére, a tűzoltóság eszméjének népszerűsítésére és ter
jesztésére ösztönözzék, továbbá a tűzoltók szakmai 
felkészültségét fokozzák. E célból a Jugoszláviai Tűz
oltószövetség meghozta az önkéntes tűzoltók szakmai 
továbbképzésének és rangfokozatának szabályzatát.

Felmérve az operatív tűzoltói egységek feladatát és az 
állandó szakmai továbbképzés igényét, elrendeli a gya
korló tűzoltók tanfolyamát, a tűzoltó altiszti, a tűzoltótisz
ti, valamint a tűzoltó főtiszti iskolák megnyitását.

Már márciusban lehetőség nyílt két tűzoltó szakmai 
továbbképzésére. Újvidéken altiszti, Zimonyban pedig 
tiszti tanfolyam kezdődött. A tűzoltóegység parancsno
ka azonnal ajánlotta, mivel káderhiány volt, és ennek 
hátrányai érezhetőek az egyesületben, feltétlenül küld
jenek valakiket a tanfolyamra, akik előbb elvégeznék 
az altiszti, majd amennyiben sikerrel járnak, a tiszti 
tanfolyamot. Két tűzoltót jelöltek ki: Kiss Józsefet és 
Tóth Jánost, akiket a tanfolyam idején a munkájuk mu- 

Az 1955-ben Zentán elért Osztásáért a testület kárpótolna alapfizetésük erejéig. A
helyezés serlege jelenlévők elfogadták a javasolt jelölteket.

A kishegyesi ÖTT történetének kényes esete Hajas 
Antal ügye. Azért kell felvenni a krónikába, mert a jobb sorsra érdemes, leghosz- 
szabb szolgálati idejű tűzoltóról van szó.

Személyi lapjából tudjuk 1902. október 23-án született Kishegyesen. 1928-tól 
volt a testület tagja, később rajparancsnok. Elvégezte Topolyán a tűzoltótanfolya-
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mot, és 1951. március 21-én sikeres vizsgát tett. Huszonöt évi szolgálatáért kitün
tették. 1954. április 30-án a topolyai Járási Tűzoltószövetség altisztté léptette elő.

Az ügy 1956. február 12-én tartott előző évi közgyűlésen pattant ki, amikor 
néhány tag hibáztatta a felügyelőbizottságot, „mert minden, ami történt a testü
let kebelén belül, nem észrevételezték”. Ezután Peko Dangubic „személyi ügyben 
Hajas Antalt támadta”. A közgyűlés fegyelmi bizottságot választott, amely felada
tául kapta, február végéig vizsgálja ki az ügyet, és tegyen jelentést a vezetőségnek.

A vizsgálatra csak május 19-én került sor. Kihallgatták a sértett Peko Dangu- 
bicot, aki kijelentette, „hogy egy gyakorlat alkalmával [1951-ben -  V. G.], sorako
zó után megtörtént a beosztás a legénység között, és Obrad Dangubic nyomóhoz 
lett beosztva, és ő azt mondta, nem fogadja azt a posztot, mivel a kocsinál akar 
szerelni, nem pedig a beosztott helyen. Ezt a kijelentést tette. Ennek alapján Hajas 
Antal baj társa következő kijelentést tette: mondtam, hogy így járunk ezekkel a 
személyekkel, még amikor fel lettek véve a testület soraiba.”

Több mondanivalója nem volt, a fenti kijelentést Keszeg József szertáros és 
Mondom Lajos parancsnok vallomásukkal bizonyították.

Obrad Dangubic Keszeg József ajánlására 1951-ben került a testületbe. A pa
rancsnokság ülésén a döntéskor Hajas kijelentette: „minek ez a két szerb köztünk, 
mivel ezek bírják az államnyelvet, mindig fölényeskednek fölöttünk, -  ezt nem
csak gondolta, ki is mondta -  tudom, hogy így járunk ezzel a szerbbel”.

A kihallgatáson Hajas annyit mondott, Obrad Dangubic a beosztást nem vál
lalta el, hanem a kocsinál akart szerelni. Mivel az akkori -  1951-es -  gyakorlat 
„a maihoz csak kezdetleges volt”, illetve akkor még nem kellett tudni a bajtár
saknak minden poszton szerelni. O, a kezdő tűzoltó még nem volt tisztában a ko
csiszereléssel, ezért lett a nyomókarhoz téve, de nem fogadta el a beosztást, ezért 
állította ki Hajas. Az évi közgyűlésen Peko Dangubic azt a kijelentést tette, ő csak 
akkor jelenik meg szolgálatra, amikor pénzért kell kiszállni. Ez nem igaz, mondta, 
mert az önkéntes munkákon a fogatával is részt vett, amit a munkanapló igazol.

Mondom Lajos május 25-én tett vallomást. „Az 1951-es évben megtörtént a 
tömegesítés a testületben. Hajas Antal a következőket jelentette ki, nem járunk-e 
úgy ezekkel a bajtársakkal, hogy ők fognak nekünk parancsolni tekintettel a nem
zetiségükre. Ugyanakkor megmagyaráztam neki, hogy kijelentése elég veszélyes, 
mivel ez sovinizmushoz vezet. Hajas erre azt válaszolta, nincs tisztában azzal, mi 
az a sovinizmus.”

A Hajas-ügy végére 1956. május 25-én tettek pontot. A vezetőségi és parancs
noksági ülésén egyetlen kérdés szerepelt, az ügy tisztázása. Mivel az ügyben érin
tett Hajas is megjelent, közölték vele, nem vehet részt a gyűlésen, de igazoltnak 
tekintik távollétét.

Az elnök ismertette a tényállást. Még 1951-ben a Dangubic testvérek gyakorlat 
közben nem helyeselték Hajas Antal beosztását -  ami reájuk talán hátrányos volt -, 
ebből azután szóváltás alakult, mire Hajas azt a kijelentést tette volna, „mondtam, 
hogy így járunk ezekkel a személyekkel”. Ez aztán több éven át éleződött, míg az
1952. február 12-én tartott évi közgyűlésen Peko Dangubic az ügyet a közgyűlés 
elé nem vitte, és kérte annak rendezését. A közgyűlés az ügyben fegyelmi bizott
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ságot alakított. Ez kivizsgálta a történteket, és megállapította, Hajas Antal tényleg 
tett soviniszta kijelentéseket a Dangubic testvérek ellen.

Rövid vita után Gavlik János kijelentette, sajnálatosnak tartja Hajas Antal kije
lentését, azonban tekintve huszonnyolc évi működését, azt ajánlja, ha van rá mód, 
békés úton intézzék el az ügyet. Mondom Lajos azonban azon a véleményen volt, 
megérdemli Hajas a kizárást, mert magatartása nem segíti, hanem inkább akadá
lyozza a testvériség eszméjét.

A testület ezek után kizárta soraiból Hajast, majd felszólította a nála lévő fel
szerelés beszolgáltatására. Ennek a kizárt tag a felszólítás kézhez vétele után eleget 
is tett.

A Hajas-ügy kapóra jött a testületen belüli viszonyok rendezésére. Többször 
szó esett már eddig a tagság fegyelmezetlenségéről, a széthúzásról, az egymás 
közti bajtársiatlan viszonyokról.

Mondom Lajos parancsnok kért szót, azzal a céllal, hogy a korábbi átszer
vezésekből következett hiányosságokra rámutasson. Megállapítása szerint egy 
olyan kis faluban, mint amilyen Kishegyes, nem vált be a gyakorlatban a ve
zetőség és a parancsnokság külön-külön történő ülésezése, mivel az széthúzást 
eredményezett. A másik nagy baj, hogy a funkcionáriusok nem voltak tisztában 
munkakörükkel. Mindez sajnos az új alapszabályzat ismerete ellenére követ
kezett be. A fegyelmezetlenség egyaránt jellemezte a legénységet, de főleg a 
rangot viselő bajtársakat. A gyűléseken hozott határozatokat ritkán hajtották 
végre.

A legnagyobb baj a testület elnökének és az egység parancsnokának nagymér
vű elfoglaltsága, amit már a járás is észrevett, sőt figyelmeztette erre a felszólaló 
Mondom Lajost, aki megkísérelt azonnal orvoslást ajánlani. A hibák úgy küszö- 
bölhetők ki, ha a vezetőségben alapos átszervezést hajtanak végre, állapította meg.

Krizsák János elnök is önkritikát gyakorolt, 
beismerte, nagy felelősséggel járó más elfoglalt
sága valóban minden idejét lekötötte. O is ebben 
látta a testület munkájában mutatkozó hiányossá
gokat, ezért lemondott tisztségéről.

Mondom Lajos szerint Krizsák elvesztése 
„fájdalmas seb lenne ismervén eddig tett erőfe
szítéseit”. Ezért a következő átszervezést aján
lotta: Krizsák Jánost adjutánssá, Mondom La
jost elnökké, Süveges Illést parancsnokká, id. 
Szőke Dezsőt alparancsnokká minősítsék át, így 
senki nem esne ki a vezetőségből, csupán funk
ciót cserélne, a többi, a közgyűlés által korábban 
megválasztott vezetőségi tag marad a helyén. A 
tett ajánlatot elfogadták, azzal, hogy a rövidesen 
összehívandó közgyűlésen jóváhagyásra előter
jesztik.Süveges Illés
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Süveges Illés díszsisakja

A közgyűlési beszámoló is kitért a negatív jelenségekre, amely már-már ag
gasztó méreteket öltött. Egyes vizsgázott tisztek alighogy befejezték a tanfolya
mot, onnan visszatérve máris bomlasztó tevékenységbe kezdtek.

A taglétszám 1956 folyamán igen ingadozó volt, egyrészt a sorkatonai szol
gálat, másrészt a kendergyári tűzoltóegység megalakulása miatt. A megcsappant 
létszámot új tagok toborzásával igyekeztek pótolni. Év végére harminchat aktív, 
tizenkét ifjúsági és hatvankét pártoló tagot számláltak.

A kendergyári csapat megalakítása örömet jelentett, mert gyarapodott a legény
ség száma, ugyanakkor káoszt idézett elő.
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A Dunai Bánság Tűzoltóközössége 
(Az önfeláldozásért)
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A Dunai Bánság 
Tűzoltóközössége (X)

(A lelkiismeretes, kitartó és 
szorgalmas szolgálatért)



A Szerb Népköztársaság 
Tűzoltószövetségének szolgálati érmei

A kiválást megelőzően Kiss József rosszindulatú agitációt folytatott, amiben 
Tóth János segítette. Az volt a szándéka, hogy szétzülleszti a már megcsonkított 
helyi testületet. Ebben végül is sikerült őt megakadályozni.

Az év folyamán Süveges Illés tűzoltótiszt hirtelen elhunyt. Halála átmeneti za
vart idézett elő. Régi, tapasztalt, nagy tudású, fáradhatatlan és agilis vezetőt vesz
tettek el személyében, akire mindenkor számítani lehetett. 1927 óta, huszonkilenc 
éven át szolgálta a nemes ügyet. Süvegesnek sok érdeme volt a kishegyesi tűzol
tóság kiképzésében. A Süveges család régi bútorainak mélyéről előkerült néhány 
szolgálati érem. A család tagjai azt nem tudták megmondani, vajon az apa azokat 
mikor és milyen alkalomra kapta.
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A vezetőség és a parancsnokság ülésein egyik állandóan visszatérő téma az 
egyenruha viselésének kérdése, de a járási szövetség területén is általános prob
léma volt. Ezt megoldandó Guba Imre brigádparancsnok körlevélben tette közé a 
szolgálati szabályzatból a tűzoltó-egyenruha viseléséről szóló részt:

„1. Az egyenruhát csakis szolgálat vagy gyakorlat alkalmával és ünnepnapokon 
viselik.

2. Az egyenruhát mindenkor teljes egészében kell felölteni, ami azt jelenti, 
hogy a ruhához kalapot, télen pedig báránybőr sapkát viselni tilos. Továbbá meg 
van tiltva a sapka viselése polgári ruhához, a zubbony viselése polgári nadrághoz 
vagy a nadrág viselése kabáthoz.

3. Tilos a sapka viselése nyilvános helyiségekben, mint pl. hivatalokban, ven
déglőkben, a laktanya nagytermében és egyéb szórakozó helyeken. Kivételt képez 
az őrszoba, mozi, színházcsamok, váróterem stb.

4. Az egyenruhához kizárólag fekete cipőt szabad viselni. Az lehet magas szá
rú vagy félcipő.

5. Tilos a derékszíj viselése táncmulatságon, illetve tánc közben.
6. Tilos az utcán cigarettázva járni az egyenruha viselése alkalmával.
7. Szigorúan tilos egyenruhában részegeskedni, csendháborítást vagy rendbontást 

elkövetni, hazárdjátékot űzni stb. Ezen pont megszegése büntetést von maga után.
8. Szigorúan tilos egyenruhában a feljebbvalókkal vitatkozni, a testület műkö

dését becsmérelni és a tűzoltóság tekintélyét csorbítani.
9. Minden egyenruhát viselő tűzoltó köteles tisztelegni feljebbvalóinak, a Ju

goszláv Néphadsereg, valamint a fegyveres erők tisztjeinek.”
1957 az ismételt átszervezések éve volt. Március 11-én a Járási Tűzoltószövet

ség rendelkezése alapján az operatív egységet át kellett alakítani.
Az átszervezett operatív tűzoltószázad:
Századparancsnok: Mondom Lajos altiszt.
Parancsnokhelyettes: Tóth János altiszt.
Szárnysegéd (adjutáns): id. Szőke Dezső altiszt.

I. szakasz
Szakaszparancsnok: Kecskés Antal altiszt

I. raj II. raj
Rajparancsnok: Gavlik János Rajparancsnok: Pál György
1. Mondom József 1. Juhász Simon
2. Keszeg József 2. Lénárt József
3. Ifjú Szőke Dezső 3. Homok Ferenc
4. Szokola István 4. Rácz Péter
5. Pál József 5. Kollár János
6. Maronka Károly 6. Tóth Mihály
7. Skallák Lajos 7. Herbut Rudolf
8. Döme Károly 8. Erdélyi Mihály
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II. szakasz
Szakaszparancsnok: Péter Mihály altiszt

I. raj II. raj
Rajparancsnok: Kiss Mihály, altiszt Rajparancsnok: Szabó István altiszt
1. Vikor János 1. Sándor Gergely
2. Huszka György 2. Kósa József
3. Vas István 3. Csabai Antal
4. Magó Péter 4. Zsolnai Antal
5. Kocsis József 5. Szűcs István
6. Morei Márton 6. Mondom János
7. Szabó Sándor 7. Péter József
8. Bakanics József 8. Csabai Imre

Miután 1956 márciusában a JSZNK szövetségi képviselőháza meghozta a tűz
védelmi alaptörvényt, a köztársaságok is elfogadták a maguk új törvényét. A tör
vény hatályba lépésével jelentősen megváltoztak az önkéntest tűzoltótestületekre 
vonatkozó előírások. Ezek egyike volt, hogy tűzoltószövetségeket és önkéntes tüz- 
oltótestületeket a társulásról szóló törvénynek megfelelően kell alakítani.

Az önkéntes tűzoltóságról szóló törvény 20. szakasza kimondta, a már működő 
tűzoltótestületek és -szövetségek hangolják össze szervezetüket és munkájukat az 
új jogszabályokkal.

A munkát megkönnyítendő típus-alapszabályzatot küldött ki a járási szövetség 
a testületnek, mondván ez alapján készítsék és fogadják el új alapszabályukat (saj
nos, ez hiányzik a levéltárból).

A legrövidebb időn belül tartsanak ez ügyben rendkívüli közgyűlést, hiszen 
már régen, 1956. december 31-én lejárt ennek a munkának a határideje. A testület 
1957. július 21-én tartott közgyűlésén elfogadta a módosított alapszabályzatot. A 
közgyűlés új vezetőséget választott.

Elnök: Mondom Lajos.
Titkár: Sárközi Sándor.
Pénztáros: Fabó Pál.
Parancsnok: Dudás Mátyás.
Alparancsnok: Tóth János (egyben a szertárosi teendők végzésével is megbízták).
Segédtiszt (adjutáns): id. Szőke Dezső.
Szolgálatvezető: Sándor Gergely.
Egészségügyi vezető: Oberhäuser Matild (aki épphogy befejezte Újvidéken a 

tanfolyamot).
„Kultúrvezető”: Mondom Lajos.
Ifjúsági vezető: Morei Márton.
Igazgatóbizottsági tagok: Krizsák János, Gavlik János.
A tűzoltótestület és a népbizottság közötti viszony 1957 áprilisára a mélypontra 

süllyedt. Már-már a testület feloszlásával fenyegetett a válság. Április 3-án a veze
tőségi és parancsnoksági ülésre Mondom Lajos kérésére meghívták a népbizottság 
elnökét és az iskola igazgatóját.
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Az összejövetelre a Magyar Szóban megjelent, a kishegyesi tűzoltóságot elma
rasztaló cikk adott okot. A mulasztás, amelyet az újság megszellőztetett, állítólag a 
tűzoltóság nemtörődömsége miatt történt. Krizsák János a megjelent cikk felolva
sása után kijelentette, „a mulasztásért a tűzoltóság nem okolható, mivel a lajtok a 
népbizottság udvarán voltak, így a tűzoltóságnak egyáltalán nem is voltak átadva, 
mióta a magyar menekültek használták”. A népbizottság elnöke, Kovács József 
közölte, hogy „ő figyelmeztetett egyes tűzoltókat, a lajtok csakis akkor lehetnek a 
népbizottság udvarán, ha azok a tűzoltóság által megfelelő ellenőrzés alatt állnak, 
ellenkező esetben vigyék a tűzoltók a laktanya udvarára”.

Sárközi Sándor titkár szerint, a cikk rombolóan hatott a legénység moráljára, 
ezért figyelmeztette Molnár Géza iskolaigazgatót (a lap tudósítóját), nagy segítség 
lenne az egyesületben eluralkodott kedélyek csillapításában, ha a cikk tévedéseit 
korrigálná. O erre nem volt hajlandó, ellenben azt a tanácsot adta, a tűzoltóság 
tegye ezt meg, amit azután ő eljuttat a szerkesztőségbe. A vezetőség ajánlatát nem 
fogadta el, mivel nem érezte hivatottnak magát arra, hogy a cikket megcáfolja. 
Majd vették a kalapjukat a „néptársak”, és eltávoztak.

A történtek után Mondom Lajos parancsnok magára nézve sértőnek találta az 
ominózus cikket, és lemondott tisztségéről, de a vezetőség nem fogadta el. Ekkor 
egy áthidaló megoldást javasolt a lemondani szándékozó. Hallgassák meg Toldi 
Istvánt, aki kijelentette, bizonyítani is hajlandó, a lajtokat a népbizottság elnöke 
nem engedte megtöltetni.

Az ügy háttere: a Magyar Szóban téves tudósítás jelent meg, amely alapján 
nem lehet sem a vezetőséget, sem egyes tűzoltókat támadni, legkevésbé gúnyt űzni 
belőlük az újságban.

Mondom ezzel kapcsolatban a következő a magyarázatot adta: „a legutóbbi 
tűz kitörése előtt pár nappal a helyi népbizottság titkára azzal a kérdéssel fordult 
hozzám, hogy telefonált személyesen Lipostyák József, a belügynek egyik alkal
mazottja, hogy a helyi testület adja át nekik a lajt kocsit ivóvíz tartalékolására.

Én azt feleltem, nem érdekel. Mi történne abban az esetben, hogyha nálunk 
tűz ütne ki. Fabó Ábel, a népbizottság titkára ezt szó szerint így megtelefonálta, 
majd az utána való napon, úgy este fél nyolc órakor, összetalálkoztam Lipostyák 
Józseffel, aki azzal érvelt, nem ezt várták tőlem, hiszen a magyar menekültek el
látásáról van szó. Erre én azt feleltem, rendben van, odaadom, de mindeneset
re a lajt megtöltve legyen, akkor is ha visszahozzák. A megbeszélésünk ellenére 
üresen hozták vissza, erről nem értesített senki, még az sem, aki átvette, ahelyett 
nevetségessé tettek bennünket az újságban, az Élőújságon, meg talán a Magyarzó 
Pistikében is.”

Ezek után olaj volt a tűzre Krizsák elnök bejelentése, a népbizottság az 1957-es 
évre a tűzoltóságnak csak 40 000 dinár donációt szavazott meg. A vezetőség úgy 
határozott, ha kézhez kapják az erről hozott végzést, fellebbezni fognak.

Időközben zajlott a testületi élet. A megizmosodott ifjúsági alosztály munká
ba lendült. Azt kérte a vezetőségtől, járuljon hozzá, hogy kéthavonként faliújsá
got adhasson ki az ifjúság, „hogy így több tehetséges, szegény sorsú ifjú némileg 
kielégíthesse irodalmi tehetségét.” A vezetőség támogatta a kérést azzal, hogy a
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cikkeket megjelenésük előtt Mondom Lajosnak (a „kultúrvezetőnek”) meg kell 
mutatniuk. A faliújságban megjelenő cikkekért Mondom Lajos felelt.

A ma már kuriózumnak számító Fali Újság első számának egyetlen példánya 
maradt az utókorra, a leadott kéziratokkal egyetemben.

A lap fejléce:
„FALI ÚJSÁG
Kiadja a Máli Ijdosi Önkéntest Tűzoltó Testület ifjúsági alosztály
Megjelenik minden hónapban egyszer
Ideiglenes felelős szerkesztő MOREL MÁRTON ifjú bajtárs.
Ideiglenes munkatárs: Mondom János bajtárs.
Első évfolyam 1957. május hó 19.-én. Máli Idjos.”
Az újságnak a felelős szerkesztőjén és ideiglenes munkatársán kívül nem is volt 

más dolgozója. A megjelent írások: Ijjak a testületben, Az ünnep, Tűzoltó technika, 
Tavasz a szivekbe, valamint apró hírek. Ezek egyike: „Az »Újkor« szövetkezet jú
nius második felében tartja alakulásának tízéves jubileumát, melyre meghívja Josif 
(sic!) Broz TITO köztársasági elnököt is.

E nagyszabású ünnepségen a helyi tűzoltó testület is részt vesz előre meghatá
rozott műsorral. (M. M.)”

A válságok ellenére év végén negyvenöt aktív, három tartalékos, ötvenhét ifjú
sági, hetvenkét pártoló és öt tiszteletbeli tagja volt a testületnek.

A tűzoltóegység gyakori átszervezését a hiányzó szakkáderek -  altisztek és 
tisztek -  miatt több esetben nem lehetett a követelményeknek megfelelően végre
hajtani. Ezért minden kínálkozó alkalmat megragadott, hogy kiegészítse szakká- 
derállományát. A meghirdetett tanfolyamokra elküldte a vállalkozó szellemű tűz
oltókat, hogy megfelelő képesítést, rangot szerezzenek. Süveges Illés, id. Szőke 
Dezső, Kollár Mátyás, Maronka Károly és mások sorban elvégezték a meghirde
tett tanfolyamokat.

Az 1958-as év aránylag csendesen zajlott. Február 5-ére összehívták azoknak 
a baj társaknak a gyűlését, akik még addig nem tettek tűzoltó vizsgát. A megjelent 
húsz tűzoltógyakomoknak felhívták a figyelmét a tanfolyam fontosságára. Felkér
ték a jelenlevőket, rendszeresen látogassák a kurzust, legyenek fegyelmezettek, 
mert ha nem vizsgáznak le, nem lehetnek tűzoltók. „Ha magunkra vállaltuk a tűz
oltói kötelezettségeket, tegyünk is eleget ennek” -  mondta az egység parancsno
ka. Az előadást tizenhatan hallgatták, mindannyian sikeresen levizsgáztak, ebből 
tizenkét aktív és négy ifjúsági tag volt.

Az év folyamán a járási versenyen 11. helyezést értek el. Harminckét tagú csa
pattal részt vettek a Csantavéren tartott tűzoltószemlén, a gyakorlatokon és az ün
nepélyen egyaránt.

A testület műkedvelői is dolgoztak, egy színielőadást rendeztek, amit be is mu
tattak a nagyközönségnek, az ifjú tagok pedig több előadást szerveztek a tüzol- 
tóotthonban.

Az év elején rendszeresen tartott évi közgyűléseken az egyik napirendi pont 
újra és újra a testület vezetőségének megválasztása volt. Az 1959-es évre választott 
elnökség és parancsnokság összetétele:
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Az Újvidéken tartott 10. altiszti tanfolyamon Kecskés Antal háznagy is tűzoltó
altiszti rangot szerzett

1957-ben Kollár Mátyás (legfelső álló sor jobb szélén) szerzett altiszti rangot Újvidéken

Elnök: Fabó Ábel.
Parancsnok: Kis József, habár ő tiltakozott ellene, mert szerinte még fiatal erre 

a posztra.
Titkár: Ország Lajos.
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Az ifjúsági csapat 1958-ban

Pénztámok: Ábrahám Mihály.
Szárnysegéd: Mondom Lajos.
Kultúrfelelős: Elek István.
Ifjúsági felelős: Mondom János.
Szakaszparancsnokok: Tóth János, Péter Mihály, Tóth Mihály.
Háznagy és szertáros: Fodor Szilveszter.
Sportvezető: Krizsák János.
Vezetőségi tagok: Facskó Ignác, Hajas Mihály, Kollár Mátyás, id. Szőke Dezső.
Felügyelőbizottság: Mondom József elnök, Gavlik János, Pál György.
Az 1959-es év emlékezetes eseménye volt a tűzoltók okozta tűzvész oltása. 

Április 30-án este május 1-je tiszteletére látványos tűzijátékot szerveztek. Meg
kezdődött a rakéták fellövése, de 20 óra 5 perckor az egyik meghibásodott lövedék 
hirtelen letért útjáról, és Mendler István Kis Ferenc utcai 10-es számú házának 
udvarában álló szalma- és pelyvakazalba csapódott, és így tüzet okozott. A tűzre 
Keszeg József tűzoltó figyelt fel, a helyszínre tűzoltókocsival azonnal kivonult a 
testület húsz tagja, majd csatlakozott hozzájuk a kendergyár tűzoltóegysége, de 
hamarosan ott termettek a topolyaiak is. A tüzet sikerült lokalizálniuk, ezzel meg
mentve mintegy 5 000 000-6 000 000 dinár értékű ingatlant, hiszen az egész utca 
veszélyben forgott, a helyszín ugyanis a település központjában van. Körülötte az 
udvarok telve szalmával és egyéb gyúlékony anyaggal. A tűzoltók munkáját, a víz
hordást vagy ötven polgár is segítette, a vizet a közeli kutakból merték, a ciszternát 
is azokból látták el.

Az időjárási viszonyok kedveztek a tűz terjedésének, akkor este erős szél fújt. 
A kivonult rohamcsapat azonnal körbevette az égő kazlat meghiúsítva a tovaterje
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dést. A tűzoltóegységek a Zsák és Kis Ferenc utcában foglaltak állást, így minden 
oldalról biztosítva volt a tűz tovaterjedésének megakadályozása. Szerencsére a két 
és fél órás munka sikerrel járt, csak minimális kárt okozott a tűz, ennek ellenére 
Fabó Ábel megállapította, május 1-jén igen fegyelmezetlen volt a legénység.

A helyszínelő szakember észrevétele az volt, hogy a testület ciszternájának be
fogadóképessége túl kicsi az ilyen jellegű tüzek oltására, és a felszerelés állapotá
val sem volt elégedett. Ezért azt ajánlotta, alkalmazzanak egy hivatásos tűzoltót, 
aki rendben tartaná a szereket, és állandó ügyeletet tartana.

1959 májusában versenyt hirdetett a járási szövetség, de az előzetes gyakorla
tokon csak gyéren jelentek meg a kijelölt tagok, így nem nagy remény volt arra, 
hogy részt is vegyenek azon. A laktanya rendetlen volt, a szerelés úgyszintén, a 
titkári munka gyenge, ezért július 7-ére halasztották a versenyt.

Hogy is lehetett volna versenyezni, amikor Kis József maga állapította meg, 
rossz a traktor, nincs világítása, különben sincs üzemképes akkumulátora, hiába 
vennének, ha nem használnák, úgyis tönkremenne, a lajtos kocsi fakerekű, traktor
ral nem lehetne vontatni.

A testületre június 25-én rámosolygott a szerencse: a Járási Tűzoltószövetség
től egy Krup márkájú, hatvan lóerős tartálykocsit kapott.

*

1960. január 1 -jén a Topolyai járás beolvadt a Szabadkai járásba. A járás terüle
tét alkotó községekből -  több helységet magukba foglaló -  kommunák létesültek. 
A topolyaiban három, a topolyai, a kishegyesi és a csantavéri. A kishegyesi kom
muna 1959. november 26-án alakult, területét Lovcenac, Feketics és Kishegyes 
kataszteri községekből hozták létre.

A területi átalakítás következtében a topolyai Járási Tűzoltószövetség egyesült 
a megnagyobbodott szabadkai Járási Tűzoltószövetséggel. Az átszervezés egyik 
újdonsága volt a községi tűzoltószövetségek alakítása, mivel az új közigazgatási 
egységek, a kommunák területén több tűzoltótestület is működött.

Miután új tagokkal bővült a szabadkai Járási Tűzoltószövetség, részletes sta
tisztikai jelentést kért az egyes tűzoltótestületekről, tűzoltóegységekről.

A kishegyesi állapotok 1961. december 7-i áttekintése (elhagytam a táblázatos 
kimutatást a fölösleges rovatok miatt):

A kishegyesi Önkéntes Tűzoltó Testület 1949. június 19-én alakult.
Harminchárom felnőtt és kilenc tartalékos, tizenegy ifjú és tizenhárom pionír 

tagja van.
Ötvenhat a támogatók és a tiszteletbeli tagok száma.
Egy tiszt szolgálati ideje 5 év, a hat altiszté 0-5 év.
A húsz vizsgázott tűzoltó szolgálati ideje: öt tűzoltó 0-5 év, két tűzoltó 5-10 

év, három tűzoltó 10-15 év, négy tűzoltó 15-20 év, három tűzoltó 20-25 év, három 
tűzoltó 25-30 év, hat gyakornok pedig szolgálati év nélkül.

A harminchárom tűzoltó társadalmi hovatartozása: huszonhét munkás, négy 
gépkocsivezető és két iparos.
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A Jugoszláv Kommunista Szövetségnek tizenkettő, a Népi Ifjúságnak tizenegy, 
ebből ketten a szervezet községi bizottságának voltak a tagjai. A népbizottságba 
egy, a népvédelmi tanácsba két tűzoltót választottak be.

A testületnek van laktanyája és szertára.
A felszerelése: egy tűzoltókocsi beépített fecskendővel, egy szállítható motoros 

fecskendő, egy kézifecskendő.
Elegendő számú szívó- és nyomócsövek meg egyéb felszerelések: egy össze

csukható, négy horgos és négy tetőlétra, egy egyszerű és univerzális fúvócső, egy 
levegővel működő habfúvócső, egy vegyes töltésű habfúvócső, egy kézi, „VH” 
T-14-es folyadékkal működő oltókészülék, egy „PH” T-15-ös haboltós készülék, 
egy „S” T-16-os poroltós készülék.

Elsősegélynyújtáshoz: egy hordágy, három kisebb, egy nagyobb kézi gyógy
szertár.

A járási szövetség 1962-ben újra kérte az adatokat, ebből csak azokat az adato
kat közlöm, amelyek az előző éviben nem szerepeltek.

Az operatív egység felépítése: egy szakasz, amit két raj képezett.
Az 1961-es évben 2 100 000 dinárból gazdálkodott a testület. 250 000 dinárt a 

tűzoltóalap folyósított, 1 000 000 dinár a saját bevételükből és 850 000 dinár egyéb 
forrásokból származott.

A személyi felszerelés: harmincnyolc téli, tizennyolc nyári egyenruha, harminc 
sisak, hat kapcsos öv; személyi védelemre három gázálarc. Ezenkívül hat létra és 
260 folyóméter különböző méretű vászoncső.

A kishegy esi Községi Tűzoltószövetség három település önkéntes tűzoltótes- 
tületeit foglalta magába. Gyorsan megmutatkoztak a szövetség gyengéi. A változ-

A tartálykocsivá átalakított GMS gépkocsi 
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tatások megkívánták a tűzoltóság problémáinak megvitatását, a jövőbeli munka 
összehangolását, de erre nehezen kerülhetett sor, mivel üléseket nem tartott.

Már 1960 folyamán készült elemzés a felmerült problémákról. Az elemző ja
vasolta, vizsgálja ki a kommuna vezetősége a jelenség okait, sőt ajánlotta, le kell 
váltani a szövetség vezetőségének passzív tagjait.

