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Bevezetés

Bács-Kiekun a töttmeazetiaégü megyék közé tartozik.

Területen a agyarok ©ellett németek, délszlávok, /bunyeváco<, 

aokécok, récos/ és szlovákok is luknak.
Crszé c szinte. - ez 117'-es népszéaléléet alapul v^v® 

- Baranya és óékós me&ye utón követhez!-. Tahát a nemzetfaág 

lakta senyék között a harmadik helyen éli AZ•

Necaetiségei mér t-va^zadok óta lakják a területet. Ké- 

setorstóg, Szlovákia és a déli ezos3zúd, a múl Jugoszlávia 

területén volt Őshazájuk. Néhány n&Detlakta község most ünn - 

pelte településije 20í , 250. évfordulóját.

létükkel, kultúréJukkái, ssok^sukStl é© nem utolsó sor

ban tóre&d&lnii helyükkel, szerepükkel, különösen a felesata- 

áuléB előtt sekan foglalkoztak.
Megyei, közaági monográfiák, tanulmányok jelentek meg, amelyek 

a aajuk i ealóoiJL töltésével értékeltek a megye nemzetieégei- 

n k életét /2/.
1945 utón, majdnem 2 évtizedig, matyónk nemzetiségeiről, 

életéről és szokásairól kevesen irta-:.
Alapos fel aérő munka csak az ÍZ’? KB 1950-as és 1968-as hatá

rozatai utón kezdődött.
Az LtS^ü* ®ogyei PB, a negyei, járási és közéé i tartéesok is 

esek ezután tüzt k napi endr* a nemzetiségi-kel kapcsolatos 

kérdéseket. Határozatok, intézked eek születtek, a nemzetisé

gi nyelv, kultúra stb. hi tositósdról.



L. legfrissebb dokumentum a Lleayci Tanéec 1975. márelu,si 

U7.éeén született /51/1975/, amely a legfontosabb mat do tév- 

18ti feladatokat tartalmazza. 

A nemzetiségi aztivot®4;ek meghatbrozott icinen oajQt ha- 

téskaratsben, 2-3 évenként tazf.k nag,irena® a rrn;egy6ben dld 

nemzetisé=ek i%yét /3/. 

TIo].lektiv kutatócsoport 1973 óta fo"lal.koz3.k részben a 

nemzetisé,;i kérdéssel. tunkt jbt t'ezakwMcaka Ucno, réf `ia ro  

cimmel tette közzé. 

Nregyei csoportokon kiviíll vagy velCik eatittIIakt3dvQ, a rddiG - 

a'XY ós a sajtó is irt, vagy ktizvetit4et adott megyénk nemze- 

tiségoinek a©térő1. 

1Sezem3.iten a garQi©k de a hercezsa.éntcíiak tv-szereplését, Vta- 

• Lfsa.16 nLfegbékOlée" 	dokumentumjátékét, amely CsS -► 

voly rmzet3ségi faluJlc életével foglalkozik. 

• dokumentuatjáték 1976-ban Bolo3n8ban mezrendezett ,Prix It6- 

• nemzetkUzi ré.di6m fesztiválon. a Sajtó di jét nyerte el. 

A zstlsi dOntését a következőkkel indokolja: atz a f alu,ataely-

r5]. a darab szól, nQm .zetisézi ellentéteiről volt hires évezé.- 

asadokon kereszta3., mart  mQgyarokon. kiva,l bunyevécok és svébok 

lakja. Ls ezek az ellentétek az utóbbi évek politikai és szra- 

c3:6lis váitazésai.nak köez3nhQtóan oldottak meg, é® 	bdkii7.t 

össze a 3 nemzetiséo" /4/. 

re3yei szinten cask 2 egyvni kutató fo,la.lkozik a  megye 

nemzetie4eivel. Rajtuk kivikl. mé;; Varga Mihély ujedgira v.iza- 

gell ja a  nemzetieézek mult jdt. 1945-ig terjedő kéziratos tanul- 



ménya a Megyei Tanács és a Hazafias Népfront által kiirt pályá-

zaton 3. helyezést ért el /1976/. 

Az 1945 utáni időkkel, a párt- és tanács-dokumentumokon 

kívül 

 

csak án foglalkozom. 

Elsősorban "a nagy népvándorlások" /az 1944-45-őa kivándorlás, 

disszidálás, az 1947-es ki- és betelepitések/ által inditott 

nemzetiségi mozgás, a nemzetiségek száménak megállapitása, a 

számbavétel kritériumai és módszerei érdekelnek. 	. 

E tanulmányban a fent említett kérdések és az ezekhez 

kapcsolódó kérdések és terW eteti 2 éves kutatását, tanulmányo-

zását próbálom összefoglalni , a kapott eredményt bemutatni. 

A munkát 3 részre osztom: 

az első részben a nemzetiségek számával és területi meg 

oszlásával, 

a második részben a nemzetiségi községek gazdálkodásával, 

gazdasági tevékenységével, 

a harmadik részben a nemzetiségek közmüveládésével fog -
lalko zom. 

20 nemzetiségi község /ebből 9-6 részletesen/ adatai és ered- 

ményei szerepelnek e tanulmányban. A részletesen vizsgált 9 

község a következő: Bécabokod, Bátya, Császártöltés, Dusnok, 

Felsőszentiván, Hajós, Harts és Nemesnédudvar. 

A felsorolt községek adatait a függelékben pontosan közlöm. 

A munka elinditásához Csatéri Dániel Tanár Elvtárs /a Szege-

di Tudományegyetem legujabbkori egyetemes történelmi tanszék 

vezetője/ adta meg az első  lépést. 



trdeklődésemet pedig Dr. Hoóz Istvén tenth,  /a Budapesti  Köz-. 

gazdasági  Egyetem Pécsi Tagozatának vezetője/ által irányitott 

ás befejezettmunkakeltettefel. 

Többéves  munkámban hit segitőtőrssim voltak tanitványaim, 

néhány megyei ős községi tanácsvezető, akiknek ez uton mondok 

köszönetet. 



I. fejezet 

A nemzetiségek száma és területi megoszlása Bics - Kiskun 

megyében 

1./ A megye sajátosságai és ,jellemzői: 

A Duna-Tisza közét nagyobbrészben elfoglaló Bács- Kiskun 

megye az ország déli peremén foglal helyet. 

Északon : Pest, keleten Csongrád megye, nyugaton a Duna és 

délen Jugoszlávia határolja. 

Természetföldrajzilag három tájra osztható: 

a./ A Duna-Tisza kuzi homokhátság 

b./ A Dunamellék /a Solti ős a bajai siksággal/ 

c./ A bácskai lősztábla /1/ /lásd a mellékelt térkép/ 

A homokhátság 52, a Dunamellék 29, a bácskai lősztábla 

19 %-a a megye területének /2/. 

Éghajlata szélsőséges határok között mozog. Nagy az  elté-

rés a megye északi és déli területe között. 

Évi csapadéka 550-600 mm. Sok a napfényes órák száma, amely 

meghaladja az évi 2 050 órát is. Kedvező, a tenyészidőre jutó 

hőösszeg, amely 3 200- 3 300 Co  között váltakozik /3/. 

Ipara csak az simult 5 évben /1970-75/ fejlődött városai-

ban /Kecskemét, Baja, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas stb./ 
vagy nagyobb községeiben /Bácsalmás, stb./ /4/. 

Községei továbbra is megtartották mezőgazdasági jellegit-

ket. A 3 tájegységnek megfelelő kulturát alakitottak ki, ame-

lyet ápolnak, gyarapitanak és fejlesztenek ma is. 



, 
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A bácskai körzet termelésére a buza, a kukorica, egyes 

ipari növények, valamint a  fejlett  sertés- é® szarvasmarha-

tenyésztés a jellemző. 

A dunamenti körzetben a gabona mellett a fűszerpaprika ős e- 

gyé1 zöldség, az olajosmagvak és az állattenyésztés a domi- 

ná16. 

A homokhétségi területén a kertészeti kulturán kivül a 

szarvasmarha, a  baromfi ós a fejlődd juhtenyésztés meghatáro-

zó jelentőségű /5/. 

Bdcs- Kiskun megye az ország 9 %-át foglalja e1,8367 km2  

területtel az ország legnagyobb megyéje. Lakossága az ország 

népességének 5-6 %-a. népsűrűsége 67,4 km2 , amely jóval az 

orszégóa átlag /112,1 / alatt van. 

Lakosainak száma /1976. január i./ 569,600 f6. 

Ebből: 
városlakós 

községekben: 	 

226 

343 

200 f8 

400 " 

39 ,7 

60.3 

% 

% 

Összesen: 569 600 fd 	100 % /6/ 

A megye lekőnépességének megoszlása településtipusonként a 

következő: 

Megnevezés 	Lakónépesség 	megoszlás %-ban 
1000  fő ben 

	 191Q1. L 1. 1976 I.1. 	1971 1.1. 1976 L 1. 

Városok 	213,2 	226,2 	 37,6 	39,7 

Községekben  

	

összesen: 566,9 	569,6 	100 % 	100 % 

Közigazgatási határa 1950-ben alakult  ki,  ami azonban nem 



II: sz melléklet  

Ae lakónépességének alakulása és 

tele 	usonkénti megoszlása /7/.  

Teleplilések  
megnevezése  

. Lakónépesség  1000 főben .blegoszlás 56 :ban  

1971. 1976. 	1981. 1971. 1976: .  1981.  
z.l. 	I.1. 	/.1: 	I.1.  

Felsőfoku oku kö zp .  
Kecskemét 	82,2 91,7 98,0 14,5 164 17,1  

Részleges felső- 
foku közp.Iaja 	35,5 37,9 41,1 6,3 6,7' \  7,2  

Kö zépf oku közp.  
(3s sz: 	103,4 104,8 109,9 18,2 18,4 19, 2  

ebbőis.Kalocsa 	16,5 18,3 19,3 2,9 3,2 3,3  

K.iskőrösx 	14,0 14,6 14,7  2,5 2,6 ~t  2,6  

Kkfháza 	35,4 35,5 36,5 6,2 6,2 6,4  

Kiskunha- 	29,6 las  28,2 31,0 5,2 5,0 5,4  

Kunszent- 	7,9 mikl6s  8,2 8,4 1,4 1,4 1,5  

Részleges középfo-  
ku kö zp ont . 

Baficsalmás 	808 8,7 9,0 1,6 1,5 1,6  

Alsófoku közpon-  . 

tok 	218,4 223,3 227,6 38,5 39,2 39,8  

Egyéb települé- 
sek 	. 11.8 ,6 103 L2 86,5 20,9 18,1 15.1  

Itegye összesen: 	566,9 569,6 572,1 100,0 100,0 100,0  

Ebből városok  
összesen: 	213,2 226,2 240,6 37,6 39,7 42,1  

községek  . 

összesen: 	353,7 343,4 331,5 62,4 60,3 57,9  
X Kiskárós 19 3. január 1. óta v ros, a persége az cJs szehasoniit- 

hatóság céljából 1971. jan.1-én is a Wrosok között szerepel.  
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szüntette meg° korábbi fölrajzi , gazd&sági és etnikai különb- 

ségeket, amelyósejátos arculatot kölcsönözneka megyének. 

Jellemző sajátosságai: 

a./ A homokhátság negyvenezer tanyája 

b./ A külterUleti és tanyai lakosság 14o 000 -es tömege 

c./ A szétszórt településszerkezet 

d./ A késői iparositás 

e./ A mezőgazdaság domináló jellege 

Tanulményunk szempont jóból kiemelt  sajátosságként emlí-

tem, hogy a megye lakossága több nemzetiséghez tartozik. 

A magyarok mellett megtalálható, különösen a bácskai 

körzetben és a  Duna  mellékén a német, a délszláv /sokéc, bu-

nyevác, rác/ és a szlovák lakosság. 

Számukat a népszámlálások vagy becslések alapján tart- 

ják nyilván. 

A megyében élá nemzetiségek számbavételével, demográfiai a-

lakulásával a népszámlálásokon kivii]. még senki sem foglalko-

zott a felszabadulás óta. A  megjelent munkák, /Hatvani:Szent  

Istvántól Fel sászentivé ►nig/, tanulmányok,/Varga Mihály :Hem-

zetiségek a megyében kézirat / monogréfiék, /.szak-Bá cska 

mono,_;ráfia, AlTdapest 197::'. Mezőgazdasági  Kiadó/ elfogadták a  

statisztikai adatokat vagy becsléseket, de :mindegyik hozzátet-

te , hogy nem  bizonyos,  hpgy fedik a valóságot. 

„A terület nemzetiségi összetételét megéllapitani nagyon 

nehéz. /irja az )szak-Bácska mono,ráfia/. Az  emberek nyi- 
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latkozatait p1. népszámlálásnál - nem lehet egyértel-

műen elfogadni. Feltehetően valamivel magasabb a nemze-

tiségek arányszáma, mint amit a népszámlálás alapján a 
. 	• 

statisztika kimutat. A különböző összeirások alapján 
r 	t 

ugy itélhető meg, hogy a lakosság 76 fi-a magyar, 14 %-a 

délszláv, 10 %-a német nemzetiség". /8/ 
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2./ A nemz ti ó ek 	 m;& 	 kr 	urnai é . m6d- 

awe,  

Az  =MP  politikai irányelve, hegy z mzetis i politikán- 

kat nem a nemzetisé ek same,  hanem azok a társadalmi politi-

kai konaepci6: határozzák meg, amelyek a lenini nemzetiségi, 

pofitik bál fakadnak. 

"A szocialista nenzetisógi politikáit /olvashatjuk az VSZMP 
i . 

 

mellett müköda kultur?olitikal. munkaközösség állásfog-,  

lalás6ban/ azonban olyan elvi kérdésnek tekintjük, amely 

nem lehet fiavénye a nemzetiségi lakosság számának,ezért 

a mar iznu -ieninizmus nemzetiség politika alapelveit tel- 

jes mért ükben eajét szocialista éllanunkra, saját nemzeti . -
eégi politikénkra ig vonatkoztatjuk". /9/ 

Hazánkban a nemzetiségi kérdés  tehát öesztár gadalmi , a 

azacializmus ópitésének egyetemes feladataival összhangban 

nyer megoldást. 
A3 eszmei - politikai álléefogléló►s mellett azonban a vég- 

rehajtás, a mzgvaláeitbo sziükeégazerüen veti  fel a nemzetisé-

gek számával, ezémgzerü meg::atirozáeével és számbavételével 

kapcsolatos kérdéseket. Ez ez igény országos, de megyei szin- 

ten is jelentkezik. 

Herczeg Ferenc erről a következőket irja: 

„A párt po3.itiká.jánek, a törv6nyes rendelkézéa eknek csak 

akkor  lehet érvényt szerezni, vagy alkalmazásuk feltéte-

leit megteremteni, ha o:.azágoean de  területenként ismer- 
jük a jogosultas számát, wletkor, foglalkozés,3.akolai vég- 
ze tteég, etb. s zerinti mego szlésát". /10/ 
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A nemzetiségek szémbavételér6l, a számbavétel fontosségá- 

ről ds nehézségeiről olvashatunk Dr Hoóz István  tanulmány'  - 

ban is. 

n A nemzetiségi hovatartozás megállapitésára a népszámlá-

lások alkalmával mindig törekedtek, de a többféle módon 

feltett kérdések - anyanyelve milyen nyelven beszél, mi-

lyennemzetiségűnek vallja tusgát -- nem tudták biztosita-

ni a nemzetiségek tényleges száménak, megállapitását,mert 

a, bevallást különböző tényezők mindig befolyásolták. Mi-

vel az érdekeltek bevallása alapján a nemzetiségek számát 

és megoszlását reálisan megállapitani nem lehet, mis mád- 

szert kerestünk. A megyei Párt VB . hat&rozatának megtele-

16en a Megyei.. Tanács VB Baranyában 616 nemzetiségek de-

mográfiai vizsgálatát határozta el." /11/ 

A vizsgálat eredményét a Megyei.. Tanács 1974. november 11-i ü-

lésén megtárgyalta és eredményesnek mondta. 	.', 

Takács Gyula VB helyettes a felmérésről a következőket 

mondja: 

"ennek alapján megbizható módon tudjuk megállapitani a 

megyei nemzetiségi lakosságának számát." /12/ 

Ilyen és ehhez hasonló munkát végeztek Tolnában, Komárom és 

Pest megyében is. 	 .. 

e 	. 

Bács-kiskun megyében is felvetődőtt a nemzetiségi lakos-

ság valóságos létezőmáról szóló adatok negyfoku bizonytalan- 

sága, amely a nemzetiségekkel kapcsolatos politikai munkát 

Hehe ziti /13/. 
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A megyében olyan jellegi.' felmérés, mint Baranyában, - a-

mely a neizetisAgek ezémét, de ráffai helyzetét vizsgálja -

még nem volt. A nemzetis gek létszámát a statisztikai hivataal 

jelentése vagy a társadalmi szervek becslése alapján éll€api- 

tották meg, illetve fogadták el. 

A  hivatalos jelentés és a becslés között lényeges elté-

rés mutatkozik. A legfrissebb statisztika sz 1974-es népszám-

lálds alapján jött  létre, mi.g a becslés 1975. szeptember 30-i 

állapotokat tükröi /14/. 

A.neazetiségi közmlvelód& helyzete a bajai jérésban e. 

előterjesztésben a legutóbbi becslés alapján a következőkép- 

pen alakult a férés nemzetiségi megoszléeaa. 

Szám Község délszlév német összesen 

1.  bosalmd® 25 12 37 

2.  89csbokod 14 27 41 

3.  Fele6azentivén 30 2 32 

4.  Katyacé►r 27 14 41 

5.  Csóvoly 25 20 45 
6.  Cetalja - 32 32 
7.  Hercegszántó 40 - 40 

8.  Oars 35  20 55 

9.  Nemescédudvar M EC 60 

10.  Itété telke .. .. .. 

11.  Vaskut 8 39 47 

A  becslés alapján  a nemzetiaaógek lét ez a'ms a 11 községben 



15 969 fő. Az igy kapott eredmény 6 252 fővel több, mint az 

1970-es népszámlálás által kimutatott létszám, amely 9 717 f6 

és az egész megye német, délszláv és szlovék nemzetiségét ma-

gában foglalja /15/. 

Megyei szinten 40 000-r8 becsülik a nemzetiségek számát, 

ami kitűnik a Megyei Tanács mér emlitett jelentéséből is ,  

"Megyénkben becslések szerint kb 40 000 f6, 

a lakosság 7,2 %.'a tekinthető nemzetiséginek, 

irja a jelenté,8 " /16/. 

Láthatjuk, hogy a két adat lényeges eltérést mutat. A becslés 

által kapott eredmény és a statisztikai kimutatás között 

3- 4-szeres a különbség. 

Miből adódik a differencia ? Hogyan ? Miképp lehetne a 

nemzetiségek megkc5z el itóen pontos létszámát megéllapitani ? 

Ezek és ehhez hasonló gondolatok foglalkoztattak a megyei sta-

tisztikát és a Megyei Tanács jelentését tanulmányozva. 

A baranyai példát alapul véve ugy határoztam, hogy meg-

próbálom a Bács-Kiskun megyében 616 nemzetiségek számbavéte-

lét elvégezni. 

A megyében 416 nemzetiségek helyzetéről, létszámáról a 
} 

XIX. század 80-as éveitől vannak adataink. Ezek a nemzetisé-

gek Ayilvántartését és számbavételét mindig az anyanyelv a-

lapján emiitik. Ezt a formát csak az 1941-es népszámlálás 

módositja, még padig ugy, hogy ez anyanyelv mellett megkér- 

dezi a nemzetiségi hovétertozást is. Tehát az 1941-es össze- 
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• irésnál mér a  számbavétel  bipoldris, amely egy objektiv vi-

szonylag könnyen ellen6rizhet6 ás egy ezubjektiv tényez6b61 

All. 

Vizsgáljuk meg, vegyük alapul az 1941-es adatokat-a 

megyében  található  és nyilvéntartott 20 nemzetiségi  község  

és 2 Um' adatait. 

Az anyanyelvi  besorolás  szerint /1941/ a  következő  képet kap- 

juk: 

Név ‚telep  

véres 

• 

jelenlévő 
összes 

né es é 

• 

magyar vére t 
Mil- 
szdáv 

Községek 

Vérosok 

79 916 

1 

32 237 

1 	28  

38 010 

.2 	2 

8 285 

082 

Osszesent 125 100 73 565 40 333 9 367 

/17/ 



	

1116 8,4 	2  

	

493 24,- 	1  
1335  26,7  

19 0, .6  

59 6,6  
576 13,5  

28 1 .,--  
47214,5  

616 21,6  

	

1047 23,4 	- 

1328 30,-  

	

218 4,6 	 . 

1082 3,4 70  

- 	- 	~ ~826 45,5  

IMO 

- 

• 
 

1  

963 27,9  

2  OW 	 IMP 

2 	14 . 0,5  

9 0.3 . ~ 	 . 

1  Ole 

-  

9,367 	1,058  
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A nemzetiséFYek anyanyelv  szerinti megoszlása nemzet3ség~. l~özsé-  
ganként az 1941-es  népszáw163.áskor. 	 , 

Község 	
~ A n. a n 	e 1 v 

8 ösasz 	magyar % német %_ . 	szla- népessé_~_  ~ 	 szláy '  % ~~ % 
..~ -   

Báes-  
almás 	13 510  5 311 39,9  6870  51,6  
Csikéria 	2 050  1 164 56 ;8  390  19  
Katymár 	4  992  1 183 23,7  2470  49,5  
Kunbaja 	2 920  516 17,7  2385  81,7  
Mátételke 	893  793 88,8  40  4,5  
BéEsbekod 4 262  2 148 50,4  1531  35,9  
Csátal ja 	2 758  312 11,3  2415  87,6  
Csévoly 	3 253  916 28,2  1863  57,2  
Pelat5-  
aztiván 	2 849  1 840 64,6  391 13, 7  

Cara 	4 473  73.6 16,- 2709 60,-  
Szántó 	3 493  2 073 59 ,3  81 2,3  
Ilaskut 	4 705  638 13,6  3846 81,7  
Ba ja 	32 309  28 626 88,7  2364 7,1  
Dumaegy- 
háza 	1 83.3  980 $4 ,1  7 .0,4 
Hart a 	5 815  2 181 37,5  3574 61,5  
Bítya 	3. 555  3 553 99,1  
Dusnek 	3 456 . `2 485 71 ,9 6  0,2  
Hajós 	5 313.  1 062 20,-  4246  79,9  
Miske 	2 813  2 787 99 ,1  10  0,4  
Nemesnád- 
udvar 	3 097  532 17,2 2555 82,5  
Császár-  
töltés 	3 670  1 047 28,5 2621 .71,4  
Ki skórö s  1 875  12 702 98,6  19  0,2  

ősezese 125,104 73 565  . 40,333 
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A táblázatbál kitiUnik, hogy 1941-ben az anyanyelvi beso-

rolás alapján a nemzetiségek a következő arényban találhatók 

a megye teriile téns 

A németek 	32,24 % 

a délszlávok 	7,47 % 

a szlovákok 	0,96 

az egyéb nemzetis gekhez tartozó 0,53 %-lék. 
A magyarok 	58,80 %-ot alkotnak. 	. 

Tehát, ha csak az anyanyelvet tekintem a nemzetiséghez, il-

letve a nemzetiségekhez való besorolás alapjául, akkor - 

- az 1941-es adatok szerint - a vizsgált 20 község és 2 vá-

ros összlakosságának 41,20 %-át nemzetiséginek.tarthatom. 

Azonban ha azt is figyelembe veszem, hogy a községekben 84, 

a városokban 99, az összlakosság 89 %-a beszéli anyanyelvén 

tul a magyart is, mindjárt más összetételt kapok. 