Az év végére a felszerelés kérdésében annyi haladás történt, hogy a néphadse
regtől egy GMS tehergépkocsit vásároltak a kishegyesi tűzoltótestület részére. Ezt 
a járművet azután Szabadkán tűzoltókocsivá alakíttatták át. A kommuna által vett, 
majd átalakított tartálykocsi a hegyesi laktanyában állomásozott, de az a három 
település tűzoltását szolgálta.

A tűzoltóság átszervezésével szorgalmazták, hogy a kommuna székhelyén, 
Kishegyesen működő testület legyen a legerősebb akár a felszerelés, akár a legény
ség tekintetében, azért, hogy tűzvész esetén segítséget tudjon nyújtani a község 
területén levő többi egységnek. E testület tagjai voltak a legjobban kiképzett tűz
oltók, sőt a tűzoltó eszközök és felszerelések részére is a testületnek volt a legtöbb 
helyisége, ezért rohamközponttá akarták szervezni.

A fenti elgondolások ellenére a tervbe vett központ felszerelése -  habár sok
kal jobban el volt látva, mint a lovcenaci, a feketicsi és a kishegyesi kendergyári 
csoport -  hiányos és szegényes volt: egy régi Citroen tartálykocsi, amely meg
bízhatatlan, két pótkocsi nélküli traktor, egy 3000 literes, szintén pótkocsi nélküli 
tartály alkotta állományát. Megpróbáltak a kommuna valamelyik mezőgazdasági 
vállalatától használtat szerezni, de nem sikerült, egyszerűen a birtokok nem voltak 
hajlandók támogatni az önkéntes tűzoltótestületet.

A kishegyesi Boris Kidric Kendergyámak tíz-tizenkét fős tűzoltócsoportja 
volt, de felének sem volt tüzoltóvizsgája. Felszerelésük igen kezdetleges: egy kis 
kézifecskendős, motoros tartály. Habár a gyár akkor a falu legnagyobb vállalata 
volt, igazgatósága nem törődött a tűzbiztonsággal, a tűzoltóegységüket nem látták 
el kellő felszereléssel. így a komolyabb tűzvész esetén -  ami többször is előfordult 
a gyár működése során -  a hiányos felszerelésükkel képtelenek voltak megbirkóz
ni a lángokkal.

A szervezendő rohamközpont munkáját az is gátolta, hogy az 1960-as év 
elején -  éppen abban az időszakban, amikor a legnagyobb tevékenységet kel
lett volna kifejteni -  a testület tagjait kizárták a laktanya fontosabb helyisége
iből egyszerű oknál fogva -  amire sajnos maga a tagság egy része is áldását 
adta - ,  kiadták bérbe a laktanya egy részét. A bajt tetézte, hogy az illetékesek 
egyszerűen parancsba adták a háznagynak, ne nyissa ki a szervezet helyisége
inek ajtajait a tagság előtt.

Az ilyen viszonyulásnak többek között az lett a következménye, hogy a tűzhöz 
kivonuló önfeláldozó tűzoltókat a faluban -  látva azok hiányos felszerelését -  egy
szerűen kiröhögték.

Az év folyamán három esetben kellett a tűzoltóegységnek tűzhöz kivonulnia, 
két esetben jelentéktelen beavatkozásra volt szükség, viszont a harmadik tűzvész 
katasztrofális méretű volt. A hatvanas évek elején korszerűsítették a Szabadka-Uj-
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vidék-vasútvonalat. A munkálatok során kicserélték a talpfákat. E célra a kishe- 
gyesi kitérőben óriási mennyiségű olajos talpfát halmoztak fel. Ismeretlen okokból 
ezek kigyulladtak, és szinte teljesen elhamvadtak. A tűz oltásában a környékbeli 
tűzoltóság és katonaság mellett részt vettek tűzoltóink is, feladatuk a víz beszer- 
zése volt.

Égnek a talpfák a kitérőben

A hatvanas évek végén a falu központjában volt egy sajnálatos tüzeset, való
színűleg kémény tűz következtében leégett a községháza tetőszerkezetének egy 
része. Ennek eredménye lett a mai állapotában látható épület. A tűzoltással kapcso
latban 1961. február 12-én tartott tagsági ülésen Krizsák János ismertette a népbi
zottság elnökének elismerő köszönőlevelét.

1960-ban a kishegyesi Önkéntes Tűzoltó Testületnek harminckilenc felnőtt és 
tizenkét pionír tagja volt.

A községháza leégett tetője
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A községi verseny; I. hely, 1960

A meghirdetett versenyeken részt vett a testület, első helyezést csak a községi 
versenyeken, míg a volt járás területén megrendezetteken átlagos eredményt ért el.

A községi illetékesek mindig szűkmarkúan mérték a testületnek az anyagi jut
tatásokat, nekik sem volt igazán miből átutalni pénzeket. Ennek következtében a 
felszerelés hiányos volt, a tönkrement szereléket nem tudták pótolni, vagy csak 
toldozgatták-foltozgatták. Keményen fogalmazok: a testület elnökének gyakran 
meg kellett alázkodnia, koldulnia, hogy az amortizálódott, lerobbant járművek 
rendbetételéhez alkatrészeket szerezhessen.

1961. február 16-án, valamint 28-án is kérelemmel fordult a helyi földmű
ves-szövetkezet igazgatóbizottságához: „az önkéntes tűzoltó testület igazgató
bizottságának tudomása van arról, hogy a szövetkezet traktorállomásán vannak 
olyan motorhoz való alkatrészek, amelyek a szövetkezetnek tovább nem szüksé
gesek, mivel már az olyan fajta traktorokat eladták, és ezen alkatrészek nagyon 
elősegítenék felszerelésünk megjavítását.

Kérjük a földműves szövetkezet igazgatóbizottságát, hogy szíveskedjen hozni 
olyan határozatot, hogy testületünknek a gépállomáson levő már nem szükséges 
alkatrészekből díjmentesen adni olyan alkatrészeket, ami a traktorunkhoz szüksé
ges, amennyiben azok a szövetkezetnek vannak, hogy egyszer már a tűzoltó fel
szereléseket üzemképessé tegyük.
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Nagyon jól tudja mindenki, hogy 
testületünk milyen helyzetben van, 
nem bírunk kimenni a legkisebb tűz 
oltásához sem, és ami nem egyéni 
érdek, hanem mindegyikünk érdeke, 
hogy a tűzoltóság fel legyen szerelve 
és ütőképes legyen.” De volt olyan 
eset is, amikor a kendergyár vagy a 
szövetkezet roncstelepén rozsdásodó 
fémhulladékból történő válogatásra 
kért engedélyt a testület.

1961. július 1 -jén a testület értesí
tette Fodor Szilveszter háznagyot, az 
igazgatóbizottság határozata alapján 
felmenti szertárosi beosztása alól, 
azzal az indokkal, hogy azt Maronka 
Károly, a testület traktoristája fogja 
vezetni. Ugyanakkor a szertárosnak 
járó szolgálati lakást is felmondta a 
testület, mivel a traktoristának állan
dóan ott kell lennie, ezért a lakást szí
veskedjen augusztus 1-jére kiüríteni, 
és üresen átadni.

Fodor munkájára semmi panasz nem volt, de mivel a testület érdeke azt kíván
ta, hogy a traktoristának az otthonban kell laknia, annak alapján fel kellett mondani 
a szertárosnak. (Fodor felvételekor feltétel volt a traktorvezetői jogosítvány meg
szerzése, ő azonban erre képtelen volt.)

Időközben Maronka Károly bevonult sorkatonai szolgálatra. 1961. szep
tember 17-i dátummal kiadott igazolásában az ÖTT megküldte az illetékes ka
tonai hatóságoknak Maronka adatait, aki -  már pionírként -  1953 óta aktív 
tagja volt a testületnek. 1960. február 13-án kitűnő eredménnyel elvégezte a 
tűzoltó altiszti iskolát, mindezt azért, hogy a hadseregben annak tűzoltóegysé
gébe osszák be.

A testületi problémák csak nem akartak megoldódni. 1961. október 1-jén a 
JKSZ kishegyesi pártértekezletén meg a községi belügyi tanács ülésein is foglal
koztak a tűzoltóság kérdéseivel, ahol rámutattak a testület szervezési hibáira és 
a vezetőség mulasztásaira. Például a legénység részére szervezett előadásokat a 
tagok alig látogatták, így kénytelen volt a parancsnokság azt abbahagyatni. Az el- 
maradozás egyik fő oka az, hogy az előadásokra az előadók készületlenül mentek, 
amit a fegyelmezetlenség csak fokozott.

A korábbi évekhez viszonyítva, például 1956 és 1959 között, az aktív taglét
szám ötvenkét felnőtt és huszonöt ifjú tűzoltó körül mozgott, de a pionír tűzoltók 
száma is jóval felette volt az 1960-as év létszámának. Egyszóval a testület egy
re csak gyengült. Ez részben azzal volt magyarázható, hogy a kendergyári ipari

Hornok Ferenc és Maronka Károly az 
átalakított GMS mellett
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tűzoltócsoport felkarolta, magyarán mondva el
szippantotta a falusi testület néhány kiváló tag
ját. A lemorzsolódást csak fokozta, hogy néhány 
altiszt bevonult sorkatonai szolgálatra. A veze
tőség tisztában volt az előállt helyzettel, mégsem 
keresett megoldást, nem szorgalmazta a megüre
sedett helyek betöltését, sőt további tizenkét tagot 
ki is zárt a testületből, nyolc pedig kizárás előtti 
figyelmeztetést kapott. „A kizárt tagok -  áll a je
lentésben -  olyan személyek voltak, akik csak 
addig voltak tűzoltók, míg átvették az egyenru
hát, azután a testület tájára sem jöttek... Voltak 
olyan személyek is, akik iszákosság miatt lettek 
kizárva...”

A kedélyeket tovább borzolta a községi bel
ügyi tanács határozata, amely szerint az új tűzol
tókocsit a kendergyári tűzoltócsoportnak ígérte 
oda, azzal az indoklással, hogy a tűzoltó-roham- 
központot majd ott fogják kialakítani. A falusi 
testületben felforrósodott a hangulat, sokan ki
jelentették, ha ez megtörténik, felmondják a tag-
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Alkalmi bélyegek a tűzoltóság 
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Szemle 1961-ben a tartálykocsivá alakított GMS-szel
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ságot, és visszaadják az egyenruhát. Szándékukat megindokolták, egykor ők fa
hordókból készült, primitív eszközökkel oltották a tüzet, most, amikor lehetőségük 
lenne új és modem felszerelést kapni, azt a gyári tűzoltóságnak adják, holott annak 
a saját, gyári pénzeszközeikből kellene a tűzoltó eszközöket vásárolnia.

A vezetőségnek óriási erőfeszítésébe került lecsillapítani a kedélyeket és meg
akadályozni a testület felbomlását. Az illetékesek látva a fenyegető veszélyt, meg
hátráltak, belátták, az új tűzoltókocsit mégis a falusi testületnek kell adni, annak 
jobb a lokációja, gyorsabban tud interveniálni bárhol is legyen a településen tűz, 
sőt az üzemeltetés is olcsóbb. A gyári rohamközponthoz tervezett két fizetéses tűz
oltó helyett így csak egyre lesz szükség. A testület így egy csapásra két legyet ütött: 
új tűzoltókocsit és egy fizetett sofőrt kapott.

A testület pénzelése állandó téma volt a vezetőség ülésein. Évek hosszú so
rán át arra panaszkodtak, a népbizottság nem nyújt kellő pénzügyi támogatást a 
munkához. 1961-ben a vezetőség maga látott neki a pénzforrások felkutatásának, 
mégpedig sikerrel. Év elején 400 000 dinár értékű alkalmi bélyegeket nyomott. 
Vidéki színjátszó együttesek vendégszerepléséből 35 000, bálok rendezéséből 
50 000, traktorral történt fuvarozásból 520 000 és egyéb bevételekből 120 000 
dinár jövedelemre tett szert.

1961-ben a kishegyesi testület legénysége részt vett a Községi Tűzoltószövet
ség által megrendezett tűzoltószemlén, és a három testület közül (a lovcenaci nem 
vett részt) az első helyen végzett. A versenyen a testület pionírjai is az első helyen 
végeztek.

A testület felszerelése az 1961. évi közgyűlési beszámoló szerint „kielégítő, bár 
még mindig hiányzik egy-két dolog.”

A felszerelés a következő volt: egy új és egy régi tűzoltókocsi, két traktor, egy 
3000 literes tartály, egy motorfecskendő, két garnitúra szívótömlő a motorfecsken
dőhöz, két garnitúra szívótömlő a kocsifecskendőhöz, három univerzális sugárcső, 
egy billenő- és egy vészfecskendő. Ezenkívül segédsugárcső, megfelelő számú 
gumiköpeny, csizma, sisak, tartalék stolc kapocs, haboltó és más, a tűzoltáshoz 
szükséges kellékek.

Családnév, az apa 
neve és utónév Születés helye, ideje Foglalkozás Testületi

funkció
1. Baranyi (András) 

János
Szilágyi, 1928. 02. 06. tanító elnök

2. Kovács (Károly) 
József

Topolya, 1920. 03. 16. hivatalnok titkár

3. Kurin (István) István Kishegyes, 1897. 12. 10. nyugdíjas pénztámok
4. Kollár (Mátyás) 

Mátyás
Kishegyes, 1932. 11.22. munkás parancsnok

5. Kecskés (Ferenc) 
Antal

Kishegyes, 1932 munkás szertáros

6. Tóth (János) János Kishegyes, 1926 hivatalsegéd alparancsnok
7. Facskó (Urbán) Ignác Kishegyes, 1940 munkás iíjúsági vezető
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8. Dudás (József) 
Mátyás

Kishegyes, 1900. 02. 20. nyugdíjas segédtiszt

9. Horváth (Ferenc) 
Ferenc

Kishegyes, 1924. 01. 01. kőműves művelődési
felelős

10. Kizsák (Márton) 
János

Kishegyes, 1912. 10. 09. földműves tagtoborzó

11. Tóth (Mihály) 
Mihály

Kishegyes, 1939. 06. 18. munkás pionírvezető

Felügyelőbizottság

1. Mondom (Lajos) 
József

Kishegyes, 1911.01.20. munkás elnök

2. Abrahám (Mihály) 
Mihály

Kishegyes, 1913. 08. 09. hivatalnok titkár

3. Homok (István) 
Ferenc

Kishegyes, 1927. 05.27. gépkocsivezető tag

Az ÖTT vezetősége 1961-1962-ben

Az 1962-es évre a tüzoltótestület nem tervezett nagy beruházásokat, de tovább 
korszerűsítette az időközben szűknek bizonyuló szertárat, hogy az megfelelhessen 
az időközben beszerzett modernebb eszközök tárolására. A szertárat átalakították, 
ezáltal három komolyabb tűzoltókocsi elhelyezését biztosították. Az alját betonnal

A „ szirénatorony ”
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beöntötték, így megoldódott annak tisztán tartása, a régi mennyezetet újjal cserél
ték le, ez lehetővé tette, hogy télvíz idején fűthessék. Ezeket a munkákat jórészt a 
tagság önkéntes munkával végezte, ami jelentős megtakarítást jelentett a testüle
tünknek.

Július 21-én Újvidéken a belgrádi Vatrosprem tűzoltószerelékek és -kellékek 
gyárától 115 000 dinárért villanyszirénát vásárolt a testület. így ebben az évben 
végre üzembe helyezhették a régen tervezett szirénát. Az elhelyezését úgy oldották 
meg, hogy a garázs tetejére egy tornyot szereltek, amely egyben tömlőszárító is 
volt.

1962 elején megkezdte munkáját a testület szolgáltatási műhelye, ennek üze
meltetéséhez már az előző év végén megvásárolták a szükséges szerszámokat.

A műhelyt nem a jövedelemszerzés céljából létesítették, hanem azért, hogy az 
alkalmazott négy személy minden időben a helyszínen legyen, ha tűzhöz kell ki
vonulni, és gondoskodjon a felszerelés karbantartásáról.

A testület kebelében működött az iskoláskorú gyerekekből szervezett pionír
csapat. A kis tűzoltók szívvel-lélekkel gyakorlatoztak, készültek a versenyekre, 
és részt is vettek azokon. A gond csak annyi volt, hogy nem volt egyenruhájuk. A 
tűzoltósapka és -nadrág beszerzése váratott magára, de mindenképpen igyekeztek 
beszerezni, hátha ezzel még nagyobb kedvet kapnak a gyerekek. Ennek célja az 
volt, hogy így is növeljék a tagság létszámát, a fiatalokkal serkentsék a testületi 
életet, és fokozzák a fegyelmet.

A szabadkai Járási Tűzoltószövetség az 1962-es járási zónaverseny megszer
vezésével a kishegyesi Önkéntes Tűzoltó Testületet bízta meg. Ezen a versenyen 
tizennyolc tüzoltócsapat vett részt. A komoly feladattal járó rendezvényt -  elte
kintve a kisebb zökkenőktől -  sikeresen szervezték meg. A helybeli tűzoltók ki
lencfős csapata -  habár jól felkészült -  négyszázhetvennyolc ponttal csak a negye
dik helyezést érte el.

Az 1962-es munkáról szóló évi jelentés szól a tűzoltóegység felépítéséről is. E 
szerint abban a pillanatban az egységnek három tisztje, hét altisztje és harminc tűz
oltója volt. A felsoroltakon kívül három altiszt és két tűzoltó sorkatonai szolgálatát 
töltötte. Az operatív egység soraiból tizenhárom tagú rohamosztagot alakítottak.

A pionírcsapat tizenhat tagot számlált.
Három bajtársat rossz magaviseleté miatt kizártak, de négy új taggal bővült az 

egység.
Az 1963. február 3-án megtartott 1962-es évi közgyűlésen új vezetőséget is 

választottak:
Elnök: Kovács József.
Titkár: Vas István.
Pénztáros: Kurin István.
Parancsnok: Kis József.
Parancsnokhelyettes: Tóth János.
Segédtiszt: Mondom Lajos.
Az ifjúsági csapat vezetője: Kálmán Antal.
A művelődési és sportfelelős: Krizsák János.
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Az elsősegélynyújtás előadója: Juhász Simon.
A tömegesítés felelőse: Rom Péter.
Háznagy: Kecskés Antal.
A lezajlott 1962-es évi közgyűlés után pár napra összeült az újonnan megvá

lasztott igazgató meg a felügyelőbizottság, és konkrétan körvonalazta az egyes 
funkcionáriusok feladatait.

Ezek szerint az elnök és a titkár feladata lett a testület adminisztrációs ügyeinek 
a végrehajtása.

Az egység parancsnokának a kötelessége a tagság kiképezésének és a tűzoltó- 
versenyekre való felkészüléseknek a megszervezése, továbbá felügyelni és elle
nőrizni a mezőgazdasági birtokok, valamint az intézmények tűzvédelmi intézke
déseinek betartását meg végrehajtását. Munkájában segíti a helyettese. Mindketten 
feleltek a szertárért, a felszerelés elhelyezéséért, annak karban- és tisztán tartásá
ért. Feleltek a testület leltáráért. Engedélyezésük nélkül a szertárból, a laktanyából 
senki nem vihet el leltári tárgyat, tűzoltó eszközt vagy felszerelést.

A pénztámok vezeti és felel a testület a pénzügykezeléséért.
A segédtisztnek kötelessége minden esetben jelen lenni a különböző munkála

toknál és megbeszéléseknél, mindenről pontos kimutatást vezetni, például a bajtár
sak közül ki van jelen vagy távol a gyakorlatokról, munkálatokról. A parancsnokot 
minden tevékenységében segítenie kell.

A tömegesítéssel nem elég csak egy bajtársat megbízni, ebben az akcióban több 
tagot kell mozgósítani.

Az egyik legfelelősebb megbízatás az ifjúsági munkával megbízott egyén munkája, 
itt olyan tekintélyes és becsületes ifjúra van szükség, aki a fiatalság bizalmát élvezi.

A háznagy, akinek az otthonban szolgálati lakása van, felelős a házirendért. A 
házirendnek mindenki számára láthatónak kell lennie.

Nyilvántartás vezetendő az igazgatóbizottsági üléseken megjelenő tagokról, a 
tűzesetekről, az ügyeletességről.

Bevett gyakorlat volt, hogy a megújult testületi vezetőség soraiból új aláírá
si joggal bíró tagot hatalmaztak meg. Mindjárt az év elején szükség is mutatko
zott erre, hiszen a testület folyószámlájáról át kellett utalni 1 720 000 dinárt a 
beruházási alapba. A jelzett összeg csak részben érkezett meg, ezért elsőre csak 
720 000 dinárt utalták át, a többit, az 1 000 000-t miután a községtől megkapták. 
Az átömlesztett pénz kizárólag beruházási célt szolgálhatott, elsősorban a már ko
rábban elhatározott új otthon építéséhez szükséges 100 000 tégla és egyéb épí
tőanyag megvásárlását.

Az 1963. május 9-i igazgatóbizottsági ülésen nagy horderejű döntés született. 
A testület elnöke arról számolt be, hogy a kishegyesi egészségház igazgatójával a 
falusi ügyelet kérdésében megegyeztek, és szerződést kötöttek, a tűzoltótestület 
átveszi annak mentőkocsiját. A megegyezés szerint 1963. május 1-jétől számítva 
az egészségház átutalt 750 000 dinárt a tűzoltótestületnek, ugyanakkor a két gép
kocsivezetővel, Balázs Lajossal és Homok Ferenccel is dűlőre jutottak havi fize
tésük összegében, 27 000 dinárban. Az igazgatóbizottság mindkét megegyezést 
jóváhagyta.
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A testület altisztjei időnként továbbképzési tanfolyamokon vettek részt. 
Ilyen alkalommal készült a fenti kép. A jobb szélén Kecskés Antal áll

A Szerb Népköztársaság Tűzoltószövetsége 1963-as évre szóló versenyszabályza
tának 5. szakaszának 7. tétele alapján június 23-án délelőtt 10 óra 30 perckor általános 
ellenőrzés történt a testületben. A háromtagú bizottság, Krsto Radujko, Mondom Lajos 
és Sípos Béla összetételben, a tűzoltóegység parancsnokának jelenlétében átnézte az 
adminisztrációt, és több mulasztást talált: az iktatókönyvet abban az évben egyáltalán 
nem vezették annak ellenére, hogy létezett, sőt 1962 végéig rendszeresen vezették is.

A dicséretek és jutalmak könyvébe utoljára 1953-ban jegyezték be az arra ér- 
demesülteket. A pénztári napló példás, minden számlára -  amit a testület elnöke 
ellenjegyzett -  volt meghagyás. Az anyakönyv, a leltár- és egyéb könyv rendsze
resen vezetett.

A szertár, a laktanya példás rendben volt.
A tűzoltó felszerelés, a tűzoltókocsi, a motorpumpa, a tömlők és minden más 

eszköz használható. A gépkocsi és motorpumpa üzemképességét ellenőrizték.
A tűzoltóegység operatív feladatinak ellenőrzése:
Mivel abban az évben a faluban még nem volt tűz, az ellenőrzés értékelése egy 

megadott taktikai feladat végrehajtásával történt. Az egységnek 1 perc 45 másod
perc időre volt szüksége, hogy a kapott feladat első fázisát végrehajtsa, majd 3 perc 
20 másodpercet vett igénybe a tűz helyszínére történő kivonulás, a fiktív tűz 400 
méterre volt a laktanyától. A bizottság úgy értékelte, ez igen jó eredmény. Az ilyen 
eredmény titka a jó felszerelés és a legénység alapos felkészítése. Figyelembe véve 
a tényt, hogy az egység többször részt vett a környéken a tűz oltásában, a kom
muna területén működő többi tűzoltótestülettel telefon-összeköttetést létesített, a 
bizottság úgy ítélte, a kishegyesi testület sikeresen együttműködött azokkal.
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Az újvidéki Tűzoltó Altiszti Iskola 45. osztályának hallgatói, köztük Gál József, 
Homok Ferenc és Mészáros Mihály

A testület a tüzesetek megelőzése érdekében 1962 őszén minden háztartásban 
megvizsgálta a kéményeket. Ellenőrizte a gazdasági vállalatok tűzvédelmét. Az 
általános iskola felsőbb osztályaiban előadásokat tartott a tűz megelőzéséről.

A testület 1962-ben megvett a helyi téglagyártól 
100 000 téglát, amit időben kifizetett. A téglát még 
1963-ban sem kapta meg, ezért a kérdés tisztázását az 
igazgatóbizottság augusztus 13-án napirendre tűzte, 
és szorgalmazta, ideje lenne, ha a gyár végre leszál
líttatná a téglát. (A szállítás a testület feladat volt.)
A szállítást többször sürgették, de a gyár igazgatója 
minden alkalomkor kérte, a téglát engedjék át más, 
vidéki vevőknek, hiszen őszre úgyis marad raktáron.
A bizottság tagjai határoztak: a gyár szeptember 8-ig 
biztosítsa a mennyiség egyharmadát, a további kéthar
madot pedig október 22-ig.

Kis József az addigi traktorista felmondta munka
helyét a testületnél, helyette a sorkatonai szolgálatát
letöltött Maronka Károlyt alkalmazták traktoristaként.

i i , Hornok Ferenc, a tűzoltó-1963-ban az egyem felszerelés elvezett elsobbse- testület és az egészségház
get a kiadásokban. A tartalékban levő tizenhat új szűr- közös mentőszolgálatának
ke egyenruha nem volt elegendő, ezért szükségesnek első gépkocsivezetője
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1963-ban Palánkén II. díjat nyert a pionírcsapat (Felső sor balról: Lukity Imre, Lénárd 
Károly, Sztojity György, ifj. Kiss Péter, Tóth János, Utasi Gábor. Alsó sor, ülnek: Faragó 

Antal, Hornok Béla, Tóth János parancsnok, Kopasz Mátyás, Csépe Géza)

látta a vezetőség, hogy a többi tagnak is beszerezze az előírt egyenruhát. A pioní
rok is kaptak formaruhát, hiszen a Palánkán, 1963. október 10-én tartott tartomá
nyi versenyen kötelező volt az egyenruha viselete. A versenyen Szabadka községet 
képviselték. A gyakorlatba becsúszott kisebb hibákért meg a feladatra megadott 
idő 4 másodpercnyi túllépéséért negyvenöt pontot levont a vizsgabizottság, így 
csak a másodikak lettek.

A mentő- és tűzoltószolgálat egyesítése -  amihez nagy reményeket fűztek -  
nem hozta meg a várt eredményt, mert két sofőrrel nem volt megoldható a teljes 
jelenlét. A gépkocsivezetők huszonnégy órás időközben váltották egymást, így ha 
beteget szállítottak, akkor tűz esetén nem volt a tűzoltókocsinak sofőrje. A kérdés 
megoldását későbbre hagyták.

A felszerelés bővítését egy gépkocsi beszerzése jelentette, de ezt majd csak 1964- 
ben valósították meg. Év végén a biztosítótársaság 3 000 000 dinárt utalt át két teher
kocsi vásárlására, ennek egyikét Kishegyes, a másikat Feketics kapta. A testület tervbe 
vette -  ha lesz rá pénz -, a következő évben beszerez egy új tűzoltókocsit. Ilyen felsze
reléssel hosszabb időre biztosítaná a tűzoltóság gépjárműparkját.

Egy testület akkor sikeres, ha van néhány karizmatikus egyénisége. Ilyenek 
sokszor hiányoztak a testület éléről. Több mint egy évtizeden át napirenden
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Kishegy esi zsűritagok, köztük Krizsák János és Abrahám Mihály

szerepelt mind az igazgatóbizottság ülésein, mind az évi közgyűléseken a fe
gyelem kérdése. A tagok közötti összeférhetetlenség, a fegyelmezetlenség, a 
kötelességek elmulasztása, a gyakorlatok elhanyagolása, az egyenruha-viselet 
mindenkor szóba került. A testület érdekeit szolgáló önkéntes munkákat gyak
ran nem végezhették el, mert senki nem tartotta szívügyének a közös ügyet. 
Az évi tervben szereplő gyakorlatokon a legénység kis számban jelent meg, 
helyettük az altiszteknek kellett a sorba beállniuk, bár ezzel ők is csak nyertek. 
A továbbképzéseket nem lehetett megtartani, mert az arra kötelezettek egysze
rűen elmaradoztak.

A tűzoltóversenyekre alig lehetett a szükséges létszámot összehozni a legény
ség érdektelensége miatt, ott is az altisztek voltak a dzsókerek.

A fenti megállapítások részben az altisztekre is vonatkoztak, azok „felsőbbren
dűsége”, a legénységgel szembeni fennhéjazásuk gyakran került terítékre.

A testületi fegyelem kordában tartására egyetlen gyógyír volt: a fegyelmezetlen 
tagok kizárása vagy az enyhébb formája, a figyelmeztetés. Az évi közgyűlések 
beszámolói rendre felsorolják a kizártak és a figyelmeztetettek számát. A kizárás 
okának legdurvább példája, amikor a tűzoltóegység egykori parancsnokát távolí
tották el a testületből. Az eset a következő: 1964-ben a májusfa állításakor az illető 
bajtárs erősen ittas állapotban sértegette és szidalmazta társait, ami méltatlan egy 
tűzoltóhoz. A tűzoltóegység parancsnoka elmondta, ez már a harmadik esete volt, 
korábban is részegen állított be az otthonba, és ott felfordulást okozott. Egy bajtárs 
javasolta, zárják ki a testületből. Hosszas vita után a jelenlevők határoztak, kizár
ják, és megtiltják, hogy átlépje az otthon küszöbét, egyenruháját és felszerelését 
pedig nyolc napon belül vissza kell juttatnia.
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Kollár Mátyás, Hornok Ferenc, ?, Tóth János, ?

Pózolás az új kocsi előtt 1963-ban

A tagság összetételének szempontjából érdemes és érdekes elemezni a testület
ben mutatkozó gyöngeségek okait.

Az 1964. évi statisztikai adatok:
Az 1895-ben alapított testületnek nincs szabvány szerinti zászlója.
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A működő tagok száma negyvenegy, ebből hét tartalékos, mindannyian férfiak; 
a pártoló tagok száma nyolcvanhat; a pioníroké huszonkettő. A harmincnyolc fő 
közül huszonkilenc volt vizsgázott tűzoltó, kilenc altiszt.

Az operatív egység harmincnyolc fős, ebből húsz munkás, tizenegy földműves, 
öt gépkocsivezető, illetve gépkocsiszerelő, és kettő egyéb foglalkozású. Nem volt 
tagja a testületnek hivatalnok, mérnök, technológus, tanító, tanár, orvos, iparos, 
de még hivatásos tűzoltó sem. A tűzoltóegység parancsnoka, helyettese, a három 
szakaszvezető és a négy rajparancsnok mindannyian tűzoltó altisztek.

Ilyen összetételű testületben, bár a személyi állomány nagyobbik része becsüle
tes, önfeláldozó, segítőkész tűzoltó volt, nehezen hozható létre, tekintélyelvű, ha
tározott, fegyelemtartó vezetőség. A probléma már sokadik elemzésekor az egyik 
tűzoltó meg is jegyezte, hol vannak az értelmiségiek, akik bekapcsolódásával lé
nyegesen javulhatna a fegyelem.

Ideológiai szempontból is megközelíthetjük a problémát. A tűzoltóság a nyu
gati demokráciákban politikamentes. Nálunk minden a visszájára fordult. A tagság 
esetében számított az is, tagja-e valaki a regnáló pártnak. A tagság összetétele egy
re jobban politikai jelleget öltött. 1964-ben a negyvenegy tűzoltó közül tizenöten 
voltak tagjai a Jugoszláv Kommunista Szövetségnek, huszonhatan a Dolgozó Nép 
Szocialista Szövetségének. Községi pártbizottsági tag egy, községi népbizottsági 
tag egy, népvédelmi bizottsági tag egy, munkástanácsi tag négy tűzoltó volt.

Az egészségházzal kötött előző évi szóbeli megállapodás, miszerint a testület 
átveszi a mentőautót, 1963. december 31-ével lejárt. 1964. március 4-én meghosz- 
szabbították azzal a feltétellel, hogy átutalnak 1 250 000 dinárt a sofőrfizetések 
kompenzálására, ugyanakkor a mentőkocsi körüli egyéb kiadásokat is ők viselik. 
A szóbeli megállapodás az év végéig szólt.

A testület kebelében működő szolgáltató műhely kérdése is megoldásra várt, 
habár azt a gazdasági bíróság cégjegyzékébe bejegyezte, le kellett választani a tes
tületről. Ez a feladat a községi népbizottság gazdasági osztályának lett a feladata.

A testület létszámáról szóló statisztikai adatok közölték a pártoló tagság szá
mát, de azok nevével sehol sem találkoztam, csak az 1964-es dokumentumok kö
zött található egy ilyen jegyzék. Elsősorban a pártolók társadalmi hovatartozása 
szempontjából érdemes megvizsgálni a névsort:

Ábrahám Mihály tisztviselő, Bíró József alkalmazott, Brezovszki Dezső tiszt
viselő, Budai Sándor földműves, Csordás Antal földműves, Döme Károly föld
műves, Fabó Ábel tisztviselő, Fabó Pál földműves, Faragó Emil tisztviselő, Fejfár 
Ferenc kovács, Fejfár János kovács, Frindik József földműves, Frindik József föld
műves, Frindik Nándor földműves, Frindik Péter tisztviselő, Győri Béla tisztvi
selő, Hajdú Béla kereskedő, Hegedűs István munkás, Horváth Lajos tisztviselő, 
Jáni Dezső mészáros, Juhász Rezső szobafestő, Kalmár Sándor asztalos, Kátai 
Sándor pék, Király Károly tisztviselő, Kormos Péter szabó, Kotta Imre munkás, 
Kovács István (Tatus), Kovács István kőműves, Kovács József tisztviselő, Ko
vács Péter földműves, Lassú Sándor kereskedő, Lukács Sándor tisztviselő, Lukács 
Péter sofőr, Mihájlovics György sofőr, Moldvai Sándor tisztviselő, Morei József 
tisztviselő, Nyírádi Pál földműves, Papp Péter cipész, Paróczi András földműves,
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Pecze János alkalmazott, Sípos Béla tisztviselő, Sörös Pál vendéglős, Szalma An
tal asztalos, Szerencse Sándor kereskedő, Szőke Hugó földműves, Szűcs Mihály 
földműves, Szűcs Péter földműves, Tóth Lajos munkás, Tóth Tamás munkás, Tóth 
Szilveszter tisztviselő, Utasi József asztalos, Varga Péter földműves.

1965-ben újabb problémák jelentkeztek. A mentőkocsiról kötött szóbeli megál
lapodás határidejének lejárta után a további hosszabbításról nem tudott megegyez
ni a két fél, ezért azt a sofőrökkel együtt vissza kellett adni az egészségháznak. A 
tűzoltókocsi vezetése így a háznagy feladata lett.

Az alkalmazott traktorista munka híján felkerült a munkaközvetítő listájára, de 
a szolgáltató műhelyben foglalkoztatottak száma is csökkent, ami magával vonta 
az ott fél munkaidővel dolgozó irodai személy elbocsátását is.

Sok év után 1965-ből végre van egy teljes, tűzoltókat tartalmazó névsor: Bacsó 
Lajos, Baranyi Mihály, Benkó Jenő, Csőke István, Dániel Johan, Dudás Mátyás, 
Fábrik János, Facskó Ignác, Fürsztner István, Gömöri Gergely, Hajas András, Hor
nok Ferenc, Juhász Simon, Kecskés Antal, Kecskés István, Keszeg József, Kiss 
János, Kollár Lajos, Kormos István, Krizsák János, Lénárd József, Lukács Imre, 
Márkus András, Maronka Károly, Maronka Péter, Mondom János, Mondom Jó
zsef, Mondom Lajos, Németh Péter, Ország Lajos, Pelle József, Rácz Péter, ifj. 
Rácz Péter, Sipos József, Szabó Sándor, Szokola István, Szűcs István, Szűcs János, 
Szügyi István, Szvoreny István, Tóth András, Tóth Mihály, Utasi Ferenc, Vikor 
János.

A vezetőség névsora: Krizsák János elnök, Szűcs Mihály titkár, Juhász Simon, 
Balázs Lajos, Homok Ferenc, Kecskés Antal, Tóth János, Maronka Károly, Palócz 
Mihály, Merkva Péter, Kovács József, Kurin István.

A parancsnokság névsora: Dudás Mátyás, Fürsztner István, Homok Ferenc, Ju
hász Simon, Kecskés Antal, Keszeg József, Kiss János, Maronka Károly, Mondom 
János, Mondom Lajos, Péter Mihály, Tóth János, Tóth Mihály.

Az 1966-os év legnagyobb eseménye a kendergyári tűz volt. Július 7-én este 18 
óra 50 perckor tűz ütött ki, a kendertöreklemezt gyártó üzemrészleg gyulladt ki, a 
topolyai község belügyi nyomozói nem tudták kideríteni a tűzvész okát. A tűzvé
delmi intézkedéseket a gyár előlátta, de azokat nem alkalmazta.

A tűzoltóegység 19 óra 15 perckor érkezett a helyszínre, és megdöbbentő lát
vány tárult elé:

A lemezgyártó részleg tetőszerkezete lángokban állt, a raktár oldala mellett 
levő kendertörekhalom is már parázslott. Időközben a kendergyár tűzoltócsa
pata megkezdte a tűz oltását. Abban a pillanatban záporral kísért hatalmas vi
har kerekedett.

Az oltásra érkező tűzoltókocsit a raktártól körülbelül 20 méterre helyezték 
üzembe, az egyik nyomócsővel a raktárt, a másik kettővel a lemezgyártó részleget 
oltották. Az oltáskor a tűz lokalizálása és a részleg melletti épületek mentése volt 
a fő cél, azonban nehézséget okozott a vízszerzés, mert a kenderáztató medencék 
telítve voltak kenderkóccal meg egyéb szeméttel, ami akadályozta a szivattyúzást.

A helyzet válságosra fordult, Simon János, aki az oltást vezényelte, látta, hogy 
más oldalról is meg kell kezdeni a tűz megfékezését, ezért az irányítást a kender

146



gyári csapat parancsnokára bízta, és visszament a laktanyába az ott levő motor
pumpáért, hogy az érkező tüzoltókocsiknak a vizet biztosíthassák.

Időközben megérkeztek a topolyai, a szabadkai, a feketicsi, az újvidéki és a verbá- 
szi tűzoltók. Ekkor a tűzoltás vezényletét átvette Lipostyák József és Tóth János.

A tűzvész lokalizálása és részleges eloltása után a szabadkai, az újvidéki és a 
verbászi tűzoltók visszavonultak, hátrahagyva a további oltást a kendergyári, a 
topolyai, a feketicsi és a helybeli tűzoltóknak. Miután eloltották a tüzet, a hazaiak 
maradtak biztosítani a helyszínt.

A tűzvész által keletkezett kár becsült értéke 5 000 000 új dinár volt.
Az 1966-os évben a testület ülésein egyre jobban látszottak a testület bomlásá

nak jelei. A vezetőség igyekezett a leggyakrabban felmerülő problémákkal foglal
kozni, ezeket az évi közgyűlésen benyújtott beszámolóban felsorolni, és keresni a 
megoldásokat. A szervezeti kérdések, a műhely, a traktor, a szertáros és a pénzügy 
komoly problémát jelentettek a szétzilált vezetőségnek. Hiába születtek határoza
tok, azokat csak részben vagy egyáltalán nem hajthatták végre a vezetőség egyes 
tagjainak felelőtlen viszonyulása miatt. A meghirdetett üléseken a tagság alig het
ven százaléka jelent meg. Voltak olyanok is, akik az év folyamán egyetlenegyszer 
sem tettek eleget a meghívásnak, nem vették komolyan a testület által megszava
zott bizalmat. Egyesek passzivitása miatt a felelősség néhány emberre hárult, az
után minden felmerülő problémáért őket hibáztatták. Evek hosszú sorának keserű 
tapasztalata volt ez a felelőtlen magatartás.

A beszámoló elismeri, óriási hibát követtek el, amiért elhanyagolták a párto
ló tagság bővítését, mert ezzel elvesztették a lakosság erkölcsi támogatását. De 
megcsappant a fiatalok érdeklődése is, mert a velük megbízott vezetőségi tag nem 
végezte komolyan a feladatát.

A fentieket látva a passzivitásba vonult bajtársak pesszimista jóslata, misze
rint a jelen összetételű vezetőség be fogja tetőzni a visszamenőleg pár esztendős 
anyagi és szervezeti hanyatlást, már-már beteljesült. Ebben az összeomlásban -  a 
beszámoló meggyőződése szerint -  ludas volt a legénység pártoskodása is.

Elmaradt a pénzügyi támogatás. Hiába figyelmeztették az illetékeseket, felsze
relésük folyton romlik, a használat során rohamosan elhasználódik, senki nem re
agált figyelmeztetésükre.

A kendergyári tűz példájával illusztrálták a felszerelés állapotát. Kénytelenek 
voltak a Községi Tüzoltószövetség tömlőit használni, oltás közben az első haszná
latakor abból is egy szétrepedt. Egy kis kellemetlenségük is volt, mert tévedésből 
vagy készakarva az oda kivonult egységek valamelyike hat nyomótömlőt vitt ma
gával, és az nem került vissza.

A faluban szaporodó emeletes épületek oltásához nem voltak létráik, mentőkö
telük már muzeális tárggyá vált. A felszerelés felújításának egyik lehetséges forrá
sa a Községi Tüzoltószövétséghez befolyt hozzájárulás volt, abból kértek e célra.

A tűzoltótestület hanyatlásának egyik legnagyobb okát a pénzhiányban jelölték 
meg. Négy évre visszamenőleg anyagi támogatást sehonnan nem kaptak, kivétel 
volt az 1966-os év. Ekkor a helyi közösség 200 000 dinár értékű üzemanyagjegyet 
bocsátott rendelkezésükre, ezt is csak azért, hogy tűz esetén ne maradjanak szé
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gyenben. A támogatás elmaradásának okát abban látták, hogy az illetékeseknek 
úgy vélték, a tűzoltóknak ott a szolgáltatási műhely és a traktor, gazdálkodjék ki 
a szervezet pénzbeli igényeit. Azt viszont senki sem ellenőrizte, hogy a célirányú 
pénzből vásárolt traktor és műhely képes-e kigazdálkodni a testület kiadásait.

A vezetőség az évi közgyűlésre készülve átnézte a pénzügyi kimutatásokat, és 
rádöbbent, a műhely négy évre visszamenőleg -  megalakítása óta -  veszteséges 
volt. A ráfizetést fedezte a traktor szolgáltatásaiból származó jövedelem, de miután 
az lerobbant, szemmel látható lett a veszteség. A traktor üzemképtelensége miatt a 
szolgáltató műhelyt meg kellett volna szüntetni. Hogy megmentsék az ott dolgozó 
munkahelyét, a fix fizetés helyett teljesítmény szerint fizették, ami annak személyi 
jövedelmének csökkenéséhez vezetett. Ezt a módozatot nem fogadta el a dolgozó, 
és arra kérte a vezetőséget, számolja fel a műhelyt.

A vizsgálódások eredményét látva döbbent rá a vezetőség, elhibázott lépés volt 
a szolgáltató műhely megszervezése és beindítása, hiszen az otthon építésének cél
jaira vásárolt százezer téglából húszezret eladtak csupán azért, hogy a műhelyben 
dolgozó fizetését és a testület anyagi kiadásait fedezhessék.

A Községi Tüzoltószövétség hosszas vita után a tűzoltókocsi műszaki bejegy
zésére átutalt százezer dinárt, de az év közbeni, a helyi közösségtől kapott üzem
anyagjegyből nyolcvanezer dinár értékűt át kellett engedni a szövetségnek. A sors 
iróniája, hogy akit kötelességük lett volna anyagilag támogatni, attól vettek el, 
megfeledkezve arról, hogy a kishegyesi tűzoltótestület a község rohamközpontja 
is volt.

A központ anyagi támogatása sem volt teljesen tisztázott. A három településnek 
megvolt külön-külön a tűzoltóegysége, de mivel az itteni a legerősebb, a központ, 
tűz estén kötelessége mindhárom településen interveniálni, amiért viszont semmi 
anyagi támogatást nem kapott a Községi Tűzoltószövetségtől. A kérdést Maronka 
Károly tette szóvá, mondván, ha a szövetséget nem kötelezik a kiszállási költség 
megtérítésére és egy hivatásos gépkocsivezető alkalmazására, akkor a testület kép
telen rohamközpontként létezni. Mondom Lajos támogatta Maronka javaslatát, és 
hozzátette, a kishegyesi testület a három helyi közösségtől kért már támogatást, 
de azok kérelmét elutasították mondván, nincs erre pénzük. Ha nem támogatják a 
rohamközpontot, akkor az nem köteles hozzájuk tűzoltásra kivonulni.

Tóth János arra panaszkodott, a vállalatokkal nem lehet pénzügyi támogatás 
kérdésében szót érteni. Hiába invitálta meg azok képviselőit a vezetőség üléseire, 
egyetlen alkalommal sem jött el senki. A községi szövetség az ígért 50 000 dinárt 
nem utalta át, csak a kendergyári tűz után kapott a testület valamekkora összeget 
az itteni helyi közösségtől.

A pillanatnyi pénzavarban csak a hetvenezer tégla eladásából lehetett volna 
pénzt csinálni a testület anyagi kiadásaira. Végül azután 1967. június 25-én dön
töttek a tégla eladásáról.

Keserű szájízzel szólt a beszámoló a település vállalataival való együttműkö
dés során szerzett tapasztalatokról, „úgy látszik (vállalataink) nem tudják magukat 
fenntartani, mert az ÖTT segítségére van szükségük ahelyett, hogy saját érdekük
ben segítenék a testületet. Példa erre a kendergyár, annak volt igazgatója szóban
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megegyezett az ÖTT elnökével, hogy traktorunkat megveszi, mert a gyárnak szük
sége van rá. Miután két hónapig használták, s a lehető legnagyobb mértékben tönk
retették, visszahozták az ÖTT udvarába, még csak használati díjat sem hajlandók 
fizetni, mert arról nem kötöttek szerződést. A traktoron esett kárt sem hajlandók 
megtéríteni, ami a becslés szerint százötvenezer dinár. Miután a volt igazgató he
lyét más foglalta el, a jelenlegi igazgató sem ismeri el az elődjével kötött meg
egyezést. Érdekes könyvelésük lehet, ha egy traktor munkáját nem vezetik, s nem 
akarnak tudni róla. Gyenge egy vállalat az, amelyik egy önkéntes szervezetből 
akar hasznot húzni. Szomorú dolog -  folytatta - , hogy sem anyagi sem erkölcsi 
támogatást nem nyújtott senki a szervezetnek. Akkor feltesszük a kérdést, miért 
nem tömegesedik e társadalmunkra nagyon is hasznos szervezet.”

A tűzoltómesterség állandó velejárója a rendszeres gyakorlat. Korábban már 
elemeztük a legénység foglalkozás szerinti összetételét, láttuk, nagy részük a me
zőgazdaságban dolgozott. Aratás, cséplés idején, sőt egészen a téli időszakig nem 
lehetett gyakorlatozni, de a be-betévedő kevés taggal nem is lehetett volna.

A zilált helyzet ellenére nem szabad megfeledkezni a tűzoltóegység parancs
nokságának pedagógiai érzékenységéről. Szóbeli dicséretben részesítette Kama 
Mihály, Márkus András, Szvoreny István és Szabó Sándor bajtársakat, akik a leg
aktívabban vettek részt a gyakorlatokon és a tűz oltásában. Külön említésre méltó 
volt Fejfár János pártoló tag, aki csaknem minden tűzoltásánál megjelent.

A pionír tűzoltók közül Tóth Józsefet, Petri Andrást, Huszka Eleket, Simon 
Gergelyt és ifj. Simon Jánost illette dicséret a példás magaviseletért és a gyakorla
ton való részvételért.

*

Az 1968-as esztendő két legfontosabb eseménye a tűzoltótestület új alapsza
bályzatának elfogadása és a laktanya új épületbe való átköltöztetése.

Az új alapszabály 1968. január 28-i dátumot jegyez, amely az évi közgyűlési 
elfogadásával vált hatályossá.

A kishegyesi Önkéntes Tűzoltó Testület 1950-es szabályzata a Szerb Népköztársa
ságnak az önkéntes tűzoltótestületekről szóló törvénye alapján készült szabványsza
bályzat alapján íródott, és azt az 1950. március 5-én tartott közgyűlésén fogadták el.

A továbbiakban csak az eltéréseket vetem össze. Az 1950-es meghatározás: 
„Az önkéntes tűzoltó testület a lelkiismeretes polgárok önkéntes szervezete, amely 
azzal a céllal alakult, hogy önzetlenül és önfeláldozóan szolgálja a közösség érde
keit. Védelmezze, és tűz esetén mentse a köz-, a szövetkezeti és magánvagy ont és 
a polgárok életét. Terjessze, népszerűsítse és erősítse az önkéntes tűzoltóság céljait 
és eszméjét előadások, a sajtó és egyéb agitációs formákkal, hogy erősítse és tö- 
megesítse a szervezetet.” Mindezt „a népfelszabadító háború vívmányainak szelle
mében, ápolja meg fejlessze népeink testvériségét és egységét, segítse és biztosítsa 
az országnak a szocializmus szellemében történő kiépítését, fejlessze és nevelje a 
Jugoszláv Szövetségi Köztársaság iránti hazaszeretetei.”
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Az 1968. január 28-án elfogadott alapszabályzatát a tűzoltótestület a JSZSZK 
képviselőháza „A polgárok társulásáról szóló alaptörvény” 2. és 22., valamint a 
JSZSZK „Az önkéntes tűzoltó testületekről szóló törvény” 4. szakasza alapján 
hozta meg.

Az általános rendelkezésében meghatározza: A „Mali Idjos-i” Önkéntes Tűz
oltó Testület (ÖTT) egy társadalmi szervezet, amely gondoskodik Kishegyes te
lepülés területén a tűzvédelem fejlesztéséről és előrehaladásáról, egybehangolja a 
munkát, és szaksegítséget nyújt tagjainak és a tűzoltóegységeknek, együttműködik 
más szervekkel és szervezetekkel, amelyek érdekeltek a tűzvédelemmel kapcsola
tos kérdésekben és munkálatokban.

Ténykedésének alapjai: a tagság önkéntessége, tagjainak kollektív egyenjogú
sága, nyilvános munkája és a társadalmi közösség, valamint saját tagjai, valamint 
egysége érdekeinek és szükségleteinek szem előtt tartása.

Az ÖTT területén a következő alapszervezetek voltak: a területi elven létesített 
testületek és a területi elven alapuló tűzoltóegység.

A testület szervei és azok feladatai: A testületet azok a szervek irányították, 
amelyeket a tagság és más szervezetek tagjai soraiból megválasztottak.

Szervei: a közgyűlés, a plénum (teljes ülés), az igazgató- és felügyelőbizottság.
Az ÖTT szerveibe megválaszthatták a község belügyi titkárságának, illetve 

osztályának a polgári védelem képviselőit, a Szocialista Szövetség községi vá
lasztmányának és más társadalmi-politikai szervezetek tagjait.

A közgyűlés és a plénum munkájában egyenjogúan részt vettek a községi bel
ügyi titkárság, illetve osztály, a Szocialista Szövetség községi választmány és a 
polgári védelem képviselői.

A közgyűlés volt a testület legfőbb szerve; a közgyűlést a testület tagsága és a 
tűzoltóegység képezte; lehetett rendes és rendkívüli; a rendest kétévenként hívták 
össze, a rendkívülit szükség esetén. A rendes évi közgyűlést a plénum hívta össze; 
a rendkívülit a plénum saját kezdeményezésére és a tagság egyharmadának kíván
ságára.

A plénum irányította az ÖTT munkáját két közgyűlés között; összehívta a 
rendes közgyűlést, és beszámolt munkájáról; tisztségüknél fogva a testület titkára 
és a tűzoltóegység parancsnoka tagja volt a plénumnak. Kizárólagos hatáskörébe 
tartozott a testület titkárának megválasztása; megvitatta az igazgatóbizottság meg 
a testület egyéb szerveinek jelentését; meghatározta a testület munkaprogramját; 
meghozta a tűzvédelem fejlesztési távlattervét, a pénzügyi tervet, valamint jó
váhagyta a zárszámadást, megvitatta az igazgatóbizottság két ülés közötti mun
káját; az egyes kérdések tanulmányozása céljából szükség esetén bizottságokat 
nevezett ki.
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KÉTSZER HÉT SZŰK ESZTENDŐ

1968-ban a kishegyesi Önkéntes Tűzoltó Testületet átköltöztették „albérleti ott
honába”, a Mátyus-házba, a helyi közösség székházába.

Hornok Ferenc visszaemlékezéseiben nosztalgiával emlékezett a régi szép 
időkre: „Jól szervezett, fegyelmezett tagságunk volt. Állami ünnepeken szóra
kozást, közös vacsorát szerveztünk és igyekeztünk a küzdelmes éveket elfeled
ni... És a jól működő szervezet nem soká tartott, mert elvették az otthonunkat 
a Trgopromet építése miatt, és azután szétesett a szervezet, lecsökkent taglét
számunk, megszűnt a műhely, eladták a traktort, pangott a szervezet egészen 
az újjászervezéséig.”

Az 1969-es évről mindössze kétlapnyi iratfoszlány maradt fenn.
1969. január 24-én vezetőségi ülést tartottak. Érdemes foglalkozni ezzel a jegy

zőkönyvvel, mert azon csak két vezetőségi tag, Maronka Károly és Mondom Lajos 
volt jelen, míg a legénység közül Szabó Sándor, Németh Péter, Németh János, 
Szvoreny István, Vikor János, Juhász Simon, Kecskés Antal, Gavlik János, Mon
dom József, Kiss János és Frindik Károly. A kis létszám miatt határozatképtelen 
volt, mégis megtartották a gyűlést. Egyetlen dologról, a leltárbizottság megala
kításáról dönthettek csak. A kialakult helyzet miatt a tűzoltóegység parancsnoka 
lemondott tisztségéről, a határozatképtelenség miatt azonban az ügyben nem dönt
hettek. A testület elnöke, Mondom Lajos ajánlotta, a meg nem jelent vezetőségi 
tagok írásban nyilatkozzanak távolmaradásuk okáról. A jelenlevők helyeselték ja
vaslatát, és egyhangúlag elfogadták az indítványt.

A március 2-án felvett jegyzőkönyv szerint a testület egyik legfontosabb 
feladata a közeljövőben a gyakorlatok megindítása. Erre égető szükség volt, 
hiszen e nélkül nem vizsgázhattak le a tűzoltójelöltek. Maronka Károly ismé
telten elemezte a szervezeti munkát, és megállapította, nagy baj van, teljes a 
széthúzás, például az I. szakasz parancsnoka és annak helyettese nem csinált 
semmit. A tagok nem tartották tiszteletben a megegyezéseket, hiába vállalták 
az önkéntes munkát, egyik-másik bajtárs elment a parancsnokhoz, és pénzt 
kért az elvégzettekért, voltak, akik az új beosztásuk miatt megsértődtek, és 
hanyagolták a munkát.

*
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Az 1970-es esztendő fordulópontot jelentett a tűzoltószervezetek munkájában. 
Ebben az évben -  miután a köztársaságok és a tartományok meghozták a maguk 
tűzvédelmi törvényét -  a JSZSZK is meghozza a tűzvédelemről szóló alaptörvényt.

A törvény hatálybalépése valamennyit könnyített a tűzoltószervezetek mun
káján, ezzel biztosítva munkájuk jobb eredményét. A tűzoltóság pénzeléséhez 
hozzájárultak a tűzkárbiztosító társaságok, a biztosításra befolyó összeg hat szá
zalékát fizették be erre a célra, ehhez jött még a községi költségvetés pénzügyi 
támogatása, de volt olyan község is, amelyik helyi hozzájárulással támogatta a 
testületeket. Az így befolyó pénzt a tűzoltószertárak bővítésére, a tagság iskoláz
tatására, új otthonok építésére, a régiek adaptálására, a tűzvédelem fejlesztésére 
használhatták fel.

1970-ből csak egyetlen irat, a szertárra vonatkozó előírások ismertetése ma
radt fenn, a következő dokumentum 1976-ban kelt. A hosszú szünet oka: a testület 
feloszlott. Ezt igazolja az 1983-ban íródott végrehajtó bizottsági beszámoló egyik 
mondata: „A csaknem nyolc évvel ezelőtt újjáalakított ÖTT szervezeti munkáját a 
Helyi Közösség épületének, illetve udvarának egy részében fejti ki a mai napig.” 
A testület feloszlott, de a tűzoltóegység továbbra is teljesítette feladatát, oltotta a 
tüzet, mentette a menthetőt, ennek oroszlánrészét azonban a topolyai tűzoltóság 
viselte.

1976. július 13-án az Önkéntes Tűzoltó Testület 2/76-os számú iratában azzal 
a kérelemmel fordult Kishegyes és Topolya község közös belügyi titkárságához, 
hogy a polgárok társulásáról szóló törvény 7. szakasza alapján vegye jegyzékbe a 
testületet. Az indoklás szerint a kishegyesi székhelyű ÖTT 1976. június 27-én több 
mint tíz polgár kezdeményezésére a jelzett napon megtartotta alakuló közgyűlését, 
megválasztotta vezetőségét, és elfogadta alapszabályzatát.

A kérelemhez csatolták az alapszabályzatot, az ülés jegyzőkönyvét, a végrehaj
tó és felügyelőbizottság megválasztott tagjainak névsorát. Kérik az ügyosztályt, 
tegyen eleget kérésüknek, hogy a testület mielőbb jogi személyi státust kapjon.

1976. június 27-én valóban megtartották az alakuló közgyűlést. A polgárok tár
sulásáról szóló törvény 2., 4. és 6. szakasza alapján hozták meg és fogadták el az 
alapszabályzatot.

Az általános rendelkezések 1. szakasza kimondja: „Az Önkéntes Tűzoltó Tes
tület szakosított szervezet. Tevékenységi köre: tűzmegelőző intézkedések véghez
vitele, tűzoltás, valamint személyek és anyagi javak mentése tűz és más elemi 
csapások esetén.

Az ÖTT önigazgatási rendszerünk szervezett szocialista erőinek szerves része, 
aktív tényezőjeként részt vesz a VDNSZSZ (Vajdasági Dolgozó Nép Szocialista 
Szövetsége) program irányvitelének végrehajtásában.

Tevékenysége a tagok önkéntes munkáján alapszik nagy társadalmi felelősség
gel a vállalt feladatok és kötelezettségek végrehajtásában.”

A testület neve: Önkéntes Tűzoltó Testület -  Kishegyes. Székhelye Kishegyes. 
A testület jogi személy, és az elnök képviseli.

Tevékenysége Kishegyes, Feketics és Lovcenac Helyi Közösségekre terjed ki, 
szükség esetén tevékenységi területén kívül is segíthetett.
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Újdonságot jelent a szabályzat 4. szakasza, amely a testület jelvényét és zász
laját szabályozza.

Az 5. szakasz rendelkezik a testület pecsétjéről és bélyegzőjéről.
„A pecsét kör alakú. A következő felirat olvasható rajta: Önkéntes Tűzoltó Tes

tület, közepén Kishegyes.
A szöveg magyar és szerb nyelvű, 3 cm átmérőjű.
A bélyegző téglalap alakú, a pecsétével azonos szövegű, 5,5 cm széles és 3 cm 

magas.”
Tudomásom szerint a zászló soha nem készült el, az idős tűzoltók sem tudtak 

róla.
A 6. szakasz: „Az ÖTT tevékenysége a következő elveken alapul:
-  cél a társadalmi közösség közös érdekeinek és szükségleteinek, valamint a 

tagság közös érdekeinek megvalósítása;
-  a tagság önkéntes;
-  minden tag egyenjogú;
-  munkája nyilvános.”
A munka nyilvánossága azt jelentette, hogy a közgyűlésen jelen lehettek a sajtó 

munkatársai, a társadalmi-politikai közösségek és szervezetek, más szervezetek, a 
társult munkaszervezetek és az önigazgatási érdekközösségek képviselői, valamint 
a polgárok is.

A testület a település helyi közösségének tűzvédelmi tervével összhangban kö
teles volt tűzoltóegységet alakítani.

Az ÖTT küldöttet delegált a Vajdasági Tűzoltószövetségbe. A község területén is 
meg kellett volna alakítani a szövetséget. Az 1976. december 3-án küldött jelentés
ben értesítették a tartományi tűzoltószövetséget, ez lehetetlen, mivel a község területén 
csak egyetlen testület volt. Arra kérték a tartományt, vegyék fel oda a testületet.

A szabályzat a testületi tagokat négy kategóriába sorolta: 1. aktív-operatív ta
gok, akik a tűzoltóegységben dolgoztak; 2. tizenöt-tizennyolc éves ifjak; 3. hét- 
tizennégy éves pionírok; 4. tiszteletbeli tagok, akiket a közgyűlés a tűzoltás terén 
szerzett érdemeikért tiszteletbeli tagokká választott; 5. pártoló tagok, polgárok és 
a társult munkaszervezetek, akik, illetve amelyek pénzzel vagy anyagi eszközök
kel támogatták a testületet. Egyébként a testületnek minden polgár tagja lehetett, 
aki vállalta, hogy fegyelmezetten, felelősségteljesen és tudatosan végrehajtja az 
alapszabályzatban előírt feladatokat; a szolgálatban és azon kívül is példásan vi
selkedik, akit állam- és népellenes cselekedetekért nem ítéltek el; és akinek erköl
csi-politikai magatartása kifogástalan.

Idegen állampolgárok nem lehettek testületi tagok. A tűzoltóegység tagja lehe
tett minden tizennyolcadik életévét betöltött fizikailag, egészségileg és pszichikai
i g  tűzoltásra meg elemi csapások elhárítására alkalmas egyén.

A tagság megszűnhetett a testületből való kilépéssel, a nyilvántartásból való 
törléssel, kizárással és a testület megszűnésével.

A testület szervei a közgyűlés, a végrehajtó és felügyelőbizottság.
A rendkívüli közgyűlést szükség esetén az elnökség hívta össze, de az önigaz

gatási felügyelőbizottság kérésére.
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A közgyűlés összetétele: a testület tagsága, az ÖTT tevékenységét pénzelő he
lyi közösség, a községi belügyi titkárság, a községi honvédelmi titkárság, a bizto
sítóintézetek küldöttei. A közgyűlésnek csak akkor volt döntéshozatali joga, ha a 
küldötteknek kétharmada jelen volt. A szavazás lehetett titkos, nyilvános, de tör
ténhetett közfelkiáltással is.

A közgyűlés soraiból elnököt, alelnököt, titkárt, tűzoltóegységi parancsnokot és 
a végrehajtó bizottságba megfelelő számú tagot választott.

A végrehajtó bizottság a közgyűlés végrehajtó szerve, két közgyűlés között 
irányította a testület munkáját, tűzoltóegységet alakított, megszervezte a tűzoltási 
eszközök szervizelését, határozott a tagság szakmai továbbképzéséről, iskolázta
tásáról stb.

A háromtagú felügyelőbizottság ellenőrizte a pénzügykezelést.
A tűzoltóegységet a végrehajtó bizottság alakította meg. Feladatköre a tűz

védelem megszervezése, a tűz oltása, a tűzvész és elemi csapások veszélyeztette 
emberek életének és anyagi javainak mentése, valamint a szabályzatban és a tűz
védelmi törvényben meghatározott egyéb tevékenységek végzése és végrehajtása 
volt.

A tűzoltóegységet, annak szakaszait és rajait az ÖTT arra alkalmas és szako
sított tagjai irányították. E feladatok sikeres megvalósítása céljából a végrehajtó 
bizottság létrehozta a tűzoltóegység parancsnokságát, amelynek összetétele a pa
rancsnok, annak helyettese, valamint a szakasz- és rajparancsnokok.

A parancsnokság volt a közvetlen irányítója az ÖTT szakmai-technikai tevé
kenységének, a tűzoltóegység munkáját vezette, gondoskodott a szakmai kikép
zésről, a tűzkészültségről és egyéb szakmai feladatok megoldásáról.

A testület elnöke és helyettese
Mindkettőjüket a közgyűlés választotta meg. A testület elnöke hivatalból a 

végrehajtó bizottság elnöke is, aktivizálta a végrehajtó bizottságot, gondoskodott 
annak szabályszerű és sikeres munkájáról, határozatainak végrehajtásáról. Munká
jáért a közgyűlésnek tartozott felelősséggel.

A titkárral egyetemlegesen gondoskodott a testület működésének törvényessé
géről.

A testület titkára
A titkárt a közgyűlés választotta, ő volt egyben a végrehajtó bizottság titkára 

is. A testület adminisztratív munkáját végezte. Felelt az ügyintézés működéséért és 
törvényességéért.