Az 1941-es népszámlálás szerint a magyarul tudó lakosok szá-

ma a következő: 

Név fő 

Községekben 67 149 84 

Városokban 44 783 99 

összesení 111 932 89 /18/ 

Felvetődik a kérdés, helyes-e csak az anyanyelvi besoro-

lást alapul venni a nemzetiségek létszámának megállapitásánél, 

amikor az uralkodó nemzet nyelvét 89-99 %-ban beszélik. 
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A  magyarul tudók száma és aránya nemzetiségi községenként 

az 1941-es népszámláldskor. 

kö zség magyar  %-ban  magyarul tud %-os arány 

BEicsalmás 

Bácsbokod 

Bátya  

Osászdrtöltés 

esdtalje 

Osávoly 

Csikéris 

punasgyháza 

Dusnok 

sőszentivén 

59 	12 095 	90,9 

79,7 	4 168 	97,8 

99,9 	3 555 	100 

76,4 	3 243 	88,4 

18 	1 553 	36,3 

53,3 	2 692 	82,8 

83,7 	1 968 	96 

99,5 	1 776 	98 

99,1 , 	3 290 	95,2 

,88 01 	2 786 	97,8 

Gaza 	48,6 	2 969 	66,4 

Hajós. 	37,5 	3 857 	72,6 

Bartel 	76,? 	5 309 	91,3 

Heraegszálató 	78,9 	3 183 	91,1 

Katymér 	61,3 	4 005 	80,2 

Kunbaja 	30,4 	:1 772 	60,7 

MAtételke 	97,6 	880 	98,6 

Miske 	99,7 	2 813 	100 

Eamesnádudvar 	41,6 	2 150 	69,4 

Taskut 	31,1 	3 885 	65,6 



nemzeti®ég  
magyar német délszláv 	szlovák egyéb 
tő 

Né v 

fó 	fő 	fő 	fő 
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Anyanyelvének vallhatja az egyiket, a másikat is. Az egy 

nyelvet beszélőknél teljes pontosséggal eldönthetem a nemzeti-

ségi hovétartozást. Az anyanyelv egyenlő a nemzeti vagy a nem-

zetiségi érzéssel.. A két nyelvet beszélőknél ez a tényező nem, 

vagy nem mindig esik egybe. 

Érdekese eredmény mutathatd ki a nemzetiséghez való tarto-

zás vagy vállalás kérdésében is. 

Az 1941--es népszámlálás szerint az összeirtok 75,56 %-a 

vallotta magát magyarnak, 22,59 %-a németnek, 1,16 %-a dél-

szlávnak, 0,69 %-a szlováknak és 1 fi-a egyéb nemzetiséginek. 

Ezt a következő táblázattal szemléltetem. 

Községek 

Vdrosok 

összeáen: 

51 040 

43 565 

26 

1 

900 

282 

1 389 

6 

4 

16 

. 

94 605 28 272 1 458 20 745 /19/ 

Ha összehasonlitom az anyanyelvi besorolást a nemzetisé-

gi havatertozéssal vagy véllaléssal, lényeges eltérést ta - 

pasztalok a két tényező között. 

Az anyanyelvi be sorolás szerint 41,20, a nemzetiségi ho-

Vatartozás alapján mér csak 24,44 % a nemzetiségi lakosség 

száma. 	 . 

Vajon a két szám /50 902, 30 350/ vagy /41,2o % 24,44 T/ 
kiízül melyiket tekintsen autentikusnak,hiez mindkét esetben 
ugyanazok a személyek vallottak anyanyelvükről,nemzetiségük- 

ről ? 
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A nemzetiségek száma nemzetiség válialés szerint községenként 

1941-es népszámláláskor 

Község neve magyar német délszláv szlovák 

Bá cs almás 7 849 5  253  202 - 

Bácsbokod 3 396 857 5 - 

Bátya 3 350 2 - - 

Császártöltés 2 803 866 - 

Csátalja 496 2 237 24 - 

Csávoly 1 735 1 466 50 - 

Csikéria 1 716 307 24 - 

Dunaegyháza 1 804 5 - 4 

Dusnok 3 424 -, - - 

Felsőszentiván 2 509 172 167 - 

Gars  2 175 2 207 91 - 

Hajós 1 989 3 321 - - 

Hart® 4 458 1 347 - - 

Hercegszántó 2 755 40 697 - 

Katymár 3  063  1 846 83 - 

Kunbaja 889 2 031 - - 

Métételke 872 18 2 - 

Miske 2 806 6 1 - 

Nemesnádudvar 1 288 1 809 - - 

Vaskut 1 463 3 200 41 - 



-24- 

Mik azok a tényezők, amelyek determinálják ugyanazon sze-

mélyek álláspontját, nemzetiségi hovátartozásukat illetően. 

Dr.Ho6z István erről a következőket írja: 

„Mjvel a nyelvtudás meghatározása objektiv alapon 

történik - még akkor is, ha fokozatai vannak - az 

egy nyelvű népességnél az anyanyelv jelentette egy-

ben a nemzetiséget is. Amint azonban kezdett a két 

- vagy többnyelvűség elterjedni a nemzetiséghez tar- 

tozó népességeknél is - vagyis, amikor már egyenlő-

en vagy csaknem egyenlően beszélték felre nőik nyel-

vét ás a magyar nyelvet - a népszámlálás alkalmával 

bevallott nyelvnek korábbi egyértelműen minősitő 

funkciója megszűnt. Kelet-Európa országaiban mér a 

multban és a jelenben is eléggé általános jelenség 

az, hogy a nemzeti vagy nemzetiségi érzés nem azo-

nos az anyanyelvvele /20/. 

A felszabadulás után tartott népszámlálások, ö$ szeirások 

a nemzetiségek számának hullámzását s általában csökkenését 

mutatják. 

Az 1949-es 3 108 /21/, az 1960-as 13 467 /22/ az 1970- 
. 

es 11 414 fő nemzetiséget tart nyilván /23/ 

Az 1941-es népszámláláshoz képest mindhárom esetben - 

többszörös csökkenést találunk. Az 1947-ben történt kitelepi-

tések bizonyos foku magyarázatot adnak az „apadásra", de i-

lyen nagymérvit kitelepités nem történt a megyében. 



25-  

nemzetisd.;e; sztSma és "'-os argnys az 1949 -es zé,;szkata6skor  

anyanyelv nt3pess6 ;. PVrf:z nS  

mALymr 531 757 231 726 3©~ 025 99,1  

szlovn: 54 23 31 °  

n;::tet 359 143 216 0,1  

dé18z16v 2 695 1 243 1 443 0,7  

óvi i.époz€m1636sico.r ainyanyely és ny°elvisiwret szerint  

ryilv`nturtott fmmzeti a6,jek TWc3Kialun 	:  

német 	7 548  	 . 

dél$z1e.v 	5  762  

s tL3. ov e k 	157  

sszesen.: 	13 467  fő  

iz ne:zetis.: ;̀ek mazöse1kss az 197J_-es répsG4m1tl (  s  szerint  

mer4,::1)£t3  

r:Émct 	5  162 fe 0,9 '  

délszlev 	4 257 fő 	0 ,7 '7.  

samta€k 	29 -2, 	0,1  

ássz Iie22et2 , su=1)51  

:, ,Lrqet 	45,23  

2'é1sAtv 	37,29  

s zlov%?s 	2,61 . .. 

e,sy b 	14,37  

német, a1sz16o c:s ,#z:.o51a" 7g 9717 fó, az ösaznemzet°ség 34,25 R'-s  
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Az 1949 - 60 - 70-es népszámláláskor : a németek, a 

szlovákok, de még a délszlávok is,  magyarnak, magvar anya -

nyelvünek vallatták magukat. 

A népszámlálási bevallások megyénkben is irreálisak vol-

tak, mert pl: Miskén ás Bátyán, ahol a szlovákok ás délszlá-

vok laknak, az 1970-es népszámláláskor senki sem vallotta ma-

gát nemzetiséginek. 

A megyében szlovák településként nyilvántartott Kiskőrösön 

17 /0,1 %/, Danaegyházán 129 fő /7,1 %/ vallotta magát szlo-

vák anyanyelvcinek. A német ajku Császártöltésen 11 /0,3 %/, 

Hartán 58 /1,2 %/, a délszláv Dusnokon 44 fő /1,1 %/ nemze-

tiséget irtak össze a népszámláláskor. 

Tehát a hivatalos statisztika alapján a nemzetiségek a-

nyanyelvükhöz /különösen a két vagy a több nyelvet beszélők-

nél/ vagy nemzetükhöz való tartozása nem örök, hanem váltos-

tatható választható adottság. Az egyén, a szubjektum vagy a 

kollektivum elhatározásán, választásán mukik. Ezt pedig lé-

nyegesen determinálja, kedvezően v agy kedvezőtlenül befolyá-

solja mindig az adott társadalmi politikai viszony is. 

Különösen vonatkozik ez megyénkre, ahol a nemzetiségek 

földrajzilag nem egységes összefüggő, hanem szétszórt telepü-

léseken élnek. 

Ez a magatartás nem változott lényegesen az 1949 - 60 - 

70-es népszámlálás alkalmával sem. A megyében élő nemzetisé-

gek /de ez jellemző országosan vagy kontinentálisan/ mikor 

ugy érezték, hogy a gazdasági vagy más céljuk elérését nem-

zetiségi hovatartozásuk gátolta, letagadták választott nem- 
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zetiségüket. A példaként felhozott statisztika is ezt repre-

zentálja. 

A jelenleg érvényben lévő statisztikai módszerek /össze-

irás, népszámlálás/ lehetővé teszik a külső tényezők által 

meghatározott, befolyásolt szubjektiv válaszok adását. Ezért 

az igy kapott eredmények, számok, adatok nem autentikusak, 

nem mutatják a tényleges valóságot. Kétkedést inditanak el a 

kutatókban, a szakemberekben, sőt még a laikusokban is a nem-

zetiségek tényleges létszámát illetően. Ennek kiküszöbölésére 

a meglévő módszerek mellett, országonként, de kutató csopor-

tonként is más- és más módszereket dolgoznak ki és alkalmaz-

nak. Legelterjedtebb módszer a kutatók által végzett és kül ő 

jelek alapján történő besorolás. 

Kánnyebb azokban az országokban e munkát elvégezni, ahol 

a külső jelek adottak /bőrszin, névviselet/, más a helyzet a-

zokban az országokban, ahol a külső jelek hiányoznak, illetve 

kevésbé mutathatók ki a nemzetiségek körében /24/. 

A mi megyénk is ebbe a kategóriába tartozik. Az évszáza-

dos együttlét, a vegyes települések, házasságok, a közös mun-

ka, teljesen vagy részben kiegyenlitettéka különböző tulaj-

donságokat, homogenizálták a szokásokat, a hagyományokat. 

Igy hét amikor a megyében élő nemzetiségek számát meg - 

határoztam, abból indultam ki, hogy az 1949-60 és 70-es nép-

számlálási adatok csak irányadók lehetnek. A nemzetiségek 

számát az érdekeltek bevallása alapján reálisan megállapita-

ni nem tudom, más módszerekkel kell a munkát elkezdeni, el-

végezni. 
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Jrg lbatározta.a, hogy  a resole, a helyi viszonyokat jál is-  

mkra eite való br=8oralás vagy =In6s,- tés mddszerét gál:.iaztaar,  

alkalmazom, hisz ezt a baranyaiak ar sikerc3aen kf prőbfilták.  

Azur3ca mezkezdéséhez 3 fontos feltételt kellett biztosi- 

tanom:  

Bl esz5r 6aezetl vitan.i azokat a kér&saicet, teewtlspokbt :, aze-  

1yekkel a felmérést magkezdhetQm, 8z eV:atdcat r0Ezihetea, ős  

az értdkelé-st mdrhatem /K6 zsk -$ elmdr4se me11éke :we/.  

rAea:szor meg kellett alaácit,an.om azokat a brigádokat falvan-

ie6nt, a:rel,yek mw-:ic6nhaz se:;iteéget tuftsk sdni, a besorolást,  

a min6sit6st glvé;zik. itt elsásorbaa is volt tanitvvámiaisara  

tésas: z-  odtam, akik lcészségesqn aegitattalc. 2-3 t5a csoporto-

kat al.skitottan a:.dkw61, akik a falut jól iessaacika a?juk,  

nagyapjuk, éa az ids;s4bbek rá,vén. Azután ttáaaaicéat, s3emá3,yen-  

ként és ecalá.do.xként clvá,GeztGk a f$3 ~.mérést. Majd tieszeaitet-  

tUk a  It € We l ap ak. at.  

A 1eenagysbb problé .drt a 3 	fvltétsl biztflsitdsa, a  

besorolás ezemontjsi. okozták. Ebben a munkában se: ;i.tQttelc   

Rods tausér ur utmutstésai.  

Arra. t5rekedt ~,l:i., 1;ozy  a: i1745eiten oze. ;so ;t;;rai objeictivak,  

mfs4k által is elle.',Grizhetdek én aau::k.i, a méris megiamit].á-  

s•..re is  alkeimandc leg4Qo7c.  

:;zért a ne=zetie6ohez valS áosareláendl a k3vetlrez4 szem-

pontokat vette:: ; ig,i elembe  

a./ As  agysrye3.v iarz;:ereto, heszadl ata, é? daQ  

b./ A lk:eeáomazá.s /két é̂ eneráciés távlatra/  

c./ A mzosesok, halvo.:.ersya_: segtektáea, ápolás, 61ese  , 

d./ ` falusi kazUsséj vaemínye, rsagatert6sa  
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Ugy goadoloce, hogy o stsevontot tis as a addaser, away 
a veld balysetst biteleas17)ben ttEkrözi • mint z addig vagy as 
algal oltialakoa ral.vrizolt el4tellaok •  objektiv. A falu s  a nos-
tatis‘gi to pals' 2._&6 ember* satal is falisaterhatd j. 

tirtuaoksti nyagezik. 
A kapott &data eilendrithetők •  da /nun utola6 so 

ot6r48 esegisaatelhotd. 
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Az 1970-es népszámlálás szerint Bács Kiskun megyében a népes- 

ség anyanyelvi megoszlása a következő formában mutatható ki : 

Megnevezés A 	népessUg 
s zama megos zlas a 

Német 5 162 0,9 

Délszláv 4 257 0,7 

Szlovák 298 0,1 

Magyar 562 595 98 

Egyéb 

Összesen: 574 009 100 % /25/ 

Községek és városonként ez a következőképpen alakul: 

/a mellékelt statisztika, a köv. oldalon/ 

Az anyentyelvi besorolás szerint /a magyarokat kivéve/ 

nagyobb létszámban németek, délszlávok, szlovákok, tehát 3 

nemzetiség él a megyében. 

Az össz nemzetiségen belül a németek 45,23, a délszlá-

vok 37,29, a szlovákok 2,61 %-ot az egyéb anyanyelvűek 

14,87 %-ot alkotnak. 

A három nemzetiség /német, délszláv, szlovák/ 9 917 fő. 

Az össz nemzetiség 84,25 %-a. 

Mint már emlitettem, e besorolás a személyek választha-

tó anyanyelvén keresztül történt. Az előzőekben arról szóltam, 

hogy az anyanyelv választása a két nyelvü lakosságnál mindig 

a szubjektumtól függ, ezért kizárólag az anyanyelvet nem te-

kinthetem döntő kritériumnak. Az  anyanyelvi bevallás alapján 
a nemzetiségek számát meghatározni nem lehet,vagy nagyon nehéz. 
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-  

-  

1 - 1  - 

165 11,3  - - 

1 -  1  -  

3734 5,6 140 0,2 

250 0,7 31 0,1 
3 0,0 17 0,1 

253 0,5 48 0,1 

3987 4,8 188 0,2 

5,6  

11,4  

10,9  
13,8  

12,9  

29,1  

27,5  
28,4  

4,3  
48,6  

28,4  

0,1  
7,2  

1,2  

6,7  

1,3  

0,3  

12 , 3  

1,9  

12,2  

1,9  
0,2  

1,4  

10,7  
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A né.esé• száma  elv szerint 1.70 'apuár l.kö zsé•enként /26/  

 

.Községek  
neve  

Népes- 	Délszláv 	 'éae t,d - 1-  Szlovák  
szláv,szlov.  ség 	a  n y a n y e l v ü ek 	 a.ny-ek.%-os  száma száma 	%-os száma 	sauna %-os megos ziása  

B~ csalmi~ s 	9 025  201  2,2  

Bácsbokod 	3 744  226  6,0  

Csátaljza 	2 156  221  10,2  

Csávoly 	2 580  145  5,6  
Fel sőszént- 	2 

ivázi.  487  77  3,1  

Gera 	3 542  415  11,7  
Hercegszánt6 3 408  37  1,1  

Katymár, 	3 488  151  4,3  
Mátételke 	1 093  6  0,5  
Nemesnádudv. 2 662  1 291  48,5  
Vaskut  . 	 4 291  1 069  24,9  

Bátya 	. 	3 024  
Dunaegyházá  1 825  3 0,2  

Dusnok . 	 3 885  2 0,1 

Hajós 	5 113  345 6,7  

Harta 	4 726  58 1,2  
Miske 	2 390  r  

Császámtölt. 3 720  11  0,3  

Cs'i. kéria 	1 458  14  1,0  

Kunbaja- 2 248  41  1,8  

Községek  
összesen 	66 865 4 313 6,5 

Baja 	34 650 392 1,1 
Kiskőrös 	13 929 7 0,1 
Városok  
Összesen: 	48 579 399 0,8 

Megye 	83 összesen:  229 4 712 5,7 
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A nemzetiségek aute-tikueabb számAnak ne.g€llapit€sa érdekében  

kier;EsLitő adatgyüjt,st végeztem 20 nemzetisti3i községben.  

Ennek  erec3zényét a következ6 téblj at mutatja :  

A 20 10zsGg összlakosskg4 /1975 XIZ.30/ 66 453 fi.  

8bbbl német  14 464 21,76  M  

dastil.év 11 560 17,39 %  

szlovék 2. 758 4,14 n,  

A nemzetis:"zek létszéma 28 782 fő, a 20 község összlakosse-  

g€na!s 4301 Ara.  

A nemzetisé:ekból a németek 50,25 `", a dc:le:lévok  

a szlov;5kok 9,59 7,-ot képviseinok.  

Kiizsgen.ként a felmérés eredményei a küvetkezó oldalon tal.él-  

hat;:k.  

A kétfele módszerrel kimutatott adatok között a kalönb- 

ség azembetunó, amit a következőkben lehetne összefozlalni:  

Először az anyanyelvi besorolás e1 ap ján a vi zssél t kö zséjek  

ásszl.ako:<ságének 12,2, a minósités alapjen 43,29 tekint-

hető nenzctisé;inek. A bevallás aemzetisé.,erként is vtltozó.  

Mésod9zor az 1970-es rész5mléldekor a  németek 2/3-a,  

/1970 év népszá:il.é1ás 1976  besorolós  

2_162 fó  1-  464 fő  

9 302 fó/  

a eI1 szlévok 2/3-a  

/1970 év népsztmlélás 1376 besorolós  

4 257 f8 	 12 ,~83fő 

8126 fó  
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A nemzetiségek száma községenként a n,:sorolás szerint  

/1971)/  

Község neve Népes 
s8 
szerva  

német  
dél- 
szlóv 4  

 v~°-  
Van zetisé-  

`~' gek :"-os  
Q19;;03 21ésa 

:~~a ~csan• 
Becsalmás 9025 1083 12 t  2256 25 V, 	_ - 37 %  

Hácsbokod 3646 729 20 ''.3 401 11 % 	- - 31 '',  

Bet!a 3024 - - 2000 65 Z 	- - 65 %  

Cstlszértültés 3720 2560 70 % - . 	- - 70 %  

Csétalja 2156 690 32 % - - 	- -, 32 N  

C3ávo1y 

~is~.kC;r iQ 

2530 

- 

516 

- 

20 % 645 25 % 	-  

.. 	.. -  

45 % 

Dunae ,„aháza 1087 - .. .- - 	1500 30 80 %  

Dusnok 3885 - - 1863 48 % 	- - 48  

Felsgszeativán 2487 199 2 443 30 Z - - 32 %  

Gars  3520 352 10 ~~ 704 20 % - 30 %  

Hajós 5113 3067 60 X -  - 	- 6t} % 
 

- 

Harts 4533 1626 35 T - - 	- - 35 %  

Herce,gszéntó 

r~ Katy,ár 

3450  

3488 

.. 

483 

- 

14 % 

1363 

942 

40 N, 	- 

27 S'.5- 

- 

- 

40 %  

41 :'~ 

Kunbaja 2300 350 15 73 OP 10. 0* - 15 a  

látételke 2390 - - 717 30 7* 	- - 30 %  

Miske 	. 2390 - - - - 	1252 52 % 52 %  

Nemosnédu:v-r 2517 1515 60 - - - 60 ;r. 

Vaskut 4292 1287 30  % 226 3 N, 	_ - 33 !y  
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a szlovákok 9-szerese 

/ 1970 év népszámlálás 1976 besorolás 

298  fő 	2 758  fő 

2460 fó/ 

vallotta magát nem magyar anyanyelvünek. 

Harmadszor a statisztika alacsöny /11 000/, az alkalmazott 

becslések tulmagas létszámot /40 000/ állepitottak meg. 

Megyénkben a nemzetiségek létszáma nem haladja meg a 

40 000-et, de a 11 000-nél jóval több. 

Kutatásom és a kapott eredmények alapján a nemzetiségek 

létszáma 30 - 31 000 fő, amelyhez Baja és Kiskőrös városok 

nemzetiségi lakosságát is hoz zászámitottam. 

Az  eredmények autentikussága érdekében 9 nemzetiségi 

községben részletes felmérést végeztem. Megvizsgáltam a nem-

zetiségeket, korcsoport, családok ős családtagokkénti megosz- 

lásban. 

A9 község közül 5 német és magyar, 2 német, délszláv 

és magyar, 2 délszláv és magyarlakta telepfilés. A felmért 

községek a következők: Nemesnádudvar, Hajós, Harts, Császár-

töltés, Bácsbokod, Felsőszentiván, Ku nbaja, Bátya ős Dusnok. 

A borcsoportonkénti megoszlást a minősités szerint az 

alábbi táblázat mutatja. 

Anyanyelv szerint az 1970-es népszámláláskor: 

koreso•ort n met ó d^lszláv ;a szlovák % 
o - 14 569 11 391 9,2 19 6,4 

15 - 39 1 175 22,8 1 043 24,5 70 23,5 
40 - 59 1 605 31,1 1 391 32,7 82 27,5 
60 - X 1 815 35,1  1 432 33,6  127 46,6  
Összeseni, 5 162 4 257 298 
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Az 1 76-es  év besorolás  szerint  9 nemzetiségi közsé ben 

korcsoport német % délszláv % 

o - 14 1 680 16,72 184 3,9 

15 - 39 3 289 32,74 1 603 34 

40 - 59 2 955  29,39 1 563 33,3 

60 - X 2 129 21 L15 1 357 28.8 

Összesen: 10 046 4 707 

1970-es népszánlélás anyanyelv szerint férfiak : 

korcsoport 

0 - 14 

15 - 39 

40 - 59 

20 X 

Összesen: 

német délszláv 	% szlovák 

284 	12,7 

563 	25,7 

697 	31,2 

___6132___2212__  

184 

514 

628 

631 

9,4 

26,3 

32,1 

X2,2  
100 % 

12 

33 

46 

46 

137 

8,7 

24,1 

33,6 

33.6 

100 % 2 233 	100 % 1 957 

.41 _1 	besorolás szerint, 9 községben férfiak  : 

korcsoport német % délszláv 

0 - 14 859 17,3 71 3,2 

15 - 39 1 671 33,9 783 34,3 

40 - 59 1 407 28,4 758. 33,3 

60 - X  l 006 20.4 665 29,2 

Összesen: 4 943 100 % 2 277 100 % 



ezlova 

4,3 

23 

22,4 

7 

rt 
36  

1970-ea r;OPIL264114.4-inVankYav-9...ze.ri4t 1,14/k 

1.1101.4mkawill.1001 1•10.07MIN 

korcsoport ndmet daszlitv 

0.14 2e0 9,7 207 9 

15 39 (51Z 20 •9 529 23 

40 - 5? 903 31 763 53,2 

6'°  X 

Osszesens 	2 929 100 AA 2 300 100 % 161 100 

Az 197fos Wsorolds szerint, 9 közs4uen 

01111116111■04.4....1., 

komsoport 
OWmftlmmw..w4mdwe,t,tc.w.*.y....mwopo.am.. 

0 - 14 

15 4- 39 	1 

40 - 59 	1 

Osszesent 	5 

afloat dasz161, 

821 

618 

546 

103 

60  " X  

1C,2 

31,6 

30,3 

100 : 2 

113 

820 

805 

430 

4,8 

33,4 

33,2 

100 % 

A Opott eednyek a1upj6n megalvithstom, hogy a 

nemzotisézeket 118nifenee,ti a ?dOregedds. A osimstok 

/0-14 1:.:-39/ 4 dvestri, ez Baez ndmets6g 49.46 %-dt 

adja. 

4E1sz1tvokna skorosoportok ldtstdmtnak csOldam4- 

sét, a e4ermektelsn csalddok nacyárdnydval magyar4zom. .A 

oselddok vizsgőlat6nU ezt 7-osan is kimutat. 