A tűzoltóegység parancsnoka
A tűzoltóegység munkájának vezetője. Az ő feladata volt a tűz oltásának szer

vezése, az oltás irányítása, az emberek, azok anyagi javai mentésének a vezetése, 
az elemi csapások következményeinek elhárítása; gondoskodott az egység szak
mai-technikai felkészítéséről, ajánlatot tett a tűzoltó eszközök beszerzésére, fel
ügyelt azok megóvására és helyes használatára. Tűzvédelmi kérdésekben együtt
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működött a belügyi szervekkel, a népvédelemmel, a néphadsereggel és más, a tűz
védelemben érdekelt szervekkel és szervezetekkel.

Pénztáros
A pénzügyvitel előírásainak szellemében intézte a testület pénzügyi kérdéseit, 

be- és kifizetéseit.

Szertáros
A testület vagyonának kezelője, a tűzoltó eszközök őre és gondozója, a szertári 

állomány nyilvántartója.

A testület vagyona és pénzügyi eszközei
A testület vagyonával szabadon rendelkezett.
A társadalmi megegyezés alapján a működéshez szükséges pénzeszközök for

rása:
-  a helyi közösség,
-  a társult munka szervezeteitől a társadalmi és önigazgatási megegyezés alap

ján befizetett összeg,
-  a községi költségvetés,
-  a községi tűzvédelmi alap,
-  a polgárságnak és a különböző szerveknek végzett szolgáltatások díja,
-  a testület saját tevékenységéből származó jövedelme,
-  kulturális, zenei, sport és egyéb rendezvények tiszta jövedelme,
-  a polgárok, társult munkaszervezetek adományai, a pártoló tagság tagdíja és
-  egyéb források.

A testület megszűnhetett, ha arról a közgyűlés kétharmados többséggel dönt, 
vagy ha az illetékes hatóság betiltja a testület működését.

Az ÖTT-ét be kellett jegyeztetni a topolyai és kishegy esi belügyi titkárságon a 
civil szervezetek nyilvántartásába. A működő tagságot és a testület vagyonát biz
tosítani kellett a munka során történő balesetek ellen.

Az 1976. június 27-én választott végrehajtó bizottság névsora:
Elnök: Simon János.
Alelnök: Mondom Lajos.
Parancsnok: Kollár Mátyás.
Parancsnokhelyettes: Maronka Károly.
Titkár: Kecskés Péter.
Pénztáros: Skallák József.
Bizottsági tagok: Tóth János, Tóth József, Tóth Imre, Frindik Károly, Homok Ferenc.
F elügy előbizottság:
elnök: Mondom József,
tagok: Szügyi József, Kama Mihály.
Július 17-én egy öttagú bizottság, Kollár Mátyás parancsnok, Maronka Károly 

parancsnokhelyettes, Tóth János I., Tóth János II. és Kiss János pártoló tagok ösz-
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szetételben, a végrehajtó bizottság elrendelése alapján felmérte a hatásos tűzoltás
hoz, illetve az operatív egység megfelelő kiképzéséhez a szükséges tűzoltó eszkö
zök állományát. A fent megnevezett bizottság felmérése alapján Maronka Károly 
állította össze a jegyzéket:

1. Gumírozott nyomócső 0  52 mm 315 m
2. Gumírozott nyomócső 0  75 mm 160 m
3. Szívócső 0  52 mm 6 m
4. Storc kapocs 0  52 mm 30 db
5. Storc kapocs 0  75 mm 16 db
6. Szűkítő storc kapocs 0  75-52 mm 10 db
7. Szűkítő storc kapocs 0  110-52 mm 10 db
8. Záró storc kapocs 0  110 mm 5 db
9. Záró storc kapocs 0  75 mm 5 db

10. Szívókosár 0  52 mm 1 db
11. Tömítőgyűrű (gumi) 0  52 mm 60 db
12. Tömítőgyűrű (gumi) 0  75 mm 25 db
13. Tömítőgyűrű (gumi) 0  110 mm 20 db
14. Egyszerű sugárcső 3 db
15. Univerzális sugárcső 9 db
16. Osztóvilla 2 db
17. Kötél a szívó oldalhoz 3-3 db
18. Szívótömlőhöz védő kötél 400 m
19. Mentőkötél 3 db
20. Gázálarc 10 db
21. Füstszűrő 10 db
22. Füstszűrő betét 50 db
23. Villanyszerelő mászóvas 1 db
24. Villanyszerelő olló 1 db
25. Komplett mászóöv 10 db
26. Tűzoltósisak 10 db
27. Gumicsizma 42—45 10 pár
28. Esőköpeny 10 db
29. Munkaruha 10 db
30. Azbesztruha 3 db
31. Kézifecskendő 2 db
32. Kézi oltókészülék C02-5kp 4 db
33. Kézi oltókészülék S-9 2 db
34. Kézi oltókészülék S-6 2 db
35. Kézi oltókészülék PH-10 2 db
36. Habképző szer 4001
37. Kihúzós létra 1 db

Igényelt tüzoltószerek
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A személyi felszerelést szándékosan mellőzte a bizottság, hisz azok mennyisé
gét csak a tagság leendő számának alapján lehetett meghatározni.

A 25-30. sorszám alatt felsoroltak a tűzoltókocsi felszereléséhez kellettek, így 
nem számítottak személyi eszközöknek.

Az újjáalakított tűzoltóegység hamarosan vizsgázott tűzoltásból. Szeptember 
6-án a kendergyárban tűz ütött ki. A munkacsarnokban levő és üzemeltetett gere- 
benező villanymotorja okozta a tüzet, legalábbis a vizsgálóbizottság ezt állapította 
meg, mert a tűz láthatóan a munkatér padlózatán levő motor, illetve automata
kapcsoló felől terjedt. Az oltáshoz a kishegyesi és a kendergyári tűzoltók mellett 
kivonultak a topolyai hivatásos egység emberei is. A tüzet sikerült megfékezni, 
mintegy 8 perc alatt lokalizálni. Ennek ellenére nagy volt a keletkezett kár. A gyár 
igazgatója szerint a leégett gépen esett kár 1 000 000-2 000 000, az elégett termék 
mintegy 15 000 000 értékű korabeli dinár volt.

Sokkal veszélyesebb és nagyobb tűz ütött ki, illetve kár keletkezett szeptem
ber 25-én a szövetkezet szárítójában történt tűzesetkor. Délután 15 óra 45 perckor 
vette Marecskó Mihály ügyeletes sofőr a tüzjelentést. Azonnal intézkedett, a tűzol
tócsoport rögtön a helyszínre érkezett, és azt tapasztalta, hogy a szárítótoronyban 
ég a napraforgó. Kollár Mátyás, a tűzoltócsoport parancsnoka látva a helyzet ve
szélyességét, rögtön riasztatta a topolyai hivatásos egységet, hamarosan két tüzol- 
tókocsi, egy automatalétra és egy kísérő kocsi érkezett a helyszínre. Ezt követően 
gyorsan a szárítónál termett a kerületi szervek embere, valamint a kerületi tűzoltó

Ég a pozdorjahegy a kendergyárban
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előadó, aki segítséget kért Zentárói, Becséről, ahonnan két-két roham-, míg Ver- 
bászról két és Szabadkáról egy tartálykocsi érkezett.

A tűz tovaterjedésének megakadályozása, illetve az égő napraforgó lokalizálása 
hajnali három óráig tartott. Ekkorára sikerült a toronyból kiengedni a napraforgó 
zömét, a segítségre érkezett kocsik, a topolyaiak kivételével, el is vonultak. 26-án 
délutánra sikerült teljesen eloltani a tüzet. A tűz oltásában a birtok mintegy negy
ven dolgozója is szorgoskodott.

1977. január 19-én ismét a kendergyár égett. Ezúttal a szárítóban felhalmozott 
kendertörek lobbant lángra. Az eset szerencsésen végződött, hiszen pár mázsa tö- 
rek lett csak a lángok martaléka.

Amíg a kendergyár működött, ott ütött ki legtöbbször tűz. A tűzvédelmi rendel
kezések betartását felügyelő bizottság minden alkalommal súlyos hiányosságokat 
talált, pedig volt a gyárnak üzemi tűzoltócsapata.

A januári tűzesetet vizsgáló bizottság a következőket állapította meg: „Ezen 
(szárító) üzemrészleg megelőző tűzrendészete rendkívülien rosszul van biztosítva. 
A vízvezetéken nincs tűzcsap, az egyszerű vízcsaphoz sincs cső. Az üzemrészleg 
tisztántartása kritikán aluli!”

1983-ban megalakult a Községi Tűzvédelmi Önigazgatási Érdekközösség. Ok
tóber 27-én a végrehajtó bizottsága ülést tartott. A tagok közül Novak Stevovic, 
Janó István, Homok Ferenc, Marecskó Mihály, Nenad Dangubic, Perisa Dukano- 
vic, Kecskés Péter; rajtuk kívül Simon János, Maronka Károly, Baranyi János és 
Nyírádi Erzsébet volt jelen.

Az összejövetel harmadik pontjaként napirendre került „a tűzoltó egyesületek
ben és szövetségekben történő választásokról szóló határozat megvitatása”. Ezzel 
kapcsolatban a jegyzőkönyv megjegyzi: „A községi tűzoltó testület közgyűlését 
1984 áprilisáig kellene megtartani. Az alapító közgyűlésen meg kell választani 
a küldötteket, és ki kell dolgozni a statútumot. -  Majd lejjebb -  Maronka Károly 
beszámolót készített, amely nagyjából mindent felsorol és a közgyűlés ülésén meg 
fogják vitatni.” Az összejövetelen bizottság alakult a közgyűlés előkészítésére.

Nyolc év után, 1984. május 13-án megtartották a kishegyesi ÖTT évi közgyűlé
sét. A végrehajtó bizottság minden felmerült kérdésre kiterjedő választ adó beszá
molóval rukkolt elő, erre kötelezte a testület fennállásának közelgő kilencvenéves 
évfordulója is: „szükségszerű, hogy ennek jegyében Testületünk tagsága fokozott, 
az eddigiektől sokkal nagyobb aktivitást fejtsen ki. E humánus, társadalmi-önvé
delmi szemszögből fontos szervezet falunk területén tevékenykedik, milyen ered
ményeket ért el, és ezzel párhuzamosan mely szubjektív és objektív tényezőkkel 
nézett szemben, csak egészséges szemlélettel és önbírálattal mutatható ki.”

Nyolc évvel korábban a község nagyobb munkaszervezeteinek összefogásá
ból, 1976-ban egy 4000 literes rohamkocsit vásároltak. Ugyanakkor négy fizetett 
sofőrrel állandó ügyeletű rohamközpont létesült. Az illetékes szervek döntése ér
telmében a rohamközpont a kishegyesi ÖTT keretében kapott helyet. Ebből ere
dendően a kishegyesi legénység feladata lett a község tűzvédelme.

Az ilyen megoldásra azért volt szükség, mert sem Feketicsen, sem Lovcena- 
con -  hosszú időre visszamenőleg -  nem volt szervezett tűzoltótestület. Köztudott
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volt az is, hogy Kishegyesen sem működött, ellenben a három település közül itt 
volt a tűzoltóságnak a legnagyobb hagyománya, és a rohamközpont felállításakor 
számítottak a leghűségesebb bajtársak bekapcsolódására.

A régi tűzoltóotthon lebontása után a helyi közösség udvarában szertár és ház
nagylakás épült, majd később a volt istállót átalakították legénységi szobává. Az 
objektumokat a lehető legkevesebb anyagi ráfordítással építették fel, sajnos azok 
nem feleltek meg a céloknak, a garázs beázott, télen nem lehetett fűteni. A ház
nagylakás szűk és túlzsúfolt volt, az ügyeletes gépkocsivezetők szobájaként meg 
szertár-irodaként is funkcionált. Felhalmozva állt a tartalék tűzoltó felszerelés, a 
sok leltári tárgy. Elméleti előadásokat nem lehetett tartani, hiszen az erre előlátott 
és kijavított legénységi szoba sem elégítette ki a követelményeket, sőt a helyi kö
zösség raktárrá alakította át és lakat alatt tartotta. Az udvarban lakó ott jószágot 
tartott, még egy tömlőfektetési gyakorlatot sem lehetett emiatt elvégezni, no meg a 
helyi közösség eszközei, dolgai foglalták el az amúgy is szűk helyet.

Éveken át problémát jelentett a négy fizetett gépkocsivezető személyi jövedel
mének a biztosítása. A gyakorlatban úgy valósult meg, hogy a község nagyobb 
munkaszervezetei átutalták a testület folyószámlájára a szükséges pénzt, és innen 
kapták a fizetésüket. Az így kapott pénz mennyisége nem változott, sőt sokszor 
az csak későn érkezett. A fennmaradt összeg alig fedezte a villanyfogyasztást és 
a telefonköltségeket, a garázs fűtésének kiadásait, valamint a tűzeseteknél elhasz
nált üzemanyag meg a tönkrement felszerelések felújításának költségeit. Nagyon 
sokszor csak többszöri felszólításra folyt be a pénz, így szóba sem jöhetett az ön
kéntesek külön pénzelése. Valójában a rohamközpont -  a négy sofőr és a roham
kocsi -  fenntartása háttérbe szorított minden kérdést, pedig az adott pillanatban az 
önkéntes tűzoltók nélkül nem volt lehetséges ütőképes tűzoltási akció végrehajtá
sa, hiszen a szerelőlegénység megfelelő szintű kiképzése, valamint az utánpótlás 
biztosítása anyagi befektetéseket követelt.

Ebben az áldatlan helyzetben a társadalmi-politikai berendezés kínálta Köz
ségi Tűzvédelmi Önigazgatási Érdekközösség megalakítása jelentette a kiutat. A 
későbbi eredmények, amelyek az érdekközösség megalakítása utáni időszakban 
születtek, igazolták annak fontosságát. Megszűntek a pénzellátási gondok, lehető
vé vált egy tartálykocsi megvétele. Jutott pénz a munka során tönkrement pumpa 
javítására, sőt egy újnak a beszerzésére is. A tűzoltásban részt vevő bajtársaknak 
személyi eszközökkel való ellátása is megoldódott.

A helyi közösség döntése után, hogy az egész udvart a rajta levő objektumokkal 
együtt átadja a testületnek, lehetővé vált az udvar átrendezése. A Községi Tűzvé
delmi Önigazgatási Érdekközösség tanácsa jóváhagyta egy új tűzoltógarázs-szer- 
tár építéséhez szükséges anyagiakat. Biztató jelek voltak tehát arra, hogy megol
dódhat a szerelőlegénység alapvető kiképzése, az iíjak és a pionírok beszervezése.

A beszámoló elemezte a szerelőlegénység addigi munkáját. Mindössze egy al
tiszt dolgozott velük aktívan. A legénység parancsnokát egy nagyobb tüzeset után 
érte bírálat, mert „nem hallja meg a tűzet jelző szirénázást” -  írta a beszámoló. 
„A falu területén élő két tűzoltótiszt és öt altiszt passzivitásának oka nem ismeretes -
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A májusfa állítása 1984-ben

Amikor még vittük a stafétát...

folytatja az írás -  ám feltehető, hogy kényelmesebbnek tartják a tétlenséget, mint 
a gondokkal, problémákkal járó szervezeti munkát.”

A szerelőlegények között is voltak passzívak. A kitűnő tűzoltók, a középkor- 
osztály képviselői jórészt visszavonultak. Sem pionírok, sem ifjak nem voltak. 
Tizennégy tűzoltó mindegy kétszáz órás oktatásban részt vett, hogy elnyerhesse a 
vizsgázott tűzoltói minősítést, de az oktatás kizárólag az elméletre korlátozódott.
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Az előadásokat egyetlen személy tartotta, vizsgákat azonban 1983-ig nem tartot
tak, hiába kérték a hallgatók.

1984-ben a Topolya községben működő tűzoltószövetség altiszti tanfolyamot 
szervezett, ezt az alkalmat a kishegyesi ÖTT is megragadta, és a szerelőlegénység 
legaktívabb tagjait, valamint a rohamközpont két fizetett gépkocsivezetőjét elküld
te arra. A tanfolyam komoly áldozatokat követelt hallgatóitól, hiszen az oktatás 
hétvégeken folyt, sőt néha még hétfői napokon is. A testület nyolc tagja hallgatta 
le az előadásokat, és sikeresen le is vizsgázott. A testület fennállása óta olyen még 
nem történt, hogy egy komplett szerelőlegénység tűzoltó altiszti vizsgát tegyen. A 
nyolc altiszt: Nenad Dangubic, Goda János, Faragó Béla, Faragó Zoltán, Huszka 
Károly, Petri András, Szeszták István és Tóth Imre.

Maronka Károly az ügyeletes gépkocsivezetők munkanaplója, valamint a 
tűzoltóotthon javítására, az udvar rendbetételére és az építendő új garázs-szertár 
munkálatainak végzésére megnyitott munkanapló alapján adatokkal illusztrálta az 
elmúlt, látszólag eseménytelen esztendők aktivitását.

A szerelőlegénység az alapvető működési feltételek hiánya ellenére komolyan 
vette feladatát, amint azt az alábbi táblázat is mutatja:

JVo A tűzoltó neve Tűzesetek
száma Munkaóra

1. Balázs Lajos 4 4 35'
2. Bélik József 19 83 10'
3. Dangubic Nenad 48 153 00'
4. Dániel János 18 59 25'
5. Dudás Tibor 12 18 00'
6. Faragó Antal 2 5 35'
7. Faragó Béla 13 43 20'
8. Faragó János 1 1 15'
9. Faragó Lehel 5 4 10'

10. Faragó Zoltán 10 19 45'
11. Fejfár János 11 10 10'
12. Fürsztner István 2 28 elhunyt
13. Goda János 26 107 45'
14. Huszka Jakab 1 1 20'
15. Huszka Károly 37 150 55'
16. Kalmár Sándor 19 42 30'
17. Kama Mihály 4 19 30'
18. Kecskés Antal 4 18 elhunyt
19. Kecskés István 1 1 20'
20. Kiss János 4 16 35'
21. Kiss Tibor 10 16 10'
22. Kollár Mátyás 6 30 20'
23. Kopasz Mátyás 7 30 20'
24. Kormos István 1 3 00'
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25. Marecskó Mihály 31 102 00'
26. Maronka Károly 61 262 45'
27. Mucsi Nándor 1 2 05'
28. Német János 2 17 00'
29. Papp Béla 16 43 40'
30. Petri András 63 237 45'
31. Rácz Péter 3 22 00'
32. Skallák József 16 58 10'
33. Szabó Sándor 2 15 40'
34. Szeszták István 39 140 15'
35. Szűcs István 3 5 05'
36. Szvorény Ferenc 8 17 20'
37. Szvorény István 5 20 00'
38. Szvorény József 3 13 25'
39. Tóth András 49 107 55'
40. Tóth Imre 53 115 40'
41. Tóth József 13 50 50'
42. Utasi Ferenc 4 5 30'

Összesen 2100 50'
A szerelőlegénység önkéntes munkája a tűzeseteknél

A rohamközpont tűzoltókocsival való felszerelésétől, 1976 második felétől 
1984 áprilisáig a község területén száztizenegy, Kishegyesen ötvennégy, Lovce- 
nacon harminckettő, Feketicsen huszonöt tűzeset történt. Tizenegy esetben volt 
szükség segítségre. A hívásra minden esetben a topolyai tűzoltók érkeztek ki. La
kóépületek pincehelyiségeiből hat esetben kellett vizet szivattyúzni.

JV« Név Óra
1. Petri András 6
2. Dangubic Nenad 3
3. Tóth József 2
4. Szeszták István 5
5. Goda János 6
6. Huszka János 8
7. Maronka Károly 6

Összesen 36
Vízszivattyúzás

A rohamkocsi, a centrifugális pumpa és a garázs körüli különböző javításoknál 
az önkéntesek hatvan munkaórát dolgoztak.

A meglévő ügyeletes és más helyiségeket szintén önkéntes munkával tapasztot
ták, meszelték és festették.
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JYfi Név Óra
1. Tóth József 10
2. Kubik László 10
3. Szeszták István 6
4. Petri András 6
5. Huszka Károly 4
6. Csőke János 2
7. Maronka Károly 2

Összesen 40
Önkéntes munkaórák

Az udvar rendbetételén, a bent lévő földhalom, tégla-, cserép- és üvegtörmelék 
kihordásán húsz önkéntes tűzoltó vett részt. A 160 köbméter föld kihordása három- 
százkilencven munkaórát követelt.

JV« Név Óra
1. Bélik József 5
2. Dangubic Nenad 14
3. Dániel János 9
4. Faragó Béla 43
5. Faragó Zoltán 25
6. Goda János 22
7. Huszka Károly 29
8. Kecskés Péter 3
9. Kopasz Mátyás 9

10. Marecskó Mihály 14
11. Maronka Károly 50
12. Ifj. Morei Márton 4
13. Morei Márton 7
14. Petri András 44
15. Skallák József 25
16. Szeszták István 48
17. Szvorény József 2
18. Tóth András 28
19. Rubus András 6
20. Sinka Imre 3

Összesen 390
Udvartakarítás

A felsorolt adatok bizonyítják, a faluban nagy hagyománya volt az önkéntes 
tűzoltóságnak, ennek köszönhető, hogy a mostoha körülmények ellenére az ütőké
pes szerelőlegénységének tevékenysége nem szűnt meg.
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A közgyűlésen új alapszabályzatot fogadtak el, amely lényegében az 1976-os 
szabályzatnak a módosított változata. A továbbiakban ezekre térek ki:

Az ÖTT szervei: a közgyűlés, valamint a rendkívüli közgyűlés; az elnökség és 
az önigazgatási felügyelőbizottság.

A legmagasabb szerv a közgyűlés, évenként legalább egyszer meg kellett 
tartani, minden második évben választási közgyűlés volt. A küldöttek számát 
és összetételét a közgyűlés határozta meg. A küldöttek számát és összetételét 
megállapító határozatot az ÖTT alakulásakor a VDNSZSZ helyi választmánya 
határozta meg.

Rendkívüli közgyűlést szükség szerint vagy az elnökség, vagy a testület önigaz
gatási felügyelőbizottsága hívhatott össze, de történhetett összehívás a tagság több 
mint felének, a helyi közösség vagy valamelyik társadalmi-politikai szervezet ké
résére is. Adott esetben a Községi Tűzoltószövetség is összehívhatta.

A közgyűlés a következő küldöttekből tevődött össze:
-  az ÖTT tagjaiból,
-  a testület tevékenységét pénzelő és segítő társult munkaszervezetek egy,
-  a községi belügyi titkárság egy,
-  a községi honvédelmi titkárság egy,
-  a helyi közösség területén működő középiskola egy,
-  a munkaközösség egy,
-  a vöröskereszt egy,
-  a biztosítóintézetek egy-egy küldöttjéből.
A nyolcvanas évek a kollektív irányítások korszaka volt. Ez minden társadal

mi-politikai szervezetben tetten érhető. A tűzoltótestületnek is kollektív elnöksége 
volt. Tagjai: az elnök, az alelnök, a titkár, a tűzoltóegység parancsnoka, a pénz
ügyeket és a testület vagyonát kezelő személy, megfelelő számú önkéntes tűzoltó 
és a munkaelnökség küldötte.

Mandátuma négy évre szólt, egy küldött közvetlenül egymás után legfeljebb 
két mandátumot lehetett az elnökség tagja.

A megbízatási időn belül, két közgyűlés között az elnökség a megüresedett 
helyekre legfeljebb az elnökség egy harmadára kooptálhatott új tagokat.

Az önigazgatási felügyelőbizottság joga és kötelessége volt ellenőrizni, hogy a 
tagság betartja-e a törvényes előírásokat, az alapszabályzat rendelkezéseit, végez- 
heti-e a szövetség által előírt feladatokat. Figyelte, hogyan valósultak meg a tagság 
önigazgatási jogai, átnézte és ellenőrizte az összes dokumentumot, elszámolást, az 
üzleti könyveket, anyagi eszközöket stb.

A tűzoltótestületben általános honvédelmi és társadalmi önvédelmi tevé
kenység is folyt. A testület szervei kötelesek voltak előirányozni ezen tevé
kenységek előkészületi módját; kidolgozni a tervét, valamint a községi és a 
törvényes előírások meg a társadalmi-politikai közösségek aktusainak szelle
mében intézkedni.

A május 13-i közgyűlés a következő összetételű elnökséget választotta:
Négy évre szóló megbízatást kapott Holló László elnök, Simon János alelnök, 

Kecskés Péter titkár és Maronka Károly, a tűzoltóegység parancsnoka.
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Az elnökségi tagok: Homok Ferenc, Lakatos Imre, Goda János, Szőke Dezső, 
Dudás Tibor, Petri András, Tóth András és Szöllősi Béla.

Az ellenőrző bizottság tagjai: Frindik P. Károly, id. Kama Mihály és Skallák 
József.

Az Önkéntes Tűzoltó Testület 1985-ben végre átvehette teljes egészében az 
épületét, otthonát a helyi közösségtől. Az eseményről Maronka Károly, a tűzol
tóegység parancsnoka a Községi Napló bán (1985. december 30., VI. évf. 22. sz., 6) 
be is számolt az örvendetes eseményről.

1986. május 13-án a Községi Tűzvédelmi Önigazgatási Érdekközösség köz
gyűlésén tett jelentés konkrét adatokkal szolgál a testület otthonának átalakításá
ról. Az előzőleg már odaszállított építőanyagból elkészült a 10x12 méter alapte
rületű, 4 méter magasságú blokkokból emelt garázs. A malterozása, a garázsajtók 
elkészítése későbbre maradt, ellenben megkezdődött -  és egyemeletnyi magassá
gig eljutott -  az akkor 18 méter magasra tervezett őrtorony építése is. Az addig 
elvégzett munkálatok 2 088 252 dinárba kerültek.

Az 1984. május 13-án tartott közgyűléstől számítva négy év telt el, mire 
arra ismét sor kerülhetett. A parancsnokság által benyújtott beszámoló kihang
súlyozta: „az ÖTT elnöksége aktív tagjainak, valamint az akadályok elöl meg 
nem hátráló önkéntes tűzoltóknak fő tevékenysége a testület alapvető műkö
déséhez szükséges feltételek megteremtése volt.” A célkitűzések csak részben 
valósultak meg, hiszen a tűzoltók felkészültségét áttekintő versenyeken nem 
vehettek részt a kishegyesi önkéntesek. Ennek voltak szubjektív akadályai 
is, de főleg objektív okok játszottak közre. Ezt azért cáfolja az a tény, hogy 
nyolc aktív tűzoltó járt altiszti tanfolyamra, közülük ketten el is nyerték ezt a 
rangot, tehát volt már fiatal képzett egység, akik a versenyre kiállhattak vol
na. Ellenben az elnökségnek, illetve a testületnek mérlegelnie kellett, vajon a 
versenyhez szükséges felszerelést veszi-e meg, vagy a meglévő tűzoltókocsik 
elhelyezésére fordítja az anyagiakat. Az utóbbi mellett döntött. A komolyabb 
tűzoltógyakorlatok helyett a tagok önkéntes munkát végeztek, építettek. Azért 
meg kell említeni, hogy ennek ellenére 1986-ban a községi polgárvédelmi ver
senyen első helyezést ért el a szerelőlegénység.

A garázsnak 1987-ben el kellett volna készülnie, de a tagság önkéntes mun
kakedve nagyon alábbhagyott. Ennek több oka is volt. Egyrészt a megélhetési 
költségek ugrásszerű növekedése, másrészt pedig a fizetett tűzoltók létszámának 
növekedése, illetve ennek a lehetőségnek a felvetése. A tagság egy része arra szá
mított, hogy munkahelyet kaphat ott, ahol addig önkéntesen tevékenykedett. Saj
nos, az önkénteseknek nem volt hivatásos tűzoltói szakvizsgájuk, márpedig az ak
kor érvényes előírások szigorúan megkövetelték. Ez okból kifolyólag jó néhányan 
megsértődtek, úgy vélték, folytassák a munkát a „fizetettek”.

Az 1988. április 17-én tartott közgyűlésen az elnökség kifogásolta az ilyen sér
tődéseket:

„Meg kell mondanunk, hogy ez a felfogás nem szolgálja a szervezet javát. 
Szem előtt kell tartani, hogy megfelelő képességű tűzoltókkal csak erősödhet a 
testület akcióképessége.”
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Annyi korábbi elmarasztalás, bírálat és gond után végre megszólal a remény 
hangja is egy beszámolóban. „Igaz, hogy ezen a területen számtalan nyitott kérdés 
maradt, de a jövőben valószínű, minden a helyére kerül.

Bajtársak! Valamennyien tartozunk ennek a nagy hagyománnyal rendelkező 
kishegyesi Önkéntes Tűzoltó Testületnek, hogy szervezett tevékenységünket még 
nagyobb lendülettel folytassuk. Erre most már megvannak a szükséges alapfeltéte
lek. A kishegyesi helyi közösség rendelkezésünkre bocsájtotta a jelenlegi otthon
nak már nevezhető objektumot. Be lett szerezve megfelelő bútorzat, a helyiségek 
alkalmasak összejövetelekre, és minden feltétel megvan, hogy tagságunkat töme- 
gesítsük, hogy versenyeken vegyünk részt, hiszen beszereztünk e célra megfelelő 
fekvőmotort is.

Továbbá 1987-ben a rohamkocsira új pumpa lett véve, mert a régi teljesen tönk
rement egy tűzoltási akcióban. Üzemképes a kísérő kocsi is, valamint el vannak 
látva a szükséges tömlőkkel, sugárcsövekkel és más tűzoltási kellékekkel.” 

Nemcsak mellébeszélés volt ez, tényekkel bizonyított a beszámoló:
„A felszerelésnél tartva beszámolunk annak használatáról is. A négy éves idő

szakban községünk területén 69 tűzeset volt, melyből 34 Kishegyesen, 24 Lovce- 
nácon, 11 Feketicsen történt.

Egyetlen tűzesetnél voltak jelen más tűzoltótestületekből, Topolyáról tűzoltók. 
Ott is csak azért, mert a tűz az E-5-ös út melletti tanyán volt, és az esetet mindkét 
testületnek jelentették.”

A nyolcvanas évek végére rendezték soraikat tűzoltóink, ami azt is jelentette, 
hogy a testületek számára megrendezett szemléken, versenyeken részt vehettek.

Szemlére várva
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Oklevélkiosztás

1988-ban már ott voltak a Csantavéren megtartott körzeti szemlén. Nem születtek 
még nagy eredmények, de tűrhető, középkategóriás helyezéseket azért elértek.

A magára talált, izmosodó testületnek munkáját, törekvéseit, tenni akarását 
végre a hivatalos szervek is elismerték és méltányolták. Kishegyes Képviselő-tes
tületének társult munkatanácsa, a helyi közösségek és a társadalmi-politikai tanács 
1990. október 18-án megtartott együttes ülésén Októberi Díjjal jutalmazta az Ön
kéntes Tűzoltó Testületet rendkívüli tevékenységéért és áldozatkész munkájáért a 
tűzvédelem terén Kishegyes község területén.

A kilencvenes évek elejére felélénkült a testületi munka. Egy dologban egye
dülálló lett a kishegyesi testület. Fennállása óta első ízben kovácsolódott össze 
egy női csapat. 1997-ben már a hatodik éve dolgozott együtt a kiforrott, jó csapat, 
eredményeik is kiválóak voltak. Mindez Skallák József kiképzőtisztjük áldozatos 
munkájának volt köszönhető.

A sikeres munka másik záloga volt a testület és az iskola kitűnő együttműködé
se. 1996-tól több éven át a nyolc-tizenhat éves gyerekek számára közös programot 
szerveztek a Kátai-tanyán.

„Kimondottan a versenyekre való közös felkészülés céljából vagyunk itt -  
mondta Dudás Tibor táborparancsnok. -  Sajnos, év közben nagyon keveset tudunk 
gyakorolni, ebből a szempontból nagyon hasznos és fontos nekünk is a tábor. Más
részt jutalom azoknak, akik év közben a legszorgalmasabban dolgoztak.” Több 
volt ez egyszerű gyakorlatozásnál. Sokat jelentett az állandó együttlét, amely év 
közben pótolhatatlan. így nagyobb fegyelmet tanultak a gyerekek, és a verseny- 
szellem is erősebb lett, amire nagy szükség volt a közelgő versenyek miatt.
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A leányok, középen Skallák József, jobb szélen Marónkéi Károly

Az újra felerősödő önkéntes tűzoltói mozgalmat igazolja, hogy a negyventagú 
rohamcsapat mellett húsztagú ifjúsági csapat és ötven „kistűzoltó” vett részt állan
dó jelleggel a versenyeken és a gyakorlatokon.
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Táborozás a Kátai-tanyán

1998. szeptember 22-én súlyos csapás érte az Önkéntes Tűzoltó Testületet. El
hunyt a nagy tapasztalatú tűzoltótiszt, Maronka Károly, aki 1965 óta a tűzoltóegy
ség parancsnoka volt, és nagy érdemeket szerzett az időközben megszűnt, majd 
újjá szervezett önkéntes tűzoltómozgalom felvirágoztatásában.
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Ifjak és pionírok

1999. szeptember 27-én a Vajdasági Tüzoltószövetség, konferenciájának ha
tározata alapján, oklevelet adományozott a kishegy esi Önkéntes Tűzoltó Testü
letnek, amellyel elismeri a testület tűzvédelem előmozdításához és fejlesztéséhez 
való kivételes hozzájárulását.