" 
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A németeknél 3157, a délszlávoknál 1488 családot vizs-

gáltam: 

Fe1s8e6ntivenon a családok 8,79 

Nemesnádudvaron 56,56 

Hajásón 	 " 41,14 

Kunbajén 6,97 

Bácsbokodon 17,99 %-a német. 

Bácsbokodon a családok 	8,91, 

Bátyán 

Dusnokon 

Felsőszentivánon " 

67,91 

54,37 

17,81 %--a délszláv. 

A német és délszláv lakta Báesbokodon 26,8, Felsőszent-

ivánon a  családoknak 26,60 %-a nemzetiségi. 	 . 

	

A 3167 német családból 11,84 % gyermektelen, 43,73 	1, 

34,60 %-a 2, 7,48 %-a 3 és 2,35 %--a 4 gyermekes. 

A 858 délszláv családnak 51,16 %-a gyermektelen, 17,48 %-a 1, . 

22,14 %-a 2, 7,10 %-a 3, 2,12 fi-a pedig 4 gyerekes. 

!egáliapithatá, hogy mindkét nemzetiségnél az 1 és 2 gyer 

mekes családok vannak tulsulyban. A németeknél 78,20, a dél-

szlávoknál 39,62 %-os az arányuk. 

SzembetUnó, hogy a délszláv családok 51,16 °-a gyermekte-

len. /Véleményem szerint ezzel a ténnyel magyarázható, hogy 

e ne ...zetiségnél a 0-15, 15-29 korcsoport létszáma lényegesen 

kevesebb, mint a németeknél./ 

A családok 70-'0 %-óban 1, vagy 2 generáció él együtt, de 

mindnyájan önálló háztartást vezetnek. 



A osaládok és a tagok részletes kimutatása falvanként és 

nemzetiségenkén.t 

Német  családok és csalátdtaksok. 

sal. 
Községek 	gxerm. 1  gr.  

,C8. 

2.gy. 
08. 

3.gy. 
08. 08. 

v882. 

relsőszent- 
ivén 28 22. 27 3 0 79 

Nemes-
nádudvar 109 104 139 48 22 422 

Hajós 30 275 213 14 532 

0s6szár- 
töltés 28 . 695 92 4 

Xunbaja 12 20 4 7 43 

Harts 252 583 162 45 1044 

Bétesbokod 180 26 20 2 - 17,99  228 

Osszesen: 375 1 3e5 1096 237 74 3167 

56- 1 56 

41,14 

desz. 

OS . 

8,79 

6,97 

Délszláv családok ós  családtagok  

Községek 	Osal, 
aerm. 

nélkal 

1 gy.,  

08. 

20321. 
08. 

3.gy. 4.gy. 
08. 	086 

össz. 
% 

össz• 
es• 

Asesbokod 92. 12 10 0 	• 114 8,91 

Báltys - - .... - - 630 67.91 

Dusnok 279 111 135 43 16 584 54,37 

Felsőszent- 
iinin 68 25 45 18 4 160 17,81 

összesent 439 148 190 61 20 1 488 
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3./ A nemzetiségek  területi me  osz'lésa y,,,számuk és  ern.wk  

a megyében  

A nemzetiségek terl.eti megoszlása történelmileg megha-

tározott földrajzilag körülhatárolható. Területileg mind 

létszámba, mind arányban a bácskai körzetben találhatók. 

Jelentős nemzetiséglakta terület még a Dunamellék, néhány 

települést találunk a homokhátságon is. 

A nemzetiségek területi elhelyezkedését jól ' megfigyel- 

hetjiik a következő térkép-vázlatón. 	 . 

A bemutatott rajzból is kitiinik, hogy a községek elhe-

lyezkedését három csoportra oszthatjuk s 

Első kategóriába sorólom azokat a ká zsgeket , amelyek 

nem határosak más nemzeti községekkel, hanem mind magmaros 

nemzetiségi sziget foglalnak helyet a magyar nyelvit községek 

„tengerében". 

Ide ' sorolom 3 .ipaegyháza , Marta, Kiskőrös ás Csikéria 

községeket. 	. 

A második kategóriábá tartoznak azok a községek, amelyek 

nemzetiségi ás magyarlakta kézségekkel is határosak.Ezek a 

Dunamellék, a Homokhátság ' déli, á %eskrai körzet északi ré-

szén foglalnak helyet. E hat község Bátya, Dusnok, Miske, Ha-

jós, Nemesnádudvar ős 'Császártöltés. Területükön németek, 

szlovákok ős délszlávok laknak. Megfigyelhető, hogy három 

„Tiszta német . „  ajku település van e körzetben. Ez kapcsolatun-

kat, együttmüködésiiket elősegiti.: A megye német ajku lakossá-

génak 49,38 %-a él e három . faluban. . . 	 . 





A  harmadik  kategóriába a Bácskai körzet nemzetiségi fal-

vai tartoznak. Itt a nemzeti községek egy egységes telepit-  

lést mutatnak.  

A törzet északi részén * Csávoly, Pelssászentiván, Mátételke,  

Bácsbokod és Bácsalmás, középső részén Vaskut, Caátalja ,  dé-

li részén Katymár, Gera és Hercegszántó fekszik.  

A megye községeinek 18,87 l-a nemzetiségi telepfilés, amelyből  

a bajai. járásban 	52,38,  
a kalocsai, " 	25  

a kiskunhalasi " 	9,52  

és a kiskőrösi " 	7,69 % találhaté.  

a nemzet  é P i 	e11  

.iárásonként:  

Járás  Nemzetiségi 	. 	Magyar  
k8za_é • e  

Baja  

Kalocsa  

Ki skunha7.  as  
, 

Kiskőrös  

Kecskemét  

Kecskemét város  
körn~yék  

Kiskunfélegyháza  

52,38 %  

23,- %  

9,52 %  

7,69 %  

VIM 

47,62 

75,- 

90,48 

92, 31 

100 

100 

 	 106}  

zerint  

ssazessen  

% 	100 %  

% 	100 "  

% 	100 "  

% 	100 "  

% 	100 "  

% 	100 "  

% . 1mil_  . 

Összesen: 	 18,87 % 	81,13 % 
	

200 % 	-  

A nemzetiségi községek /11/ több mint fele /52,38 %/ a  

bajai, 1/4-e, a kalocsai járásban van.  
Ez vonatkozik a nemzetiségi lakosság száméra is.  
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A megye /23,782 fő/ nemzetiségi lakosai Isözül. /14,553/  

50,58 16 a bajai, /11,314/ 39,30 7 a kalocsai jérásbaa él.  

A bajai járés 3sszlefrosságénak 36,3, a kalocsaié 54,13  

% a nemzetiségi.  

A nenzetiséUi lakosok; me,soiszlásé .t sZerr31ateti a követ-

kező tebláazat :  

J€rás 
Nmes-  
ség  

s ztima  
ögBZ.  

Né-  
met  

Dél -  
s.,lóv  

3zlo-  
vák  

~ tIsz-  
szesen  

Baja 

Xalocsa 

Xiskun- 
hál ts  

kiskő - 
rös  

39,551 

20,532 

2,300 

3,720 

6,861 

4,693 

350 

2,560 

17,34 

22,47 

15,21  

68,82  

7,697 

3,863 

Walt  

19,46  

18,50 

_ 
2758 

Y 

13,2 

Y 

36,8  

54,18  

_  

:fsszesen: 66,453 14,464 21,76 11,560 17,39 2758 4,35 43,31  

A neirizetistigi falvak, községek  a megye nagyobb lélekszá-

mu településeihez tartoznak, igaz a nemzetiségek arénya fal-

vanként változó. Olyan település, amelyben egyféle nemzetiség  

Cl, nincs a me yében. Yér€sem és besorolásom szerint viszont  

vannak olyan falvak, amelyekben a nemzetiségi lakosség a 80,  

70, 65, 60 ''-ot is eléri.  

A vizsgált 9 település köz:1 csak egynél 15 , a többinél  

70, 65, 60, 60, 48, 31, 32 és 35 .:' a nemzetiségek ará-

nya. vzck a községek 2-5 ezres lkkosu közséfek közé tartoz -  

nak.  
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A nemzetiségi községek:  

15 %  1001 - 2000  

30  2001 - 3000  

35 %  3001 - 4000  

4000 - 5000 és  

5000 feletti települések.  

Valamennyien gazdasági centrumok, önálló tanácsi egysé- 

gek.  

Számuk és arányuk ara gye magyar ajku községeihez viszö  

nyitva a következőképpen alakul:  

A községek száma népességkategória ás nemzetiségi jelleg  

szerint /1976/  

Nemzetiségi  
jelleg  1000 

1001 	2001 	3001 	40001 
2000 	3000 	4000 	5000 

5000  
X  

Össz  

lakosu községek száma  

Nemzetiségi  
községek  

Magyar  
községek  

Összesen:  

	

3 	6 	7 	2  

	

22 	22 	12 	11 

2 

12  

20  

86  

7  • 25 	28 	19 	13  14  106  

A községek megoszlása népességkategória és nemzetiségi jelleg  

szerint /1976/  

Nemzetiségi 
jelleg 1000 

1001 	2001 	3001 
2000 	3000 	4000 

4001 	5001 
5000 

Össz.  
X  

lakosu kö zsé gek  

10 % 

1 2 

10 % 	1000 

95% 100 

%  

% 

.%  
Nemzetiségi  
községek  
Magyar  
községek: 
Összesen: 

- 

8~-
4 % 1 

 

15 % 	3o % 	35 % 

25 58 % 25.5' 13 

6,60 % 23,59 % 26,42% 17,92% 12,26% 13,21% 100 %  
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Láthatjuk, hogy a nemzetiségi községek és falvak számban 

és arányban is a magas  létszámu településekből tevődnek össze. 

Ez a tény a megyei vezetőktől, a nemzetiségi kérdés gyakorla- 

ti kérdés végrehajtásában nagy körültekintést és politikai é-

rettséget kíván. 

A nemzetiségi telepvléseket nemzetiségi jelleg, szerint 

is csoportosithatjuk. 

Az igy kapott eredmény négy egységre osztható. 

Az első a német és magyar ajku helységek, ide öoszesen 6 köz-

ség tartozik /Harta, Hajós, Császártőltés, Nemesnédudvar, 

Csétalja, Kunbaja/. 

A második szlovák - magyar községek /Dtanaegyháza, Miske/ 

A harmadik magyar délszláv területek Brstya, Dusnok, Herceg-

szántó, Csikéria. 

A negyedik csoportba a vegyes nemzetiségii falvak tartoznak. 

Itt magyarok, németek, délszlávok, illetve szlovákok élnek 

egy faluban. 

E falvak a következők: Csévoly, Vaskut, Katymár, Gara, Felső-

szentiván, Mátételke, B6csbokod, BBcalmás. 

Összegezve : 

A mérés, besorolás, értékelés, kutatás eredményét, megálla-

pithatom, hogy a megye területén három nemzetiség él 20 köz-

ségben ás 2 városban. 

A legnépesebb tábor a németeké, akik nemcsak abszolut szá-

mukkal /14,464/ hanem aranyszámukkal /50,25 °!/ is jelentős 

csoportot képviselnek. A németek majdnem fele /47,57 96/ a 
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bajai járt©barl c;l, ahol az beazlakocsdg 17,34 `'7-át a7.kotjÉtc.  

Jelentős nómetajku latosezot tal.au_ k a kalocsai j€résbran is.  

Itt a LYdmetső ; 32,43 (7-a az naszla.osaá; /22,47 7-' -őt kdpezf.k.  
de 3 kc:Ase:Oe,p+  

A nRaetck a ae hye 12 ka2adgdb©n dine ,r ehol- a l akoss ~;.~ 62,92  

":-ó.t a We -,y6bm d16 ndmetsC,; 4'),36 -át kűpviseb _~. k.  
50,64 c_'-uk a megyc 9 t31epa16e5 ben 61, 6:Ani?ássz;: 2 faluban  

Glnek 20r: alatt. Hat k'riz8dTbea a nadyaroka:1., 3-ban a0d1-  

szl .(vöskal ds ma:,ya17okal dlnek egyii,tt. A veeyed 1 ~:koau hely-  

acísekben /pl. Vaakut, B4csbakod/ a lako$eág 30, illetve 20 I!-  

át alkotja:.  

A c3d1®zlóvok /bunyevaco%, sokdco;, rf cok/ 11,560 fC,  

40,10 cJ-kal amegye r:.ésodilc nry nQizetiadci csoportját clkot-  

j&c.  

:vagyob6r:)szilk 66,32 IL a bajai, 33,63 7-a a kalocsai járGséran 61  

11 kti zsdgben.  

A bLn,ycvácok 8, a aokd,cok 1, a r~~ cos 2 ké3ze.5gbe ~ laknu ti .  

A bunyevácok a magyarokkal ds a a€metekkel, a r6cok ds a so-  

ktcok csak trtaiv arockal. dinak egy3tt. A dd1s216vok a nam, idlok-  

s2bmu fa`yva'cban ta.1,eihatók. Abszolut do arCiky  szdmuic rae&obb,  

mint a ngmetekd, ill.ctvc Va®kuton do T4c3bokodon,ahol nem dri  

el a 12, illetve a 4 ('-ot.  

A h€rrrmadi 71 a meLy6ben is nyilvántartott krer„zetis űs a sz3..sv6k-  

ll rremzetiscz, káz'úl a 1e kioe"„)..) ldlekoz€mu csoport. ázámuk  

2753 .fő, a viz:  ; ált 20 7caze4; n6peosC;_,w nek 4,15, az Osszneffizc -  

tist 9,59 "'f-e. Kettő kUzsC:;ben le3snu:, ataol. aLozolut /2758/  

és ar6nYsamiuk"_bal. /6i.,49/ a.V al.0 ,lakdina..k tVAY:addet elkotj ~.:x.  

8szefolal va a nemzet3.edek szdm6vcü do besorol .Qsúvml  

fojlal .aczó ki].tattso..i..ctt me,360 ? .kAtht3to .f.'., hogy 	mEy6Uen 61ő  
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nemzetiségek vegyesen, szórványokban élnek. F„ldrajzilag kö-

relhatárolt, egymástól elkülönült nemzetiségi területeket nem 

alkotnak. A három nemzetiség 90 %-ban falvakban él. A ,,özsé-

gek lakosságának 21,34 német, 17,39 délszláv és 4,15 %-a 

szlovék. 

Nagyobb létszámot a németek képviselnek, arányuk az össz nem-

zetiségen belül 50,25 %. Három községben a lakosság 62,92 %-ét 

alkotják. Itt él a megye németségének 49,30 %-a is. 

A délszlávok vegyes településeken élnek, 66 : 32 %-uk a bajai 

járásban. 

Leginkább nemzetiségi járás a bajai, itt él az össz nemzetiség 

50,58 %-a, ezt követi a kalocsai, ahol a nemzetiségek 39,30 %-

át találjuk. 
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II. fejezet 

Nemzetiségi községek gazdálkodása, gazdasági tevékenységük  

1./ A nemzetiségek a népgazdaság különböző területein 

A nemzetiségek nagyobb %-a régen is, ma is a mezőgazda - 

ságban dolgoztak, illetve dolgoznak. Bizonyos foku változást 

csak az 1970-es . évek után találunk, ami után a megye inten - 

ziv iparositásba kezdett. 

A németeknek 70- 80, a délszlávoknak 90, a szlovákoknak 

80 %-a élt a mezőgazdaságbál a felszabadulás előtt. 

Az 1941-es népszámlálás szerint a  vizsgált 20 nemzetiségi 

községben az összlakosság 78,27, a mezőgazdaságban, 9,73 az 

iparban, 6,93 a közleka désben, a kereskedelemben, szolgálta-

tásban, 3,05 a közszolgáltatásban és 0,87 %-a egyéb munka-

körben dolgozott. A megmaradt 1,15 % pedig nyugdijas volt. /1/ 

A ifözségenként kimutatott statisztikai táblázat ezt a 

következő oldalon szemlélteti. 

Láthatjuk, hogy a nemzetiségek lakossága a felszabadulás 

előtt nagy többségben a mezőgazdaságban dolgozott. 

A felmérés alapján arra a következtetésre jutottam,hogy 

ma is ez a helyzet. A nemzetiségek a felszabadulás után is 

jobban megmaradtak a mezőgazdaságban, mint a magyar ajku la-

kosság. A ki- és betelepités, a különböző nemzetiségi csopor-

tok szembenállása, az intenziv iparfejlesztés, a mezőgazda-

ság szocialista átszervezése sem hozott változást e terüle-

ten. 
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A 9 neazeti9~Ei klIzeda adatai ezt a kvetkee.- .bors biza-  

r~yitjeg:  

Az iparbafz, dpit3ápurban a nkmetek 

a c3az zlevok  

a magyarok 

20,  

2~ , 

A mezCcazdaa{ibcn 	a  nftetek 70  
a d6zezltvox 65  

a macyarok 

a 126,p,::azdaW egy0 terilil.et6n  

a nCmetck 	1e  

a  daazl.Cvok 	13  

a ma<,~dre+k 	10 r?,--a dolaazit.  

K3 seG®kre bontva a  kO*aetkező kdpot kapjuk. 	 . 

A  fo ;1,a3kostotts arenya nv:p ~,tazciaaéa ée nemzetf séa azcrint  

/1973/  

~eras~,~~, ~-~~.:~~..~ m.~...~ 	 : . ~~~ti  ~~'  
.,~  .~......~..  

1132.96- 	n~~ t  d ~~l::ziév.  m= = n.amet du3 z1.m~X«,,.~g_,m
~~I

. sz. 	. 
..R.~.p.~.,....~~, ~~ 	 ..~~.S ,i3~,~ ? ,... *gala; ~,  g~1 	l~ PÍ t  .~ 

86cabokoe 	19  11,19  17,18 30,72 26,13 32,32 50,23 62,63 	50  

Uty a 	- 20 23  .. 70 65 - 10 	10  

Caeszért. 	113,17  -  -  75,68 - - 6,23  

AZ.snok 	-  27,9 19,77 - 62,5 71,27 - 9,7 8,96  

F e:.eSe zent-  
f ven 	20 3 15 60 GO  63 20 1Q 17  

Haj6a 	27,66 - 17,42 72,94 - 72 3,40 - 	10,5Z  

garta 	16,25 ^ .,. 55,40 - - 23,45 -  

Zuabaj2 	33,34 - 27 49,93 - 61 16,63 - 	12.-  

Nemes-  
utxdudvar 	13 - 12,0 75 - 76,3 12 10,9  

/2/  



tebl(zaton ced.1 3cabokotl mutat oltiziCzt, ahol 

ntimetGk 5C 1 2 ,; a daszldvok 32,6; t. a suivyarok 50 %-a doltozik 
a ‘.1cwas':,:asg -::: ogydb deazateiban. 

A tibbi kOzsCeben as urdnziszem vatozatione 
Clailsztirt31 t4s tn,en '7?` 46,56-0 72,94 	liamearautIvar 

a herom iWnot ajku közas adataita aka plaeztacuseb-

b-an kir:utatbető a naasatie6gi lakossie foalalkortatottatz6nak 
atesegazduadgi jellego. 
• hfrom taleptIlds adja 	..25fifiruZetisek 24,3 2  a aézet ajku 

lakossk 49.513 ,73-Ate 
• ataVsztikai kizutattSaből as is kitilnik, hogs nestreazdast-
ci lakosadg, nagyobb 7-ban fizik 	lgozó, az iparban da a me- 
zfgazdastIsbein kerasi me:siilhotdadt 	boldozu16a4t. 

• nizetekna a0, a dOszlOvakrall in'. a aZiairdkOk 80 7-a 
tart* ik ebbo u kategdri6ba• TorrzOszotesen az artlny a azakki i). 

zettak szcriat 68 neu:setiek:enkdrat ia v61tozik« 
• atpsazdaasSe egyib teraetZn dolgoz6 neizati t!: 	art. 

Jaya riteggejezik a makacokdval /10- 10 V. 
:2st;n a törtin a dt:elszldvok artny* tilr el, dk 	itpvicel- 
nek a adeasdaolsa torkaatt.in. 
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2./ Ipar, ipari termelés  és foglalkoztatás a nemzetiségi  
községekben . 

A nemzetiségi községek 90 %-ában /a 20-b61 18-ban/ talál-

ható a szocialista szektorhoz tartozó  ipartelep. Az ipartele-

pek száma 27, ez a megye szocialista ipartelepeinek /476/ 

5,67 %-a. /3/ 

A szocialista szektorhoz tartozó ipartelepeket négy nagy 

csoportra oszthatjuk . : 	 ' . 

a./ A1lami ipar 

b./ Szövetkezeti ipar 

c./ Mezőgazdasági tsz-ek és szakszövetkezetek mellék-

üzemági, ipari tevékenységek 

d./ Fagyasztási szövetkezetek ipari tevékenységet vég-

ző egységei /4/ 

Az állami ipar 	11 	40,74 

a szövetkezeti ipar 	7 	25,92 

a mezőgazdasági tsz-ek 

és szakszövetkezetek 	7 	25,92 
melléküzemágai 

a fogyasztási szövet- 

kezetek 
	

2 	7,42 %-ot képviselnek. 

Ez községenként a következőképen oszlik meg t 



~1.2eri. e~ktor ~ 	t~~ 6 kinnt  

:V3 zségek  Szövet- 141%4Z  

ipar 	kezeti 	ip. 	ip.  
...,.~.,..—.,..,.maas..—.Allar .... .il.........jeglgt^..s.Avaa~nanowitlits. _...~..~...~...a 

N  es al ,ad  s 	van 	-- 	-► 	 van  
Dtiesbokad 	van 	van 	van 	van  

Csésztiritöltás 	- 	van 	van 	-  

Cseital  3  a 	 Van 	 *► 	 ,- 	-  

Dunasgyheiza 	van 	- 	.. 	..  

Dusnok 	 van 	- 	-  

Feladazenti,vin 	- 	- 	van 	-  

Oars 	 van 	- 	- 	- 
 

tierce$sztintó 	van 	- 	- 	-  

Marta 	 van 	- 	van 	-  

Hajós 	 van 	 ..  

Catively 	 .. 	 van 	-  
ICuRbaja 	 - 	van 	- 	-  

Katysér 	 van 	van  
Hieske 	 van 	 van  
Elgitya 	 -. 	- 	van  

N®s►egnádndear 	 van 	.•  

Yaskut  

Oeszeaen,:  

 

ll 7 	7 	2  

Az (Weal  ipar hAs*t3le te;rille tat ölel tel; az élelai. azer -#  

/50 %/! a köxsny$l - /25 	de a gépipart /25 V .  

♦ 

 
szövetkezeti ipar egyo5b /57 x/ és könsa<yilipar /43 %,/ ágazatok-  

ra osztható - /5/  
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A mezőgazdaségi tsz-ek és fogyasztási szövetkezetek nagy több-

ségben élelmiszer - ipari /tészteiizem, husiizem, siütőiizem,szesz-

fózde/ tevékenységgel foglalkoznak /57 %/.  

Ezt jól szemlélteti a következő táblézat  t 

Mezőgazdasági tsz-ek és szakszövetkezetek melléküzemágai,  

ipari tevékeny égek ezektordlis megoszlósa a nemzetiségi ,  

kőz  ségek ben  

2 db  14 ,28 %  Textilkonfekció üzem 

Gápmiihely 3 	«,  21,42 "  

Ládaüzem 1 " 7,15 "  

Élelmiszer 8 " 57,15 "  

/tésztaiizem  
husüzem  
tejüzem  
sütöüzem  
szeszf8zde,stb/  

Összesen: 14 db 100 %  

Pogyr as ztási szövetkezetek ipari tevékenységet vég zó egysé-

gei, szektorálfs megoszlásai  

Élelmiszer 	2 db 	100 %  
/husüzem/  

A szocialista iparban  dolgozik  4 095 fő, a 18 nemzetiségi  

község összlakos ségénak ~;s ó  e e,.  

Egy telephelyen átlagosan 151 munkás dolgozik,  az  országos 119  

ős a megyei 100 fővel szemben /6/.  

Az éllami iparban a dolgozók  57,48, a szövetkezeti iparban 20,80,  

a mezőgazdaségi termelőszövetkezetek ipartelepei 20,97 %-át fog-

lalkoztatják.A fogyasztási szövetkezetekre 0,75 jut.  
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A foglalkoztatottak száma a nemzetiségi községek iparte-

lepein a következőképpen alakul:  

Váll al at Foglalkoztatottak 
száma főben %-os megoszlás 

Állami ipar 2 354 57,48 

Szövetkezeti ipar 852 20,80 

MTSz és Szakszövet-
kezetek 859 20,97 

_Fogyasztási szövet-
kezetek 30  0,75 

Összesen: 4 095 	100 % 

' Az állami iparon belül : a könnyüiparban 1276 /52,51 %/, 

az élelmiszeriparban 779 /33,09 %/, a gépiparban 299 fő /14,40 %/ 

dolgozik. 

A vizsgált 9 nemzetiségi községben az iparban foglalkozta-

tottak aránya nemzetiség szerint a következő : 

Községek német délszláv magyar összesen 

s 

 

Bácsbokod 13,5 % 7,9% 78,6 % 100 % 

Bátya 60 40 100 

Császártöltés 65 - 35 100 

Dusnok - 85,20 14,80 100 

Felsőszentivén 15 35 50 100 

Hajós 59,9 - 40,10 100 

Harta 20 - 84 100 

Kunbaja 16 - 84 100 

Nemesnádudvar 60,7 - 39,3 100 
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Az iparban dolgozó nemaaettaz:gek szaArk4pzettmEgi4ő1 pedig  
a kdvetkeső eredményt ksptams  

figebbokodan /qegyea 3aekoau n+emzetiadzt kdzaa6s/  : 

A azakzankdook 3.3 %—a  
%-a  

E30 %—a  
A betanf,tott murllIIeoic.  

1~3 ^'-a  
10 %—a  
72 %-a  

A ®né>3ausykdeok t  
14 ,̀1 —a  
8 iz-a  

Duecaokon /ddl.szlaáviaktal ► 1sí3za+ógf as iparban tlolgoebz  

azakmunkdaeak: 	e:t—aa dd a1 éri 7%-a magyer . 

betanitott m. 15 %-a daagaala6v  
aseg4c'raulk6asmk :42 fo-a deilaezlév 18 %—a magyar  

Nemeemdilui vaxba /tt aazta ad!ltietajkl kdzale4g/  
ezakamuntasok t 	7,5 S.-a  atibamat 6,8 %—a meg;;reur+  

betenitatt 
	 43,6 %.-ast n‘set. 50 9 2 %4•44 =Mar  

eegddamsr~k6eok : 

	 4,6 96-a amet 2,3 %—a magyar  

I3aj<$aon az iparban  dolgozó am.etek:  
45,67 %-a ezakaa:urkalaa  
45,16 ~~-e betanitott sunk áe  

11,17 % -a , aegódmunlcő.a  

A meciarok 45 ,69 %.‘a ezekmunkde  

44 ,15 % to tettit©tt =ciaaa  
10 916 % aeg6da~'onka4re  
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3./ A  nemzetiségi községek  mezőgazdasága és helye a megye  

ellátásfa ban  

A nemzetiségi községek mezőgazdasága & felszabadulás előtt 

negyfoku heterogenitást mutat. Egyfelől a földbirtokok elapró-

zottséga, a tulajdonosok sokaséga, másfelől a mezőgazdasomi 

birtokok koncentrál tséga - egy-két birtokos kezében - talál-

ható, amely nagyfoku társadalmi ellentéteket és megosztottsá-

got eredményezett. 

A felszabadulás előtti földbirtok-viszonyokat autentiku-

san mutatja be, illetve közli, az 1935 statisztikai összeirts, 

amely falvak, birtokok és kataszteri holdanként tartja nyil-

vén a nemzetiségi községek birtokviszonyait, birtokait /7/. 

A földbirtokok széma birtoknagysági csoportok szerint a 

nemzetiségi községekben a felszabadulás előtt a következő : 

1 holdon aluli széntő nélkül 4 765 

1 holdon aluli széntő 5 322 

1 	- 	5 holdig 10 469 

5 	- 	50 holdig 6 261 

50 - 	100 holdig 302 

100 - 	500 holdig 91 

500 - 1000 holdig 16 

1000 - 3000 holdig 13 

3000- X 	holdig 4  

összesen:27 243 birtok 
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Az 1 holdon aluli 

és az 1-től 5 holdig 20 556 birtok az Saszbirtok 75,45 %-a 

Az 5-től 50 holdij 6 261 " `► 22,98 %-a 

50-től X-ig  kait.holdiR,  426  

Összesen: 27 243 " 	 100 

A földbirtokok tori"lete birtoknayeÉg csoportok szerint 

a nemzet igééi községekben a felszabadulés előtt : 

1 kat.hold aluli + 1-5 holdig 29 363 kh az ösezter. 13,64 %-a 

5 - 50 holdig 90 548 	" 	 42,07 	" 

50 - i-ig 95 315 	" 	" 	44,29 	" 

OsszAsen s 215 226 kh 	 100 9G 

A kimondottan részletes statisztikai teiblftatból levon- 

ható, hogy s 

1./ Az 1 holdon aluli szántó nélkül és széntóval, 

valamint ez 1-5 holdig terjedő birtokok az 

5sszbirtokok 75,45 %-ét teszik ki, viszont a 

földteriiletnek ccai129,363 kb/ 13,64 %-e tar-

tozik e birtokcsoportba. Ez a 20,565 birtok 

nevezhetjük birtokosoknak - a sz@3 ényparasz-

tok táborát alkotja. Ha figyelembe besszlik, 

hogy tsz 1941-es népezén161é8 idején a  20 nem-

zetiségi község összlakosságemuk 41,20 %-a 

nemzetiséi, akkor asindhérom nemzetiségnél a 

szc ényparaszti rét egy kb. 50- 50 %. A szevény-

parasztok soraiból kerülnek ki a mezőgazdasó-

gi cselédek is. 



2./ A nemzetisig ek középaparaszti, módosabb rétege 

az 5-50, valamint az 50-100 katasztrális holdas 

birtokok nagyságába tartozik. Ez a nemzetiségek 

kb. 30-40 %-a. 

A.100-500  holdig terjedő birtokkategóriában 

a nemzetiségek 10 %-a található. Földjüket nap-

számosokkal, cselédekkel vagy béresekkel müve -

lik. 

3./Az 500 holdon felüli X-ig terjedő birtokosok 

csoportjában nemzetiséget nem találunk. Itt a 

katolikus egyház, a kincstár és a magyar földes- 

urak örökösei a tulajdonosok /8/. / 

Például Hartán a kalocs ai érsekség 6672, Gróf 

Teleki József 4200, a királyi kincstár pedig 

2518 kat. holddal rendelkezik. A többi nemzeti-

ségi községben is ilyen megoszlás található. 

A nemzetiségi községek mezőgazdaságában, birtokviszonyai-

ban  és a lakosság életében forradalmi változást a mezőgazdasá-

gi termelőszövetkezetek megalakulása, a mezőgazdaság szocialis- 

ta átszervezése hozott. 

Kezdetben egy-egy községben több mezőgazdasági termelőszövet-

kezet alakult /9/. 

Olyan falvak is voltak, ahol nemzetiség szerint hozták létre 

a tsz-eket /10/. 

A kezdeti nehézségek után most mér valamennyi községben egy-

egy tsz-ben dolgoznak a nemzetiségek a magyar ajku lakossággal. 



Jelenleg a 20 nemzetiségi község lakossága 21 mezőgazda-

sági termelőszövetkezetben dolgozik. A nemzetiségi községek 

termelőszövetkezeteinek telaphelye és neve a következő 

Község 

Bácsalmás 

Bácsbokod 

Csátalja 

Csévoly 

Fel sŐs zentiván 

sara 

Hercegszántó 

Katymár 

Nemesnédudvar 

Tataháza 

Vaskut 

Bátya 

Dusnok 

Hajós 

Harta 

Harta 

Apostag 

Miske 

Csikéria 

Császártöltés 

Ktzi,baja 

A szövetkezet neve 

Petőfi 

Aranykalász z 

Ujtavasz 

Egyesülés 

Felsőszentivén 

Vörös Csillag 

Lenin 

Etigyetértés . 

Kossuth 

Tataházi Mátételki 

Bácska 

Piros paprika 

Egy esUlt Munkás Paraszt 

József Attila 

Erdei Ferenc 

Lenin 

Dunamenti 

Március 15 

Ujk alás z 

Kossuth 

Béke Csillaga 
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A 21 mezdzazdae€,;i termolu'•aWvet%ezet 85 183 hektér©n gaz-  

dModxk, a megye 20,4 1-6n. Sez8gaz.:ta®ki t©riüetí..k FO 920  

hek t6.r, a megye e zegmzd,s6,.  ;i  terUl etének 21,1 ),-a.  

A nerazetisdgi közsósek a memo:  

erfntvtertiletdnek 	23,9 7,'p.a  

kertjeinek 	28,4  

a gyLmölcaősök 	9,9  

a szőlőtelepeinek 	13,4  

a rétek 	9,6  

legelőinek 	15,7  
erdeinek 	12  

halastavainak 	13,7 %-ét mondhatja ma  

gukénak. 

FOldjeik jóminósó64ek /t34 :-ban a Duriemell.ék es a báes-  

kai 16'a z+in taldlhetók/. Egy aranykorona órtb ktk 21,9, a  

megye 17,3 - al szemben.  

A mezóaz3as6zi termelőszövetkezetek teriA].ete mi:velóai C  

azeJint ezUvstkezetenkónt a k3vetkazó  s 

nz sé,g  
niSz  

 

széntó  Evtii. azólő rét legelő mg •  ter. kert 
cY rm~ v' 	 ~~r'•~rvc.+b+wrc_ • w+dsbmtr_-c~ssrmcaauóW+~v+r 

i,syismss.sse~c--....~rrr-. ~.._?.sea
e

— 
K 

+~r._t 
	-~ 

  

   

• ^
F 
 . CS a..SYTRé8 
Petőfi 

Mcobokod  
Arany K:xlész  

Cs6ta.1  ja  
Uj  tavasz  

Csévoly  
Egye6A6s  

4420 

4149 

1722 

2656 

- 

1 

- 

2 

35 

- 

12 

91 

170 

18 

12o 

298 

112 

29 

12 

5 

154 

1.1 

294 

156 

4391  

4203  

21ó0  

3203  



106 	41 473 5087  

31
.

* 240  132  4337  

194 :259 

'36 47 

81 50 

- 4 

43 14 

96 374 

59 22 

57 52 

30 6 

7 59 

37 45 

337 497 

33 7 

369 2792  

299 4534  

163 3910  

46 2301  

271 3516  

624 3791  

1203 5251  

3011 6271  

441 4006  

316 4237  

200 1838  

923 4652  

60 1463  

2139 1992 976480 928  
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/folytatás/  

Kő  zség  
MTSZ  

  

szántó kert ~v üm. s z81ő rét legelő  m,~ . ter. 
h e  k tár  

Felsős zentivón 	3808  
Fel sős zentiván  

Gara 	3806 Vörös Csille  

Hercegszántó  
Lenin 	4374 

Katymár  
3933 Egyetértés  

Nemesnádudvar  
Kossuth 	 1969 

Tataháza 	4111 Tataházi Mátételki  

Vaskut Bácska 	4554 

Bátya  
2244 

Piros paprika  

Dusnok Egyesült 	3181 
Munkás ' Paraszt  

Hajós  
2685 

József Attila  

Harta Erdei 	3961 

Harta Lenin 	3112 

AHostag  

Deamenti 	
3107 

Miske Március 15 	3864 

Csikéria Uj Kalász 	1554 

Császártöltős Kossuth 2671 

Kunbaja 	
1339 B6ke Csillaga  

- 

1 

1 

1 

1 

2 

5 

1 

12  

6  

2 

15 

1 

- 

3 

- 

Ole 

- 

92 

- 

- 

40 

60 

2 

6 

IMO 

37 

137 

-  

2 

221 

24 

. 

~
.  

összesen: 	66 220 54 759 

90 45 147 4090  

26 72 481 4385  



61 -  

Egy mezőgazdasági termelőszövetkezet átlagtan 4056  

hektáron gazdálkodik. Ez 	%-ban jobb mint a megyei átlag.  

Gépi 

 

felszerelésük és állatállományuk is a megyei átlag fölött  

van.  

A  Megye szarvasmarha-állományának 24,2 ;--a található a nemze-

tiségi kö zscgekben  
a tehén állomány 27,8  
a sertés 	34,5  
a juh 	10,1  
a tyuk,baromfi 	15,3 %-a a  nemzetiségi  

közsvjek termelőszövetkezeteiben található.  

Az 1976-os évben:  
a vágómarha 	20  
a vágósertés 	36,6 	 . 

a vágójuh 	13  
a vágó baromfi 	11,8 %-át a nemzetisé- 

gi községek tsz-ei adták.  

A sertéstenyésztésben Bácsbokod /11,483 db/, a szarvas-

marhatartásban Császártöltés /1504 db/, a tyuknevelésben  

/184,881 db/ a hartai Lenin Tsz tiinik ki.  

Az állatállomány 1976 XII.30-i állapot szerint a következő-

képpen alakult a nemzetiségi községek tsz-eiben  

TSz hely  
Szarvas- Ebből 
marha 	tehén  Sertés Juh  Tyuk-  

felék  
8mRz.  

$öcsalmás Petőfi  

Bécsbokod  
Arany Kalász  

Csátalja Uj Tavasz 

'Csévoly Egyesülés 

1042 

1323  

531 

770 

184 

525 

227 

294 

3714  

11483  

1387 

3633 

r 

680  

1058 

~r 

OOP 

95 961  
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Folytatás 
Szarvas- Ebből 

TSz hely 	marha 	tehén Sertés Juh 
Tyukfélék 
Ös szesen 

Felsőszentiván 
Felsószentiván 1157 468 3892 - - 

Gara Vörös Csillag 634 223 2937 1546 

Hercegszántó Lenin 796 304 3093 1708 — 

Katymár Egyetértés 993 438 1936 - - 

Nemesnádudvar Kossuth 737 204 928 499 - 

Tataháza Métételki 1437 552 4980 - - 

Vasicut Bcska 1119 462 - - 49 386 

Bátya Piros paprika 865 379 695 - - 

Dusnok 
Egyesült Munkás 532 148 896 410 

Paraszt 

Hajós József Attila 996 448 1323 1771 - 

Harta Erdei Ferenc 1104 387 5505 675 184 881 

Harta Lenin 798 228 1205 3009 20 615 

Danaegyháza DD}namenti 528 213 - 2570 - 

Mi ske Március 15 450 161 1251 - 

Császártöltés 1504 563 - - 66 739 
Kossuth  

Csikérria 
Uj Kalász 

Kunbaja 

Bke Csillaga 

206 

- 

98 

- 

791 

2182 

- 

Összesen s 

Megye: 

17 

72 

523 

492 

6 

23 

506 

391 

51 831 

150442 

13 

136 

854 

506 

417 582 

2,732,930 
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gemzetiségi közsédekben gazdálkodó tsz-ek vágómarha-, 

vágósertés-, vágójuh-,, és vájóbaromfiból a következő 

mennyiséget adták 1976. évben: 

TSz hely 
vágó- 
marha 

q 

végó- 
sertés 

q 

vágó - 
juh 
q 

vágó-
baromfi  

q 

Bácsalmás  
Petőfi 	3595 	4781 

BOcsbokod 	2606 	12 459 
Arany Kalász 

Csátal ja 	1122 	1 366 	53 
Uj Tavasz 

Csávoly 	Egyesülés 1415 	5 704 	61 	3509 

Felsőszentiván 
Feísőszentivén 	2566 	4 764 	116 

tara 	 1773 	3 382 	410 
Vörös Csillag 

Hercegszántó 	1196 	4 150 	239 

AND 

Lenin 

Katymár 	 1449 	2 037 	- 
Egyetér tés  

Nemesnádudvar 	1313 	1 036 	83 

Kos suth 

Tataháza 	1891 	6 703 - 
M tételki 

Vaskut Bácska 	923 	508 OOP 

Bátya 	920 	875 
Piros paprika 

Dusnok FyesZ:lt 	
1199 	1 242 	41 	292 

Munkás Paraszt 

Hajós 
J4zsef Attila 	1440 	1 913 	176 	- 



folytatés 

TSz hely marha 
Q--- 

sertés 
q  

vágó 
j'  h  
Q 	 

végó- 
baromfi  

q 

Hart a 
Erdei Ferenc 1 706 7 176 1 491 22 913 

Harta Lenin 1 067 1 154 431 1 564 

Dgnaegyháza 
Dunamenti 699 — 422 

BBiske Március 15 1 122 1 841 

Császártöltés 
Kossuth 3 089 IMO 6 540 

Csikéria 
Uj Kalás z 91 1 523 

Ku{}baja 
Nk e Csillaga 676 1 5 23 

összesen: 31 858 64 578 3 523 34 818 

Megye : 159 471 191 953 27 175 295 773 

A nemzetiségi községekben müködő tsz-ek eszközérték 

1976-ban 2 931,37 m/Ft, ez a megye 22,7 %-a. Ebből élló-

érték 2 181 422 m/Ft, a megye  22,3 %,-a, ' forgóeszkö zök ér-

téke 749 948 m/Ft a megye 24,4 %-a. 

A szövetkezetek bruttó jövedelme 600 196 m/Ft 23,1 %. 

Eger főre eső termelési értékük 202 715 Ft, 102,3 %-a a 

megyónek. 
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Fóntosabb zérszámac6si adatok tsz-enként a következőkben 

alakulnak : 

Tsz Szöv. 
bruttó 
jöv. 
m/Ft Ft 

Részese- 
déli 
alap 

1 főre 
jutó
term. 
ért. 

1 bra  jutó 
bruttó 
jöv. 	Ft 

Becsalmás 
Petőfi 33 628 20 540 220 403 7 540 

B4csbokod 49 614 . 29 470 268 395 12  438 
Arany Kalász 

Cs8tal ja 16 682 10 999 210 084 8 590 
Uj Tavasz 

Csáivoly . 
Egyesülés 24 808 17015 354 675 8 153 

Felsőszentivén 
Fel sőszentiván 34 518 20 018 305 733 8 538 

Cara 26 677 17 620 206 334 6 463 
Vörös Csillag 

Hercegszántó 
Lenin 29 014 19 217 197 912  5 591 

Katymér 23 847 14 767 238 713 5 466 
Egyetértés 

Nemesnédudvar 17 081 11 437 177 670 5 852 
Kossuth 

Tataháza 
lkilátételki 

24 555 18 757 204 034 5  923  

Vaskut Bácska 27 889 19 175 304 350 6 817 

B tya 

Piros paprika  26 079 16 236 136 498 11 468 

Dusnok Egyesült 35 786 .: 27 941 133 016 10 927 
Munkás Paraszt 

Hajós 23 526 15 334 185 137 5 956 
József Attila 
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folyt. 

Tsz Szöv. 
bruttó 
jöv. 
m/Ft 

Részese- 
déli 
alap 
m/Ft 

1 főre 
jutó 
term. 
ért. 

1 h-ra jutó 
bruttó 
j0v.  . 	Ft 

Harts 
Erdei Ferenc 57 377 36 035 304 155 10 939 

Harts Lenin 
v 

29 037 20 065 204 615 4 605 

Duna egyh i Za 
Dnamenti 38 816 19 586 206 183 9 824 

Miske 30 054 24 558 158 619 8 038 
Március 15 

Császártöltés 33 088 23 134 168 110 6 490 
Kossuth 

Csikéria 9 528 6 132 164 805 5 308 
Uj Kalász 

KuRbaja 
Béke grill aga 8 592 6 099 188 627 5 821 

Ősszesens 600 196 394 135 202 715 7 557 

Megyei : 2,595 756 1,770  325 198 250 6 732 

A 2lnnemzetiségi község mezőgazdasági termelőszövetke-

zeteiben 17 702 tag és 1077 alkalmazott dolgozik. Az átla-

gos állandó lét sz ém 10 032, a meggyé 21,2 %-a. 

A termelőszövetkezetben dolgozó tagok és alkalmazottak 

nemzetiségi megoszlása is kiien tükrözi a nemzetiségi közsé- 

gek összetételét, soknyelvűségét , . 

A részletesen vizsgált 9 nemzetiségi községben e területen 

a következő eredmégyt kaptam : 
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A mezőgazdaságban foglalkozók aránya namzetiség szerint 

K© zség német déls zlév magyar Összesen 

Bácsbokod 19,4 9,1 71,5 100 

Bátya OMB 60 40 100 

Császártöltés 72 - 28 100 

Dusnok IMP 78,18 21,82 100 

Felsőszentiván 20 30 50 100 

Hajós  59,97 40,03 100 

Harts 30 -- 70 100 

Kunbaja 26 74 100 

Nemesnádudvar 61 39 100 

A szakképzettség aránZya a mezőgazdaságban kielégitő. A tsz-ek-

ben dolgozók 70-80 %-a azonban betanitott és segédmunkás. Pl: 

Hajóson a mezőgazdaságban dolgozó németek: 

22 %-a szakmunkés 

18 %-a betanitott munkás ős 

60 %-a segédmunkás 

86csbokodon a mezőgazdaságban dolgozó szakmunkások : 

16 %-a német 

9 %-a délszláv 

75 %-a magyar 

A betanitott munkások 20 %-a német 

7,4 %-a délszláv 

72,6 %-a magyar 
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A segédmunkások 20 %-a német 

10 %-a délszláv 

70 %-a magyar 

Ku}baján a szakképzettség aránya a következőképpen alakul : 

szakmunkások 30 5, amelyből a németek 9, a magyarok 21 %-ot, 

a betanitott munkások 16 amelyből a németek 4, a magyarok 

12, a segédmunkások 54 %. amelyből a németek 15 %-ot, a ma-

gyarok 41 q-ot képviselnek. 

Nemesnádudvaron a szakmunkások 68,9 %, amelyből a németek 

39,4, a magyarok 29,5 %, a betanitott munkások 18,6 %, mely-

ből a németek 12,9, a magyarok 5,7, a segédmunkások 12,5 %, 

melyből a németek 8,7 %-a magyarok 3,8 %-ot képvisel nek. 

A nemzetiségek a tsz vezetésében is megtalálhatók. 

Minden egyes  tsz-vezető  testületében 8, 10, 12 fő beszéli a 

nemzetiségi nyelvet. Valamennyi tsz-tag anyanyelvén szólhat, 

fejtheti ki véleményét tanácskozásokon, kö zgyU1éseken. 

A tsz-vezetőség aránya a vizsgált 9 községben a követ- 

kező: 

Község nemzetiségi 
arány 
%-ban 

hányan beszélik a 
nemzetiségi :y elvet 

főben 

BBcsbokod 48 8 

Bátya 70 10 

gsászárt3ltés 80 14 

Dusnok 20 8 

Felsőszentiván 26 7 

Hajós 60 8 

Harta 30 7 

Kunbaja 22 2 

Némesnádudvar 50 14 



A narzatadei terZeteke, aku1t ternaeLl'avatkezetek-

ten szinte kezdetta lava -ci,•5tat clollitozh de CtrwiT cisicya-

rak 	Tta namzctiskek. /11/ A. t.:;rmaI_Cez's'ivetkezetekben a 

tazok V,;-zZtt ae:Avirs,le Uer:zoti1, e11ent6t WIIICS. A tklet4 

44T;09k4es a termoldeNtn,a ttreuitami, 	 elok 

valZeittsgban. -rw6 • asZ a demakrutizzia, tia ta1c Wen tart- 
y% e Trze,s jo7ait s 	Vit, 	tat;ok ktitzat (irvrk,rea.:11 	e- 
LL4.zaCes varaervasollem a jobb tarmelCsi erchicAvekre valő 

tZrakv, A.nit biztkyit ez is, hoiv a szvetkezetekben eres 

azooltaftta bL•i. 

A viza2:61t nezzatia-e,1 7103z*4. -ek ta*.-eibein 114 briPtd 

e1ZCszociaasta• 
128Z.eak6at a 	 a tavotkezekOppen alakult 

dos. LoarE11,6*X1.14000%.=.0., 	 pAit 	 , wow 	 4 

	

brizitat 	 ialrair" l'Itza4",L; 

.-Ae$bolrod 25 19 
ecltya 12 
Cas(esart:i1t4a 3 

leomaiative.tn 10 
Dusnak 6 6 
Pa,j6a 14 17: 
Uarta 4/ 4400.  

iftiabaja tZ 

Vistmeandthicivar 21. 17 

• A rizati.ek;i kazat.*•ak t2z-eih2,u, cz4nt 	1hezuzifib1 

zzz, -.4bera a tr6rIejaiaAyeItt volt lezalaCI3OrkiatJJ tAlg alv1ttor-

lia./12/ 
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A gazdasági eredmények és a tagség szorgalmas munkája alapján 

a nemzetiséglakta területeken magasabb a lakosság életszinvo-

nala is, amit az egy tagra jutó évi jövedelem is bizonyit. A 

nemzetiségi, községekben a kommunális és kulturális ellátott - 

ség is magasabb, mint a megyei átlag. 