A csapatok versenyre való felkészítésére sokszor nem volt elég a tenni akarás, 
a kedvezőtlen feltételek hosszú évekig nem hozták meg a várt eredmény. 2002. 
szeptember 28-án a kishegyesiek Pionír A csapata -  fiúcsapat (hattól tizenegy 
éves korig) -  második helyezést ért el a köztársasági versenyen Lapovón, ahol az 
Észak-bácskai körzetet képviselték. A díjazottak: Radomir Perovié, Szabó Mik
lós, Szőke Árpád, Barcsik Áron, Csorna Ferenc, Dejan Miljkovié, Sasa Miljkovié, 
Tóth Tihamér, Virág Tamás és Kerepes Zsolt. Meg kell említeni, hogy a kishegye
siek harminc évig nem vettek részt ilyen rangos versenyen.

A 2004-es év a testület százharminc éves fennállásának jegyében telt el. Az év 
folyamán a testület új alapszabályzatot alkotott és fogadott el, valamint felvette 
a Maronka Károly nevet. Az új alapszabályzatot regisztrálta az illetékes állami 
szerv, és ennek alapján az évfordulóra már elkészült az új címtábla, amely a bejá
ratot ékesíti. Az év utolsó hónapjában megünnepelték a százharminc éves évfor
dulót szerény keretek között, tekintettel az időjárás viszontagságaira és a testület 
szegényes anyagi kereteire.

Az évforduló alkalmából harminchárom tűzoltót előléptettek, tizenegy tűzoltó kap
ta meg a Vajdasági Tűzoltószövetség aranyjelvényét, egy tűzoltó pedig a Vajdasági
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A Vajdasági Tűzoltószövetség oklevele, 1999

A pionírok A csapata, II. díj, 
Lapovo, 2002
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Köztársasági versenyen Lapovón (Észak-Bácska versenyzői, a győztes kishegyesiek)
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Tüzoltószövetség plakettjét. A jubileum alkalmából a testület negyvennyolc önkén
tes tűzoltónak a többéves munkásságáért köszönőlevelet adományozott. A testületnek 
nyújtott segítségéért negyvenöt egyén és vállalat kapott köszönőlevelet.

A Vajdasági Tűzoltószövetség aranyjelvénye

A községi költségvetésből kapott pénz elegendő volt az alaptevékenység és az 
évforduló pénzelésére, de mivel a tervezett pénzösszegnek csak a hatvan százaléka 
valósult meg, így az épület tatarozásának folytatására már nem jutott semmi.

A tűzvédelmi alap volt hivatott a szerek és felszerelések felújítására és az újak 
beszerzésére, mert a meglevők már elavultak és tönkrementek. Az alap azonban az 
eltelt évek során gyakorlatilag nem működött, így nem volt a testületnek tudomása 
annak megvalósított jövedelméről és kiadásairól sem.

2004. május 14-én a testület küldöttsége a pusztamérgesi Szent Flórián Önkéntes 
Tűzoltó Testület meghívásának tett eleget. Ez alkalommal együttműködési megálla
podást írtak alá a fent említett tüzoltótestülettel. A pusztamérgesi tűzoltók megtisz
telték jelenlétükkel a százharminc éves évfordulóra szervezett rendezvényt is.

A 2005-ös esztendő meglepetéssel indult. Az elnök visszavonhatatlanul lemon
dott tisztségéről, a családja külföldre való költözésre hivatkozva, de nem sokáig 
maradt a testület elnök nélkül. Már az áprilisi évi közgyűlésen Ljubo Samardzic, a 
munkaelnökség elnöke Szügyi István akkori polgármestert találta alkalmasnak, és 
őt javasolta erre a posztra. A közgyűlés egyhangúlag elfogadta az ajánlatát.
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A versenyre idejében kezdtek készülni, egész nyáron gyakorlatoztak a gyere
kekkel. Ennek ellenére szeptemberben, a községi versenyen a tervezett és a várt 
hat csapat helyett csak három vett részt. De még így is megállták a helyüket. A 
versenyre való felkészülésben hatvanhét lelkes tűzoltó ezerszázharminckettő mun
kaórával vett részt.

Az év folyamán negyvenöt kivonulás volt a község területén, ebből Kishegye
sen huszonhat, Feketicsen és Lovcenacon kilenc-kilenc, egyszer pedig az autópá
lyához. Harmincnyolc tűzeset történt, hét alkalommal pedig mentési, illetve egyéb 
technikai beavatkozásokra került sor. A hivatásos tűzoltók mellett szép számban 
vettek részt az önkénteseink is, összesen negyvenhat tűzoltó ötszáztizenkét mun
kaórával.

2005-ben tovább ápolták a pusztamérgesi Szent Flórián testvéregyesülettel a 
már kialakított kapcsolatot. Eleget tettek meghívásuknak az egyesületük hetvenöt 
éves fennállása alkalmából rendezett tűzoltószemlére.

Az 2006. évi községi versenyre, habár az nem volt minősítő, teljes odaadással 
készült a tagság nagy része. A topolyai megmérettetésen hetvenöt tűzoltó, fiatal 
és idősebb, vett részt. A fáradság megérte, mert öt csapattal indult a testület, és 
kiemelkedő eredmények születtek. A felnőtt női csapat kiváló idővel szerepelt, és 
első helyezéssel tért haza. Meghívást kapott a testület a Topolyán megrendezett 
vajdasági önkéntes tűzoltótestületek első találkozójára is, amelyen a vegyes ifjú
sági csapat vett részt. Ezen a baráti összejövetelen nem a hagyományos szere
léssel szerepeltek, nem is volt fontos az eredmény, mégis megállták a helyüket a 
mezőnyben, a legfiatalabb ifjúsági csapat második helyezést ért el, és egy S-l-es 
poroltó készüléket kapott.

Abban az évben tüzoltógyakorlatot mutattak be az érdeklődőknek a Dombos 
Fest helyszínén, a Hegyalja utcában. Ez a bemutató főleg a gyerekeknek volt ér
dekes (elsődlegesen nekik rendezték), de az őket kísérő felnőttek is csodálattal 
nézték a tűzoltókocsi meg a tűzoltók munkáját. Legizgalmasabb mégis az oltás 
volt, amit egy kis tűzoltói segédlettel a gyerekek is kipróbálhattak.

A 2004 és 2007 közötti időszakban kooperáció alakult ki a testület és a Vajdasá
gi Tűzoltószövetség között írásos tájékoztatók, jelentések és személyes kapcsola
tok formájában. Különösen jó kapcsolatot alakított ki a testület a topolyai Községi 
Tüzoltószövetséggel a községi versenyek, a tűzoltóbírói vizsgák megszervezésé
ben. A hivatásos tűzoltókkal való együttműködés kitűnő és mindennapos volt.

A testületnek ez idő tájt százharminchét tagja volt, ebből negyvenhat férfi és 
húsz nő, a pionírok és ifjak létszáma hetvenegy.

A tűzmegelőzés terén a legfontosabb tevékenység az aratás-cséplés időszakára 
tevődött. A községi aratási törzskar minden évben felhatalmazta és megbízta az 
ÖTT-ét, hogy végezze el a mezőgépek műszaki ellenőrzését tűzvédelmi szempont
ból, amelyekkel a polgárok részt vesznek az aratási-cséplési munkálatokban. Az 
erre a célra alakított bizottság a négy év alatt hatszáztizenkilenc traktort és százki
lencvenöt kombájnt vizsgált át.

A testület versenycsapatai minden évben részt vettek a községi tűzoltóverse
nyen. Ezeken a megmérettetéseken évente átlagban hat csapattal versenyeztek. Az
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előkészületekre nagy figyelmet szenteltek, hogy minél jobb eredményeket érjenek 
el. A háromezer-nyolcszáznegyvenhat munkaórás felkészülésben kétszázhetven
hat tűzoltó vett részt. A munkájuk meghozta gyümölcsét, mert minden versenyen 
az elsők között szerepeltek. A felnőtt női csapat a 2007-es évben részt vett a vaj
dasági önkéntes tűzoltótestületek második találkozóján, Zentán, sőt a tartományi 
szövetség felkérésére a horvátországi Veliskovciban megtartott megyei tűzoltóver
senyen is vendégszerepeit, ahonnan értékes tapasztalatokkal és serleggel tért haza.

VATROGASNA ZAJEDNICA 
OSJECKO-BARANJSKE ZUPANIJE

dodjeljuje

plomu
DVD 

MALI IDŐS
clanice A

za sudjelovanje na 
VII. zupanijskom natjecanju vatrogasaca 

u Véliskovcima,
02. rujna 2007.

Predsjednik 
Franjo Bartolié, ing.

Zapovjednik 
Draien Heéimovic, dipl. ing.

A veliskovci hetedik megyei tűzoltóverseny serlege és diplomája

Az kishegy esi tűzoltótestület tagjainak munkájára más testületek is felfigyel
tek. 2007-ben Szabadka tűzoltószövetsége a tűzoltóeszme ápolásában és a tűzvé
delem terén elért sikeres munkájáért Dudás Tibornak köszönőlevélben fejezte ki 
elismerését.

2009-ben ünnepelte a testület fennállásának százharmincötödik évét. 1874. jú
nius 21-én az akkori parancsnok, Cziráky József és a titkár, Dudás Ödön igenlő 
választ kaptak a magyar belügyminisztériumtól, így attól az évtől kezdve létezik a 
kishegyesi Önkéntes Tűzoltó Testület.

Az évek teltek-múltak, két világháború következett, változtak a határok, a kirá
lyok, az elnökök, de a tűzoltók mindig jelen voltak, hogy segítsenek és vállalják a
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A Dudás Tibornak adományozott köszönőlevél

harcot a tűz ellen. Az önkéntes tűzoltók száma folyton ingadozott ötven és nyolc
van között, de volt olyan időszak is, amikor nem voltak húsznál többen.

A százharmincötödik évforduló alkalom volt arra, hogy tisztelettel emlékez
zenek a valamikori tagokra. Nem feledkeztek meg azonban a jubiláló, működő 
tagokról sem, akik a község polgárainak önfeláldozóan segítséget nyújtottak. Ez 
alkalomból a testület elnöksége 2009. szeptember 3-án a Vajdasági Tűzoltószövet
ség jelvényével jutalmazta Ivona Sekicki, Barcsik Regina, Hajas Anita, Bakurek 
Leontina, Tóth Angéla, Faragó Edit, Sörös Szilvia, Szeszták Mónika, Szvoreny 
Lívia, Német M. Melinda, Ljubo Rajkovié, Huszka Károly, Zelenka Imre, Ljubo 
Samardzic, Szügyi István, Gulyás Béla és Sípos Verona tűzoltót.

A vajdasági önkéntes tűzoltóság szakmai képzésének és a tűzoltói rangokra 
vonatkozó határozatok 21. és 23. szakasza alapján a kishegyesi Maronka Károly 
ÖTT elnöksége a következő, arra érdemesült tagjainak elismerte rangfokozatát, 
és 2009. szeptember 3-án altisztekké léptette elő Szvoreny Józsefet (Kishegyes, 
1962) és Papp Róbertét (Topolya, 1972).

I. osztályú tűzoltótisztté léptette elő Skallák Józsefet (Kishegyes, 1950), Utasi 
Ferencet (Kishegyes, 1945), Huszka Károlyt (Kishegyes, 1955) és Bacsó Ö. Már
tát (Kishegyes, 1960).

I. osztályú tűzoltó főtisztté vált Dudás Tibor (Kishegyes, 1950) és Szöllősi Béla 
(Kishegyes, 1956).

Összhangban az egyesületekről szóló törvény 12. és 78. szakaszának ren
deleté és a kishegyesi Maronka Károly ÖTT alapszabályzatának 21. szakasza
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DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUSTVO 
“Maronka Karolj”
Mali Idős

Maronka Károly
1874 \ | / \  2009 ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ TESTÜLET

Kishegyes

D o d e l j t J i e

r é s z e s í t i

D.V.D. Orahovo

nők-** U  Malom htosu Kishegyesen
25. 09. 2009.

Jubileumi dicsérőlevél

alapján, a testület 2010. május 15-én megtartott közgyűlésén elfogadta az új 
alapszabályzatot.

Mivel az elmúlt évtizedek során majd egy tucat alapszabályzata volt a testület
nek, ezért csak az újdonságokra térek ki.

Az általános rész kimondja, hogy a testület „egy önkéntes, non-profit, füg
getlen szervezet, melyet a polgárok szabadon hoznak létre és szerveznek annak 
érdekében, hogy támogassák és fejlesszék a tűzvédelmet és tagjainak közös ér
dekeit”.

„A testület a tűzvédelem szervezett alkalmazása, gyakorlása és javítása, vala
mint a szervezet tagjainak érdekei céljából:

-  összegyűjti és szervezi a polgárokat a tűzvédelmi tevékenységekben való 
szervezett részvételre, az emberek és az anyagi javak védelmében és mentésében 
tűzeseteknél, természeti katasztrófa vagy más vészhelyzet alkalmával;

-  fejleszti a lakosság önvédelemét és műszaki kultúráját, népszerűsíti a tűzvé
delmet és saját programját;

-  tevékenységeket és védelmi intézkedéseket javasol, és részt vesz azok vég
rehajtásában;

-  tevékenységeket szervez, ami elősegíti a testület tagjainak személyes érdek
lődésének fejlesztését, valamint közérdekű tevékenységeket.”

A testület neve és központja: Dobrovoljno Vatrogasno Drustvo „Maronka Ka
rolj” -  Mali Idős, vagyis Maronka Károly Önkéntes Tűzoltó Testület -  Kishegyes.
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A testületnek saját jelvénye van, de használ más vizuális, identitást jelölő szim
bólumokat (egyenruha, címer és tűzoltójelzés), amely a tűzoltószövetség szabályai 
szerint jelzi az önkéntes tűzoltószervezethez való tartozást.

A testületnek tagja lehet minden olyan állampolgár, aki elfogadja az alapsza
bályzatot, annak céljait, és készen áll, hogy részt vegyen azok megvalósításában. A 
tagságba való felvétel írott kérelem formájában történik. A tizennégy éves kor alat
ti kiskorú felvételi kérelmét a törvény szerinti képviselője adja át. A tizennegyedik 
életévét betöltő kiskorú személy a jelentkezési lap és a nyilatkozat mellé csatolja a 
törvény szerinti jogi képviselőjének beleegyezési nyilatkozatát.

A jelentkezési lapokat és nyilatkozatokat hitelesített aláírással kell ellátni.
A továbbiakban a tagok jogai, kötelességei, a tagság megszűnésére vonatkozó 

kitételek következnek, amelyek lénye
gében a korábbiakban megfogalmazott 
rendelkezésekkel megegyeznek.

A 12. és a 21. szakasz közötti rész a 
testület szerveiről szól -  a közgyűlésről, 
az elnökségről és a felügyelőbizottság
ról - , majd részletezi azok feladatait.

A testület elnökségének tagjai: az el
nök, az alelnök, a titkár, a parancsnok, a 
pénztáros. Az azt követő rész azok fel
adatait tartalmazza.

A tűzoltóegységet a közgyűlés a tűz
védelmi terv alapján, a törvénnyel össz
hangban, a testületen belül alakítja meg 
és képezi ki a tűzvédelemre, valamint az 
emberek és a vagyon mentésére.

A tűzoltóegység nem jogi személy, 
jogi kérdésekben a testület az illetékes.
Az egység csakis szakszerűen képzett, 
kielégítő egészségi állapotú tagokból állhat, amit a testület a törvénnyel összhang
ban különleges előírásokkal szabályoz.

A tűzoltóegység tagja lehet az is, akinek a tűzvédelem mindennapi foglalko
zása. A belső felépítéséről, az összetételéről, a felszerelésről és a munkához szük
séges eszközökről, az egység kötelességeiről és felelősségéről, valamint más, a 
szervezéssel kapcsolatos kérdésekről az elnökség dönt a tűzvédelemről szóló tör
vény, a tűzoltószövetség döntéseivel és szabályaival, valamint a testület alapsza
bályzatával összhangban.

Az egység tagjai a védelmi és mentési munkájukat felelősségteljesen vég
zik, a törvénynek és a szakma szabályainak megfelelően, mégpedig pártatlanul, 
figyelmen kívül hagyva a segítségre szoruló jogi és fizikai személyek sajátossá
gait.

A testület vagyonát a tűzvédelmi alapból, a helyi közösségek és az önkormány
zat támogatásából, a tagsági díjakból, adományokból és ajándékokból, hagyaté

A testület jelvénye
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kokból és bérleti díjakból szerezheti. Vagyonát csakis az alapszabályzatban leírt 
célok, illetve kötelességek és aktivitások megvalósítására használhatja fel.

A testület vagyonát nem lehet kiosztani tagjai, alapítói, alkalmazottai, avagy az 
ezekhez kapcsolódó személyek között, kivételt képeznek a különböző díjak meg 
az aktivitás és tevékenység során keletkező költségek megtérítése.

A testület működése nyilvános, szerveinek ülése mindenki, így a média számá
ra is nyitott, ezenkívül tájékoztatókat tarthat, értesítéseket, hírleveleket, plakáto
kat, szórólapokat tehet közzé.

Újdonságnak számít, hogy a testület szövetségre léphet más testületekkel mind 
az országban, mind külföldön, ez az együttműködés az alapszabályzatba foglalt 
tevékenységek megvalósítása céljából jöhet létre.

A testület megszűnik, ha felhagy a munkával; a közgyűlés határozatot hoz a 
munka megszűnéséről; bírósági döntés születik róla, vagy a szövetség betiltja; a 
törvénnyel előlátott eljárás alapján státuszváltozás történik -  más testülethez tör
ténő hozzácsatolás, szétválás, egyesülés; a nyilvántartásból törlik. Akkor történik 
ez, amennyiben megállapítást nyer, hogy a testület két éven keresztül nem végzi 
tevékenységét, vagy ha több mint két évig nem tartanak közgyűlést, illetve ha a 
tagok létszáma három alá csökken.

A megszűnés után a testület zászlója, emblémája, a vizuális identitás és más 
szimbóluma nyilvánosan nem használható.

A testület megszűnésekor vagyona átruházódik a topolyai tűzoltószövetségre, a 
levéltár pedig az illetékes levéltári intézményre.

A testület az alapszabályzattal összhangban, annak elfogadása után három hó
napon belül meghozza a testület más általános okmányait és jogszabályait. Az 
alapszabályzat a testület faliújságján történő közzététel nyolcadik napján lép ha
tályba, de az csak az egyesületek nyilvántartásába történő bejegyzése és összehan
golása után alkalmazható.

Az év folyamán az elfogadott új alapszabályzatot bemutatták az illetékes állami 
szervnek, majd civil szervezetként bejegyeztették.

A korábban már kialakított nemzetközi kapcsolatot a pusztamérgesi testvé
regyesülettel a testület tovább ápolta. Eleget tettek meghívásuknak egyesületük 
nyolcvanéves fennállása alkalmából rendezett jubileumi ünnepségen, valamint az 
ottani országos tűzoltóversenyen is.

2011-ben és 2012-ben megrendezett versenyeken sikeresen szerepeltek a testü
let versenyzői, kimagasló eredményeket értek el.
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Körzeti verseny, Kishegyes, 2011, 
1. hely -felnőtt női A csapat
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Az ÖTT második országos versenye, Nagy becskerek, 2012, III. hely -  női A csapat
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MARONKA KAROLY, A NÉVADÓ 
(1940-1998)

Emlékbeszéd 2004-ben a testület névadásának alkalmából

A mai nap különleges alkalom, amely összekovácsolja az önkéntes tűzoltókat 
Kishegyesen. Nem szokásos összejövetelt tartunk, egy emberre emlékezünk. Egy 
emberre, aki közöttünk élt, dolgozott, és olyan dolgokat vitt végbe, amiért megbe
csüljük és felnézünk rá. De ki is volt Maronka Károly, akiről ma megemlékezünk?

1940-ben született egy egyszerű családban, és az akkori falusi felfogás szerint -  a 
gyereknek elég írni és olvasni tudni -  ötödik osztály után kivették az iskolából, és 
mindjárt munkába állították. Az apró termetű kisfiú a szövetkezet kertészetében 
kezdett dolgozni a lányokkal tizenhárom évesen. Az elemi iskolát és a közgazdasá
gi középiskolát felnőttként végezte el. Szépen haladt előre, először rakodómunkás, 
majd traktorista lett, azután 1974-ben tűzvédelmi előadó. Nyugdíjba vonulásáig a 
kishegyesi szövetkezetben dolgozott.

A tűzoltás már gyermekkorában érdekelte, nyolc-kilenc éves korában futott a 
lajtos kocsi után, és mindenre kíváncsi volt. Egy-két év múlva már pionír tűzoltó, 
és 1953-ban tagja volt annak a pionírcsapatnak, amely részt vett az önkéntes tűz
oltók köztársasági versenyén. Tevékenysége továbbra is példás maradt, részt vett 
a különféle akciókban, versenyeken, majd 1959-ben sikeres altiszti vizsgát tett. 
A kishegyesi Önkéntes Tűzoltó Testület épületét, amely a régi gyógyszertárral 
szemben helyezkedett el, lebontották a hatvanas évek közepén, így a testület mun
kája hanyatlásnak indult. A felszerelést széthordták, a tevékenység pedig csak ritka 
összejövetelekre korlátozódott, a tűzoltást a topolyai tűzoltók végezték. A kishe
gyesi tűzoltótestület tíz évig csak elméletben létezett.

1975-ben sok kilincselés, levelezés és megbeszélés után a kishegyesi tűzol
tóság megkapta új (mai) otthonát és az első rohamkocsit, és bár gyakorlott tűz
oltókból hiány volt, újra aktív lett a testület. Ekkor Maronka Károly már tíz éve 
parancsnoka volt az ez idő alatt csak papíron létező testületnek, és elmondhatjuk, 
hogy az újraindulásnak ő volt a fő kezdeményezője. Abban az évben kapta meg a 
tiszti kinevezést is.

Aktív munkásságát mind az ifjúság nevelésében, mind a testület munkájának 
feljavításában a község és a tartomány több elismerésben is részesítette. Többek

183



között megkapta 1978-ban a polgárvédelem dicsérő oklevelét, 1983-ban az Októ
beri Díjat és a Szerb Szocialista Köztársaság népvédelmi bizottságának érméjét,
1984-ben a Vajdaságai Tüzoltószövétség érdemrendjét, majd a kilencvenes évek

végén az I. osztályú tűzoltónak járó érdemcsillagot.
Utolsó éveiben súlyos szív- és gerincpanaszok 

gyötörték -  ezért a visszavonulás gondolata is foglal
koztatta - , de bajtársai biztatására tovább folytatta a 
lelkiismeretes munkát 1998. szeptember 22-ig, amikor 
a halál elragadta családjától és tőlünk.

A Vajdasági Tűzoltószövetség 1999-ben posztu
musz főtiszti rangra emelte, most pedig méltó emléket 
állítunk neki azzal, hogy testületünk, amelyet ő hívott 
újra életre, és a család engedelmével, a mai naptól 
kezdve a Maronka Károly Önkéntes Tűzoltó Testület

Maronka Károly nevet foSÍa viselni.
(1940-1998)
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Tűzoltó altiszti (1960) diplomájának másolata
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Tűzoltótiszti (1999) diplomájának másolata
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Se ĉretar Predsednik

Vajdasági Tűzoltószövetség posztumusz (1999) tűzoltó főtiszti rangra emelte
Maronka Károlyt
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Kishegyes község Októberi Díja, 1983

A Szerb Szocialista Köztársaság népvédelmi bizottságának érméje 
(1983. december 22.)
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A Szerb Szocialista Köztársaság népvédelmi bizottsága által kiadott okmány
(1983. december 22.)
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A Vajdasági Tűzoltószövetség jelvénye, 1984

1996. március 31-én a testület a példás munkáért köszönőlevelet adományozott
parancsnokának

191



1990-es évek vége, az /. osztályú tűzoltónak járó érdemcsillag a szalaggal
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Maronka Károly parancsnok temetése
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Maronka Károly parancsnok temetése 
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Maronka Károly parancsnok temetése
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A TŰZOLTÓOTTHON

Egy szervezet, testület sikeres működésének feltétele a megfelelő otthon, lakta
nya, ahol tervszerűen működhet. A kishegyesi tűzoltóságnak ez több mint fél szá
zad eltelte után adatott meg. 1874-től 1951 -ig a testület kénytelen volt a községhá
za udvarában, szűk helyen, mostoha körülmények között meghúzni magát. Ezután 
is még évtizedek múltak el, mire kijelenthették a Szent Flórián-rend vitézei, végre 
van méltó otthonuk.

1946. május 5-én tartott rendkívüli közgyűlésen indítványozzák, a község utal
jon ki egy, a tűzoltóotthon céljainak megfelelő épületet.

A laktanya hiánya kihatással volt a testület felszerelésének tárolására és 
őrzésére. 1948. január 10-én Fabó Pál parancsnok levélben hívta fel a helyi 
népbizottság figyelmét az áldatlan állapotra: „A tűzoltósági szertár teljes egé
szében az ÖTT felügyeletére és rendelkezésre van bocsájtva, leltár szerint át
adva. A felvett leltárért a testület keretéből választott szertáros a felelős, tehát 
a szertáros jelenléte nélkül a szertárba senki be nem mehetne. Azonban az a 
meggyőződésünk, hogy ez nem így van; hanem a szertár csaknem minden
kinek a rendelkezésére van bocsájtva, s idegenek akkor járnak ki-be, amikor 
akarnak. Miért is felhívjuk a M. N. O. [helyi népbizottság -  V. G.] figyelmét 
arra, hogy hasson oda, a szertárból csakis a szertáros (Kormos Péter) jelenlé
tében és onnan az ő tudta és hozzájárulás nélkül senki, semmiféle felszerelési 
tárgyat el ne vihessen.”

Február 15-én újra sürgette az otthon kérdését, amit komoly érvekkel indokolt: 
„Hogy a testület önként vállalt nemes hivatásának meg tudjon felelni, szükséges, 
hogy tagjai elméleti és gyakorlati kiképzésben részesüljenek. Ez a kiképzés foly
tonos legyen, hogy

1. a tagok egymást megismeijék (összeszokjanak),
2. a szerek kezelését elsajátítva azt el ne feledjék,
3. a járási, kerületi vagy országos tűzoltóversenyeken részt vehessen, szüksé

ges, hogy:
a) a testületnek megfelelő otthona (laktanya) legyen,
b) a testületet egyenruhával és felszereléssel lássák el, és a gyakorlat megtartá

sához szükséges felszerelésnek helye legyen.”
A május 20-án kelt parancsnoksági átirat ismét szóvá tette az otthon kérdé

sét:
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„Már több átiratban és szóval is kértük a helyi néphatóságot, hogy az Önkéntes 
tűzoltószázad részére egy megfelelő otthont jelöltessék ki. Sajnálattal látjuk azt, 
hogy kérésünket a néphatóság egyáltalán nem tette magáévá, és a testületnek 1945 
óta otthona nincs, ugyanakkor, ha valamely más egyesület alakul vagy alakult a 
helyi néphatóság azonnal segítségére siet, és kijelöli részére a megfelelő helyisé
geket, bár az Önk. tűzoltóság mindig önzetlenül és önként siet és sietett bajbajutott 
néptársai megsegítésére.

Ismételten kérjük a helyi néphatóságot, hogy az Önkéntes tűzoltószázad részére 
egy megfelelő otthont kiutalni szíveskedjen, ahol tovább képezheti magát, hogy 
meg tudjon felelni önként vállalt kötelességének.”

Az otthon kérése egyelőre süket fülekre talált, annyit azonban elértek, hogy 
kiutalták részükre a volt rendőrségi laktanyát a községháza épületében, a mai ka
taszteri hivatal helyiségét, ahol 1949. augusztus 21-én délelőtt 10 órakor a tűzoltó
század megtarthatta rendes évi közgyűlését.

1950. május 29-én Krizsák János, az ÖTT elnöke a testület vezetőségének ülé
sén ismertette a jelenlévőkkel a felsőbb fórumok rendeletét, illetve tervét, misze
rint a „tűzoltóegységünknek elrendelték egy modem otthon építését. Annak helyét 
a helyi népbizottság határozza meg, az is valószínű, hogy a legrövidebb időn belül 
megkapja a szükséges építkezési beruházást.”

A jelenlevők lelkesen üdvözölték a bejelentést, kivétel volt Fabó Pál parancs
nok, aki kijelentette, a testület nem kezdhet bele az építkezésbe, hiszen ahhoz nincs 
meg még a szükséges pénz.

X - a  rendőrségi laktanya
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A községháza térrajza 1950-ben: 1. a főépület; 2. a fiákerfészer; 3., 4. a tűzoltószerek;
5. a Tito marsall utca; 6. az Iparos utca; 7. a Krivaja; 8. a trafik; 9. a rendőrségi

laktanya; 11. a lajtfészer; 12. a cselédlakás; 13. a kis bírók helyisége; 14. az istállók

1950. június 23-án a Topolyai járás belügyi osztályának kirendeltsége meg
küldte a tartományi tűzoltószövetségtől kapott, a tűzoltóotthonok építésére és a 
tűzoltószerek beszerzésére vonatkozó körlevelét. (Valószínűleg korábban már is
merte ennek tartalmát Krizsák, azért mert olyan határozott bejelentést tenni május 
végén!)

A levél szerint már többször közölték azon testületekkel, amelyeknek rossz ál
lapotban van vagy egyáltalán nincs szertáruk, vagyis otthonuk, azonnal fogjanak 
hozzá ezek építéséhez. A kérdésről korábban már beszámoltak a tűzoltótestületek 
tartományi szövetségének ülésén, és útbaigazítást is adtak a teendőkhöz. Ennek 
ellenére a jelzett napig ez irányban semmilyen intézkedés nem történt, ami nagyon 
rossz hatással van az olyan testületekre (például a kishegyesire), amelyeknek nincs 
otthona. Az építést újra indítványozták, biztosították a testületeket, hogy az építke
zéshez a pénz megvan, és a belgrádi Állami Biztosítóintézetnél rendelkezésre áll, 
sőt az 1950-es évi kiadásokra igénybe vehető. A jövőt illetően, hogy lesz-e pénz, 
arra már nem tudtak egyértelmű feleletet adni.

A körlevél ismételten felszólította a tűzoltótestületeket, azonnal kezdjenek hoz
zá az otthon építéséhez.

Az építkezés ügyében az egyik legnagyobb probléma az építőanyag-hiány volt, 
illetve annak beszerzése. Ilyen esetekre azt javasolta a tartományi szövetség, ha 
van a községben eladó és az otthon céljaira megfelelő épület, azonnal kössenek 
vásárlási megállapodást a tulajdonossal, a pénz igénylését pedig nyújtsák be a szö-
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vétséghez. Az a fontos, hogy a vásárlásra kijelölt épület a központban, a község 
megfelelő részén álljon, erős alapú, masszív legyen.

A felsoroltak mellett egyéb szükséges eszközök hiányában (kútfúrás, medence, 
megfigyelőtorony stb.) azonnal igényeljenek a szövetségtől -  utasít a körlevél -  
egy bizonyos összeget.

A tüzoltótestületeknek kiírt versenyek eredményébe beszámították, hogy me
lyik járásban lett több otthon felépítve vagy rendbe hozva.

1951. február 5-én id. Fabó Pál főparancsnok a tűzoltótestület nevében levéllel 
fordult a topolyai járási Népfronthoz:

„Tisztelettel kérjük a Járási Népfront vezetőségét, hogy az Ö. Tűzoltó testület 
részére egy olyan otthont kiutalni, vagy kiutaltatni szíveskedjen, ahol a testület a 
vállalt és tőle követelt szervező és oktató hivatásának eleget tudna tenni.