A tsz-tagok évi jövedelme forintban a 9 nemzetiségi köz- 

ségben 
; 

Község 1971 1972 1973 1974 1975 

Bácsbokod 32 496 29 485 34376 34 821 35. 667 

Bátya 23 328 23 856 24 564 26 508 26 892 

Császártöltés - - - - 38 040 

Dusnok 25 101 24 485 24 828 25 649 26 460 

Felsőszentiván 31 818 32 699 35 846 26 825 41 648 

Hajós 25 070 24 526 26 265 27 828 28 575 

Berta  - - - - - 

Kunbaja 22 713 23 726 28 632 29 184 32 172 

Nemesnádudvar 29 023 30 525 32 017 32 956 34 231 
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III  

A nemzetisAek müvelőd se, oktatása,  kulturája és közmüvelődé-

se a m ~e nemzetiségi falvaiban /sárosaiban  /  

1./  A nemzetiségek snüyeltsée iskolázottsága 

A felszabadulás, a társadalmi, politikai gazdasági változá-

sok, a kulturforradalom, a nemzetiségi lakosság müveltség szin-  

vonalában is, lényeges tartalmi  ás formai változást eredményez-

tek. Ez elsősorban az iskolázottságban, az általános müveltség  

megszerzésében, a közmüvelődés alapvető területeinek bővülésé-

ben mutatható ki. Uj óvodás, iskolák, kulturházak fémjelzik a  

n.azetiségi községek kulturális fejlődését.  

Az  iskolázottság /ltalános, közép és felsőfok/, elsősor-

ban  a második és a harmadik generációnál mutatkozik. Az idő-

sebbek nagyrésze a 8 általánost sem végezte el. A nemzetisé-

gi lakosságnak kb 49 - 50 %-a 8 általánossal vagy annál na -  

gyobb iskolai végzettséggel rendelkezik. Jelentős %-ot képvi-

selnek a 6 elemit végzettek. Az analfabéták kb 1-2 %-ra tehe-  

tők.  

A megvizsgált €3 falu adataiból kitűnik, hogy a németek  

3,65 %-a analfabéta, 30.93 %-a 6 elemit végzett. 25.86 %-a  

fejezte be . a 8 általános iskolát, 20,605 M- ►ának van szakmun-  

kás iskolája vagy  érettségije és 1,74 %-a rendelkezik Oőisko-  

lávai vagy egyetemmel.  

A délszlávoknál 1,291 % ez analfabéták száma, a 6 éltalá-

nos, vagy elemit végzett 62 s, tehát jóval több, mint a néme-

teknél. A 8 általános iskolai végzettség megegyezik a némete- 
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kévei /25 %/, a szakmunkások és érettségizettek viszont 6,17 % 

.a németek 20 %-ával szemben. Egyetem és főiskolai végzettség 

aránya a délszlávoknál 0,96 %. 

Községenként az iskolai végzettség a következőképpen ala- 

kul : 

Iskolai végzettség községenként a német nemzetiségeknél 

1975. 

Analf a- 6 ált. 8 ate. közép és Község 
	egyet. 

bk átun 	em gnm.  

 fek. 

Hajós 

Harts 

Kunbaja 

74 

154 

24 

1 428 

659 

95 

704 

498 

125 

193 

156 

65 

53 

28 

8 

Császártöltés 95 203 796 980 54 

Nemesnádudvar 28 195 366 546 11 

Bécsbokod 466 58 89 18 

Összesen: 360 3 046 2 547 2 029 172 

Iskolai végzettség községenként a délszláv nemzetiségeknél 

1975. 

Bácsbokod 8 246 22 37 9 

Bátya 23 1 223 580 110 14 

Összesen: 31 1 471 602 147 23 

Megyénk nemzetiségi hagyoménya, kulturája gazdag multra 

tekint vissza. Ezt az örökséget épolja és segiti az uj tarta- 
lom s forma mellett szocialista rendszerünk, törvényekkel, 

rendeletekkel, anyagi réforditásokkal és szakemberek bizto-

sitéséval. 

Az 1976-ban elfogadott kbzmüvel ődési törvény erről a követ-

kezőket mondja: 
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„Az állam a nemzet ségekheZ tartozó magfar állampolgárok  

miívelc ~.ei lehetőségeit anyanyelvi nemzetiségi kulturéjuk sza-  

bad müvelódOsének támo,_at seval is biztosit ja. Az €Ilara előse-

giti, hogy a nemzetiségek k€izmavelód6si tevékenységülecel is  

hozz( járul javak hazánk és a környező országok kapcsolatainak  

elmélyit:sbez. " /1/ Lzt hivatott elóse_,iteni a lőcs- Kiskun  

megyei Tanács közmüvelőd si távlati terve is, amelyet 1973-

ben tárgyaltak a megyében. /2/  

A nemzetiséi kultura, miivelddés egyik alapvető terüle-

te a.nemzetisegi nyelv ópolása,tanulásénak és gyakorlásánek  

Pe1Meti' 
objektiv és szubjektiv iztoaitésa. Nyelvében él a neazet,de  

nyelvében él a nemzetisé; is, fordithetnénk e hires mondást  

é .  ter;iletre. A nemzetiségi létet alapvetően meghatározza a  

nemzetiségi nyelv, ismerete nélkül nemzetis ‘igeink eink megnyilvd-

:nulésai egyre i:kébb csak formális jelleget öltenek. A nem-

zetisé;i kultura, hagyománjo `: fenntartása, tovább fe jleszté-

se csak megfelelő nyelvismeret birtokában lehetséges. .Es meg-

felelő nyelv kialatcitésénak legfontosabb területe az általé  

nos iskolai nyelvoktatás.  

A nyelvi keltura épolésa, tanulásának lehetóoébei me-

gyénkben is adottak  

1./ Szervezett oktatáson belül, óvodában és iskolában.  

2./ Különböző nemzetiségi nyelvklubokban, €e1yek €:z  

elrult években alakultak számos nemzetiségi község- 

ben /Bácsalmás, Gara, Csbvol:y, sta./ /3/  
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2./ A nemzetisei közoktatás és nemzetiségi nyelv 

Nemzetiségi politikánk szerves része a nemzetiségi okta-

tás is, amely szorosan kapcsolódik az egységes állami okta-

táshoz. Céljai azonosak az oktatási rendszerünkben dolgozó 

iskolákéval, azonban bizonyos sped ólis feladatokat is meg 

kell valósitaniuk. E feladatok abból a körülménybál fakad-

nak , hogy nemzetiségeink anyanyel ve , kult urá ja és szokásai 

eltérnek az általánostól. 

A nemzetiségi oktatás oktató-nevelő munka  feladatait  az ok-

tatási Minisztérium irányelve a következőkben rögziti: 

nA magyarországi nemzetiségi oktatás, nevelés a Magyar 

Népköztársaság oktatási rendszerében valósul meg. Alapelvei 

általános célját és feladatait az 1961 évi III.törvény tar-

talmazza. A nemzetiségek oktatásának, nevelésének ezen belül 

sajátos céljai is vannak. 

A nemzetiségi oktató-nevelő munka: 

- Biztositsa a délszláv - horvát, szerb, szlovén-, német-, 

román-, szlovák nemzetiségü tanuló anyanyelvi oktatását, 

nevelését; 

- szilárdan alapozza meg, és sokoldaluan bontakoztassa ki a 

tanulókban annak tudatát, hogy szocialista hazájukban, a 

Magyar Népköztársaságnak délszláv - horvát, szerb, szlovén-, 

német, román, szlovák nemzetiségü egyenjogu állampolgárai, 

- épitse ki, tartsa ébren a tanulókban az igényt, és alakit- 

sa ki a készséget, hogy anyanyelvüket és a magyar nyelvet 

magas színvonalon tudják használni; 
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- nyujtson számukrakorszerü anyanyelvi és ezen alapuló iro-

dalmi müveltséget, tegye képessé őket arra, hogy önmiivelés 

utján anyanyelvükön is fejleszthessék általános müveltségii-

ket; 	 . 

- neveljen anyanyelvi kulturá ja szeretetére, megbecsülésére, 

nyujtson elsajátitásához kellő ismeretanya;ot, mozditsa e-

lő haladó hagyományaik megőrzését, mélyitse el a kulturá-

jukhoz, nyelvükhöz való ragaszkodást ; 	- 

- fejlessze ki és erősitse a tanulókban azt a törekv'st,hogy 

szolgálják a népek barátságának, internacionalista össze-

fogásának eszméjét. /4/ 	. 

E feladatok kialakitésa mér az óvódóban el kell,hogy kez-

dődjön. A folyamatos nyelvoktatás csak igy .bi ztositható. A-

zok számára, akik a szülői házból magukkal hozzák a nemzeti-

ségi anyanyelvet, lehetővé kell tenni, hogy az elsó szerve-

zett, szakemberekkel ellátott, oktatási forma perm:lnensé te-

gye anyanyelvük tudását, az irodalmi anyanyelv kialakitását, 

hogy az általános iskolában negközelitően egységes alapokkal 

indulhassanak. 

Oktatási rendszerünkben orszagosan 2 tipusu nemzetiségi anya-

nyelvi oktatás folyik: 

1./ tannyelvű, 

2./ nyelvoktató általános iskolák 

két tipustól el.t6rően Bács- Kiskun megyében - két nemze-

tiségi községben: Katymár, Gara -•a korábbi tannyelvü iskolák-

kal szemben, ugynevezett uj tipusu nemzetiségi tagozatos iskor 
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la  is müködik kisérleti jelleggel. A két iskolában német és 

délszláv oktatás folyik. A4j  eredmények biztatóak, értékelésük 

folyamatos, de még nem lezárt. 

a/ Az óvodai nemzetiségi nyelvoktatás /5/ 

Az óvodai szervezett nyelvoktatás a megyében különösen 

a délszláv, mára 49-es években megindult. Hercegszántó,Bács-

almás , Báesbokod , Gera és Katymár községekben 1949-ben rend-

szeresen oktatták a nemzetiségek anyanyelvét. 

"Szerb, horváth rj elvoktatás Bécs almáson és Katymáron 

1942-ben indult" /6/ 

"A nemzetiségi anyanyelvi oktatás, illetve az óvoda 

még 1949-ben szerivezádött. Az óvodában nem nemzeti-

ségi nyelvoktatás folyik, hanem az óvoda nemzetiségi 

tannyelvü óvoda" /7/ 

Olvasható  az óvónők jelentéseiből. 

Jelenleg a megyében 12 községben 16 óvodában fanit jék 

a német, délszláv és a szlovák nyelveket, 44 gyerekcsoport-

ban 999 főnek. 

1975-76 tanévben a megye nemzetiségi óvodáinak megoszlása a 

következő : 

Megnevezés 

óvodák száma 

Gyermek csoportok 
száma 

német 	délszláv  szlovák összesen 

16 

44 

10 	5 	1 

31 	10 	2 

Gyerekek száma 	759 	170 	70 	999 



Községenként a meőoszlást az alábbi táblázat mutatja :  

Kaizs-Lt 	Ovoak a7.áüta  Gyermetzpaportok  
AMINIOR 

Gy§staek  

né-  
me t 

dél-szlo- 
szláv 	vek 

.,.~.-  

né- 
met 

dél- 	szid- 
szláv 	vék 

..~.~. 

né- 
met 

dél- 
szlév 

szlo- 
vsk 

Bácsalmés 	1 

N8.csbokod 	1 
~7 f:sáSzért. 	1  

firsátt3ija 	1  

Darit--e;yhéza 	-  

Gera 	1  

Hajós 	1  

Harts 	1  

Hercegszánté - 

Katymár 1  

Neme szááudy. 1  

Va►7amt . 1  

3.  

1  

~ 

~ 

1 

- 

1  

1  

- 

- 

- 

! 

1  

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

2 

5 

2 

2 

4.  

6  

-  

2 

4 

2 

3 

1 

- 

- 

2  

- 

- 

1 

3 

- 

- 

a- 

- 

2 

- 

- 

-- 

- 

-, 

- 

70 

28 

134  

23  

- 

25 

128  

141  

- 

40 

120 

50 

50  

20  

,. 

- 

30  

- 

21  

51  

-  

-  

- 

-  

70  

- 

OOP 

1970-től nemcsak az óvori& számának növekedése, hanem a  

nemzetia36ci :velvet tenuló g4erakek íétezámánalr szaporodása  

is  örvendetes. 1970-ta a n,:mzeti8égi ávodák 3-mal, a nemze-

tiségek nyelvét tanuló óvodások szám., mintegy háromazeá osé-  

ra emelkedett.  

Ha ez 1971 - 1972-es évet 100-mk veszem, agkor a2 emel-  

kedés:  

1972 - 1173-4:a oktatási &men 141,34 	117  fő  

1973- 1974-es oktatési évben 132,6 % 	234 fő  

1974 - 1975-ös  oktatási évben 242,75 "-'> 	404 fő  

1973 - 1976-os oktatási évben több, mint háromszorosa 447 fó.  



Nemzetisérl; 1971 
...*Ma•went oLit.1912.. 

164 

1974- 	1975- 
2072_ 4-976 

204 	124 	437 	759 ndiae t 

1972- 1973 - 

Ezek a czémok az 6vo3ei nemzetiskj nyelvoktatést hivon rep- 

r€ mzntljék. 

A nemzetisuzi óvodek létszemAnak alakulésgit nemzetiségek 

szerint az aldhbi t6b1(,zat mutatja 

A rg...eti,,sN,A.,,óvodelLiktsg6rOnpk al Atlépg, nemzet4C-ianként 

• 
asavorsor■WWW. ted,  

lezláv 	119 	139 	163 	167 	170 

szlovék 	 57 	50 	33 	70 
*Ow 	 oadet•Naa, 

ö38ze3en8 	283 	400 	517 	637 	919 

A nemzetiségi nyelvet tanuló óvoasok sztimAn..4k örvende-

tee növekedése azonban nem jelenti azt, hogy mindNigjan  hoz-

z6k ma3ukkal a nemzetisét;i nyelvet a szalői hézból• Ez 

senként, de nemzetistlenként is vA1toz6. 

Wvizsgéltem néhény Mut e  hogy bizon4ségot nyerjek a-

felől,hogy hény gyermek  jön bizonyo:3 Ayelvismerettel az óvo_ 

delba. 

Becsbokodon a következő erodményt kaptam 

, 

nemzetiség 
- .-111114baorei., 1010.40.11■1r. 

1975- 1974- 1975- 1976- 

1974  1975 1976 1977 
taratatort.....1 

nőmet 
30 

ebből 2 
45 ball 23-b61  35 ből 

ismerte a 

nyelvet 

2 2 

da set& 17 ebb& 

ismerte a 
nyelvet 

12 -ból 20 -bd1 16-bn 
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li8jóson : 

nemzetiség  1975- 
1976 

 

1976- 
1977_ 

  

német 	128 

 

124-bál 
ebo1. 26 	21 
ismerte a 	ávodds gyermek beszél 
nyelvet 	te a nemzetiség nyel- 

vét. 

1975-76-ban és 1976-77-ben  csak egy-egy gyermek volt, ak i 

nem értette a mag,la.rt, csak /avá!vl beszélt/  mikor az óvo- 

dfiba kerúlt. 	 . 

HemesnédadrarAn az óvodás gyerekek  50 2S-a  ismeri a nem-
zetiség nyel:vét, azonban ebben a német ajku ki3asLgben is é- 

vente csak 2-5 gyerek beszel csak avá.ul, mikor az óvodába 

kerül.. 

Tehát a ne .;azeti,se ,gi nyelvet tanuló dvod:áeck 60-70 S-s 

nem iomeri, és nem is érti  a  nemzetisi nyelvet akkor, ami-

kor az  óvodába keriíl.. Az óvodának, a nyelvet kitünóen beszé- 

lv áve5nőnek kell megtaaaf.tatai őket ősei nyelvére. 1 felaaéré- 
sek azt mutatják, hegy  ezt a nehéz, de mestiszte7.t3 szép nun-

két jő eredig. nyel végzik. Az óvodában tanult nemzetiségi 

nyelvet az általános iskolában 90-100 1-ig tovébb folytat-

jók /8/. 

Az óvodai nyelvoktatásról a szakemberek is elismerase1 

nyilatkoznak. & neczetiségi nyelvet oktató 6vénák lelkiisme-

retes  munkájának  in  kíiszi3nhEt+l, hogy a nemzetiségi ny®lvok - 

ta►tá®ban ilyen nagy  fejlődés mutatható. Aulká,jtak még taartei- 

uasat.:b Urine,  ha megyei nemzet is$g.i óvodai szakfelOg,yel.d is 
segitené őket, és az óvónők nyelvi tov8bbkO2éae is biztosit-

vs  lenne /9/. 
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b/ Az iskolai nemzetiséi nyelvoktatós 

A nemzetiségi W elv megőrz ' sének, tovább fejlesztésének 

legbiztosabb fellegvára az általános iskolai nemzetiségi nyelv-

oktatás. E forma intézményesen bi ztosit ja a nemzetiségi nyelv  

fennmaradását, szélesköriü elterjesztését. 

B csKiskun :hegyében 22 általános iskola áll a nemzeti-

ségi nyelv szolgálatában. 

Az orságos rendszernek megfelelően két iskolatipusban folyik 

a nemzetiségi nyelv oktatása. 

AR első tipushoz 3 iskola tartozik, itt 3 délszláv és 2 német 

csoportot találunk. 

A második tipushoz 19 iskola sorolható, 11 német, 10 dél-

szláv és 2 szlovák csoporttal. 

rU ndkét formában 1970-től 1976-ig 15 703 fő, a nemzetiségi 

községek általános iskoláinak kb 37,7 %-a, a megye általános 

iskoláinak 4,9 %-a, az alsótagozatos tanulók 5,9 %-a része -

sült nemzetiségi nyelvoktatásban. 

Az érdeklődés évről-évre nő, amit az elmult évek statisztikai  

kimutatásai is bizonyitan€-ak. A két iskolatipus tanulói 1970 

és 71-ben 2221 fő volt, s ha ezt kiindulópontnak veszem, ak- 

kor az: 
1971 - 72 tanévben 98,06 

1972 - 73 " 108,09 

1973 - 74 128,41 

1974 - 75 137,57 

1975- 	76 " 137,91 -o a növekedés. 



tanryyal.vfl ás ztyeávoktatő iakoidk iits;tda:a padig a kő-  

v,2tkezőfcqéppen alakult  : 

n* etia 	i 
irkóititip. 

1970- 
1971 

1971- 
1972 

1972 
1973 

1973- 
1974 

1974- 
1975 

1975- 
1976 

Csaae-  
men  

tannyelvEl  
isk.  

nyelvoktatb  
243 275 295 288 292 287 1 680  

~~.zetia~ ~i  1973 1903 2104 2564 2693 2776  14 023  

t3sszesenx 2221 2178 2399 2852 2990 3063 15 703  

iexol.atípusok és neelzett$.ai -  szerint a  következő  képet  
kapjuk  : 

	..~......._ 
1970- 1971 1972~- 1973- 1974--  1975-  
1971 1972 1973 .  1974  1975 	1976  

94 	105 .136 	123  
149 	170 159 160 	157 	154  

meezetiaR6g,  

német  

délszláv  

sz.7tavett  

összesen:  

n4za G  
délszltv  

szloa6k  

155 	135  

243 	275 295 	as 	292  

kelvoktató  $akoitk  tanul.bi  

MIN 
	

AIM 

	

1266 	1233 i3CX) 
 

1473 1520 	1600  

	

535 	506 645 	754 	789 	782  

	

- 177 	164  159 	337 	339 	394  

easse8en: 	1973 	1903  2104 2564 	2690 	2776  

láthatjuk, bogy  az ol vdakldl6a a ryeiv:kta is iokalatipus   i 
r~nt aekayobb. d tanulók 8a-9a 	ebe  as isko3ati.pssba ,jeir.  

d tanal& viszo.rva onemzetiaéiA nyelvhez jő, szorga3mu- 



kat, 6!'delcladt-3t nelzetiezi yelv ient az oszte.34ze-

tok Ss a toveootaant143ok 

A Aielvoktatfebanfta-tvevő tsiall,41 60 	jel:a,  2C  

15 	kZzapes ertdacinyt 6:t  e, k 5 1-a el4,,akzee. 

Kazzp..: 	flekiatoku riatt4,ttiseai az-ktat64 a ze1146ben 

tovi.bbtanuldic aren5e  i  kield- Itd. A Icti.;,?takola ztn 

den tipueban mextelelhatjut akat. 

A je:es tisj tarauldk 63 --a nernetiau„i gi=tziumban 

folj tatja a niolvtianuldeq,. A taboi ta,abizt5 koib 

iz:ittozi.:. A :16e.A nisje vat teL-uld didkac a asc'be tadjkk 

fol4 tat.A a laaultAn,eltat. BAcealm6son 63 Est;ft 146sodik 

nyCvtrit taaulhatek a Amet nv elvet, tcor.stos 

va,74-  azok_ 	romfibaz.. 

ar.26g egyetlen n6set 	 trziuts is tre,;;;Afrk- 

ban  var.  & ajai Frankel :ad ltdmtn,yelva liznexiuz tarzlói-

na 40 Y-a 96ca-Kiefain magyai, de Mtel- a„ Caw.ne;r44 2  Barszva 

da Tolna zegye is ida kadi a4met Ayelvdra tev(bbtun,:lai 4;z417,.. 

d-ezezd gv.ieteit. Ágix.ofziust Idtaakas 12Z-13 fr. /444 ta-

nuldeaoArti:zi syskoraljtk eta re,`Itteztit tov6.1:5 niztr..t 

tudfsaket a ta-Tuldk. 

‘`..z craft iabb beials.o14-Ze érder6ten 114 5. Ot4vee 

teribctu 

 

1 0 f,r:helyee 	e_0.tueot Ia4pitanek 

digkac aa.zeilro Bajf.a, a 1,;41aet ayelvZ. 	MA.= mellőr 

A move nezzeti Iskf1nak 	€1áse J. A ten- de 

az-a.7.141tető eask:z t 6116 feanytaks if,er, tillant a.. kW-m:1k 

ren.el,kc;ze re. 	takintf,:tben nef farad:AA: el a =At hr.sonld 



-an  

.jt:llejd xskoltktL1.  

MínJen i:::kals reo...e' ke:Ak tel.evwLLive:,, a¢s,:nttoforc..al, stb.  
eudZo vizatlis ccszkrz:k kt,►1ör,".33z6 .Cajtéjtva:, sme24aket  

kel: ző $z:.ykéh:te;c-rze1, ho2zéC°teszol, er e() hnga.tsl-
flak.  

tie1fny iskola clugciezlov f:b61 Z8 i: ,!raéto_8z~i.;bc51 1[t6)dtt  
Os Yap faisyerclléaeket /3C1,4yve :et, szemléltető car:lc48ket/./10,

,.  

Sz<`:moc is ;el.ét a msgisr téraadal .ms szervek, intézmények, egye-

temek, faicQ3ák pat^c3ni3.nak. /23!  

Az £ikte.téei Xin-isztt:rLm és a MeGe3 TQve .bképzCsi Kabinet  

re.z.s.xr:.e. témo, W$bz,r. rtsze8iti a nea::etist.,:i is:rol.ák ,A.  

A nemzetiaCi nyelv ~ _ ; ereányescbb törtt.,.leasabb cisejéti-  
tes{nak 	helyes 1e:4,e, ha rtáhór.t,,: nemxetist-gi. iesA-  

ét 	n~,el.vi lelo,eaWrieammal szerelat:rx- k fel. ~z mes-  

LdY:z.yi.ten.é a ta:ulúk 4s s: tantrok mtz..Act ~;ét, va; ?aibi'd ten-  

nú a nezz$tiségi n4 elv tanuléaélt s tas.:u16k kőzébeL, sat eid-  

se.;it e6 a falvakban irodalmi nemzetigegi n,y° E:v elterjaesz-  
tw3L t.  

Az e1ta, nos és kOzvoiazolfk mel: . ett eslitst kt:l.l ten-  

sYi ~ :3 te''yébv'n SE!%iéG5416 .kht 	kti,j3awar_ . l,'j:;.i..:it fel- 

'3'' i W  °a iLt':zt 	rl is. A Bajai Tanitőkcpzd r eisNol€rél éra a  

iCecskctngti Lv;;nziképe Intézotrtil. 	tanitóképz:, Vlskaifif a  

am_ t és a3-lsxlfiv te3itaat, a keeskeaOi, te l4z°bt?n a ciél-  

szl€v év6ecet képezik.  

A tall.it:,ktIpzó feYa:.4lfn 1971-ben 	7:!-bea 4, 75-ban 5, 
 

74-ben 	75-ben 12 és 1976-ban 10 német és .lezw.év  

zetisk; i ts4:u36  tejsztetarul.méryai.  t. /12/ 	. 