Felszabadulásunk óta ez a legnagyobb problémája a testületnek, az otthon hi
ánya. Már körülbelül 3 éve állandóan kértük Krizsák Jánost, a helyi népbizottság 
volt elnökét, aki a testületnek is elnöke, hasson oda, hogy egy megfelelő otthont 
kapjon a testület. Ezt mindannyiszor megígérte, de sajnálattal állapítjuk meg, más 
egyesületeknek és egyebeknek utaltak ki, csak éppen az önkéntes tűzoltó testület
nek nem, bár erre a testületre, mindenkor és minden időben nagy szüksége van.

Az ötéves terv keretében a testületet utasította a tartományi tervbizottság, hogy egy 
megfelelő önkéntes tüzoltóotthont építsen, vagy ha van otthona, azt a követelmények
nek építse át, ezen utasításnak éppen a helyiség hiánya miatt nem tudtunk eleget tenni.

Van egy megfelelő helyiség a község centrumában, a Kultúrkör (volt Ke
resztes Egylet), amely tudomásunk szerint jelenleg nincs elfoglalva, de ezt 
a helyiséget állítólag a helyi pioníroknak szándékoznak adni. Ezen helyiség 
nekünk megfelelne, azt kissé átalakítanánk, és még az aratás előtt a múlha
tatlanul szükséges őrtoronnyal látnánk el, ahol a testület fennakadás nélkül 
folytathatná önzetlenül vállalt nemes hivatását. A pionírokat szerintünk vagy 
az ifjúságnak kiutalt helyiségben (a volt nagyvendéglő) vagy a volt kántorla
kásban el lehetne helyezni.” Az alaposan megindokolt kérelem ellenére nem 
adták át a kért Keresztes Egyletet.

1951 tavaszán örvendetes esemény történt, a népbizottság a tűzoltótestület ré
szére kiutalta az egykori kántorlakást.

Június 27-én Mondom Lajos kérelemmel fordult a topolyai Járási Tűzoltószö
vetséghez, folyósítson 412 259 dinár kölcsönt a kishegyesi tűzoltóotthon javításá
nak kiadásaira.

A fenti összegre elengedhetetlenül szükség van -  írta - , mert pénz híján nem 
tudják befejezni a munkálatokat.

Kérelmét részletesen megindokolta:
„1. A helyi népbizottság végzésével odaítélt a testületnek a falu központjában 

egy épületet [a volt kántorlakást -  V. G.], ami azonban teljességében így nem felel 
meg tűzoltóotthon céljaira.

2. A fontosabb munkák elvégzését és az anyagszükséglet nagyobbik részét már 
biztosították, ellenben bizonyos munkák elvégzésére és anyagbeszerzésre nem 
tudtak helyi forrásból pénzt szerezni.
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A tűzoltóotthon céljaira kiutalt volt kántorlakás
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3. Az átvett épületben bizonyos dolgokat ki kell cserélni, a falak egy részét 
lebontani és átrakatni.

4. Új fészer kell a tűzoltó felszerelés elhelyezésére, és a munkálatok kifizeté
sére.

5. A fenti átalakítások és a fészer felépítése után egy minden szempontból meg
felelő otthont kap a helyi tűzoltóság.

6. A már beszerzett épületanyagon kívül kellene még 82 500 dinár értékű fala
zótégla, 45 000 dinár különböző méretű deszka megvételére, 45 000 dinár értékű 
cement, 25 000 dinár mész beszerzésére és 24 000 dinár vasszerelékre, 22 500 
dinár zárak és szög vételére, valamint 235 759 dinár a munkadíjakra.”

1951. október 7-én rendkívüli közgyűlést tartott a tűzoltótestület, amikor az ott
hon céljaira kapott épület átalakítása is napirendre került. Az építkezést Jungábel 
Gyula ismertette, bejelentette, hogy az épület átalakítása megkezdődött, terv sze
rint halad, és a befejezéséhez közeledik, „ezzel -  jegyezte meg az előadó -  a bajtár
sak régi óhaja teljesül.” Mondom Lajos is hozzászólt ehhez a ponthoz, mondván, 
hogy a szertáros lakását megjavítják, a tetőt meg átrakják. Bollok János javasolta, 
ahol kell, padlót fektessenek le, a termek jobb megvilágítása céljából pedig leg
alább két pótablakot vágassanak az épületre. A közgyűlés helyt adott ezeknek a 
megjegyzéseknek, és annak befejezése után a jelen levő tagság megszemlélte az 
addig elvégzett munka eredményét.

Az otthon átalakítása a szűkös anyagi eszközök miatt lassan haladt. Hiába for
dultak a tartományi tűzoltószövetséghez beruházási kölcsönért, kérelmüket visz- 
szautasították azzal az indoklással, hogy csak az épület állagának megóvására ad
hatnak pénzt.

Az átalakítás 1953-ban részben befejeződött a helyi népbizottságnak köszönhe
tően, amely a laktanya építésére 500 000 dinár segélyt mégis folyósított. A tarto
mányi és járási szövetség, a szertár befejezéséhez kevesebb anyagi, mint erkölcsi 
támogatást nyújtott.

A testület sok-sok utánajárás és üres ígéretek után végre laktanyához jutott. 
Az otthon addigi hiánya, a tagság kárára volt, hiszen nem volt rendes helyisége 
az önképzésre, de a szerek tárolására sem. Azok a községháza udvarán egy olyan 
fészerben álltak, amelyet már másra nem lehetett használni.

A tűzoltótestület 1953 folyamán kérvényezte a topolyai járási népbizottság 
kommunális ügyeknek osztályán, engedélyezze „egy épület (szertár) építkezési 
munkálatait”.

Mivel a kérelmező a feltételeknek mindenből eleget tett, a hivatal 1953. decem
ber 12-én kelt végzésével az építkezésekről szóló rendelet 26. szakasza alapján 
engedélyezte az építkezést, azzal a feltétellel, hogy nem térnek el az eredeti tervtől. 
Amennyiben igen, akkor minden változást kötelesek bejelenteni a nevezett járási 
hivatalban. Az építkezési kivitelezője Csemai Lajos kishegyesi kőművesmester 
volt.

A végzésben felhívják a figyelmet a következőkre: biztosítva legyen a mun
kások, valamint a járdán közlekedő (mivel a garázs az utcafronttal egy vonalban 
épült -  V. G.) gyalogosok testi épsége; az alapokat el kell szigetelni, azok nem
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emelhetők vert falból, hanem kizárólag téglából vagy kőből; az építkezés befe
jezése után az építtető köteles engedélyt kérni az objektum használatra történő 
átadására. A fentiek be nem tartása büntetőjogi felelősséggel jár beleértve az épület 
egy részének a lebontását is.

1954. január 3-án a járás továbbította a tartományi tűzoltószövetség leiratát, 
amelyben értesítette őket, hogy a Szerb Népköztársaság Tűzoltószövetsége tár
gyalt a tűzoltóotthonok építésének lehetőségéről, és elhatározta az akció segítését: 
az elkövetkezőkben elsősorban a gyáripari és egyes járási szövetségi központok
ban építendő laktanyák kivitelezését támogatja, és csak azután a már megkezdet
tek befejezését, illetve olyan eseteket, ahol az építőanyag felét legalább biztosítot
ták. Természetesen ez vonatkozik a meglévő otthonok adaptálására, a szertárak és 
a tűztornyok építésére.

Segélyt csak olyanok kaphatnak, akik kérelmükhöz mellékelik az épület terv
rajzát; továbbá az okmányt, hogy biztosítva van a telek és a költségek előszámlája.

Mindezt legkésőbb 1954. február 20-ig kellett az újvidéki székhelyű tartomá
nyi szövetségnél benyújtani. A köztársaságiak tudomása szerint egyedül a bajsaiak 
voltak abban a pillanatban érdekeltek, ami nem jelentette azt, hogy a járás terüle
téről mások nem jöhettek számba.

„Szorgalmazni kell, hogy az építkezéshez a helyi népbizottság hozzájáruljon, a 
munkálatok irányításában a testület tagjai részt vegyenek, és önkéntes munkával 
csökkentsék a költségeket. Erre azért van szükség, hogy az építkezésben érdekeltté 
tegyük a helyi népbizottságot és kizárjuk a sikkasztás lehetőségét és magunkról 
elhárítsuk még a gyanú árnyékát is” -  írta a köztársasági szövetség.

Mondom Lajos azonnal reagált a leiratra. Beszerezte a kért dokumentumokat, 
köztük a községi népbizottság igazolását, amely 1954. február 10-én igazolta, 
hogy a tűzoltóság szükségleteire 1953-ban átutalt 306 000 dinár, amit a testület 
már felhasznált, így további pénzt 1954 folyamán már nem tud folyósítani. To
vábbá a népbizottság a testületnek rombolásra kiutalt három épületet, amelynek 
épületanyagát felhasználhatja az otthon további bővítésére. Az épületanyag értéke 
500 000 dinár.

„Ezenkívül a népbizottság a tűzoltólaktanya melletti telket átengedte a testület
nek, ahova otthont építhet” -  írta a kért igazolásban Fabó Ábel, a népbizottság titkára.

A szertár tervrajzát és az építkezés költségvetés-előirányzatát Csemai Lajos 
kőművesmester készítette el. A kivitelező az előszámlán 54 260 téglát 271 300 
dinár; 6 köbméter sódert 10 800 dinár, 2250 kilogramm cementet 49 500 dinár, 1 
köbméter homokot 1500 dinár értékben tüntetett fel. Ezeken kívül még 8800 dinárt 
jelölt meg egyéb kiadásokra. A munkadíjat 158 450 dinárban határozta meg.

Mondom Lajos tűzoltóparancsnok 1954. február 10-én a testület 8/54-es szá
mú kérvényét benyújtotta a tartományi önkéntes tűzoltószövetséghez, amelyben 
a köztársaságiak által felkínált alkalmat akarta megragadni. A testület kérelmét 
alaposan megindokolta:

„1953 folyamán a kishegyesi ÖTT a helyi népbizottság anyagi hozzájárulásával 
megkezdte otthonának építését, de nem fejezhette be, mert nem kapott elegendő 
anyagi támogatást.
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A költségvetés-előirányzat szerint a teljes befejezés 500 350 dinárba kerül, ebből a 
község csak 306 500 dinárt tudott készpénzben biztosítani és egy romos épületet bo
csátott a rendelkezésünkre, az ebben található épületanyag nincs benne az előirányzat-
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A garázs

bán, ami a becslések szerint 500 000 dinárt érhet. Ezenkívül a népbizottság egy telket 
is átengedett, amelyen egy régi épület és egy melléképület is található.

Az építkezésben a népbizottság segítsége mellett a tűzoltótestület tagjai önkén
tes munkával vettek részt a régi épület szétszedésében, az alapok ásásában, a tető 
felrakásában, és egyéb olyan munkában, amelynél nélkülözhetők a szakemberek 
irányítása.

206



"t é r  r a R  M J u I n F T z i  ú r

Az otthonná alakított épület térrajza: 1. a laktanya,
2. a háznagyi lakás, 3. az új garázs, 4. a tekepálya,

5. a Krivaja Kereskedelmi Vállalat üzlete

A kishegyesi Önkéntes Tűzoltó Testület a megkezdett otthont csak akkor tudja 
befejezni, ha a Címzett legalább 194 350 dinárral megtámogatja azt. Erre az ősz- 
szegre azért van szükségünk, mert a községi népbizottság képtelen további eszkö
zöket biztosítani.

Testületünk reménykedve tekint a jövőre, és hiszi, a Címzett teljesíteni fogja 
kérésünket.

Kérvényünkhöz csatoljuk a topolyai járási népbizottság kommunális ügyosztá
lyának 1953. szeptember 12-én 9257-es számú végzésével jóváhagyott építkezési 
tervet; a kishegyesi községi népbizottságának az eddig folyósított pénzbeli támo
gatásáról és az átengedett telekről szóló igazolását, valamint az építkezési tervet és 
a költségvetés-előirányzatot.”

A tartományi önkéntes tűzoltószövetség igazgatóbizottsága 1954. április 7-én 
helyt adott a kishegyesi tűzoltóság kérelmének, és 100 000 dinárt hagyott jóvá a 
szertár építésének befejezésére. „Szövetségünknek nem állt módjában, hogy na
gyobb összeggel támogassa, habár tudja, többre lenne szükségük. Sajnos kény
telenek voltunk még csökkenteni is az Önök támogatásra kért összegét, mivel a 
Szerb Népköztársaság Tüzoltószövetsége a támogatásunkra megszavazott pénzből 
levonta tartozásunkat. Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti összeget kizárólag szer
táruk bővítésére, illetve befejezésére, az esetleg fennmaradó összeget pedig csak a 
testület otthonának javítására fordíthatják. Az összeg odaítélésekor bizottságunkat 
az a cél vezérelte, hogy mindenekelőtt a megkezdett szertárak befejezését, illetve 
a kevés pénzből elvégezhető otthonok renoválását segítsék. Azt is figyelembe vet
ték, hogy a költségeknek legalább felét viseli-e a helyi népbizottság. Új otthonok 
építését, valamint a nagyméretű beruházásokat nem támogathatjuk. Üdvös lenne, 
ha a számvitelt és a könyvelést állandó ellenőrzés mellett a helyi népbizottság 
pénztárosa végezné, a legfőbb ellenőrzést a biztosító intézetek és Szövetségünk. 
Az ellenőrzést úgy végezhetjük, ha minden kifizetett számlát két hitelesített máso
latban a népbizottság azonnal megküldené.
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A megítélt összeg felhasználásának végső időpontja 1954. november elseje, ha 
erre nem kerül sor, a fennmaradó összeget szíveskedjenek 300-T-392 folyószám
lánkra visszautalni, hogy azt valamelyik másik igénylőnek kioszthassuk.”

A támogatásnak köszönhetően sor kerülhetett 1954. november 29-én a laktanya 
felavatására. De a sikerhez a tagok is hozzájárultak, a befejezés felgyorsítására 
önkéntesen kilencszázharminchat órát dolgoztak.

1954. november 5-én ülést tartott a parancsnokság. A napirend első pontja „az 
otthon megnyitásával kapcsolatos teendők, valamint a tűzoltóhét megszervezése” 
volt.

Mondom Lajos tájékoztatta a parancsnokságot arról, hogy és milyen módon, 
mikor tartanák meg a befejezett otthon felavatását. A parancsnok indítványozta, 
hogy az ünnepélyt 1954. november 28-án lenne jó megtartani. A továbbiakban 
ajánlotta, hívják meg a járási szövetség, Lovéenac és Feketics képviselőit. Ajavas- 
latot azzal a kiegészítéssel fogadták el, kérjék meg a topolyaiakat, hogy tűzoltó
kocsijukkal szintén vegyenek részt.

Az avatóünnepség műsora:
7 órakor zenés ébresztő,
8 órakor sorakozó a testvéregyesületekkel,
8,30-kor díszfelvonulás, utána szemléltető verseny, majd közös ebéd,
14 órakor a tekeszakosztály versenye, amelyen a többi egyesület is részt vett, a 

legjobb három egyesület díjat kapott.
Este, az ünnepély után reggelig tartó bált tartottak a Bábi-féle vendéglőben.
Az ünnepély rendezését a következő bajtársakra bízták:
Mondom Lajos értesítette a tűzoltószövetséget és a belügyi osztályt, elküldte a 

meghívókat, és megszervezte a zenekart.
Süveges Illés és Tóth János voltak a napi ügyeletesek és a felvonulás levezetői, 

azzal, hogy segítségükre voltak Szőke Dezső és Gavlik János. Az italok beszerzé
sét, valamint a többi munkát az elnök felügyelte. Ebben Keszeg József, Galambos 
István és Sándor Gergely segített.

A testület igyekezett kitenni magáért, november 25-én még egy megbeszélést 
tartottak, ahol tisztáztak minden kérdést: hol és mikor lesz a tűztámadás, a legény
ség beosztása stb.

Az ital kérdése: Jungábel Gyulától 105, a topolyai pincészettől 200 liter bort 
vásároltak. A törkölypálinkát is Jungábel Gyulától vették. Ezenkívül beszereztek 
35 kilogramm húst, krumplit, hagymát, zsírt, sőt paprikát is. Ez is Jungábel feladata 
lett. A tüzelőről Mondom Lajos gondoskodott, az üstöt Keszeg József szerezte be.

A nagy eseménnyel kapcsolatban idekívánkozik a meghívottak névsora, hiszen 
ők voltak Kishegyes akkori irányítói. A Jugoszláv Kommunista Szövetséget Vígh 
István; a néphatóságot Mondom Lajos; a Jugoszláv Szocialista Szövetséget Szűcs 
Mihály; a földműves-szövetkezetet Tóth Szilveszter; a női szervezetet Szilágyi 
Hilda; a Proletár szövetkezetét is Vígh István; az ipartestületet Frindik Péter me
chanikus; a Krivaja (a volt Sremag) Kereskedelmi Vállalatot ifj. Maronka Ferenc; 
a sportegyesületet Ács Lajos; a kendergyárat Budai Lajos; a tantestületet Molnár 
Géza; a Harcos Szövetséget Pesti Károly; a munkásszakszervezetet Vásárhelyi Jó-
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zsef képviselte. Rajtuk kívül meghívást kaptak még Csemai Lajos, Juhász Rezső, 
Utasi József és Kotta Imre.

Társasest az új otthonban

Az ünnepség után, december 6-án, tartott parancsnoksági ülésen az elnök érté
kelte a történteket. „Laktanyánk megnyitója szép és baráti hangulatban folyt. Az 
ünnepély színvonalát nagyban emelte, hogy a Szövetség meghívásunknak eleget 
tett, és motor fecskendőt hozott az esemény színhelyére. Örülünk, hogy a szom
széd testvéregyesületek is eleget tettek meghívásunknak. A Szövetségnek külön 
köszönetét mondunk a motor fecskendőért, amellyel bennünket megajándékoz
tak.”

Az otthon ünnepélyes megnyitásának estjére tervezett bál elmaradt, a parancs
nokság azonban úgy határozott, hogy a megrövidített hét zenésznek fejenként 200- 
200 dinárt kifizet.

Az ülésen felvetették a szertár kezelésének a kérdését, szertámoknak egy olyan 
egyént kellene választani, aki aztán anyagilag is felelne mindenért -  mondta a 
parancsnok. A jelen levő tagok Keszeg Józsefet választották ki, aki el is fogata 
a megbízatást. „A szertámok köteles a szertárt rendben tisztán tartani, az egyes 
szerekért felelős, hogy azok mindenkor megfeleljenek a rendeltetésüknek. Ameny- 
nyiben valamely szer elromlana, arról köteles rögtön jelentést tenni parancsnoknak 
megjavíttatás végett, amennyiben erre vonatkozó mulasztást tenne, a felelősség
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Gyakorlat a laktanya udvarán

teljes egészében reá hárul. E munkáért a szertámok havi 500 dinárt kap, egy pár 
gumicsizmát és egy öltöny munkásruhát...

A szertámok a szertárból csakis a parancsnokság előzetes engedélyével, s nem 
pedig egy személy vagy saját önkényessége szerint adhat ki bármilyen tűzoltó
szert.”

1954. december 26-án a felügyelőbizottság készülve az évi közgyűlésre meg
vizsgálta a testület pénztárát. Ebből csak az otthonra vonatkozó mondatokat emel
ném ki. „Megemlítem még, hogy a szertár építését be bírjuk fejezni, erre a célra 
kaptunk Novisadról a tartományi főszövetségtől 100 000 dinárt, ez elősegítette az 
építkezés gyors és sikeres befejezését.

Köszönet a tartományi főszövetségnek a kiutalt segélyért, a helyi és járási 
néphatóságnak, a járási tűzoltószövetségnek anyagi és erkölcsi támogatásért meg 
mindazon bajtársnőknek és bajtársaknak, akik önkéntes, odaadó munkájukkal elő
segítették a szertár és (teke)pálya felépítését.”

Visszatérve a november 5-i ülésre, terítékre került a sport- és iparosegyesü
let kérvénye. A renovált otthonban, „ha lehetséges egy helyiséget kaphatnának az 
egyesülettől”.

A parancsnokság úgy látja -  szólt a határozat - , hogy „a főutcai helyiség a 
tekepálya helyiségekkel még bővül, hogy népszerűbbé tegye az otthon belső éle
tét, egyhangúlag elfogadta a fentiek kérelmét azzal a kikötéssel, hogy az épületet 
tartoznak tatarozni, valamint a világításnál a rájuk eső részt fizetik, de az otthon 
továbbra is az Önkéntes Tűzoltóság tulajdona marad.” 1954-ben erre valószínűleg

210



nem került sor, mert 1956. november 12-én tartott testületi ülésen ismét terítékre 
került az iparosok kérése. A gyűlés ismét úgy határozott, eleget tesz kérésüknek, 
és átengedi az utcai köves szobát azzal, hogy az iparosok továbbra is engedélyezik 
az írógépük használatát. Továbbá az említett szobát karbantartani tartoznak, de ha 
a tűzoltóságnak az említett szobára szüksége lesz, úgy bármikor harmincnapos 
felmondással kötelesek kiüríteni.

1956. március 10-én az addigi háznagy, Sándor Gergely lemondott tisztségéről, 
a vezetőség úgy döntött, helyét pályázat útján töltik be. A pályázati határidő szep
tember 1. Előnyben részesülnek a többgyermekes családok és motorkezelők. A 
döntéskor a jelentkezők közül Csabai Antalt választották a háznagyi és szertárosi 
teendők végzésére, meg a lakást is kiutalták számára.

A helyreállított otthon hivatalosan a testületé volt, de mindenki a maga tulajdo
nának tekintette.

1957. október 2-án a tűzoltótestület ülésén az elnök felháborodva számolt be a 
tagságnak a „híradóállomás” erőszakos behurcolkodásáról. Minderről a vezetőség 
semmit nem tudott. Azt ajánlotta, mihelyt vége lesz a választásnak, a „honfogla
lóknak” azonnal ki kell költözniük, mert az elfoglalt helyiségre a testületnek nagy 
szüksége van. A vezetőség egyhangúlag arra az álláspontra jutott, a helyiséget nem 
engedik át, mert az kell a testületnek.

A következő ülésen megoldódni látszott az erőszakos helyiségfoglalás ügye. A 
testület elnökével történt egyeztetés után olyan javaslatot tettek a „híradósoknak”, 
ha berendezésüknek csináltatnak egy szekrényt, akkor semmi akadálya nem lesz 
annak, hogy az otthonban maradjanak. A javaslatot elfogadták, így simán megol
dódott az ügy.

Az új otthon ígérgetésének sem vége, sem hossza nem volt. A népbizottságba 
beválasztott új „elvtársak” így akartak jó helyezést szerezni maguknak. A novem
ber 14-i vezetőségi ülésen Frindik Péter kiküldött elvtárs „megmagyarázta, hogy 
ennek az otthonnak a helyiben lesz építve egy áruminta ház, vagyis mint egy áru
ház. Ez csak lett beszélgetve, ez még nincs lefigszirozva, ha arról lesz szó, akkor 
lesz építve egy másik tűzoltó otthon, amely megfelel ennek a tűzoltó otthonnak, 
vagy pedig arra a határozatra jövök, hogy harcolni fogok a tűzoltókért, hogy itt 
maradjanak ebben a helyiségben, mivel nem helyeselném, hogy nem beszélnék 
meg a tűzoltó vezetőséggel és csak úgy megcsinálnák eztet nem volna helyes, 
szintén a hang szóró állomásnak a beköltözése szerintem nem volt helyes, ha a ve
zetőség nem tudott róla. No, most még szeretném, hogy ha hoznának határozatot, 
hogy a hangszóró állomás maradjon vagy se a tűzoltó otthonban. Remélem, hogy 
a bajtársak egyeznek vele, ha ők csináltatnak egy szekrényt, akkor maradhatnak 
az otthonban.”

1959-ben újabb veszély fenyegette az otthont. A községi népbizottság mit sem 
törődve korábbi végzésével, amellyel az épületet átengedte a tűzoltótestületnek, 
újabb végzést adott kit. Ezzel a határozattal a laktanya egyik helyiségét a cipész
szövetkezet részére utalta ki. A vezetőség az 1959. augusztus 27-én megtartott 
ülésén megtárgyalta a népbizottság által hozott végzést, és úgy határozott, nem
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egyeznek azzal, mivel e helyiség is nélkülözhetetlen a testület részére. Felszólítot
ták a helyi népbizottságot, vonja vissza a helyiség kiadásáról szóló végzését.

Az 1960-as év elején jó kerékvágásban folyt a munka, a bajtársak rendszere
sen és szép számban részt vettek az elméleti, valamint a gyakorlati oktatásban. 
A munka azonban gyorsan alábbhagyott egyes helyi politikusok meggondolatlan 
intézkedései miatt.

A községi népbizottság a tűzoltóknak történt kiutalása ellenére az épületet sa
játjának tekintette, továbbra is gazda módjára viselkedett. 1960 márciusában a 
népbizottság figyelmen kívül hagyva a testület álláspontját, az otthon két helyisé
gét, a legénységi szobákat a község villanyhálózatának átszerelésén dolgozó mun
kásoknak adta hálószobának és raktárnak, az udvart pedig teherautók és kábelek 
foglalták el. Ki kell emelni, a testület tagjai olyan feltétellel adták erre áldásukat, 
hogy a foglalás a tavaszi időszakra, egy hónapra szól, de a munkások csak novem

ber 27-én hagyták el a szobákat, súlyo
san megrongálva azokat, a raktárként 
használt helyiséget viszont a fent jelzett 
napig sem. Márciustól november végéig 
a villanyvilágítást naponta tizenkét órán 
át használták: hatalmasra növelve a fo
gyasztást, ami azzal fenyegetett, kikap
csolják az áramszolgáltatást, mert a tes
tület hónapokig képtelen volt a tartozást 
kiegyenlíteni.

1960. december 7-én újabb problé
ma vetődött fel, amely sürgős megol
dásra várt. Az említett napon Kovács 
József elnök sofőrével ellátogatott a tűz
oltóotthonba. Azzal a céllal ment, hogy 
megnézze, milyen állapotban vannak a 
termek, ugyanis sofőrének, Balázs La
josnak addigi lakását el kellett hagynia. 
A népbizottság elnöke a tűzoltóotthont 
szemelte ki erre a célra, de ezen szán
dékáról a vezetőséget egyáltalán nem 
értesítette.

A tűzoltótestület felháborodott az öt
leten, hiszen korábban, az év folyamán 
több ízben meghívta a népbizottság el

nökét, hogy annak jelenlétében a felmerült problémákról tárgyaljanak.
Ezzel kapcsolatban a tűzoltótestület ifjúsági -  a falu egyik legerősebb -  szer

vezetének évi beszámolójában a következőket olvashatjuk. „Meg kell említeni, 
hogy a (tűzoltó) testület vezetősége több ízben próbálkozott az év folyamán a nép
bizottság elnökének jelenlétében ülést tartani, azonban (az) sohasem tartotta érde
mesnek az ülésen való megjelenését. Most pedig -  egy ember problémájáról lévén
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Csoportkép a laktanya udvarán

szó, fontosnak tartotta az otthon megtekintését nem gondolva arra, hogy számtalan 
esetben elmulasztotta a két szervezet problémáinak meghallgatását...

Mindezekből kitűnik, hogy a népbizottság szerint a kishegyesi ÖTT csaknem 
fölösleges, és igyekszik azt fölbomlasztani...”

1960 végén leégett a községháza egy része. A népbizottság felkérte a testület 
vezetőségét, ideiglenesen engedjen át egy helyiséget a községi adminisztrációnak. 
1961. január 31-én a kapu felőli helyiség ideiglenes használatbavételére megadták 
az engedélyt.

Annak ellenére, hogy az Elektrovojvodina verbászi kirendeltségének emberei 
már régen elhagyták a bérelt helyiségeket, felszerelésük egy részét hátrahagyták 
az otthonban. A vezetőség február 28-án felszólította a kirendeltséget, ürítsék ki a 
lefoglalt termeket, mert arra a testületnek szüksége van, egyben egyenlítsék ki a 
villany fogyasztási számlát, ha ezt nem teszik, bíróság útján kérik megfizettetését. 
A kirendeltségnél a felszólítás süket fülekre talált, ezért március 15-én újra meg
sürgették őket, egyenlítsék ki a 22 000 dinámyi tartozásukat.

A testület minden igyekezete hiábavaló volt, a villanyosok még októberben 
sem hagyták el az otthont, az állandó fizetési felszólítások tanúsítják nemtörődöm
ségüket.

1961. április 11-én a Krivaja Kereskedelmi Vállalat egy javaslattal fordult a 
testülethez.

„A gazdasági fejlődés és polgáraink életszínvonal növekedése megkívánja a 
kereskedelem fejlesztését és modernizálását. Kishegyes község távlati tervében is 
helyt kapott a község kereskedelmi hálózatának korszerűsítése, illetve áruházak,
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önkiszolgáló üzletek építése, kialakítása, mert a meglévő kereskedelmi hálózat el
avult. Üzlethelyiségeink műszakilag nem felelnek meg a mai áruforgalmazásnak. 
Munkaközösségünk megvitatta ezt a kérdést, pénzünk is van egy korszerű áruház 
építésének a megkezdésére. Megvizsgáltuk, hol van építésére megfelelő hely, és 
arra a megállapításra jutottunk, hogy nekünk is, az áruforgalomnak is a tűzoltólak
tanya területe felelne meg a legjobban. Kovács József népbizottsági és Mondom 
Lajos testületi elnökkel egyetértve megállapítottuk, hogy az otthont áthelyezhet
nék más helyre, például a Tito marsall utca kezdetén levő volt fatelep területére, 
vagy egy megfelelő épülettel kicserélnék, mondjuk a Mátyus házzal, ahol pillanat
nyilag Naglic Velimir állatorvos lakik...”

Másnap, május 12-én, a testület igazgatóbizottságának ülésén jelen volt Maron- 
ka Ferenc, a Krivaja Kereskedelmi Vállalat igazgatója, aki ismertette vállalatának 
álláspontját, miszerint az otthonért a Mátyus-féle házat adnák, továbbá a szertárat 
és a kuglipályát lebonthatja a testület. Öttagú bizottságot alakítottak, amely felada
tául kapta, hogy 14-én tekintsék meg a házat, és utána tegyenek ajánlatot.

Az 1961-es évértékelő beszámoló szomorú képet fest a laktanyáról: „Nem szí
vesen teszünk említést az otthonról, a felszerelés állapotáról. Az otthon belseje ma
gasan leszakadozva, az utcáról elhagyatott, gazdátlan kinézésű benyomást keltett. 
Úgyszintén a felszerelés is, egy motor kivételével, használhatatlan állapotban volt. 
A traktor szétfagyasztva az egyik szövetkezeti tanyán volt magára hagyva, míg az 
autó a szertárban ugyancsak használhatatlan állapotban volt.”

1962-ben a tagság önkéntes munkával rendbe hozta a lepusztult épületet. A 
meglévő szertár ekkor már nem felelt meg a követelményeknek, mert nagyobb, 
komolyabb felszerelés elhelyezésére kicsinynek bizonyult. Az igazgatóbizottság 
úgy határozott, a szertárat átépítik. Az átalakításra az év folyamán sor került, há
rom komolyabb tartálykocsi is elfért benne, amely az akkori helyi viszonyoknak 
megfelelt. A szertár alját kibetonozták, így lehetővé vált annak tisztítása. A régi 
mennyezet helyett újat csináltak, ennek eredményeként télen a garázs füthetővé 
vált. A szertár hermetikusan záró, három új deszkával bélelt nagy ajtót kapott, de 
ezzel nem fejeződött be a tatarozás, amit a következő év tavaszán folytattak.

A december 30-án ülést tartott a testületnek igazgató- és felügyelőbizottsága. A 
napirend első pontja: 100 000 tégla vásárlása. Baranyi János testületi elnök előad
ta, a testület távlati terve szerint a mostani otthon helyén egy új laktanyát kell 
építeni, a meglevő pénzügyi keretből 100 000 tégla vásárolható. A bizottsági tagok 
helyeselték az elképzelést, és megszavazták a tervezett téglamennyiség vásárlását.

A helyi Kossuth Téglagyár a megrendelt téglamennyiséget 1962. december 11-én 
le is számlázta 1 100 000 dinár értékben. Az összeg csak a tégla árát fedezte, a 
szállítás költsége a testületet terhelte.