C4 ,4, 
4.11■ 

vzzett. trol.:131V;k _Z134 	r..tÍt- 

29 1 43 

do 47,C1 	1.71:471.-.M. 	cz2.1-:,, ,31.::;111,%.,r,,,It a 

Le. /17! 

utt :13 : 	a '‚Eallitf., t±cla.  

i 	 ciaaa14v 	 4v6WP, 

261.42 ....k4 	'1.alotitcg,VieJen alakult : /14/ 

4111411...16,11, 	 ne,  en- 	 - 	 nne 	 nee nneinn.n. -pan 	 n 	 e ent* 	 • • 	• sac 

1971=1972 1777-4.971 II:74-197:; 1175-17 	174:;,-119-77 
 .'wa . CS 4,..3,1ael 	  notenalmontanonnInsemanll. 

2 fl 	4 t'S 	4 t  

v et 	tz,'411t6 k.E-`,4::..1 17,  vizikLi i 	flIC-3C,7&',1 7 (.;:36 	CO 1 

:071111kozesuc1ker:42t oa :.,v441A:41'1',;?z5be. 

:4-1etz,2 '11-atatC: 

czeo itZ 

ZZ i 	e4;:•41, 	 tiC=E! 

Leleatcezne%. 	 c:1 welzzticzarcal-.,e, hunem 

tallAZjdria 

int.° T.CZr. CZ.P 1,--3v-Ltko,z!-7-k);;;Ln alga- 

1175 -  7. ,  

17rn 

 

-77  ta.&r& 	«1 8 2  

1977 	7:: t„;--6v-r.;en 	A 9,0 
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Szerb-hor v~t 	 elvU vánzett haJ3l,E,at6k  

aa e3cssenc:ti 6175rafikplAbtm  

lakor ,rssze-  
vég 	sen.  

AT/  

A  hallgatót b€:iakol.za mezye  

Bara- Bő- Győr- So- 	Za- fizi- Pizi- Szel- nya kés Sop- moxy na 'will  la  kad kai lend  

Apa fo3lal.kozb:sa  
/sz6rma26s/ 

E6cs  

1971/  
72 5 1  1 3 4 

'iggc;•----  __.__.r.  

1  

1973/  
74 2  2  2  

1974/  

75 4  2 .1  2 2 I 1  
....011...•■•••■•••••••ma..0  

197v!  
76 4 1  1 1 2 2  

1976/  
77 2  
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d/ A nemzetiségi pedaJA sok L  é s továbbképzésük 

A nemzetiséi nyelv ápoláséban, továbbélésében fontos  he-

lyet töltenek be a peda;;ógusok, a nemzetiségi nyelvet különbö-

ző szinten beszélő oktatók, nevelők : 

A megye nemzetiségi iskoláiban az 1973-74-es tanévben, 64 pe-

dagó,us oktatta a nemzetiségi nyelvet. 

A 64 pedagógusból: 18 tanár 

23 tanító 

15-nek nincs nyelvi képesitése és 

8 fő különböző főiskolákra és egyetemekre 

jár /15/. 

Az 1975-76-os tanév mér lényeges javulást mutat. 

86 pedagógusadatait, szakképzettségét és nyelvtudását vizsgál-

va a következő eredméz y t kaptam: 

A 86 nevelőből 36 óvódóban, 56 általános iskolában tanítja a 

nemzetiségi nyelvet. 

Az óvónők közül 24 német, 6 délszláv, 18-nak felső, 8-nak 

középfoku k€pzetts€ e van, 4 fő képesités nélküli. 

Nyelvismereti szintjük is változó. Anyarrelvi szinten 6 

/3 német, 3 délszláv/, középfokon 12 /10 német, 2 délszláv, 

és alapfokon 12 fő 10 német, 2 délszláv/ beszéli a nemzetisé-

gi nyelvet. 	. 

Nyelvi továbbképzésük nem kielégitő. A 30 óvónő közül 

15 fő vett részt különböző szintű nyelvi szemináriumokon, 

belföldön és külföldön egyaránt. A belföldi kurzusokon 12 fő, 

a külföldi továbbképzéseken 8 fő kapott nyelvi továbbképzést. 



A tuatel:tmlk 2.-orOczóst:ber. at-oart16via 	Ez 	Walk kJ, 

.ozzadazorea tovi*Jtict. t?..:t.et iaJe.ivtren mograteezik. 

Az 4 -ta1e-I-Am iokoltkr,07, 	nevelek npalvtudtioa aem 

jobb 	 rieve.::erk rizolfivteenta. A vLzek;r1t 	nevo14 

/2Z? néz•t, 34 ddlazigvi 5. 	 42 

zt v1,1. ,.,7zett Za 3 	k.pc:att4z 

i'..1%an4olvea i, kOzd'efe'xo .l.t. 24 és aladfakor. 11 	Itp.rea, 

a aoczetia4„ielvet. 6 taarnak foloffekz,  rkyelvvizacj6- 

ju van. I nemet rivelvet (ittatZicb.r.I 1, a delszleivektAll 13 I'd 

vets .o6szt k(11:1-..E.b5z flt eLi tonfoLoozokon. 

nevelek tovel:-Abir‘pzioe job», szervozettobt mint a 

nt tar.lrotrt.. Az olmIlt, t:veLtvil eat a bk:Atikit iekoznek 

bellaza. 

nozzetis45i 6.1.-tel.;dect 7C-9r; ,'-dt a k5z:skber: pe-

da76zuzak adZ-6k. We szakvsb4ri 	totZleteu 

tia 	rteia 	t14tc, vLsezativesa a azZVal 

be  

ic noz;0.eolcu szaketber-Eifty 6z a veraszk votaz4-

bx4t4.1.5:4 t6,ftj.;vL ~ Y© 	1ujLt. 	i'1,-2 net, 

viika 	 et. TAvolmarWezkik Ltcy,7A4tazi4 a asm- 

ztiai kultur 	 fela:atokat cask 

eazztlat:ai 	 v8..4 	ICIzz,Z.iveled EL 	 tetl.let,a1 

dolL 	Ault;riatt 	 na=etia.iztl 

„4et de a 3cUze‘ ..:,..;.1 	 kEi.Joe 

tre.te, 	 1•n6s-i teal- 

tea, letelnpeUri 	 lehotrv, teozic.  
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böző szakmai képzettséggel rendelkező nemzetiségi dolgozók 

anyanyelviiknek megfelelő /helyen való/ letelepedését. 

Ezt a példát láttam Dunaegyházán, Hartán, Katymáron és Garán, 

ahol ösztöndijat biztositanak a nemzetiségi pedagógusképzés-

re. 

Nemesnádudvaron agrárszakember-képzést segít a Tsz,Bigesalmá-

son pedagógiai és agrár szakiskolékra,felsőbbfoku intézmény ek-

be küldték a nemzetiségi tanulókat. Tanulmányaik teljes idő-

szakára ösztöndijat bi ztositanak. A z  egyetem vagy főiskola 

befejezése után a végzett szakemberek a faluban nyertek elhe-

lyezést. 

A nemzetiségi értelmiség letelepitése a különböző nemze-

tiségi területekre, nemcsak Bács megyében-, hanem minden 

nemzetiségű m3gyében problémát jelent. 3rről olvashatunk a 

baranyai a pesti és a Komárom megyei Tanács anyagából is. 
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3 /...4 ,netTzetl*I--1. k;;;:tavelNdo. ds kplltqra,,I)gra:amrelv,4 AltzLenkt,en 

A nat.mtis::,i 	V*13L kulturs, ez:,k(w&, hagyombnyok 
4dol6sa, a szocialista kulturrorm:alova erzarva 
A nemzetieczi kb.ziave1:544e az c-ao. szociblista noveldo fon-
to 	 nevelds zok,tban fo,laljo az is%oltn kivali ne- 
velOu min3en formtja, a szukk%:,pzis ds eltal(uoe, k6pzts egys6- 
ck, kulturelis teve4enys4g minden emberform61d aspektusdt, 
a szociolista tudat, bazaszeretet, internscionalizmus kialaki-
teat, noczetis'i haziozka4ok, zzolasci; moOrze0t, tovebb.,  
fej1411z36t. 

7" t vCteayo, poi; szektoru fol,a nt,  6 /azi, moz4;a1i, tCrsa-

dt.1171 nzervezotek, tIvatdsos da 	csoportok imsznak 

r't batx PoltLtolezi 42; esszerU ayCit,mCkad‘st, a terv. 

sera lnnksrlezoszt6st, aszervezett 4o tervezett fetoJatokat 

60 z()% folUamatoa warohajttet . 

A mmzotle04A kUmavelCdLc - a t5tA, noTtis(:j orsz&*ok-

ban - a.:erveo rCaze az tataUnos„ az ors 	kbzmavolCdósi po- 

Nem ttaj:s az °rear telAt4vo1dco politik4j,4, a 

n mzetisti4ek aktiv re.szvdtel, k*zrumUkMoe nelkial. A nezza- 

tia_ t; alkotó, torcae! 	hazftkhoz ve- 

ld rag.„szkodtsukkul, tIZzmaveledsn 	feladatok tel- 
jssit,s,Awl jerulnak hoz3t. •.00ialipta Lnborformate 

fele3at6hoz. 
2zt a mezelltpltezt o :AcE-Uskun .7.,144tben 	nozzetiw,- 

vakel is elzoLatju_. Na:zetiazztink k5zraLveleZLIs, a nem-
zotisC,i katura IL* L,;;„iomlin, LiAosIt' 	aa:b0zC teviikeny- 
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si forte-Ica•hof4tzék liatrc t  ito tak ki. 

a:7liter,,a rtt.IA,etis:.:j. nyelv.r.Zive Ő  klubokat, hiva-
ttoos 4s :ZkedvaC walturcortzt t 	 honievn*eti 
szck,tZlilket 	Caexi,t:ir,kat t  zenke-Ntket. 

coop° 	eovo1le:. a gt.ZizzLveler:'esi L-;:tnzteet 

4 Tr, nezzetiati,:j RZakosaVit a aUve7!"—ei hZCt s 
vt re4'at,. 

=1,4,7-ave1i5Atsi  fok  jblerae bi;,:-.tositja ne:-..zetia,4,u  
tura, 

ai A ne;:zettei4 	ve 	t -  " 

suu.„-,so z 

A niLtzetisC r4elvaZivelZ 1ba ic.Cv-z1.1**:_liiie uj fcrad 
tkw,to:_meit* P6r dviz rilaicatek vita rtfiz.-Autis -2.i. 

.:10,:sorLcin a nér=tt* de; z. 	 1.6tre de padCju.- 

kat szlovetok in !:ti.:vetta. 

75 .'7/ 	 J;).- laza.e.v 	zzy szaolve,- 

,z4;t1si kluts-  makUtlik t  a i:Zivet%ee 

C.sovoly,  

?ea0-17,-Z' ci v,  rittlub-  idasativir  

e njevc 	idaez.1.6v." 
Raja ta-.tstifx. Lui).!_árcnt acCovtr,:al re iv/ 

izzitvet,/ 

Cajt.f. 	rIzzzatiajaay1v 	ta.l t  szocialiceta 
tut -ate_ t' s tulat ..,41ae,:itesa t 	t;o' itieet ativite. c 

roAnze , 	nimuitio 	 vers'a .1 _zaz•Lavelr.7..2,da a tor- 
...;C:jr,b454 

11eZ. 



A klubok léteVaa do letosatottsega tai taig változ6, &Ian- 

létaztea kicai /klubonk6ot 30 ember/, 4e =ids a kö2sCaVele-

die suik eredménwesen fejlnő fOrmájinak mutatkozik, amel, a 

nomzetiegi fiatslok Wbboégit kopcsolni by a kfte4x kbsmüve-

led6sába, térsadalmi életbe. 

A.PszlfitieGiAglvAnce-Wortck.antavéke:lt_ggliittesek 

naszetiegi kulturais actinic fő formijit um 6ntevé-

keny a4mkaseti együtteask es kulturcsoportok adjék. 

A n4msetiadgi tánocsoportok dnek- de zenekarok kerülnek itt 

ele helyre. 
meo4ban9 tinccooport /4 Mosley, 3 német„ 2 szlovek/, 

5 6neker /3 nistet, 2 stlovák/, Cs 5 sonekar 	nh=t, 3 da- 

szlgv, I selovók/ 

Ttaccsoportban Raj& /felnőtt- da gwarmak ceoport, 

Harts /nAmet, Nemeanedudvar /nAmati, Clara /asewb„horvát/, 

Dunasizyhtsoisr.loYa/,riercagazint4/diloadv/,Baja,gor-

mak,,  s felett csoport /deszlávi, Duonok 	Min- 

ks /szlaviik/kaza.zekben. 

tnekkar találhatő: Dunase411.6za /szlovák 

. Hajós 	/adz/3V 

Rem,- ar4 var /wheat/ 

Harts 

Sisk° 

/Mast/ 

/szlovált/ 

Zenekar alakult: 	Dwasafhizia 'loiters sentkariaziova,  
Duanok /tambur4 zetiakar s  C,assltiv/ 

Maja /tambura seLekar, délszláv/ 
Oars /dislszlelv/ 
Hajds inciaet/ 
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AéEi mul.tra és sikeres szereplésekre te%inthzt vissza s her-  

ce_ssze,nt6i és a garai e'-~~ttes. Nevi& nemcsak a  ©ezyr>ben és  

az 	z€ -ban, hanem ka].fOld:sa is ,isz.~ert.  

Az V. Dunamenti Forclor fesztivdlora - a  he.;-c _gslc`ntbiuk  - 

h~,~o:LtnyőY'zu" dx.jat kspték. A Wcska egyatto , ta;-  

ja.ként pedig a ,X4?ek Bartt8áze" na,;ydij tvlaj;tonosai.  

Agaraiak tincukk7.. az 1977. év nemzetisézi tá.ncfeszt,ivél.jén  

az cls5 helye Ast ho 3tQk el. i6zcuk halyo:a6ayo© és koreo ;ra-  

fa t motiv+.xmo?cb61, €3.1aa., amelyek a  soeéc Os bun,yevdc ha$yo-  

mt,yokat, szokéWokat elevenitik ma,. A csoportok szinvonal.as  

munk6val., képzett szakember kőzremiikOciésevel é_ ik el. - ered-

ményeiket. A sza keIIber  k::1-- é^ bslf3la tEnulrnaw és g;y:ijtd-  

murka után áillitja úsoze repertoérjukat.  

7iemelked0 milvészi aaasoraikat a Mali ar Telcvizi6 is  bemutatta.  

TánetudEsuk a szakemberek véleménye szérint : mavészi szinvo-  

nalbari és  

    

zsgyomdrydr ; 5 d sszeforr ott3áeb~ eléri a hasonló ma-

M U1 +VVN j3$©á tLdL76$, VC~mai V zisTVna:dt. 

 

A koreograftlt aemaetis ;i táncokban a garai e , ysttes jeles-

kedik. 2!4mc€ ~aiban a mac;yar, a német, a de1.sz1.6v motivwzkoszo-  

xL is  megta:l.LlhatS.  

A  t©J, Ji, kevésb„, ismert csoportok, Ete33e" vazy i:3zsé3i  

nemvAiv<zz ta.l.Glao2Z .k+cra s zeredelnek r€z;y dikerr:-1. 117l  

Az énekkarok kAiil. kLt. 3nci.se . . a .éaetek 	első-  

sorban a „Necht t3rdderlich dic Haul"  versenyeken.  

ii n.:mf;e tis t~i szUvets<:"ek dI.t  aá.  szervezett versenyek,ve-  

télkc3dk egyrészt sd.er€ k 3.é;  i alkalm.-t biztositanak az czyUttc;-  

se:knek, ra6srtszt gazdac 	ég felkior aw,t,,;ov is "'eZszia- 
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re ho$rzek, sőt a hagyományok továbbfe jlesztésvre is  ösztönzik  

a  csoportokat. Az 8atevékeny mUvész, múvelődési és honismere-  

ti cso)ortok elősegitik a személyiség fejlődését és a közös-

ségi ma&etartás ki,alakitását szerep1::aiik, hazánk  

és a szo,szédos szocialista  és nem szocialista országok kap-

csolatainak format erdéiti .. Reprezez►té1.  ja szocialista hmzdhk  

nemzetiségi politikáját.  

Honismereti éB dzs2itB  szakkörök 

A nemzetiségi községeinkben nagy jele rtQségü az a  munka  

is, amelyet a kö1.vn.Yező azakÁörök vé,lezne't. 	tevékenységi  

form.  két csoportra oszthAd.  

Az első, az ugyrievezett honism ~::Tti szakkör, amely a falu  

nemzetiségeinek haszn€zlat.i tárgyait, r..~..éit, aezőzazdaségi  
eszközeit, a falu tb.rsada?.mi, politikai sze.mé],yeirak doku-  

mentumdt 	Össze.  Ilyen honismereti szakkör négy  mlikÖdik  

a megyében. Kettő délszláv, egy német és. egy szlovÉk. A déi-  

szlóv Nrcegszántén és Csévelyon, a német Ha.*'té..~ , a sziovék  

Duraegyházén mlisöLi': . A szakcÖrÖk gy4tő mu:akéjábá1 állandó  

kiéllitást és falumuzeumot terveztek a községekben.  

A. hartaisk egy nemzetiségi feitnmaazeu-stban, a csávol3iak az ál.-  
tal  ónos iskolá ban €11i  tot ték ki gy4 temény eike t.  

A ne:mzetiet:gi szakkÓr3k méeodi.k ceoportjéba a diszitő  

m~vLszi szakkörök tartoznak. Ebből bárom zcUlsÖdik a megyében,  

2 német /Vaskut, Hauxts./, egg ' -dél.szlév rCsávolyJ.  

Feladatuknak tekintik a népi nemzetiségi miivészet emlékeinek  

ásszeg,gvjtését, restaurálásét, épcaléaát. Munkájukat nagy si- 
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kerrol vti,Ezi .. A ezaikör tagjai általános iskolai tanulcSt, nem-  

zeti.segiek és ma,ye:rok egyartat.  

b/ Ifözgi:veládt:si    favakban  

Ismeretter_,3;sztég  

A k5zmiivel,Mé.si fórumok Jaza a legujabb, 2.975. Aju,s 27-én a-

lakult. I;z a TIT Bács-Kis'sua me,ryei Nemzetiségi Czakaszt€lya,  

amely Baja székhellyel miikddik. /13/  

(ttagu e1nöka £~géber német, d iellév és sLlovék sza .emberek iré-

nyitják, szervezik  de  t©nitják nemzetiségi romelven a tudom'-

flyos ismeretterjesztést a megye nemzetiségei közvtt.  

nemzetiségi k izzaiveleoési fórumot az országos TIT elnaség  

1975. ju,.ius 4-én hozott állásfo laíésa is ms' erőcitette.  

.A térsulat tegyen meg  mindent annak  érdekében, hogy tu- 

do-. eres ismeretterjt3aztő murájával minél sokoldalubban  

mozditsa elő a XI. Pértkonggreeszus határozatainak egysé- 

ges értelmezését és egységes végrehajtását". /19/  

szakos .tály azonban jóval èlega3 ~ak:lása előtt mér komoly ia-  

zaretterjeoztő muLivit fejtett ki, kúlönösen a bajai járásban.  

Az 1:SLMí' K3 1963-ban  hozott nemzetiségi hatfrozata utáii,  

1969-ben a TIT járási.stervezetén  belül mint nemzetiségi mun-

kacsoport dolgozott 8-10 fővel. Pélévtizedes tevékenységét ko-

moly eredmén;,ek jelzik, kJl.ánöse, 	Gara, Katymár, líerceeszán-  

t3, Bécsml.máti és Csft$.ja nemzetisi 	előadást,  s~yely- 

~űyel ~ , 

 

gyermek- ás felnőtt foe alkozeut tal'tott.  

Kd13.. ásar szép ereJnén~ eiret értek el az 1374-75-ös évoer:, ami- 

kor n.emcsa az eláac:c`so., hanem a rd$ztvevők szám,, is örvende--  
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teaQn emelkedett. ezek a rendezvények, eltSad€saoroze ►tok bizo- 

nyitotték a nemzetiségi nyelven elhangzott ismeretterjesztés 

szUksédesaégét. A munkacsoport 	boszadllitott t,maajén- 

lat olyan érdeklődést vatott kx, hogy kés3bb mér nem tud- 

ta sajét erejéből az igényeket kielégiteri. A meqyLn kivUli 

nenz4tisk;i irdkat, orvosokat de  muforditékat hivott mer; az 

eldadéee?w magtartesCra. A megyei ős a mazyénkivOli nenzeti- 

at,;i előad44-;frda kíizrem=dc:,sével bontakozott ki a eokritü 

ős 3okezinil nemzetiaC,i ismeretterjesztós. 

megye  nemzetiségi szskosztd3.y létrehozését ilyen eokolda- 

lu sikeres munka előzte meg. 

A azakoeztay elake :Röckl J4zsEf ál=tal.enos iskolai 
igazgat6 Csétalja,  /német/ 

:_vtizedek óta a német nemzetisé- 

gek ismeretterjesztője. 

titk{r: Dr. Fekete Bertalan /dcisuldv/ 

A bajai Tanit6képző Fegiskola 

docense. 

tagok : Kishegyi Simon é3.tal6nos iskolai 

igazgató NemQenridudvar /német/ 

Bakos Zgnéc dltaldnos iskol ai 
igazgató, 3Du,naegykéza /szlovdk/ 

Dr. Zorn Antal ta,`tic8i osZtély- 
vezető /néme t/ 

A nemet  szekció vezetője tttickl J6zeef 

A délszlév azekciá vezetője: Dr.Fekete Bertalan 

A 8zlovek szekció vezattlja: Dr. Bakos Zgnbc 
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A szakoszt'2y nemzetia4;i eióaddg6rdéja a bajai de a kalocsai  

jdrds ter'+13,.et4n fő, ebből 10 ndaat, 17 claszldv ds 3 azlo-  

v4Ir.  
Az 1974-75-5: iLmer. ttar•j szt6 dvad.,aa 7:= elősdest tar-

tottak, a.me1ybó1 15 114net, 5`.:; ddls 2.1dv ds 47 e:alovőb t:qy a-  

nyelvű volt.  

~► I.eglétog3tottabb ole._teob Garen,  Herce_°.~szdntón, .'►.atymAroa,  

Cedtai  j€n de  Dpn.:e3yhdzfan voltak.  

Az 1975-76-os dvtx:e ► 96 aezzzetsqLi elő8uds hangzott el, 25  

fldt, 6✓  sL.3szl.dv *s 11 : zl.c:v6k.  
Af elá::3ssok 1Q.4szflrzel.nasabb 16lo :::atEi de  hallgatói a da:  

s  ^1tvaY. 	az 5 ~° ,  illetve. 6C eida°'tsbGl is  ki t;;;.aik.  

A tiOlek ve  1  tozatosak , drdeko zek is  i zg ~.~.lmash.,~. az drdsk- 

1`.~~dUk igalyeit lejtalah.atdk iraztű:k a tir°tdagl.em,  

a t6rsadal.em, ameztjazdasts, z,z eD;ya"3:s  P? v- ' irodalom  stb.  

kdr3~sei vagy az azzal faaa?kozd tad.oadnyos ds ndpezerd mun-

ka  feldolao&:sa is. /2W  

Ennek i11ua+ztrUl,f s€ra az a1őbbiak ban kázl.aa a szlavek szak-

aid 1973-X-oe tematikejda;ak főbb  fejezeteit  ; 

"I. A tdraadalmi 	t1et sdrdt.sei  

IT.A nestzety.e ~.; i 

~

p

w

olit ~..ga ~#s m
y
~~:

y

ve?ődá:epo~.itika k~SdL.aei  

d. Li. A nemzetise..-At a,et~.84 ;~ @.t~ t2: ~: tG4n~tó~' ~̀   

IV. A izazv aro~  e.,.t - i s zl ovf k a: i ro dai 6nak t~.f rak3 rn: bő1  

V. ,2.ntiit~g ,  ~x'.~.~► t3~tid~~~ t.á3t~~. :ú?~~ 

VI. A njelvi anyawaa;.oL bamutatfte  
M. . .gdszed ; d f e* őadearoxat  

VI;rx. Allatord®z, : -A elő,Atssarozat  

IX. 71:s.tszdaat_;~ és cemi zelds  

X. Nyel:rrtrnfol,,,, a .Aok ezervezdse"  
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Il;,'en vagy ehhez hasonló C:sata1 fol,lalk©znnk a német ds a 

délszl.év szekció teaatikéi. ie. /21/ 
41, nemzetiségi szatosatál.3r saéluak'ril kapcsolatot a1.al.i- 

tott ki a nemicetieéj szdvete.:JetTkei, ,ajtáv.01, rédidvs,:L. 