Az 1962. évi munkát értékelő közgyűlési beszámolóban kirajzolódik az új ott
hon terve. „Testületünk igazgatóbizottsága foglalkozott az új otthon felépítésének 
kérdésével, amely az 1965. év végéig valósulna meg. Az elképzelés szerint az ott
hon a régi épület helyére menne és megszélesítve az utcai frontot 5-6 méterrel a 
templom felé. Erre a célra az igazgatóbizottság már megvett a helyi téglagyártól 
100 ezer téglát, melyet részben kifizetett, a többit a közgyűlés után fizeti ki. Az ott
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hon emeletes lenne. A földszinten üzlethelyiségek vagy valamilyen reprezentatív 
vendéglátó (kávéház) helyiségek lennének. Ezeket a helyiségeket vagy bérbe ad
nánk valamelyik helyi vállalatnak, vagy közösen építenénk fel megfelelő feltételek 
mellett (15-20 évi ingyenes használattal stb.).” A beszámolónak a végén „a régi 
vezetőség nevében -  többek között -  a következő kérdés szem előtt tartását, az új 
otthon építésének megkezdését” ajánlotta az újnak.

Az új otthon építésének tervével kapcsolatban a vita során kételyek merültek 
fel. A közgyűlésen az egyik felszólaló megjegyezte, egy új laktanya építése na
gyon sokba kerülhet, kifizetődőbb lenne a már meglévőt korszerűsíteni.

A népbizottság akkori elnöke, Kovács József véleményezte az otthon építé
se körüli mozgolódást. Szerinte megvannak a felvételek az új otthon építésére, 
ugyanis a tűzoltóegység felszereltsége kielégítő, arra egyelőre nem kell pénzt köl
teni, ezért lehetséges a terv lépcsőzetes kivitelezése, a helyi gazdasági szervezetek 
ez ügyben tettek is felajánlásokat, hajlandók az együttműködésre.

Az 1963. március 7-i igazgatóbizottsági ülésen a bizottsági tagok feladatainak 
megerősítéséről tárgyaltak. A háznagynak (házmesternek) kötelessége felügyelni 
a házirend betartását, és aszerint eljárni. Igaz, addigra még nem készült el, de kilá
tásba helyezték annak mielőbbi meghozatalát, amit az otthonban jól látható helyen 
majd kifüggesztenek. Ettől kezdve a tagokra nézve is kötelező a házirend betartása.

1963. március 17-én a járási belügyosztálynak küldött háromhavi jelentésében 
az otthon állapotáról már azt jelentette Mondom Lajos tűzoltóparancsnok: „A tes
tületnek a laktanyája jó állapotban van.”

A Szerb Népköztársaság Tűzoltószövetségét a tűzoltóegységek versenysza
bályzatának 5. pontja arra kötelezte, hogy köztársaság szerte általános ellenőrzést 
tartson. Kishegyesen a vizsgálatra június 23-án került sor. A „bíróság” tagjai a köz- 
társasági kiküldött, Krsto Radujko elnök, Mondom Lajos és Sípos Béla a hegyesi 
testületből, a laktanyáról megállapították, „a szertár és a többi helyiség: az iroda, 
a legénységi szoba stb. a legnagyobb rendben találtatott. A helyiségek tiszták, ren
desek, ami a testület munkájának hű tükre.” A példás tisztaság és bútorzat láttán 
kihangsúlyozták, a laktanya igen jó állapotban van.

Augusztus 13-án új háznagyot neveztek ki, mert a régi felmondta a szolgálatot, 
és kiköltözött a szolgálati lakásából. A tisztségre az igazgatóbizottság Kis Józse
fet ajánlotta, akinek azt ígérték, ha a testületnél munkaviszonyba lép, megkapja 
a lakást is. Krizsák János kifogást emelt személye ellen, mondván előbb tegyen 
gépkocsivezetői vizsgát, hogy tűzesetkor a tűzoltókocsit vezethesse.

Kis hajlandó volt elfogadni a feltételeket, ha a testület viseli a vezetői jogosít
vány költségeit. Erre a bizottság elnöke javasolta, ajelölt 1964 júniusáig vizsgáz
zon le, különben más személyt szemelnek ki a háznagyi feladatokra.

Az ügyben határozat született: Kis Józsefet azzal a feltétellel veszik fel ház
nagynak, ha a jelzett időpontig sikeres vizsgát tesz. Ezért a munkáért fizetést, la
kást, a fűtési idényre tüzelőt kap, a villanyvilágítás számára ingyenes. A fizetés 
megegyezés szerint történik.

Az új tűzoltóotthon építésének tervei az idő múltával szertefoszlottak. A ko
rábbi években megvásárolt téglával kapcsolatban az 1967. június 25-i felügyelő
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bizottsági ülésen Tóth János felvetette a kérdést, mi legyen a téglával, mert kérik 
kölcsön, de el is lehet adni. Az ülésen az eladás mellett döntöttek.

1968. május 31-én a községi általános közigazgatási ügyosztályától végzést 
kapott a tűzoltótestület. Az ügyosztály a testület korábban beadott kérvényére 
válaszolt, amelyben engedélyt kért egy új tűzoltólaktanya építésére. Az illetékes 
osztályvezető a beruházási objektumok építéséről szóló törvény 16. és az álta
lános közigazgatási törvény 202. szakasza alapján meghozta végzését, amellyel 
engedélyezte, hogy a kishegyesi Önkéntes Tűzoltó Testület a kishegyesi kataszteri 
községnél bejegyzett 923. és 924. számú parcellán (az egykori Mátyus-féle ház, a 
mai tűzoltóotthon területén) laktanyát építhet.

A végzés indoklása a következő volt:
A kishegyesi Önkéntes Tűzoltó Testület kérelemmel fordult a nevezett 

ügyosztályhoz a laktanya építésének engedélyezése céljából. Az objektum a főut
cán, a templom mellett épült volna fel, de helyette egy sokkal megfelelőbb hely
színt kapott. Az épület méretei és kapacitása ugyanakkora volt ott is, mint az el
sődlegesen kért építési helyen. Emiatt nem kell újabb beruházási dokumentáció. A 
kérvény benyújtásakor a terület tulajdonjoga még nem volt bizonyított. A kérdést 
az ügyosztály újból megvizsgálta, a községi képviselő-testület 1967. március 2-án 
hozott 03-4371/1-66-os számú végzésével a jelzett ingatlant a Kishegyesi Helyi 
Közösség tulajdonába adja át azzal a feltétellel, hogy az épület általa nem használt 
helyiségeit átengedi a társadalmi-politikai szervezetek vezetőségének. Mivel a he
lyi közösség nem kifogásolta a tüzoltótestület otthonának építését, ezért a végzés 
rendelkezésének megfelelően ez a hivatali szerv úgy ítélte, a helyszín tekintetében 
nincs vita, tehát a szóban forgó végzés jogerős.
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1968 folyamán a volt laktanyát lebontották, helyén hamarosan felépült a Trgop- 
romet Kereskedelmi Vállalat kishegyesi épülete.

Az egykori otthon lebontásával a testület felbomlása is megkezdődött.

Egykoron itt állt a laktanya (X)

A helyi közösség épületébe költöztetett tüzoltótestület a lehető legmostohább 
körülmények között működött. Az egyetlen dolog, amit csinálhattak, az volt, hogy 
az eladott és lebontott laktanyából átmentették az ott épült garázst, meg a hasz
nálható épületanyagot. Ebből kissé módosított változatban a két Mátyus-ház közé 
újból felépítették a garázst.

A végrehajtó bizottság 1983. évi beszámolója siralmas képet fest az „albérleti” 
viszonyról:

„A csaknem nyolc évvel ezelőtt újjáalakított ÖTT szervezeti munkáját a Helyi Kö
zösség épületének, illetve udvarának egy részében fejti ki a mai napig. Ezen a szűk 
helyen van az autógarázs, a volt háznagyi lakóépület, valamint itt lett kijavítva egy he
lyiség legénységi szobának. Ismeretes, hogy ezeket az objektumokat rendkívüli anya
giak ráfordításával építették, s egyáltalán nem felelnek meg a szervezet munkájának 
végzésére. A garázs beázik és nem fűthető rendesen; a volt háznagyi lakás szűk, túlzsú
folt, hiszen itt van az ügyeletes szoba és a »szertár-iroda«, benne felhalmozva a tartalék 
tűzoltó felszerelés, asztalok, székek, szekrények stb. Szórakozásra, az elméleti előadá
sokra előlátott és kijavított legénységi szoba nem elégíti ki a követelményt, sőt az utób
bi időben a Helyi Közösség raktárnak használja, s lakat alatt tartja. Az udvarban évekig 
a lakó jószága volt, valamint a Helyi Közösség különféle felszerelése, épületanyaga.”
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Az „ átmentett ” garázs. Előtte a tűzoltókocsi és a sofőr, Kiss János

1983-ban végre saját otthonhoz jutott a tűzoltóság, amikor a helyi közösség 
tanácsa úgy döntött, teljes egészében átengedi épületét a testületnek. Tudniillik 
időközben ők megkapták a kiürített egészségházat. A határozat ellenére várni kel
lett egy ideig a teljes birtokbavételre, mert anyagiak híján nem tudta adaptálni az 
új épületét, ideiglenesen továbbra is régi helyén működött.

Az épület birtokbavétele után most már lehetett tervezni. A testület végrehajtó 
bizottságának az 1984-es évre szóló tervében ez áll:
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Kezdődik az áthelyezett garázs bontása

„Attól az elgondolástól vezérelve, hogy a tűzoltóságot vonzóvá tegyük az em
berek előtt, és ez által tömegessé váljon, néhány pontban ajánlatot teszünk az ezzel 
kapcsolatos fejlesztési programra:

1. Mivel az aktív tevékenységhez elengedhetetlenül szükség van tágas térre 
vagy udvarra, valamint a szertár és hibátlan felszerelés mellett megfelelő többter
mes otthonra, javasoljuk, hogy testületünk birtokában levő jelenlegi épületet teljes
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egészében, minden helyiségével vegye használatba. Az ezzel felmerülő problémá
kat az újonnan megválasztott vezetőség a lehető legrövidebb időn belül oldja meg 
együttműködve a község vezető szerveivel. Gondolunk itt a Helyi Közösség által 
használt szobák kiürítésére. Mivel ősz folyamán meg kell indítanunk az előadás 
sorozatokat az aktív tagság kiképzésére, szükség van legénységi szobára, azon fe-

A tűzoltóotthon udvara (a garázs udvari bejárata és az otthon udvara)
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lül helyet kell biztosítani irodának és az érdekközösség által fizetett sofőrjeinknek 
is az épület összes helyiségére igényt tartunk.

2. A már megkezdett munkákat az otthon udvarán lehetőleg ebben az évben 
be kell fejezni. Úgy mint az új garázs-szertár felépítését, valamint a gyakorlótér 
rendbetételét.

3. Még a tél beállta előtt legénységi szobát kell berendezni, ahol az előadásokon 
kívül a tűzoltók, de az érdeklődők is eltölthetik néhány órás napi vagy heti szaba
didejüket. E célból egy-két szórakoztató eszköz elhelyezése feltétlenül szükséges. 
Gondolunk itt elsősorban tv-re, néhány sakk garnitúrára, rádióra és hasonlókra.”

A régi egészségházon elvégzett javítási és átalakítási munkák után a helyi kö
zösség irodahelyiségei átköltöztek új helyükre, s így teljes egészében átengedték 
volt objektumukat a tűzoltótestületnek. A testület vezetősége komoly előkészüle
teket tett a leendő otthon célszerű javítására: beszerezte egy korszerű autógarázs, 
szertár építéséhez szükséges épületanyag nagyobb hányadát, s tervbe vette, hogy 
azt 1985-ben, a testület kilencvenéves fennállásának évfordulójára felépíti. A tes
tület tűzoltói felajánlották, hogy önkéntes munkával maguk építenek. A terv sajnos 
nem valósult meg, mert a kapott épület csak november végén vált szabaddá, 28-án 
szerény keretek között ünnepelték meg az „új” otthonban a köztársaság napját, és 
a testület alapításának évfordulóját.

Télen nem lehet építkezni, így a munkák kivitelezése az 1986-os év munka
tervébe került bele. A garázs és a tűzoltóotthon építését egyelőre nem folytatták, 
csak a tűzfal készült el. Az ügyeletes szobát sem adaptálták, úgy döntöttek, hogy 
az ügyeletet a melléképületből áthelyezik az otthonba.

A garázs felépítéséhez önkéntes építőmunkára volt szükség, ez azonban nem 
ment könnyen, előbb le kellett bontani az udvarban álló két öreg objektumot.

Az önkéntes munka megszervezése nem volt kis feladat, de lett eredménye: egy 
10x12 négyzetméter alapú, 4 méter magas belvilágú garázs. Sajnos, még így is 
maradt tennivaló, ugyanis időközben a tagság önkéntes munkakedve alábbhagyott.

A testület vezetősége 1988. július 11-én kérelemmel fordult a községi képvise
lő-testület gazdasági ügyosztályához, engedélyezze a tűzoltóotthon további javítá
sának munkálatait. Kérelmüket elutasították.

Az ügyosztály magyarázattal szolgált: a beruházási objektumok építéséről 
szóló törvény 31. szakaszának értelmében a már meglévő épületek javítására, a 
berendezések cseréjére, a munkakörülmények javítását szolgáló változtatásokra 
nem kell engedélyt kérni, mert ezeket az objektum építésére kiadott engedély már 
magában foglalja. Magyarán mondva: minden további nélkül -  ha van rá pénzügyi 
keret -  elvégezhetők a javítások, átalakítások stb.

1989. június 9-én tartott képviselő-testületi ülésén az általános ügyosztály fe
leletet adott egy korábbi ülésen (március 30-án) a küldött által feltett kérdésre: 
„Igaz-e, hogy a kishegyesi tűzoltóegység számára megfigyelőtomyot építenek, 
egyáltalán szükség van-e arra, és milyen pénzekből fizetik?”

A küldött kérdésére a tűzoltótestület akkori elnöke válaszolt:
„A kishegyesi ÖTT középtávú fejlesztési terve többek között előlátja a tűzol

tóotthon adaptálását és a megfigyelőtorony építését. Mivel az épület állaga igen
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Kezdődik a bontás

Az alap ásása
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Már nő is a fal
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Fönt és lent...

Serény a munka
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Födémöntés

lepusztult nem alkalmas arra, hogy a tűzoltóegység sikeresen végezhesse alapvető 
tevékenységét:

-  lehetetlen a garázsolás, a gépkocsik tisztán tartása, az utcai ki- és bevonulás;
-  rendezetlen a gyakorlókörlet;
-  a helyiségeknek ésszerűtlen a beosztása stb.
Emiatt az építkezési és adaptálási tervben a következőket látták elő:
1. a tűzoltókocsik részére megfelelő garázst kell építeni;
2. a ki- és bejáratot arra alkalmassá kell átalakítani;
3. az épületet a legénység, az utánpótlás számára átalakítják, valamint egy mű

helyt rendeznek be, ahol a tűzvédelmi eszközök szervizelése és javítása történik, 
illetve alkalmas legyen az eszközök egy részének tárolására;

4. ki kell építeni egy a garázzsal összefüggő helyiséget, amelynek alsó szintjén 
lesz az ügyeletes szobája a szükséges kellékekkel, mellette egy torony, amiben a 
nedves vászoncsöveket lehet szárítani, a tetejére kerül a sziréna, az ily módon ki
alakított építményről az ügyeletes maga végezheti a megfigyelést. A jövőben tehát 
a tűz észlelésének pillanatától a helyszínre, az oltáshoz gyorsabban kivonulhatnak. 
A torony egyben a tűzoltók gyakorlatozást is szolgálja.”

A fentieket tiszteletben tartva a testület vezetősége 1988-ban elhatározta, a kú- 
lai Kulaprojekt által kidolgozott tervek alapján megkezdi a középtávú fejlesztési 
tervének megvalósítását.
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A közelmúltban a terv részlegesen meg is valósult, a tűzoltók önkéntes munká
jával és a mezőgazdasági birtok önzetlen segítségével felépült a korszerű garázs.

Időközben lebontották az utcai frontra nyíló garázst, így az otthon gyakorló
körlete a tervnek megfelelően már kiépült, eltekintve egy kisebb részétől, ennek 
befejezése az építkezés befejezésétől függött.

A torony építése is megkezdődött (az alapok kiásását és betonból való kiöntését 
az önkéntesek végezték), a munkálatok a földszint befejezéséig jutottak el.

1997 szeptemberében a kishegyesi Szó-Beszéd arról tudósított, hogy „a mintegy 
két évtizedes huza-vona után végre megvalósult a kishegyesi Önkéntes Tűzoltó 
Testület vezetőinek álma, befejezéséhez közeledik a régóta tervezett tüzoltótorony.

Az építéshez szükséges pénz java részét a községi önkormányzat biztosította, 
de hozzájárul a költségekhez a Helyi Közösség és a Vojvodina DDOR Biztosító- 
intézet.

A húsz méternél valamivel magasabb toronyból községünk egész határa jól 
megfigyelhető, az építmény megfelel összetettebb mentési feladatok begyakorlá
sára és a felszerelés használat utáni szárításra is.”

A garázs és a tűztorony felépülése után az otthonnak csak a tatarozására csur- 
rant-cseppent egy kis pénz a községi költségvetésből. Égetően szükség volt a hely
zet rendezésére.

2004 januárjában a tűzoltóotthon termének elkészítésével megbízták a szenttamási 
MB Projekt tervezőirodát, amely annak rendje és módja szerint elkészítette a tervet.

A tervben a bejárat és a vizescsomópont felépítését, az udvarban pedig a terület 
zöld felületté való átalakítását látták elő.

A terv szerint a meglévő épület hossza 12, szélessége 8,20 méter, ezt rekonst
ruáltak, ezenkívül hozzáépítették a 3,25x3,70 méter területű vizes csomópontot, 
valamint a 3,20><2,90 méter alapterületű bejáratot.

*

Épül a torony
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Az épülő torony

228



Elkészült a nagy mű...

Az elkészített tervek alapján megkezdődött az épület adaptálása, ami a pénz 
hiánya miatt sajnos nem fejeződött be.

A művelődési otthon visszaszármaztatásának elhúzódása és az épület adaptá
ciójának megszakadása miatt „Kishegyes településnek közel 5700 lakosa van. A
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munkanélküliség csaknem 50%-os. Minden társadalmi céget már magánosítottak, 
amelyekben drasztikusan csökkentették a dolgozók számát. A település lakosainak 
fő foglalkozása a mezőgazdaság.

Művelődési otthon létezik ugyan a faluban, de az is magánosított és bizony
talan, egyáltalán használható lesz-e majd e célra. Ilyképpen nincsenek megfelelő 
helyiségeink a munkanélküliek átképzésére, a helyi önkormányzati és civil szer
vezetek sem képesek a fiatalok szervezeteinek szervezésére. Nincs lehetőségünk a
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földművesek képzésére, a pénzviteli tervek kidolgozására. De a művelődési tevé
kenységek lebonyolítására sincs megfelelő helyiség.

A Helyi Közösség tulajdonában van a Tito marsall utca 63-as számú épülete, 
amelynek területe 111,4 m2, aminek adaptálása már korábban megkezdődött, de 
anyagiak híján abbamaradt.

Ennek az épületnek a rendbetételével és adaptálásával megfelelő helyiséget 
nyernénk a faluközösség számára. Tegyük lehetővé a helyi lakosság kezdeménye
zésének megvalósulását. A falu olyan helyiséget nyerne ezzel, ahol megszervez
hetné társadalmi életét.

Igyekezünk e célra eszközöket biztosítani, megnyerni a helyi vállalkozókat, ön
kénteseket szervezni, akik részt vennének az építkezésben, a körlet rendezésében, 
zöld területek kialakításában.

Az épület adaptálásával többfunkciós helyiséget nyernénk, amely valóban a fa
lut szolgálná és nem kellene rettegnünk annak magánosításától vagy nacionalizá- 
lásától. Helyiségeiben a falusi környezet fejlesztése céljából előadásokat, szeminá
riumokat, konferenciákat szerveznénk, hogy növelhessük emberi erőforrásainkat 
és erősíthessük helyi közösségünket.

Az akcióban érdekelt a Helyi Közösségünk, 14 civil szervezetünk, a művelődé
si egyesületünk, lakosságunk, munkatársaink és leendő látogatóink, vendégeink.”

A 2006. november 23-án kelt, 06-13/2006-2-es számú igazolásával Szügyi Ist
ván, Kishegyes polgármestere igazolta, hogy a 2006-os pénzügyi tervben az ön- 
kormányzat 3 732 433,74 dinárt hagyott jóvá az tűzoltóotthon adaptálására.

Időközben a palicsi Atlas magán-tervezőiroda elkészítette az otthon adaptálá
sának E-14/2007-es számú végleges tervét, és azt bemutatta a községi képvise
lő-testület illetékes ügyosztályának, amely alapján az ügyosztály 2007. június 14-én 
351-35/07-04-es számon engedélyezte az építkezést, amely június 26-án meg is 
kezdődött.
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A TŰZOLTÓOTTHON FELAVATÁSA

2008. március 29-én Pásztor István, a VMSZ elnöke felavatta a korszerű igé
nyeket kielégítő tűzoltóotthont.
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SZENT FLÓRIÁN VISSZATÉRÉSE

Az 1874. évi július hó 21 -én hatályossá vált hegyesi önkéntes tűzoltókar rend
szabályainak 24. § kimondta, hogy „minden évben Szent Flórián mint a tűzoltók 
védszentjének ünnepén az összes testület a misénél a főigazgató vezetése és ren
deleté szerint megjelenni tartozik”. A második világháború befejezésétől egészen 
a „rendszerváltásig” ez nem volt gyakorlat.

Szent Flórián „visszatérésének” egy közlekedési szerencsétlenség adott sikeres 
indíttatást. 1991. szeptember 20-a körül egy narancsot szállító nyerges vontató 
nekiütközött a Flórián-szobomak, ledöntötte, és az összetört. A szerencsétlenül járt 
védszent sorsa azonnal cselekvésre késztette az önkéntes tűzoltókat, felkeresték az 
újonnan kinevezett Brasnyó Ferenc plébánost, mi legyen a teendő. Megegyeztek, 
találnak megoldást Szent Flórián szobrának visszaállítására. A biztosítótársaságtól 
nem sikerült a nyomozószervek felelőtlen viszonyulása miatt a kártérítést behajta-
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ni, így végül is a helybeli Latyák Péter betonöntőmester vállalta a szobor újraön
tését és a sérült részek helyreállítását, amelynek költségeit a hívek adományából 
fizették.

1992. május 4-én Szent Flórián napján felavatták a tűzoltók védőszentjének 
szobrát. Az avatás egyben az önkéntes tűzoltóság „visszatérésének” napja volt. 
A háború után betiltott majd egy évszázados hagyomány, hogy „minden évben 
Szent Flórián mint a tűzoltók védszentjének ünnepén az összes testület a misénél 
a főigazgató vezetése és rendelete szerint megjelenni tartozik”, újjáéledt. A ha
gyomány szerint a tűzoltók tiszte volt és lett nagyszombaton a templomban kiala
kított szentsír melletti őrségállítás is. Szent Flórián védszent „tragikus balesete” 
végül szerencsés véget ért, a hagyomány él: május 4-én szentmisét mondanak a 
tűzoltókért, húsvétkor a szentsír melletti őrségállás és tiszteletadás továbbra is élő 
hagyomány maradt.

A sérült Flórián-szobor majd két évtizedig állt helyreállítottan a plébánia ud
varában, védve az idő viszontagságaitól, egymagában. Sorsának jobbrafordulását 
a szerencsés véletlennek köszönheti. 2008-ban végre felavatták a korszerű tüzol- 
tóotthont. Ez adott ötletet és alkalmat arra, hogy 2009. szeptember 23-án a száz
harmincöt éves fennállását ünneplő Maronka Károly Önkéntes Tűzoltó Testület
nek adományozta „Isten dicsőségére” Szent Flórián-szobrát az Egyház.
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Kész az alap 
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Megjött Flórián 
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Flóriánt a talapzatra emelik
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Pontosan a helyére

Következik a tábla
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Gyülekezés
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A felszentelés 
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Megtörtént..

Az adományozó 
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A TŰZOLTÓTESTÜLET ZÁSZLÓJA

A hűség, az eszme melletti elkötelezettség, a szervezethez való tartozás kifeje
zése a motivációja a tűzoltózászlók megjelenésének.

A tűzoltók védőszentjének, Szent Flóriánnak képi vagy szoborként való ábrázo
lásának a zászló szinte elmaradhatatlan kelléke. Flórián katona volt -  rendfokozat 
szerint százados, ilyen minőségében nem lehetett zászlóvivő. Zászlóval a kezében 
való megjelenítés nem az alkotó fantázia szabad szárnyalásának az eredménye. 
Sokkal inkább hihető az, hogy az alkotók a zászlónak kötelező kellékként való 
megjelenítésével mégiscsak a közösséghez való tartozást, a tűzoltói eszmeiséget 
akarták kifejezni.

A tűzoltózászló a tűzoltóság intézményét jelképezi. A Vajdaságban a XIX. század 
második felében tömegesen alakultak önkéntes tűzoltóegyletek, -egyesületek, -szer
vezetek. A testületi összetartozás jelképére, a zászlóra a legkisebb tűzoltótestületek is 
már a megalakuláskor igyekeztek szert tenni.
Nem kivételes eset, hogy az egyletnek még 
felszerelése sem volt, de zászlója már igen, 
illetve tisztjei minden erőfeszítést megtettek 
a zászló megszerzése érdekében. Sok esetben 
gyűjtést rendeztek a szükséges pénz előte
remtésére, adományokat fogadtak el, esetleg 
adományozót találtak.

Tűzoltózászló adományozására, aján
dékozására jó alkalom volt egy-egy tűz
oltószer felavatása, tűzoltó-szövetségi 
közgyűlés, nevezetes évforduló, a testület 
újbóli megalakulása, vagy csupán a tűzol
tóság iránti rokonszenv.

A tűzoltótestület 1928. évi újbóli meg
alakulását díszes külsőségek között zászló
szenteléssel egybekötve ünnepelték meg. Az 
Önkéntes Tűzoltó Testület 1928. szeptember 
9-én tartotta a rendezvényt, amit valószínű
leg bemutató és díszgyakorlat is követhetett. p eCze Ferencné, a zászlóanya
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A felszentelt zászlót Pecze Ferencné zászlóanya adta át a tűzoltóparancsnoknak, aki ez 
alkalommal beszédet tartott. Az esemény szentmisével kezdődött, amelynek végezté
vel Hárs Aladár plébános celebrálta a zászlószentelési szertartást. A tűzoltóparancsnok 
felszólalása után egy helyi lakos köszönte meg a tűzoltók addigi önzetlen munkáját. 
Ezután következett a zászlószegek beverése.

Pecze Ferencné Pecze Ferenc elnök

Hárs Aladár plébános ÖTT -  Kishegyes
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Az ünnepség kiadásaira és a tűzoltótestület fejlesztésére zászlószegeket áru
sítottak. Az aranyozott, ezüstözött vagy bronz zászlószegekbe belevésték a zász- 
lószegvásárlók nevét. A vendégek között voltak a helyi előkelőségek, a Járási, a 
Jugoszláviai Tűzoltószövetség kiküldöttjei, az oktatási miniszter képviselője, va
lamint a környező települések tűzoltótestületeinek képviselői.

A zászlószegek hat oszlopban sorakoznak, a negyedikben azonban csak négy 
található. Az idők során néhány szeget illetéktelen kezek eltávolítottak. Pillanat
nyilag százharmincnyolc szegből áll a kollekció. Ezek a szegek, nyolcvanöt év 
után, becses emlékei a testület újraalakulásának és a zászlószentelésnek:

A tűzoltózászlón megjelenítették az Önkéntes Tűzoltó Testület emblémáját, eb
ben a tűzoltói motívumban elmaradhatatlan kellék a sisak, a balta, a kötél, a létra, 
a tömlő és a kürt.

I. oszlop
Pecze Ferenc elnök Kishegyes
Dr. Kiss József ügyvéd Szabadka
Dukic Milos jegyző Kishegyes
Raffai család Kishegyes
Szilágyi Pál és családja Kishegyes
Szőke Mátyás Kishegyes
Önkéntes Tűzoltó Testület Kolut
Kaszinó Kishegyes
Trombitás József Kishegyes
Hitel Szövetkezet Kishegyes
Frank Lipót Kishegyes
Herceg Piroska Újvidék
Pál András szp Feketics
Önkéntes Tűzoltó Testület Feketics
Papp Pál Kishegyes
Dr. Kiss József ügyvéd Kishegyes
Dömötör Pál és neje Kishegyes
Halász Ferenc Kishegyes
Körmöczi István Kishegyes
Sipos Richárd Kishegyes
Lajkó József Kishegyes
Kollár testvérek Kishegyes
Tóth Sándor Kishegyes
Kertész Sándor Kishegyes
Mátyus György Kishegyes
Bandié Nedeljko Kishegyes
Hadnagy Antal Kishegyes
Hajas Antal tamburás Kishegyes
Edelstein Simon Újvidék

II. oszlop
Hárs Aladár plébános Kishegyes
Popovié Dusán Zombor
Gazda Kör Kishegyes
Stojisic Damjan járási elöljáró Topolya

Balogh Koméi Kishegyes
Önkéntes Tűzoltó Testület Topolya
Önkéntes Tűzoltó Testület Doroszló
Önkéntes Tűzoltó Testület Szilágyi
Pásthy Ferenc Kishegyes
Faragó Erzsiké Kishegyes
Kókai Kálmán Kishegyes
Krumesz Károly Kishegyes
Horváth Vince Kishegyes
Önkéntes Tűzoltó Testület Kerény
Grabinszki testvérek Kishegyes
IQ. Tóth Lajos Kishegyes
Országh György Kishegyes
Fabó József és családja Kishegyes
Halasi István Kishegyes
Dr. Rigó József Kishegyes
Tolmácsi Illés Kishegyes
Jáni Dezső Kishegyes
„Sava” Községi Biztosító
Társaság Zombor
Szőke Mátyás szp Kishegyes
Csordás János Kishegyes
Csemus Dániel Kishegyes
Pecze Dezső Kishegyes

III. oszlop
Őnagysága Pecze Ferencné zászlóanya

Kishegyes
Svetislav Bajic, a Tüzoltószövetség elnöke

Belgrád
Dr. Tóth Árvái Márk tűzoltóparancsnok

Kishegyes
Önkéntes Tűzoltó Testület Csantavér
Faragó Aleksandar postafelügyelő

Csantavér
Önkéntes Tűzoltó Testület Cservenka
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Önkéntes Tűzoltó Testület Újverbász
Iparosok és Kereskedők Köre Kishegyes
Tölgyesi Matildka Kishegyes
Csőke Ferenc és neje Kishegyes
Molnár István Kishegyes
Önkéntes Tűzoltó Testület Járek
Dudás Szilveszter Kishegyes
Szőke Rufi Kishegyes
Kelemen Ferenc Kishegyes
Özvegy Fischer Mómé 
és családja Kishegyes
Fabó Pál és családja Kishegyes
Kalmár Ferenc Kishegyes
Idős Fejfár Ferenc Kishegyes
Ipartestület Kishegyes
Keiper Péter Kishegyes
Oszlár István és családja Kishegyes
Önkéntes Tűzoltó Testület Kúla
Urbán Pál és neje Kishegyes
Fratricsevity János Kishegyes
Sipos János és családja Kishegyes
Dr. Márton Sándor Kishegyes

IV. oszlop
Grol Milán
oktatásügyi miniszter Belgrád
Varga Mihály Csantavér
Kor? Ferenc Zombor
Fekete János és családja Kishegyes

V. oszlop
Önkéntes Tűzoltó Testület Kishegyes
HofFmann Fülöp Kishegyes
Tóth Lajos Kishegyes
Idős Kormos Péter Kishegyes
Idős Szabó Mihály Kishegyes
Süli Mihály őrvezető Kishegyes
Bognár János szakaszvezető Kishegyes
Mészáros Ferenc tűzoltó Kishegyes

Cékus Pál tűzoltó Kishegyes
Gavlik János tűzoltó Kishegyes
Kormos István tűzoltó Kishegyes
Horváth János őrvezető Kishegyes
Mészáros Béla tűzoltó Kishegyes
Rácz József tűzoltó Kishegyes
Kovács Ferenc tűzoltó Kishegyes
Pál Ferenc tűzoltó Kishegyes
Dudás János tűzoltó Kishegyes
Skallák József Kishegyes
Kovács András Kishegyes
Süveges Illés Kishegyes
Gál György tűzoltó Kishegyes
Kovács József titkár Kishegyes
Deli Stevan Kishegyes
Kocsis György Kishegyes
Pecze Ágoston Kishegyes
Sovljanski ? Kishegyes

VI. oszlop
Szilágyi Antal Kishegyes
Önkéntes Tűzoltó Testület Újfutak
Önkéntes Tűzoltó Testület Bács
Önkéntes Tűzoltó Testület Bökény
Önkéntes Tűzoltó Testület Horgos
Önkéntes Tűzoltó Testület Deronja
Önkéntes Tűzoltó Testület Popovac
Önkéntes Tűzoltó Testület Óverbász
Önkéntes Tűzoltó Testület Plavna
Önkéntes Tűzoltó Testület Veprőd
Önkéntes Tűzoltó Testület Budisava
Önkéntes Tűzoltó Testület Németcsemye 
Önkéntes Tűzoltó Testület Zmajevac
Ertl Stevan Bács
Önkéntes Tűzoltó Testület Lúgos
Önkéntes Tűzoltó Testület Telecska
Önkéntes Tűzoltó Testület Karavukova
Önkéntes Tűzoltó Testület Obrovac
Önkéntes Tűzoltó Testület Gákova
Önkéntes Tűzoltó Testület Zenta
Önkéntes Tűzoltó Testület Új gáj dobra 
Önkéntes Tűzoltó Testület Nádaly
Önkéntes Tűzoltó Testület Parabuc
Önkéntes Tűzoltó Testület Bácsújfalu
Önkéntes Tűzoltó Testület Kupuszina

Leggyakrabban Szent Flórián ábrázolása a zászló kelléke is, az egyik kezében 
zászlót tart, a másikban rocskát, amelyből a vizet egy égő háztetőre önti...