Zz szerkesztő$j;i ankétcr, iró- olvasó-talblkazűk éo m ' és for 

mé;:rban reslizg1aSáott. 

A kii:.ei <ávúben gsv olyan pleadris alést kivtn szervezni 

a szakosztály, amelyen az :X111'.2 .Xi. Kararesszlastnak határoza- 

taib rl. adddá nemzetisegi feladatakut ttrgjelngk m pg, erre ea.ő- 

addna'., c Zul .turglis :dnisztdrium Nemzetiségi Fáoszt6lyvezetá- 

jé t s zeretndak felkérni. 

iYemzeti géj..b4zis és latéti stdnYvtdrak /22/ 

A nemzetisé ;i ki3nyvté.rek rendszeres tartalmas munIsg ja 

r<víd =uitra  tekint vxosza . 70-em évek :a13tt tadn a 2eg-

iQ€teyéab teL +JctnaA sá6mY;%tte+. A 1bnyvtértndo „ tnyl és UdJ - 

szertani a?;zpont f'e3.radsdsei elapjgn a beszerzés évek dta stag-

ma t  r`: ; i ,  elavult , dnyvek a3 .ktttek a készletet, amely kázsé- 

iienkdnt :kb 4C-43 kőtEtet tett kis /n! 

 

?ezya3r.kbeL f e 	kO.r":aAnyek uralkodtak. A felméra 

előtt 1960-ban :":0 idzsésben de :L v6res .axi /Baja/ 2252 kdtet . 

nsmzet? sk; i kdnyvűt tartottak n;,-i1vA n, amelyből 

a. német 	990 

e daez].áv 1242 

a a«.z1Qv€k 	20  kittet tett ki. 

OeszesoA 2252 1. '1:Urtdv volt a ka zs6,.>,i !elnyzrtáro : tuln jdon€ban. 

zlgy Semzetisdzi k3zstgre GtiaL. bran 107 darab k:ir.>ryv esik, amely 
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nemzetisge&ként és közs:genként lényegesen változik.  

A németek által lakott községekre 90, a déls zlévok te-

lepüléseire 1242, a ezlov€l. falvakra 20 könyv jutott.  

Ha az 1976-os népsz49lélés szerint veszem /német, délszláv,  

szlovák/ a nemzetiségek létszámát /9717 f6/ akkor egy nem-

zetiségi lakosra 4,31 könyv volt kölcsönözhető.  

A községek közül csak 3 /B6csalmés, Gars, Hercegszén-

tő és Ne snádudvar/ rendelkezik 10O yötetnél több nemzeti-

ségi könyvvel.  

Helységenként és nEmzetiségenkc:nt a :~ön,gvek száma a követ-

kező:  

Hel.Ység 
	 német 	délszlév  

I cselmás 	195 	128  

Dara 	130 	223  

Hercegszántó 	- 	393  

Nemesnédudvar 	219  

A többi község, 3 kivételével, rég az 50 darabot sem  

éri el.  

A döntő változás, az MSDAP 1963-as nemzetiségekkel  

foglalkozó és az 1974 március 19-20-én tartott kózmiivel6-

dési határozat után történt.  

Az  első lépést a Müvelódési Minisztérium tette meg,  

amikor Nemzetiségi Osztályán keresztial egymillió forintot  

biztositott a nemzetiségi könyvek beazerzés6re.  

Ebből a rendkivüli támogatásbál megyénk is részesült.  
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A ntmetlt3ktú te1:44a169ek /Cwfsartat6s, Cs6ts.lje, Clara,  gie-  

j6c, Hr,irt;. ét c„,7ei:c4at 2C3, a. ,~,~isz3. .`lvi~te  

kdzsZ5ek /Bt'sja, 1,. ►csa?mtc, 1.1 tYw 9  Csr'voi, ;;, Cs4.kdrIc., lü$nok , 

s e1s'szc.rtivi erec3cztatZ, telke, Vas.kut/ 71,  

a szlova telepU3.C_;  ,C.utuchz3/ 97 kaet Gi;,,,atvelyil k;;nvvet  

h ,1‚.1474v Artado:r dnű; i e: : ~:io  :emt111 gO zoont is a zw-aze ti.- 

s,:~.,̀ i lanyvUrZgy ,azfll;(1,:Atban 1Cpett. "larzsenya; je ;zdket  

alit éisma.e, rer1L9zerasc é tcszi a nemzetisi .kar.vvek tE jákaz-  

tatdja. A  kauyvtCrosaic wz6mára 	n: dazertani 3`.:zetck•et  

ad ki. 	
g  a  31Y~.c,T.set1+8~

`-'v

~1. i..;í~~%vt~e3~`+~~', ~izerve;et.i., t~`as+a.i ~.s11 E.á3 mdd-  

s?ertani renia4creben r~ r~~nt~ ~r``~.to~ st ,  ,lre.n:;elvek  a =Dtzr- . 

tie%43i 	ktin;,vtCri clltt(sKa.u:: tovtbbfLj1, szt6sC:re.°' 9  

a je1cnt deivmaY`ttQ1m hozta. /W  

Szervez ; ei1eg L kQtt -5 z, 	read: zerőt vezette  %e.  

-=; ;zi2s151 f .
q
xsokat szzrve z-ii, all ovtt6110 ~ezye nezcfiisi 

tee PU6seiaik 	t..r+©Yi, 9 

 
=2t'e1s1 letdti e,1.:.o:.2i 4yoic:t bi.Aosi4»i a  nemzeti 	ir3z.-  

s~ ezbea.  

i.í::s 1Ctre;:»ozott szarv zat:i fer:‘tbz.r. jöttet 1are L  

tf. z3.at3n.y Vtg:zak, ztily 1  r  aildmat $ee:3C?t 't, adaszlev  

Bajf11, 	s«lovek F.vkCe Csa`.4e. matÉa!:...;.k.  

A  tart,1:mF 	c‘.1z 61_orgi:,„ felfri .sitCsrben, az tá.'_fap-  

kai wl 	kdzza".:te1aian dc a aunkcard sza!=ed tovCbbkCpz ~ffid-  

L:  jc
A

l~~  

A mtVdsGser tard. toe= 	et  pe`+i<;  s..: köVettwztiart`xt1 hat6r0zzu  

me,E; : /25/  
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- na{:t,)tssS2uk s!: ,Itsk:zet a hv'1:0  1. kőnzivtérak nrr.zet lawz3.  cá,'ta' i01 

f1.1om`n;,reriak g;,araipi.t4sfl,.o :z 	raw:ervczsék a letéti A].éttiat;  

- eejitaák a kiiz~;,rvtt^ oso.?cat az ag.;;ertiaeivi ira.t$lo:r. olvastaté-  

sasta..;  

- szervezzenek toi7t bbjc.:  e zé:;3 alkalmakat rt1 nez`íTe@ti8tO tehG:dU-  

7éaek k3rzyvttiroeai reszére;  

- ki.aérjá1 f:Myelarmel - 4ts:tisztikai cintavet2.1c1 CE- eg,iéb  

módszerekkel - a nenzetisé q,elvea irt sagck fo..zu1 ,m6t  ; 

- fejlesezák és tcr,j_ ac.z‘k u .xe.etiad63 ircalui.oz propc,lailtsf-  

nak J.6aszereit;  

- a nermzetisici (velvet ok ate; i.sralá;'la7 és az ;eI  

`.i tan,^zékéveY. s:ditsQO.e?c A. szoros kaa,azeoxstot ég kooperd].-  

jem.k vela -z :11ttfls tetint+etében  ;. 

-  egyeztesc-k fol4 .wz  to. - atz a tez,ntvelaa.t a neizetis:~:i islca-  

1.6c aznirfeal.etéval é: a ns=zetist:zi 3c3n.) , vt?.:r4; orsaégas  

s zacfel agy e1 s ts: ve1. ;  

-  ttartsa~.k fann cserekapoeol€,tok : t a rt t i. orezfFoitban lévő  

te, tvérk5na,lvt~.ra~ka3. 	

}~  Ql ,.~F.7dze Yiye~ézi kzs~ 7 4,.‚ á ~~á~ V rendszerét az a.~Vyi .h i:eddteiS  

1176 év:. 15. szému td_rvéaizter•e;;z: re::d$leto és Aix:is4.ter ?sséos  

17/1976. /VI.'./ szému v6grehejt.é„i utua$tdsa meze.rleiti. /26/  

.!~ . ~g.. bá:.iAl lavta«r  
As e16D},  vkzolt nemzetisézz b4zisryvtQ,t•ac rer6s.zsréteri  

m:,,zaésk ne=€► tis47,i fa'1vui ht-.ros al.403n,) >vtfr.}•.o7 tlLtoz-  

tak. A szlovúkoY Békés saez4Ct«°1, an6met‘:k 	a da-  

szlsiWo's a üatjai, bdzisk:3ofvtdrtó1 kapjfir u ncWzatIs::„si 
 

is3cyveket.  
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A bajai béziskönyvt6rut 197: végén hozték létre. A K'.:~`K mel-

lett a megyei tan(cs is szor,,almazta ^zervezését.  

Hat,: - és .feladatkör4te 3 meÜye 13 délsú16v nemzetiségi köz-  

s::ze tartozik.   

Lbból Décs-Kiskunból 13 /B6csalmks, L3!csbokod, Baja, Bétya,  

Csévo14 , Csikéria, Dusnok,  Fel sdszentivén, Cara, r-iercegszéntó,  

Katymér, játéteike ós Vas rut/ B: késbdl 1 r Batonya/ és Cson;yrád  

megyéből 4 /Szóreg, Ujszentivén, Deszk és %a;yaresanéd.  

AMet;yci Twn4cs a könyvtár meyyinduléséhoz 70 003 Yt -ot  

biztfl sitott. A ju;oszláv, nazykövetség pedij; 3 030 kötetet a-  

jends:kozott. A fokozott anyagi téao,;atás es srjérrdét,ozé+s ered-  

ménye?cént 1974-es évben a be=ziskönyvtár már 3 209 nernzetise3i  

könyvvel rendei,kezett. Az éllo:.:sn,, évr51 -évre: nőtt, most mér  

kolló mennyi.s6 t;ben 611 a kö1cs5nzsik re:ndelkez ~;sé:re.  

A növeke=dost jól s2em].Gateti akövot%ez8 tábl.ézat:  

Lv 	1914, 1_935 _ J216_  

kötetek  
szé{ma 3209 	4772 	5440 	/27/  

b: ziskönyvtbr állomnya a Qegzie;i nemLetistg:i kö zsE:gik  

é; v," rosok r:emzot3sLe  s,  nye1. vü köteteinek 56,4 7-ét alkotja.  

A közsk;ek könyvellétésu a b6ziskönyvtárak m.e,,szervezése óta  

lEn;y eje4en javult,  amit a. nemzetiséi;i könyvek :aöteto.inek ro-

hamos növekedése is bizonyit. A künryvtér letéti élloményt  

biztosit. v®l~mernyi -biizse:gnek, amit 6llanddan bEvit és fel-  

friseit.  

n kövsé4;í könyvtéroaokat té jól;oztatóvral ér; nócZszerteni utmu-

tatóval lótja el. Sza'smai tr3n:fol;y a;:okat és sve;Anériumosat  

szervez. 	 . 
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nzivtir olv an akeiZT6 ie 	amelyec a 

netzetisi.j. VI:nave "1:1,.st hi Ltt 	cieni. Ides:Drolaem 

az Jrjank, Jlvaseuik an.yanz o clv,inkZ.,n11  cir fals.abadatsi 

lytzatot, /I--tel szervezctt d,:szliv est‘ket C 	redne 

Louin 	ktre&vi org_aizfr.' t_1 41koza.at. 

ttrzZk3dCsc kite2L'cl aczozezZ:IaL =ugyLk 	 isnyv- 

ttircivt, is. 

flan jő a kapcsolat p cei amet bizisk,;r,-/vt(rral, 

k5zscsink 50-(3 *5' it 1Ctja el nazt o1v aouj-

vektcl. 

eei 	qlvter, ug;j aa..12: 	Ant a =af6jCnkbm rl.i.A6c112) 

	

lerz:Trt(- 1 hc 	kezdtt,  mu.a(je.t. 

a ra,...24,r-74_ t.c2to_; 1 	aymtlakta fa- 

	

Dfctolvv 	Zs(t..rja, 

Ce,(VO, 	:ICIR±7 u 	.,e=ladvar s  Vazituti 

1.717,; e7.711t-Atei;;r61, a 

474.,yr:1 1  Lck Jr. 	13tai 411. 	mejfUel6 

fozi  ALLz*,tick_j 	 fa4Nakban 

	

t_ 	 n --„Lzt  c.  i IcZny- 

i,,L 4cA.L 

	

'-4;73:7T 	4 
e: 

	

q .ths 
	 tea ott 

	

"- 	 - - 
“.• 	41%. 

;1i 	_ 	, 	, 	tt t 	• 

— 

14 
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Német nyelvű községeink könyvellátását segiti a Megyei 

Tanács is, amely 1975-ben 20 000, 1975-ben 30 000 Ft anyagi 

juttatést utalt á .:t a pécsi báziskönyvtárnak. 

A könyvtár frisseségét és j6 szervezését mutatja, hogy a le-

téti állományok jóval az anyagi támogatás előtt érkeztek a 

megyébe. 

A pécsiek rendszeres munkáját mutatja: 

- az évenként megrendezett módszertani szeminárium, /az első 

1973 nyarán Mohácson/ és tapasztalatcsere, amelyre a német 

nemzetiségi könyvtárosainkat is meghivjék. 

- Az anyanyelvi müvelőc:ést elősegitő, az irodalmi nemzetisé-

gi nyelvet terjesztő kiállitésoic szervezése. 

- A „kivánság listák" bevezetése /ezt a kiállitások alkalmá-

val is lehet megtenni/. 	. 

- A nemzetiségi fórum rendezése, ahol a német ajku lakosság 

a német szövetség vezetőivel, ujsá iróival és a pécsi rá-

dió munkatársaival beszélget. /Ilyen rendezvényeket tar-

tottak Bácsalmás, Hajós é_. Csvol nemzetiségi falvainkban. 

- A könyvtár állományában lévő "érdekes könyvek" Interessan-

te Büc';hel i, és az „Irjunk, olvassunk anyagelvünkön ci-

mü p6lyéá:at bibliográfiájának összeállitása, kiadatása. 

Kgnyvtárközi mu:kája mellett az iskolákkal való kapcso-

lat kialakitésáról sem feledkezik meg. A német nemzetiségi 

iskolákban letéti állományokat hozott létre. Jelenleg Nemes-

nádudvaron folyik megbeszélés ez ügyben. 

1976-ban Bárban iskolai nemzetiségi olvasótfbort szervezett, 

amelyen 5 nemesn€dudvari általános iskolásunk vett részt. 
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A pécsi német bézia' öny' tár tartalmi, szervezeti' nunká-

ja /amely az el-ondottakbúl is me éllar:pithatór' jobb mint a 

metL;fénkben székeld bajai délszlév alapkö r vtéré. 

2nriek okát több ténjez6vee: lehet myaréazni, illetve keresni. 

2 sósorbaann is azzal, hogy a be' z ` skönyvtér éveken keresz- 

ti11. ;Jza':ember nelköl volt.  A kanevezett szakember cs ak  1974 

ércius 6taa irónyitotta a könyvtér raulIk(jét. ?ér  éves munka 

ut(n a nehéz kör:l.Anyek e?len&re is igyekezett munkáját ki- 

elé ;i tőén vége ii , azonban azt a hétrányt , lamely a többi b&- 

ziskönyvtérhoz képest fennállt nehezen tudta behozni. 

"A többi bézisL.öryvtá.rra; szemben én ol aú h itrér yban 

vayoi,/irja az 1975 decemberi jelentésében/, hogy azok 

a megyei köryvtór székhel=én vannak/ kivéve Mohácsot/ 

és olyan technikai lehetőségeik /nyomda, fotG, sokszo- 

rositő,stb/ vannak, hogy uton utft.1en a k inyvterosok 

jotosan kérúezi, miért tudnrk a rorano:z, illetve a né-

mete , iljen va„y olyan. sz6réan„ ot cönyv:ismertetése-

kot adni" /28/. 

M6sofls2or a bajai Wziskönyvtár 1976 őszétől meint uj 

vezetőt kopott. A me kezdett  munkát ismét uj embernek kell 

tovébbvirsi . , :o emélem sikerrel.  

A nemzetiségi báziskönyvtárak munkáijz. mellett fontos 

feladat háral a községi, 4z 	könyvtérak.r4 is. A báziW- 

kön.yvtá.rak eltaal letétbe helyezett €1.' omán.y mellett a :közsé-

geknek, az i3:-Iol6knak is feladatuk a nemzetisgi könyv,folyó- 

i..at, napilap megrendelése, v:"sárlá:ta. 
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Az- anyanyelvi keltura terjesztése érdekében gonr3oskod- 

miuk kell a községeknek az illető nemzetisé;;  hazai 

sajtóor énuménak, néhány anyanyelvi folyóiratnak,  első-

sorban a gj  ermek és if jus€gi lapoknak jératéstról , be 

Kell  szerezniük fokozatosan a legfontosabb klasszikus 

és a mai szépirodalmi műveket, különös tekintettel a 

nemzetiségi nyelvi oktatés helyi szükségleteire /29/. 

A i őzségek könyvállomilnya az elmult években örvendete-

sen javult. A német nemzetiséi könyve.:, 1969-hez viszonyit- 

va , 1,1/2, a d.:lszldv 3, a szlova 13-szoros6ra :aövekedett. 

Ezt a következő tG b1ézaton szeretné,  bemutatni : 

nernzetis6g 1969 1972 1975 

német 900 1780 2600 

délszlbv 1242 2190 6771 

ezlovék 20 117 267 

Összesen: 2252 4087 9638 /30/. 

Az éllomeny községenént a következőkéd)en 441akú1 : 

német délszlév s zl ovék 
helység 19::9 1972 1975 1969 1972 1975 1969 1972 1975 
B4 cs almás 195 202 293  123 207 315 - 

Bg cs bokod. 53 53 135 - - 105 - 

Btátya - 24 103 201 - 

Cstszér- 
tűltés ' 40 143 179 

Csétal jn 31 134  175 

Csévoly 3 3  43 13  92  203 - 
ONO 



1975 

- 

■ 

- 

344 

264 

251 
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délszláv szlovák 
1969 1972 1975 1969 1972 1975 

81 

- 

38 

74 

160 

- 

117 

153 

279 

- 

253 

299 

- 

20 

- 

- 

117 217 

MIR 

IMO 

- 

221 

- 

■ ■ 	 ■ 
	 - 	 - 	 - 50 

356 

120 	- 	79 127 - 

Baja  /város/ 110 149 	214 	233 312 2775 	- 	

• 	

OVID 

/31/. 

Hat nemzetiségi község könyvtl . réllomériyf t, költségveté-

st, kölcsönzését részletesen is megvizsgéltum. 

Elsősorban is a németlakta települések érdekeltek, hisz a me-

gye nemzetiségei közül számban és arényban is Ők vannak . tul-

suly tan. ' 	 - 

Három helyiségben pedig: Császártiltéo, Hajós, Nemesnúdudvar, 

az össz nemzetiség 49,36 %-át alkotják. 

A hat település könyvtárai az 50-60-as években alakul-

tak, de csak a 70-es évek után kaptám meg végleges helyieket. 

/folytatás/ 

német 
helység 1969 1972 

Csikéria 

Ijunaegy= 
há ze - - 

Ih.isnok ■ - 

Felsd- 
szentivGn 

- - 

Gam  150 253 

Hajós 50 153 

Harts  38 141 

I3ercegszánt6 - - 

Katymár 51 151 

Mátételke - - 

Miske - ■ 

Pdemesn6d- 
u3var 219 322 

Vaskut 50 76  

233 312 924 - 

- - - - 

MID MO. OOP 

393 472 754 - 

- 79 396 - - 	- 

25 104 140 - -. 	- 
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éll .omAnyuk 46 259 könyv, amelyből 2024 nemzetiségi ktet, ez 

az össsz ál.lomérsy 4,37  %-e. 

Közsségenk:ént az állomány következőképpen oszlik meg : 

helység 	. .__ 
éIlom€ny 

_... 
e 	b 	b ó 1 

nemdetissé ELf f sskoléb3n _ 
8écsbokod 

_ 
6 917 355 126 

Cs szértöl tés .6 000 
d 

Duenok 5 362 517 200 

Hajós  10 643 901 317 
Harts 12 537 561 "130 

Kunbaja  
Összesen t 46 259 2 024 770 

Egy lakosra 1,9, egy nemzetiségre 5,2 kötét könyv jut. 

A nemzetiséci könyvek 50 f: -a gépen vagy gyermek, 30 %-a 

szé drodal , om és 20 %-a lexikon vagy terrészettudomőnyos munka. 

A nagyar nyu ifjuségi kötetek széméval magyarézható, hogy a 

kölcsönzők, vagy olvasók többsége éltaldnos, vagy középisko-

léss di . ek. 

A könyvtéri könyvek és a beiratkozott olvasók megoszlé-

ss3t Jól szem1+31tetik -  a nemesnádudvari és hartai nemzetiségi 

könyvtérak 1976-évi adatai. 	 . 
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A könyvtári könyvek megoszlása Nemr snádudvaron : 

megnevezés német magyar összesen 

if jusági 161 1262 1423 

szépirodalom 232 2606 2838 

lexikon 4 90 94 

társadalomtudomány - 616 616 

természettudomány 6 243 249 

egyéb 9 615 624 

összesen: 412 5432 5844 

1976-ban beiratkozott olvasók: 	343 fő. 

Mega)  zlásuk : 
szakmunkás és betanitott munkás 19 

mezőgazdasági munkás 	 17 
segédmunkás 	 5 

vezető beosztésu 	 11 

admini s ztrat iv dolgozó 	 22 

általános iskolás 	 193 
középiskolás 	 30 

főiskolás 	 3 

szakmunkás tauld 	 9 

riáztartásbeli,nyugdi jas 	 12 

egyéb 	 23  

Ősszesens 	343 	fő 
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Hartén a beiratkozott olvasók száma : 187 fő, melyből : 

49 % diák 

8,7 % munkás 

23,1 % szövetkezeti paraszt 

20,2 % egyéb foglalkoz(su. 

A mintavételi hónapokban kölcsönzött nemzetiségi könyvek 

száma: 
a 14 éves és fiatalabb korosztélynél 41 

a 14 éven felülieknél 	32 db könyv /32/ 

A könyvtárak költségvetéseis lehetővé teszi, hogy az 

állományt évről-évre gy arapitsák: 

1971-ben 63 660, 1972-ben 68 823, 1973-ban  83 932, 

1974-ben 98' 175, 1975-ben 10_,363 Ft-tal gazdálkodtak a 

vizsg€lt nemzetiségi falvak könyvtárai. Az összeg kb 30-40 

%-ét éllományfejle sztésre fordithatték. 

A költségvetés községenként a következőképpen alakult: 

helység 1971 1972 1973 1974 1975 

Bgcsbokod 22 000 2o 000 20 000 24 000 23 000 

Dusnok ' 4 660 4 823 4 932 5 175 5 362 

Hajós 10 000 10 000 20.000 25 000 -30 000 

Harta 8 000 15 000 20 000 25 000 28 000 	. 

Kunbaja 19 000 19 000 19 000 19 000 25 000 

A költségvetés a pénzügyi fedezet mellett azonban meg 

kell emliteni azt is, hogy a nemzetiségi könyvek beszerzése 

formai és .ddminisztrativ nehé.ségekbe ütközik. 

Erről a bajai béziskönyvtár vezetője igy nyilatkozik /33/ 
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„Néhány szót a beszerzésről. A jugoszláv könyvek be-

szerzése eléggé nehézkes és nagyon drágék, csak az 

utóbbi időben sikervált elérni,  hogy egyharmadéra csök- 

kenjen az áruk. Minden negyedévben megjelenik KMK és 

a Gorkij. Könyvtár kiad(séban egy tájékoztató a megren- 

delhető könyvekről, ezt eddig központilag küldték ki, 

állitólag a IV. negyedévtől kezdve a báziskönyvtár fel- 

adata lesz. A .megrendelést az AKV formanyomtatványain 

minden egyes könyvről 5 példányban kell elkészíteni, 

igy visszakül .:'.eni. Az átfutási idő 6 - 9 hónap.. Talán 

sikerül ezt az időt is lecsökkenteni, bár az AKV nem 

nagyon igyekszik, arra hivatkozva, hogy nincs emberik, 

aki beszélné a nyelvet, ez - gondolom - megoldható prob-

léma. Nem beszélve arról, hogy mind kis számu könyvről 

van szó, felszereletlenül küldi le. A könyvek minden 

esetre nagyon nehezen jönnek, - pl. az ez évi megrende-

lésem még nem, jött meg - a községek nem tudják megvésé- 

rolni, sok esetben még a meglévő szUkös. keretet sem. 