A zászlócsúcs lándzsaforma, rajta a tűzoltómotívum: a sisak és a két keresztben 
összekötött balta.
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A zászlószalag a zászlóavatás eseményének 
azonban elveszett, csak a tablókép őrizte meg 
ágán jelmondat, a szalagág végén tüz- 
oltómotívumba fogott sisak, balta vagy 
egyéb tűzoltó eszköz van; a másik ágán 
általában a zászlóanya, vagy adományo
zó neve, a végén a címer szerepel.

A zászlórúd 3 méter hosszú, 4 centi
méter átmérőjű. A selyembrokát zászlólap 
három szélét 5 centiméteres aranyrojt sze
gélyezi. A zászlóvásznat a kopjához a be
lőle kiálló két nyúlványon áthúzott fémpál
cával, a végén csavarokkal lehet rögzíteni.

Az egyik oldalán középen elhelyez
kedő tűzoltóembléma felett ezüst betűs 
felirat: ALAKULT 1895 ÉVBEN, alat
ta 1929 SZEPT 9. A tűzoltójelvény: fe
lül aranydíszekkel ékesített tűzoltó-pa
rancsnoki sisak; két keresztbe tett balta 
szalagcsokorral összekötött babérágak 
között, horoglétra és kötél, két irányban 
babérág, alul kürt zsinórral. A babérlevél 
a győzelem jelképe, ezzel a tűzoltók eré
lyes kitartása van feltüntetve.

A zászlóvászon (zászlólap) másik ol
dalának közepén 10 centiméteres betű
kkel felül: „ISTENNEK DICSŐSÉG”, 
alul „EMBERNEK SEGÍTSÉG” felirat 
áll, valamint ezüst hímzésű, körbefútó 
ornamentika közepén az olaj festésű, rá
varrott Szent Flórián szerepel. A zászló csúcsa

emlékét volt hivatott őrizni. Ez 
a feliratát. A zászlószalag egyik
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A zászló két oldala

*

Majd ötven évnek kellett eltelnie, mire új testületi zászló lett -  elvben. 1976. júni
us 27-én tartotta a testület immár alakuló közgyűlését. A polgárok társulásáról szóló 
törvény 2., 4. és 6. szakasza alapján hozták meg és fogadták el az új alapszabályzatot.

A szabályzat 4. szakasza a testület jelvényét és zászlaját szabályozza:
„Az ÖTT-nek saját jelvénye és zászlaja van.
A jelvényt egy aranyszínű babérkoszorú fogja körül. A koszorúban egy termé

szetes színű tűzoltósisak van, felette vörös ötágú csillag. A sisak mögött természe
tes színű tűzoltóbalta és fáklya keresztezi egymást.

Az ÖTT zászlaja tűzpiros anyagból készül; 120 cm hosszú, 84 cm magas.
A zászló közepén jobb felől a hímzett jelvény: aranyszínű, 50 cm magas, 45 cm 

magas babérkoszorú; a koszorúban természetes színű, 25 cm széles, 19 cm magas 
tűzoltósisak; a sisak közepén 12 cm magas, 18 cm széles ötágú csillag. A balta és 
a fáklya sisak mögül kiálló részei 30 mm hosszúak és 18 mm szélesek. A balta éle 
45 mm széles, a hossza pedig az élétől a csákányig 115 mm. A fáklya nyele a sisak 
felett 12 mm, szélessége 8 mm.

A jelvény felett félkörben olvasható a következő felirat ÖNKÉNTES TŰZOL
TÓ TESTÜLET KISHEGYES.
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A jelvény bal oldalán az alakulási év van feltüntetve, jobb oldalán pedig az év, 
amikor a testület zászlót kapott.

A zászló közepén bal felől az SZSZK 40 cm széles, 55 cm magas, természetes 
színű címere van.

A zászlót 5 cm hosszú aranyszínű rojtok szegélyezik.
A zászlót kopj a tartja. A zászló hegyén fáklya, a fáklyán két zászló szalagocska 

az SZSZK színeivel.”
Habár a későbbi, újabb alapszabályzatba szó szerint átkerült a zászlóra vonat

kozó szakasz, az soha nem készült el, így csak papíron létezett.
1994-ben a testület százhúsz éves fennállásának alkalmából Kollár Ilona hím

zett egy nem hivatalos testületi zászlót, ezt azonban nem a hagyományos tűzoltó
jelvények díszítik.

Az 1994-es zászló

2004-ben a százharmincadik évfordulóra készült egy zászló, ezt is csak részben 
díszítik hagyományos elemek.

A 2010-es alapszabályzat zászlóra vonatkozó része (ez a zászló sem készült el):
„A Testületnek van zászlója.
A Testület zászlója tűzpiros anyagból készül, méretei: 120><84 cm. A zászló 

szélein aranyszínű rojtok vannak, hosszuk 5 cm. Középen a Szerbiai Tűzoltószö
vetség jelképe. A jelkép felett félkörben a következő szöveg: JJOEPOBOJLHO 
BATPOTACHO ^PYIUTBO, a jelkép alatt pedig: Mapomca Kapojt -  Majin Hfjorn, 
cirill írásmódban. A jelkép bal oldalán az 1874-es szám, ami a Testület alapítási 
éve. A zászló másik oldalán a Testület székhelyének címere, jelképe.
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A zászló egy lándzsára van húzva, aminek a tetején fáklya van, amely alatt két 
szálon háromszínü szalag lóg (piros, kék és fehér, azonos magasságban). A szalag
ra rá van írva a név -  az ajándékozó neve és az ajándékozás évszáma.

A zászló használati módját a Szerbiai Tűzoltószövetség határozza meg.”

A 2004-es zászló
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A TŰZOLTÓZENEKAR

A kishegyesi Önkéntes Tűzoltó Testületnek volt saját zenekara, amely a parádé
kon, a versenyeken és a különböző rendezvényeken ünnepélyesebbé tette a hangu
latot. A katonás egyenruhában a felvonuló tűzoltóság élén mindig a fúvószenekar 
haladt, legelöl a karnaggyal, „aki egy hadvezér biztonságával és eleganciájával 
rángatta le-fel a jobbjában szorongatott marsallbotot” (BEER-BRINDZA 1986: 
13). Nem is csoda, hiszen a tűzoltózenekarok a katonazene és katonazenekarok 
sok elemét átvették: a parádés felvonulásokat, a lakosság szórakoztatását stb.

A tűzoltótestületről valószínűleg 1905-ben vagy 1906-ban készült az első cso
portkép. A tűzoltózenekar tagjairól is készült ekkor felvétel.

A tűzoltózenekar 1905-ben vagy 1906-ban
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ü r r  j

A tűzoltózenekar 1922-ben

1949. június 6-án a Népi Ifjúság helyi szervezetének titkára 229/1949-es számú 
levelében ultimátumot intézett a tűzoltószervezet vezetőségéhez:

„Kedves Elvtársak!
A Népi Ifjúság Járási Komitétjének az utasításai alapján felhívja a mali idjosi 

tűzoltó szervezet vezetőségét, hogy az ifjúsági szervezetnek a tűzoltó szervezetnél
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levő inventárát, úgymint az ifjúsági szervezetnek a hangszereit a legrövidebb időn 
belül kötelesek az ifjúság Helyi Komitétjének átadni, mégpedig e 13-ig.

A Népi Iijúság Helyi Komitétje kéri a helyi tűzoltószervezetet, hogy vegye ezt a 
feladatot a legkomolyabban, mert tudjuk azt, hogy ami a megszállás alatt a Levente 
ifjúságnak a tulajdona volt, az automatikusan átment az akkori antifasiszta ifjúsági 
szervezet tulajdonába, és az még a mai napon is az ifjúság tulajdonát képezi.

Amennyiben ezen felhívásnak nem tesznek eleget a kitűzött időben, úgy kény
telenek leszünk a Népi Iijúság Járási Komitétjének jelenteni.

Elvtársi tisztelettel:
Építjük a szocializmust
N. I. H. K. szerv. Titkára, N: I: H: K: pol. Titkára
Sipos János s. k. Ország Sándor s. k.”

Június 12-én a tűzoltószázad parancsnoka határozott hangú válaszában megta
gadta a hangszerek visszaszármaztatását:

„A mali idjosi antifasiszta ifjúság vezetőségének
Mali Idjos
Válaszolva folyó hóban kelt 229/1949 számú átiratukra értesítjük az antifasisz

ta ifjúság helyi vezetőségét, hogy a tűzoltó század birtokában jelenleg öt hangszer 
van, amelyet a helyi néphatóság adott át azzal, hogy a tűzoltó század zenekart 
szervezhessen. Tudomásunk szerint a volt levente egyesület részére a község 18 db 
különböző hangszert vásárolt, amely jelenleg is a néphatóság tulajdona.

A tűzoltó század határozata értelmében értesítjük a fenti címet, hogy a jelenleg 
is birtokunkban levő hangszereket nem vagyunk hajlandók átadni, mert ezekre a

A formálódó tűzoltózenekar 1950-ben
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tűzoltó századnak is nagy szüksége van. Próbálják a még kint levő hangszereket 
összeszedni és maguknak is lesz zenekaruk.”

Valamilyen tüzoltózenekart sikerült a testület keretében összehozni. 1950. má
jus 29-i vezetőségi ülésen Lénárd József ajánlotta: a „zenekar karmesteri tisztsé
gére nevezzük ki ifjú Csőke Ferenc zenészt”, amit a jelenlévők minden további 
nélkül el is fogadtak.

A zenekar szervezésének ügyében két fontos dátum volt 1951-ben. A január
14-én tartott évi közgyűlés határozott annak megszervezéséről, a másik a február 
18-án tartott parancsnoksági ülés volt, amelynek témája a tűzoltótestület zenekará
nak megszervezése. Ezt megelőzően is létezett a testület keretén belül zenekar, de 
az nem felelt meg a követelményeknek. Fabó Pál parancsnok javasolta, hogy azt 
fel kell oszlatni, és egy másikat kell alakítani, amelyet úgy kell összeállítani, hogy 
az azonnal működhessen.

Több hozzászólás után a parancsnokság a meglévő zenekart feloszlatta, és 
azonnal tárgyalásba kezdett Csőke Ferenccel és társaival az alább közölt feltételek 
mellett megalakítandó zenekarról.

„1. A zenekar tagjainak be kell lépni a testületbe;
2. A belépett tag ingyen kap egy öltöny téli ruhát;
3. Az egyenruha három év után válik a tag tulajdonává;
4. A zenekar három évig tartozik, mint tüzoltózenekar működni;
5. A zenekar a testület rendelkezésére kell, hogy álljon minden olyan ünnepé

lyen, ahol a testület felvonul. Kivonulások alkalmával, versenyeken, ha az vidéken 
is van, ha a testület ünnepélyt rendez, ezen működéséért a zenekar díjazást nem 
kap, kivéve, ha vidékre megy, akkor az útiköltség meg lesz térítve;

6. Ha a testület mulatságot rendez, azon mérsékelt díjazás mellett a zenekar 
részt fog venni;

7. Ha a zenekar bármelyik tagja 3 év letelte előtt indokolatlanul kilép, vagy ma
gaviseletével azt igyekszik elérni, hogy a zenekart feloszlassa, tartozik az egyenru
hát és a felszerelést visszaadni (jó állapotban) és a testületnek a még le nem töltött 
időre kártérítést fizetni;

8. A zenekar tagjának a tűzoltás alapismereteit 6 hónapon belül el kell sajátíta
nia;

9. Amennyiben a tűzoltótestület tagjai tanulni óhajtanak, úgy a zenekar karmes
tere vagy vezetője mérsékelt díjazás mellett tartozik a jelentkezőket tanítani;

10. Azon kiadásai a zenekarnak, melyet a parancsnokság előzetes hozzájárulá
sával merültek fel, a testület által megtéríttetik;

11. A testület tulajdonát képező hangszereket a zenekar átveszi, de azokért a 
zenekar egyetemleges felelősséget vállal.”

„Egyesség
Alulírott zenészek a tűzoltó testület parancsnoksága által 11 pontban (megsza

bott) feltételeit elfogadja és kötelezik magukat annak pontos betartására.
A szerződés mindkét részről felmondható, amennyiben egyik vagy másik fél a 

vállalt kötelezettséget nem teljesítette.
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A szerződés mindkét 
Ezen Egyesség 1951 
A zenekar tagjai: 
Csőke Ferenc 
Csőke Mihály 
Sándor Mátyás 
Sándor Pál 
Vastag István 
Id. Csőke Ferenc 
Frindik Mátyás 
Szörényi Ferenc

A tűzoltózenekar 1952-ben

1952. április 4-én a zenekar kiegészítéséről tárgyaltak. A megbeszélésen jelen 
voltak a testület elnöke, parancsnoka, valamint a zenekar tagjai. A tárgyalás lénye
ge az volt, hogy négy új hangszerrel és taggal bővítik ki a már működő zenekart: 
egy klarinéttal, egy kis- és egy nagydobbal, valamint egy cintányérral; az új tagok 
pedig Mák Kálmán, iQ. Mák Kálmán, Frindik Illés és Szabó István. A parancsnok
ság a tett ajánlatot elfogadta.

A következő hangszerek a zenekar tagjainál voltak:
Egy S klarinét Farkas Istvánnál, egy basszusklarinét Frindik Károlynál, egy B 

klarinét Süli Istvánnál, két fliglihom (trombita) -  egy Lénárd Józsefnél, a másik 
Süli Istvánnál - , egy „basszushom” Major Péternél.

fél belegyezésével felmondható.
. II. 15-én lép életbe.

Titkár: Parancsnok:
Bollok Anna Fabó Pál”

269



A nagydobot meg kell javíttatni, mivel a húzóvesszők vékonyak, és így nem 
tudják használni. Továbbá zenészjelvényeket és „-sipkákat” kell beszerezni -  ja
vasolták a jelen levő zenészek.

1953. január 10-én az igazgatóbizottság a zenészek rangjelzéséről döntött: a 
karmester szakaszparancsnok, és az annak kijáró jelzést viselheti egyenruháján, 
míg a zenekar tagjai altiszti minősítést kapnak a megfelelő rangjelzés viselésének 
jogával.

A tűzoltózenekarral állandó probléma volt, hol feloszlott, hol megalakult. Az 
1956. február 12-én tartott előző évi közgyűlés jelentésében olvassuk: „A rég óhaj
tott tűzoltó fúvós zenekar is meg lett szervezve, így megszűnik az állandó zenész
kérdés díszfelvonulásainknál. Megfigyeléseink szerint a három hónapi tanulási idő 
alatt elég szép eredményt értek el.”

A november 12-i ülésen a pénztámok viszont közli, hogy „volna egy jó álla
potban levő fúvós istrumentum, amelyet a mi zenekarunk nem használ, el kellene 
adni. A vezetőség megbízta a pénztámokot, hogy újságban hirdesse meg, az ára 
25-30 ezer dinár között mozog.” Majd lejjebb: „Jungábel közli, hogy a fújós inst
rumentumok javítását 14 ezer dinárért kifizetheti-e? A vezetőség megjegyzi, tudo
másuk szerint csak 8 esetleg 9 ezer dinárba kerülnek, mi az oka, hogy most több 
a javítási díj? A pénztámok utasíttatik, hogy 9000 dinárt kifizethet a javításokra.”

1957. április 26-án tartományi tűzoltószövetség megvételre kínált fúvószene
kari partitúrákat. Az ajánlatot visszautasította a testület, „mivel zenekarunk bizo
nyos félreértések folytán feloszlott, így egyelőre nincs szükségünk az említett ze
nedarabokra”.

A testület zenekarának kérdésében a kutató nem tud bizonyosat mondani, pél
dául alig egy év múlva, az 1958. február 5-i jegyzőkönyvben az olvasható, hogy a 
tűzoltói tanfolyamok csak kedden és csütörtökön tarthatók, mert szerdán és pénte
ken a zenészek vannak az otthonban.

A zenekar évek múltán újra feloszlott, ezt látszik bizonyítani egy nyúlfarknyi 
adat. 1961. január 10-én tartott igazgatóbizottsági ülésen Tóth János szót kért Vi- 
kor János testületi tag kérelme ügyében. Vikor kérte a testülettől a hangszereket 
tűzoltózene létrehozása ügyében („radi ostvarivanje vatrogasne muzike”). A bi
zottság áldását adta az előterjesztésre, és utasította a háznagyot, elismervény elle
nében adja ki a hangszereket.

A zenekar a testület egyik állandó, megoldatlan problémája volt. 1959. február 
22-i ülésen újra napirenden volt a kérdés. Kis József a zenészekkel kapcsolatban 
megállapította, „valami baj van, mert van zenekar, de mégsem működik, pedig 
még karmestert is fizetünk”. Mondom József azt ajánlotta, hogy a „mestert addig 
ne fizessék, míg nem lesz szerződés közte és a tanulók között.

A vezetőség részéről is tapasztalható volt a nemtörődömség. Egyik tag azt kér
dezte, vannak-e hangszerek, mire Mondom Lajos: „a hangszerek megvannak, csak 
nincs, aki megszerettesse” azokat, az ifjúsággal kellene megszerettetni.

Hiába alakítottak bizottságot a zenekar ügyének kivizsgálására. A május 5-én 
tartott gyűlésen az derült ki, egyes még működő zenészek nem akarnak visszajönni
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a zenekarba. Erre olyan határozat született, a hangszereket május 7-ig mindenki
nek le kell adnia.

Az 1959-es évi beszámoló arra panaszkodik, hogy a hangszereket a bajtársak 
hazavitték, annak ellenére, hogy az a testület tulajdona. A vezetőség közbeavatko
zott, a hangszerek visszakerültek, sőt a zenekar is részben újraszerveződött.

Az utolsó mohikánok
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A TEKEPÁLYA

Az otthon udvarában a szertár építésével egy időben, 1954-ben, épült fel a 
Krivaja Kereskedelmi Vállalat mezsgyefalára támaszkodó tekepálya. Ünnepélyes 
felavatására ugyanazon év november 29-én került sor. „A köztársaság napjának 
megünneplését előkészítő bizottság többek között egy kugli-tornát is iktatott mű
sorába, melynek keretében az ezen felhívás alapján jelentkező csapatok vesznek 
részt. A torna 1954. évi november hó 30-án, kedden délután 2 órakor kezdődne a 
Tűzoltó Otthon pályáján, egyfordulós kiesési rendszerrel. A győztes megőrzésre 
kapja a vándor-serleget.

A csapatok 10 játékossal vesznek részt a kisorsolt mérkőzésen, a késés esetén 
10 perc várakozási idő után amennyiben a késlekedő csapat legalább 6 játékosa 
nincs jelen, veszti a mérkőzést.

Minden megkezdett mérkőzés előtt mindkét csapatjátékosai 10-10 dinárt fizet
nek pályahasználat címén.

Mérkőzésvezető bírót a két csapat kapitánya megegyezéssel választ. Ha nem 
tudnak a bíró személyében megegyezni, sorsolással döntik azt el.

A benevezéseket 100 dinár benevezési díj és a résztvevő játékosok névsorával, 
amely legtöbb 15 személyből állhat, kell átadni...”

A tűzoltótestület a következő összeállításban versenyezett: id. Szőke Dezső, 
Hajas Antal, Mondom Lajos, Lénárt József, Péter Mihály, Sándor Gergely, Pál 
György, Hajas István, Gavlik János, Keszeg József, Peko Dangubié, Juhász Si
mon, Sándor Imre.

1954. december 6-án az otthon és a pálya felavatása utáni első parancsnoksági 
ülésen rendezték többek között a pályakezelés kérdését. „A parancsnokság Sándor 
Gergelyt kéri fel a kuglipálya kezelésére, aki ezt el is fogadja a következő felté
telek mellett. Sándor Gergely tartozik a kuglipályát rendben és tisztán tartani, s 
amennyiben ott nemkívánatos dolgok történnének, arról a parancsnokságot értesí
teni. Továbbá tartozik az irodát is rendben tartani, s úgy az iroda, mint a kuglipá
lya leltáráért anyagilag felelni. Mindezen szolgáltatásokért joga van a kuglizóktól 
minden parti után a vesztes féltől személyenként 5 dinárt szedni, továbbá köteles 
az egyesület részére óránként 60 dinárt fizettetni, miből az egyesület Sándor Ger
gelynek meg 20%-ot fizet. Az órabérrel Sándor Gergely minden hónap elsején 
köteles a tűzoltóság parancsnokával elszámolni. Az öt dinárokhoz az egyesületnek
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semmi köze. Ezen felül Sándor Gergely az egyesülettől kap egy pár cipőt, mivel a 
kézbesítést végzi...

A kuglipályán a záróra éjjel 11 óra, amit a pályakezelő köteles szigorúan be
tartani.”

Az Egység Tekeszakosztály tekézői
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A testület csak bajnak vette a nyakába a tekeosztályt. 1956. november 12-én 
tartott vezetőségi ülésen az elnök tájékoztatót kért a pénztárostól a pénzügyi hely
zetről. Az pillanatnyilag nem tudott pontos adattal szolgálni, de annyit közölhetett, 
hogy adósságukat nem fedezi a folyószámlán levő 10 000 dinár. A deficitet jórészt 
a tekeosztály „helytelen pénzkezelése okozta”. A gyűlés ezek után úgy határozott, 
„a szakosztály a pinka 50%-át, mint eddig is, köteles beszolgáltatni a tűzoltóság 
pénztárába, a pályafenntartási alapba, a többi 50%-ot pedig golyók, fűtés, világítás 
és apróbb kiadásokra tartoznak fordítani. A tekeosztály többi, különféle bevételé
vel a tűzoltóság nem törődik. Jungábel Gyula pénztámok pedig semmiféle számlát 
a tekeosztály részére még elnöki, avagy parancsnoki utasításra sem fizethet ki.”

A pénzügyi problémák mellett egyes tekézők viselkedése is terhelte a testület 
és a szakosztály közötti viszonyt. Többek között előfordult, hogy a pálya műszaki 
okok miatt használhatatlan volt. Ezzel mit sem törődve egyes tekézők betörték az 
ablakot, és bemásztak a pályára.

1959-ben arra panaszkodtak, hogy bár a testület megépítette a tekepályát, de az 
utóbbi időben nem sok haszon van belőle. Erről a vezetőség többször tárgyalt, sőt 
határozatot is hozott, „de mégis úgy néz ki, hogy senki földje”.

A tekepálya használati díja az Egység Tekeszakosztály és a tűzoltótestület kö
zött állandó torzsalkodásra adott okot. Az 1963. március 9-i igazgatóbizottsági ülé
sen Mondom Lajos ajánlotta, a testület egy hattagú csapattal vegyen részt a községi 
tekeversenyen. A szakosztály szerint ezért 1500 dinárt kellett volna fizetnie. Ezen 
az ajánló felháborodott, és megkérdőjelezte a fizetés jogosságát, „miért fizesse a 
testület a pályahasználati díjat, amikor a tekepálya a mienk, és ingyenes használati 
jog illet meg bennünket?” Ebből eredően úgy határoztak, a kérdést tisztázandó a 
következő igazgatóbizottsági ülésre hívják meg a szakosztály vezetőségét.

Az ülésen újra felmerült a tekeszakosztály elnöksége és a tűzoltótestület tagjai 
közötti, a pálya használata miatti ellentét. A bizottság javasolta, beszéljék meg, 
a hét mely napjain használhatják a tekézők, és mikor a tűzoltók. Palóc Mihály 
kijelentette, a tekeszakosztály hajlandó az együttműködésre, de akkor a testület is 
járuljon hozzá a tekepálya fenntartásához, és fizessen 180 dináros órabért annak 
használatáért. Az előterjesztést az igazgatóbizottsági tagok elvetették. A megegye
zést szorgalmazandó, a tagok javasolták, a szakosztály vezetősége tartson ezzel 
kapcsolatban egy összejövetelt, és a következő témákat tárgyalja meg: 1. a tekepá
lya fenntartásának pénzelése egyenlő arányban alakuljon; 2. a felszerelés a tűzol
tótestület tulajdonát képezze; 3. a tekepálya a testület vagyona; 4. a tekeszakosz
tály vezetését ezután is teljességében annak vezetősége irányítsa, de legyen közös 
a vezetőség is.

1963. május 27-én együttes ülést tartottak az igazgatóbizottság és a tekeszakosz
tály tagjai: Kollár Péter, Merkva Péter és Szerencse Sándor. Kovács József testületi 
elnök kihangsúlyozta, a tekepálya a tüzoltótestület tulajdona, és csak használatra 
van átengedve a kishegyesi Egység Tekeszakosztálynak. A használat körüli nézet- 
eltérések oly módon küszöbölhetők ki, ha a szakosztály beolvad a tüzoltószerve- 
zetbe. Továbbá ajánlotta, bővüljön ki két tekézővel a testületi igazgatóbizottság,

275



két bizottsági tagot pedig delegáljanak a szakosztály vezetőségébe, ezenkívül meg 
kell szüntetni annak pénztárát, a pénzkezelést a testület pénztárosa végezze.

A szakosztály három jelen levő tagja elfogadta a javaslatot azzal, hogy egy hat
tagú (hármas-hármas felállításban) bizottságot alakítsanak, amely majd kidolgoz
za a közös tekeszakosztály szabályzatát. Végezetül a szakosztály új nevet kapott: 
a kishegyesi Önkéntes Tűzoltó Testület Tekeszakosztálya.

A tekeszakosztály ügyét lezárandó együttes ülésre 1963. augusztus 15-én került 
sor, ahol mindkét testület vezetőségének tagjai jelen voltak. Mivel ezt a kérdést 
már az előző üléseken mind a két vezetőség megtárgyalta és elfogadta, most hiva
talos határozatot hozott:

„Az Egység Tekeszakosztály beolvad az Önkéntes Tűzoltó Testületbe, s mint 
annak szakosztálya működik tovább »Kuglaska sekcija DVD Mali Idős« néven.

A szakosztály eddigi vezetősége az évi közgyűlésig vezeti a tekézőket.
Az új vezetőségbe az ÖTT két tagot ad, és viszont, hogy kellő összeköttetés 

legyen a két vezetőség között a közös akciók lebonyolításához.
Az új szakosztály igazodik az ÖTT alapszabályához, valamint házirendjéhez, 

épp úgy, mint a maga alapszabályához és házirendjéhez.
A szakosztály önálló pénzkezelést vezet. Pénzét a szakosztály a testület folyó

számláján tartja. A testület pénztárosa köteles a szakosztály pénzéről kartont ve
zetni, meg a szakosztály pénztárosa is köteles kartont vezetni. Pénzt a szakosztály 
elnökének írásbeli engedélye nélkül nem lehet felvenni, ennek megszegői ellen a 
vezetőség bűnvádi eljárást indíthat. A kézi pénztárban 10 000 dinár készpénz tart
ható. A szakosztály vezetőségének kérésére az ÖTT pénztárosa ellenőrzés végett 
köteles felmutatni az utolsó bankkivonatot.

Az ÖTT keretén belül a szakosztály jogait (hatáskörét) a szakosztály alapsza
bályzata határozza meg.”

A tűzoltóotthon eladásával és átköltöztetésével a tekepálya is megszűnt.
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A KÖZLEGÉNYSÉGTŐL 
AZ I. OSZTÁLYÚ TŰZOLTÓ FŐTISZTI RANGIG

Gavlik Péter 1962-ben lett önkéntes tűzoltó. 1967-ben Zágrábban befejezte a 
kétéves, gimnáziumi rangú tűzvédelmi szakiskolát. Az országos jelentőségű isko
lai végzettségét honosítania kellett Szerbiában. Kérelmére csak 1971. november
15-én kapta meg a tűzoltótiszti rangot.

Szakmai végzettsége alapján a topolyai belügyosztályi tűzbiztonsági szolgálat 
felügyelője lett. Nyugdíjba vonulásáig ezen a munkahelyen dolgozott, hazatérve 
Kishegyesre bekapcsolódott az önkéntes tűzoltótestület munkájába.
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Gavlik Péter 1971-es tűzoltótiszti kinevezése
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Na osnovu őlana ¿s « Pravilnika o strucno
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Pravilnifosq 
'vanja u dobrovolji 
y*\JP Vojvodine

TOPOMM ali Idős.

O PRIZNANJU  Z V A N JA

V l é l  VÁTfíOGASNI O FIC IE

sa rangom od27«o9»99»god.

Broj: o2 -?o /9 9  
Növi Sad. 2^«oQ,

1999. szeptember 27. -  tűzoltó főtiszt
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Na osnovu őlana Pravilnika o struőnom osposobljavanju
i sticanju zvanja u dobrovoljnom vatrogastvu
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(ez a legmagasabb önkéntes tűzoltótiszti rang)
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Gavlik Péter kitüntetései:

A Szerbiai Szocialista Köztársaság Tűzoltószövetségének szolgálati érme
(II., ezüst fokozat)

B A T P O f A C I

A Szerbiai Szocialista Köztársaság Tűzoltószövetségének szolgálati érme 
(II., ezüst fokozat, diploma)
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A Szerbiai Szocialista Köztársaság Tűzoltószövetségének szolgálati érme
(I., arany fokozat)

A Szerbiai Szocialista Köztársaság Tűzoltószövetségének szolgálati érme 
(I., arany fokozat, diploma)
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A Jugoszláviai Tűzoltószövetség tűzoltócsillaga ezüst fokozat)
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A Jugoszláviai Tűzoltószövetség tűzoltócsillaga (I., arany fokozat)
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A Vajdasági Tűzoltószövetség diplomája 
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A Vajdasági Tűzoltószövetség emlékérme
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ILYEN ESZKÖZÖKKEL OLTOTTÁK 
ÉS OLTJÁK A TÜZET

Bőrvödör

Tűz horog, csáklya

Horoglétra Horog
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Fogaslétra

288

A billenő szerelése



Kocsifecskendő

Lajtos kocsi 
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Poroltók
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Modern sisak 
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Hárman majd csak megbirkóznak a tűzzel...
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ÍGY OLTANAK TÜZET

. védőruha nélkül 
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Egyszer ők is felnőnek.. 
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Ugrás a mélybe...

Gyakori a gépkocsitűz 
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Néha létra is kell a tűzoltáshoz
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JEGYZET

A kötetben felhasznált képeket, dokumentumokat, relikviákat Faragó Zoltán, 
Hajdú Béla, Homok Ferenc, Kecskés Endre, Kollár Etelka, Magó Fabó Emese, 
Sípos Verona, Szőke Dezső és Vikor Eszter engedte át digitalizálásra, illetve enge
délyezte azok megjelentetését. Az anyag gyűjtése során a fentieken kívül szóbeli 
információkkal szolgált Dudás Tibor, Holló András, Kollár Ilona, Szűcs Mihály és 
Szügyi István.

Az Önkéntes Tűzoltó Testület archívumában fellelhető dokumentumok rend
szerezésében nagy segítségemre volt Sípos Verona és Dudás Tibor.

A régi tűzoltó eszközök felkutatásában a legnagyobb érdem Dudás Tiboré.
Külön mondok köszönetét a budapesti illetőségű Fejérdy Mártának, néhai Lim- 

bek Pál kishegyesi jegyző unokájának és férjének, Fejérdy Istvánnak az 1903-as 
kongresszusi csoportképért, valamint Limbek Pál tűzoltóparancsnok ülőalakos fo
tójáért.

Köszönöm az együttműködést!
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