Ebben a kellemetlen helyzetben vagyok, pedig nagy szük-

ség lenne a könyvre". 

A nemzetiségek közmüvelődését, az anyanyelvi kultura 

ápolását, fejlesztését segitik elő a nemzetiségi nyelven meg-

jelenő ujságok, hetilapok, kalendáriumok, vagy egyéb nyomtat-

vdnyok is. Nemzetiségi községeinkben 88 német, 442 délszláv 

és 73 szlovák előfizető volt 1976-ban  a szövetségek által ki-

adott lapoknak. 



Az árus példányok száma : 

a németeknél 138 

a dAszlávokna 537 

a szlovákoknál 16 darab 

Az előfzetéssel és az árus példánnyal 

a németek 	276 

a délszlávok 	979 

a  szlovákok 	 

összesen: 	1 344 darab ujságot, folyóiratot vgi- 

aároltak nell,zetibégeink a megyében /34/. 

Ez községenként a következőképperi,oszlik meg : 

helység 

német 
előfz. árus 

pld. 

	

délszláv 	szlovák 
előfiz. árus előfiz. érus- 

	

pld. 	 pld. 

Baja 	 16 28 	29 	308 	14 

Kiskőrös 	- 	3 	1 	3 	- 	••• 

Bácsalmás - 	6 11 	63 	- 	3 

Béesbokod 	3 	6 	- 	41 	5 	IMO 

Ek'tya 	 - 	- 	 - 

Csészértöltés 	3 	- 	- 	. 	- 	,; ,_ 	WON 

Csátalja 	5 17 	2 	2 	4 

Csávoly 	 3 	8 	38 	- 	2 	ONO 

Csikéria 	1 	- 	5 	- 	1 

Dunaegyháza 	 - 	- 	- 	- 

Dusnok 	 - 	- 	- 	- 

Felsőoztivón 	4 	2 	37 	12 	2 
	

MOP 

Gara 	 10 12 	127 	- 	8 	••• 
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/folytatés/  német  dclszlév  azlovék  
44.••■■••■■■■  

helység  előfiz. érus 
pld.  

előfiz. érus elc3í'i z. 6rus  
pld. 	pld.  

MA jós  

a?art a  

He: cegsz6ntó  

KstymAr  

Yététclke  

Miake  

Ne~;~s :sé~lu~ivar 

WIsk-at 

2 

- 

2 

- 

- 

 1 3_ 

12 

13 

2 

5 

19 

- 

- 

32 

23 

- 

- 

111 

17 

3 

- 

9 

- 

- 

6  

165 

- 

.. 

— 

- 

2  

1  

2  

-  

-  

1~  

11  

-  

IMO 

IWO 

QED 

Keresettek a kalerdériumok, amelyek egyben €aeR;,zetisé-  

gek éZetLnek krsSnike : is.  

.etI.e3Gn:,sztmuc me;hsl..:dja az ujezok ős fola aratok szr 6t.  

rven:3etes, ho;;i  kalenderi.uackfln kiv:33. , a; zZvets-uck  

az Llmult években mE,s 	.kiiJdvérycakkal is  jelentkeztek.  

Ide  sorolom a nCmet szövetség által .•i.adott /35, 35, 37,33.1  

kanyve ~ . et, a clw:is-.16v szjvetség szerlseszt:;sébe:3 me: jelent  

/39, 40, 41, 42/ milve<et, valamint a ezlova szövetség kt3zre-  

m:ikudésivel nnpv ;il.é,_ot l6tott szé,) gyi:jte=é4yeket /43, 44,45/.  

Ki kell emelnem a Mali ar 2.égrajzi Tdrsjs6g ,regi.tsézével  
é3:.szeellitott, a ._éá.;y nezzeti.sé; néprgjae .val 	köte- 

teket, a.e:.yek szerkes2téa::kben, tarta7..3.i von<sukban, dekora-  

ti Jme_o? dtsukben, kellemes olvaQmen;,ai lesznek, nemcsuk a  

avmzet:is4i eso ~.~ortokna , hanem  4~~a .;  az lakosséz köztiben is.  
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Miivel űciési kq22012.:. hCzaic  

A rrle3yei z:emzetis3i k'r3z,tilvol3d ~si inUzmérivek h`',icizatu-  

ba a kö.s .Gaeijben QewköJv mave? őddsi. kö zontok é s üvelu4d,é3i  

rdzak is beletartoznak. . `,_ur:$6 jukkal. közvetlen, va,24 kGzvotve  
ol.6se_itik a nemzcti3.~ ;i ka:.ltura, naei v, szok6vcr fen.rmarad6-  

sat, tov63b Fevlc.uzt,,se:t.  
A meaie minden e;;yes nemzetisLgi kdz5 ~E6ben talei ha$d  

dt si 

 

ht-.  

Kate_úrits szerint a kövctkoze mo,rosuatis.yarY :  
u/ Lüvelődéyi központ 	1  

b/ ."üve3.. 'dé;;i hdz 	13  

c/ ra:vel6d6si otthon 	1  

d/ :,lubk3nyvttr 	 ~ 

összesen: 	20  

megyei milvel6d6st otthonok /121/ 16,52 '7-a .g: Wzeti-  

s4rli a3zee„;ek bogi  van.  

Az 6p.iletL#1., a léeren `oLét3ect ~ ,,~~ a te{.`hlsZ:rtái ei sdercl4azk 70-00  

°'"-baa alkalmasaK a kőzsez ki5 ~miivclődéA rela3atuir,:,k e1v,a4é-  
s:.:,c. z az areny 1énezs oe ~. jobb a me c3yei 4t1a_nil.  

..ez,Ei szinten viszont az 	...loto::s 19,5; a t:eren:ez6 ~ ek ;27,7;  

a technikai felswer eits.:a 44,1 -ban a2 kal.=t10n a' o10datok  

elvüCztsL=

,r~~c~ 

 /46/. 	
} ~ 	}  • cGt1C4:_, í~Pirt~.1_'1. ~:tobt ~^~L ;̀~s ~Lo~i4JÜn :'e7.mávÓ:l. . aá jobs r`3 megyé3i  

ali3:~~61. 
 

.~z i7Lzm~~r;e", vezetői Aza 	f6ia",o16t, 12 :;iziL.is :o1et vég-  

2. tt. r6htnsaa o,ost vőzik levelező uton, aDe >.receni iani;tó-  

k,„pző 	n.yművol6 : zaka. Ane_ ~zeti9zek n;,e1vét 60  
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bosgkli, 	érti, b6r nerd mind nemzetis,:gi.  

/rl. aPlOcealmesi nvel őelési Köz,ont igaz;at;ja nem nemzeti-

ségi, de beszéli a német Ig,'el.vet. éi katymAri nvmze-  

tizc:;;i, á viszont ceak tis..teletrli. jas vezetC/.  

A kulturhézakbar, sosirCra<yu, a köz i:vel.fidést e1.ővreai.tő  

munka folyik mövv zoti csoportok, klubok, szakkörök kereté-  

ben.   

117 kUlönböző csoiiov  t maötli. k, amelyből :  

a/ mövészeti 	30  

b/ klubok 	35 	
. 

C:/  s .a:,.cörök  

d/ egyéYa csoportok 7  

mövészeti csoportok 63, a klubok 14; a sza.c.ör:A 14 -u  

ti4:mze tis(tl..  

A t6cscaaomesi :.",Üve1-ői:Gsi Központban .felnőtt On gyermek  

klub is mükööik. ,,venként rendszeresen me,;renEaezi.k a s,prOl.o-  

k~tc. , amelyre környező zenekaruKat is ®`,;hiv jec.  . 

-A kvzsegberi 616 szer -horv'th anyanyelvi dol.,;ozék  

rz:szér+e szcrveztök - ;;élsz1Qv div4rkle.bot 3  itt  rend- 

szere:, összejövetelek al.kelm6va1 ismeretterjce.st6  

előadósok Yaaouz•,:.o..k el". /C,  vasirat juk a Li:vel.C3si  

Központ jelentésCtiel/. Zelyes leme a '.lubot szuc-  

körr- szervezni, melsr,ek elsődlejes caja az anya-  

rr;,ely miivelőcléso lers:.~e'' írja a ;aivel őCsv.`5. Központ  

iaGz;=ató  ja az 1975. mti cius 15-i jelentben" /47/.  

41 felnőtt Fo,;l. koz:fsok me: lett 6,1éukek agyerEIIeke'tiet  
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érintő előadások is. 1976-ban népi játékok /ara csunyevims/ 

ismertetőse, . a nDani ca" cimú gyerme&lap bemutatása, az „sváda 

iskola előkészitő szerepe' ciamel tartottak nemzetiségi tog-

lalkozésokat. 

E három előadáson 80 szülő vett rúszt. 

A kuiturközpont rendszeres kapcsolatot tart Jugoszláviéval és 

az NW-val. 

Nemzetiségi programok találhatók a hajósi művelődési ház 

munkatervében is. 

Tőbb évre visszamenőleg ez a következőkben alakult: 

a/ a bajősi szövetkezetek nemzetiségi együttese évenként 

2-3 alkalommal szerepel. 

b/ Minden  évben farsangkor .sváb" bál 

c/ 1971-ben  a  Karl - Marx  - Stad-i városi szánház •en-

dégezerepelt /Kleist: Az eltörött korsó cimü komédiá-

ját adta elő. 

d/ 1973-ban N'smet -- Magyar-  Barátsági est. 

e/ 1973 -- 1974 - 75-ben Nemzetiségi népi ékesek ős 

hangszeres szólisták megyei találkozój'at rendezte. 

f/ 1972-ben a pilis-Vörösvári Nemzetiségi Együttes sze- 

repelt. 

g/ 1974-ben találkozó a Neue Zeitung ujságirbival. 

Az előadások látogatottséga jó. 

Az ismeretterjesztő előadásokon 28 - 35 fő  

a szinházi előadásokon 	 150 -200 fő 

az irodalmi  esteket 	 30 fő  

az esztrád műsorokat 	 130 tő 	látogatja. 
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8 mfivelódési hézc3k anyagi té=ozat€ea elmarad a követelt  

feladatoktól. A nemzetieér;i községek kczlturházai ugyan jobb  

körülmények =fiszctt d.olaoznak, Unt a megye m6s községeiben  

miitsi'sdd kul.turotthonok, mégis anyazi Londokkal és nem utolsó  

sorban munkaer Chi.6nnye1 kiizdenek.  

A tana4esok, iizersek, 611ami. gazdasAgok nagyobb téno;até.s-  

ban kelrene bogy részesi.tsék a közs4gek Isu3.turadzai.t. /43/  

Igaz, a költségvetés évről- évre tad, de nem annyira,  

mint eat a feladatok megkövetelik.  

6 nem2atisógi község költségvetése ezt a  következőkben mutat- 

s  ja .  

llelr,~séz  1971 1972 1973 1974 1975  

Bolcsbokod  86 000  ~0 flJ€? 80 000 115 000  

i;sász6r- 
tö1 tts  

120 000  140 úiú 150 000 130 000 130 000  

Bemesn5.d-  
udvaz•  101 CC€3  125 000  113 000 107 000 106 000  

Hajós  270 000 290 000 320 000 400 000 500 000  

Harts.  186 COO 157 000 145 000 145 000 136 000  

Kunbaja 
- 

- 
- - 

- _ - - 300 000 
--------- 

Osszesen; 763 000 312 000 838 030 912 000 1,387 000  

A t6b16zatb6l ki . tiin►ik, hogy 5 éves szakaszb_n 0,40 .u,  az  

emelkedd,. Ez nagyon kevés.  

lvz, és ezt i; i'ig;; elembe ke1l venni, hogy 1971 és 1976  

között számos ne mzotis} ~~gi. kt3z séü milveldciési háza uj;;áépalt,  

korszerZsöaött. Pl. Páesboko,lon 6,5 millió Pt-béól épitették  

ujjé a múve3.ddési házat, Yuubajén 300 000 Pt-ból teljesen uj  

berendezést véséroltsk.  
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HaZés uj moz.i..pillettel ,3azda;odott.  

?ehkt táéraa:.a1.:n,;.:ic anyaji ereZ:.h.cz mérten a 1:c.:.zetia ~.gi  

k s :sil:zek is 3 le,;,ázUst=gfRCbb ansazi t€mo.;etSet zejkapjek.  

Kutatésom a4rén személyese: ia meg.;yredie z, .holt, Cara  

mGzárdeml.ne e;y uj kulturhézot, amit kultur - és kazaaveló-  

&si mu::ke jáva1., hazai valamint nemzetk&zi cikereivei kiérde-

melt.  

A nom;.ang:dudvari iculturhá:z is  nme3érett°' a felujittam;.  

A neiazetiségi Wzmüveiedé., oktatés, aniaqyely és kUl-  

tura cérdésa t össze.eave, msg;illapi th®tom, hog3 s t:dims xn-  

tézmtiny, szerv, iskola ,'.dnyvtér ér, mi3vel.edéei héz f4rado-

zik a megyei 

♦

nel~i?:~tist:©;~ kUa.t ~,.~rIC~.nco f(iP.1711iar6N3 ~̀l.f~dé~  r  tov6J~-  

fe,~lysztéwCérM.  

tertalmi, szervezeta, os formai megfogalnaxeaa jut ki-  

fojez€are a Neaei. Tantc; 	awy ajo ,{,, amikor sielado:tok  

6i niLmzetistei nyelv, kul.tur:i, :tvz*iSveICdé ;.) ci.mU t€vla.ti  

feladatait az e1.kdvetkezehdZ évekre measzabjú.  

niegyérrk nemzetisé i haz4onényain-:ic ápolfisdt €s kultu-  

rilia életének `"ejl,;,eAtését a k5zxilvel.st. fontos poli.-  
Likai és sraveld4éQ.,a;tr tatadA4nak te<ri -ntjiik. ha;o-  
mtnzr  épal.é .s`nak és az aryEore gax valé ]capccoluttar-  
t6s.l.k ia a:Qpja oz 415 nyelvismeret.  

Uren 	.iskalvi. aye;voktaéera éeitvo tov4Ub ke1l  
fejILs2teni. a Un,}vtér.Ak, oz iamarctterjeJgzté : é4  

n‘.,ajxi ter;íetek aemzeti.a4J .k3;:m.Uvel.Cdici mu:.,kejét.  
K .1:5 Ose3-; aai,4 .► c1 z.dat 	c  :.ise2t a au..;g€bar> a ?azp:4  
daaz1.é°s bázisk ",;nyvterra, 	fiUrr ictvftL :l;aze.l.:. a, a  
n::mzetis6~,'i ic«v.olg iLkrn és w T°.:dozwaycv Taxers _terjesz-
t 4'v ie1.`l. {ctjn(itra.  
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Amatőr müvészeti csoportjaink szervezésében és mód-
szertani irényitésá ban arra kell törekedni, hogy a mér 
működő nemzetiségi csoportjaink és együtteseink tovébb-
ra is megkapják az illetékes helyi tanácsok anyagi és 
a Megyei Müvelődési Központ szakmai támogatását. 

Az amatör együttesek megyei és egyéb seregszemléi 
mállett rendszeressé kell tenni a nemzetiségi telepü-
lések kölcsönös tapasztalatcsere jellegü kulturális 
rendezvényeit. Megyénk és nemzetiségi településeink 
kulturális életének szervezésében és irényitásában to-
vábbra is igényeljük a nemzetiségi szövetségekben és 
választmányokban dolgozó nemzetiségi kádereink aktív 
közremüködését és támogatását". /49/. 
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Megyém nemzetiségeinek helyzetét vizsgálva, befejezés-

képpen elmondhatom, hogy kutatásom legfontosabb feladatának : 

a nemzetiségi területek felmérését, a nemzetiségi hovatarto-

zás megállapitását, a nemzetiségi besorolás objektivitásának 

felülvizsgálatát tartottam. 

Célom az volt, hogy a különböző nemzetiségek számát, 

területi elhelyezkedését és eloszlását pontosan megállapit- 

sam. Abszolut és arányszámukat településenként kimutassam, 

hogy ezen ismeret birtokában, az adatok szolgáltatásával 

hozzájáruljak a megye lenini nemzetiségi politikájának ki-. 

alakitásához, megval'sitás€hoz. 

Tekintettel arra, hogy erről a kérdésről az országban 

még csak egy helyen készült átfogó tanulmány /Baranya megyé-

ben/ és annak sem vagyok teljesen birtokában, az adataim, 

következtetésem nem éltalánosithatók, erre nem is vállal-

kozom, de ha e tanulmány elősegiti, előozditja más megyében 

e terület kutatását, ugy gondolom, munkám nem volt haszonta- 

lán. 
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Jegyzetek  

Bevezető:  

1./ 1970 évi népszámlálás megyéi összesitői KSH 

Budapest, 1972. 

2./ Megemliteném Fényes Elek, Borovszky Samu, Fél Edit, 

Dr. Rapcsányi Jakab, stb. munkáit. 

3./ A szlovákok 1975 szeptember 30-én Kiskőrösön, a 

délszlávok 1975 május 30-án Baján. 

4./ Magyarországi délszlávok demokratikus szövetsége 

1976 8-as szému té jékoZtató ja 27 oldal. 

I. rész 

1./ Dr. Radó Sándor : Magyarország Nemzeti Atlasza 1967. 

Budapest. 

2./ Dr. Maár Aladár : Termelési körzetek, szakositési és 

koncentrálási törekvések Bécs Kiskun 

megye Mezőgazdusági .Termelőszövetke-

zeteiben c. tanulmánya 

3./ Bács Kiskunmegye gazdacégi helyzete és fejlődésének főbb 

tendenciái. KSH. Bács Kiskun megyei 

Igazgatóság, 1970. 

4./ MSZMP. Bácsmegyei PB. Pártértekezlete 1975.február 22-23. . 

5./ Becs Kiskun megye területfejlesztési terve.  /Térgyalta és 

elfogadta a Megyei Tanács 1976. X.30-én 

tartott ülése. 
6./ U.ott 

7./ U.ott 
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8./ Észak-Bácska ;onográfia, Mezőgazdasági Kiadó 1972. Bp. 

9./ A Szocialista hazafiság és Proletár Internacionalizmus 

időszerü kérdései. MSZMP KB mellett 

müködő kulturpolitikai munkakőzösség 

állásfoglalása, Kossuth Kiadó, 1974• 

10./ Herczeg Ferenc : Az MSZMP Nemzetiségi politikája, 

Kossuth Kiadó 1976. 

11./ Paranyai füvelődés 1973• XII. hó 4.sz. 
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la 1970. rp 	1fl6 	ciu» ms„uci 2C.kt. criRaapst 

=1 1972. 

24./ D.!02•Itvm : A n&pces6,3 nz:Izetia6g szerinti sztnbe- 
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- SAIKADI László : 450 ezer állampolgár ügye, = Népszabadság 

1973 szept. 15. 

- SAROSÁCZ György: Magyarországi délszlávok nemzetiségei. 

= Népi kultura- népi társadalom. Bp.1973.369-390 T. 

SZAB6 Imre : Nemzetiségi politika. =.Petőfi Népe 1975 okt.11. 

• SZABIS Gyula Kézikönyv a német nemzetiségi nyelv tanitásá- 

hoz az élt. iskola I.osztályában. Bp. 1973. 

- SZABÓ Gyula: Kézikönyv a nemzetiségi nyelvek óvodai oktaté- 

sóhoz. Bp. 1973 

- SZABÓ Irén : Előitéletek nélkül. = Népszava 1974 ápr.18. 

- SZLUKA Emil: Nemzetiségi kutatások Baranyában. = Népsza-

badság 1975 márt. 1. 

- A szocialista hazafiság és proletár internacionalizmus idő-

sZerü kérdései. = Kossuth K. Bp ,  1974 

SZUVANOVITY Milutin : Nemzetiségeink a magyar sajtó tük- 

rében..' = Magyar Sajtó 1972 12 sz. 359-361 1. 

- TAKÁCS Gyula: A S7.ov jetunió nemzetiségi politikájának ha-

tása Magyarországon. _= Állam és Igazgatás. 1973.1.s,  
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- Tájékoztató jelentés a Nemzetiségi Okt.Biz. 2. ülésén tár-

gyalt előterjesztés alapján a nemzetiségi okta-

tás főbb problémáiról. Bp. 1976 ápr. 8. 

- Több nyelven egy akarattal. Nemzetiségiek a Magyar Népköz-

társaságban. /össze 611. Ats Erika. Kiad. NPI. 

Bp. 1976. 

- Törvény a közmüvelődésről. = Közgazd. és Jogi K. Bp.1976 

- TRUGLY Sándor : Iskola és kétnyelvűség. = Köznevelés 1975 16 s2 

- UROSEVICS Daniló A könyvtárak a nemzetiségek anyanyelvi 

kulturájáért. = Könyvtáros 1970 1.sz. 19-20 1. 

- UROSEVICS Danilá: A magyarországi délszlávok története. 

Bp. 1969. 

- VARGA Mihály : A nemzetiségi nyelvoktatásról. = Petőfi Népe 

1974 ápr. 26 5 1. 

- VAKOS J**zaef : Nem létszám kérdése. Nemzetiségi politika. 

= Szabad Föld 1975 35 sz. 5 1. 

- ZAM Tihor : Báes Kiskunból jövök. = Szépirodalmi Kiadó, 

Bp. 1973. 



Fi3gge léic., mellé k let ek  

n~mettigr  i zagg _ ~s~3.et~e  ~ita3  

I./ F7áCetokfld  

2./ Bétya  

3.1 Catezértatés  

4./ Euenok  

5.1 Fe? aászentioaSn  

6.1 Haj6a  

7.1 Harts  

8./ Kupbaja  

9./ Neseantidudvar  

ZI.  TIT  Wcs-Kialcun megyei   szerveaetftek, Nezzetiaéai  

Szakvsztayának aamzetiségi naelva /uémet, hor-vét-szerL,  

azl.ovék/  

eláac3iLai^a1e Un:t;javaalata az 19 /16-os óvadra  

III. Ipartelepek a 	e i ségi lsftegekben  



BACSBOZOD  

N:~ ZEi'ZSt 	='52,f31..G  

41.1) AT A z  



délszláv 
férfi 	nő 

magyar 
férfi 	nő 

 összesen: 

12 16 270 265 628 

53 49 402 411 1130 

51 73 313 331 1032 

68 79 206 318 856 

401 /11%! 2516 /697:/ 3646 

korcsoport 	német 
férfi nő 

	

35 	30 

	

117 	98 

112 152 

84  101  

Összesen: 729 /20%/ 

0-14 

15 - 39 

40 - 59 

60 X 

-137 - 

1./ Község neve : Bácsbokod 

2./ Közigazgatási területe : hektárban/ 6396 hektár 

3./. Ebből:  szántó: 56e6, rét: 39, szőlő, gyümölcsös: 46, . 

erdő: 104, legelő: 22, kert: 119 hektár. 

4./ Állandó lakók : 3646,- ebből férfi: 1723 , nő: 1923. 

5./ A népesség megoszlása nem, kor és nemzetiség szerint : 

6./ 	Család, családtagok 

nemzeti- csalá- 1 2  3 4 
ség dok 

száma gy.cs. gy.cs. gy.cs. gy. 	es.  

német 228 26 20 2 

délszláv 114 12 10 - - 

magy ar 810 150 206 22 3 

vegyes 115 8 1/____ 2 - 

Összesen: 1267 196 249 26 8 



7./ Iskolai vdgzet teég: 

nemze- nem ir, 	6 
nam olvas elemi 

411■1111.91•0•M 	 *.....-01•■•••• 

ndrzet 	. 5 	466 
0,73 1,  73,20 "3" 

délszltv 	,.. 

	

n 	 248 
2,46 LT , 76,57 l' 

	

isazyar 12 	ma 
0.58 1 39,83 V 

veszesen: 25 	- 	1573 
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S k,:;zeg- egyetem 
isk. 

szakt6 
iek. 

55 25 	18 ' 64 
9 111 54 3.93 S 	2,83 % 10,15 It; 

22 10 9 27 , 
6,79 % 3,08 %sr 2 977 7. 3,33 % 

340 415 58 339 
16,57 .7 20,33 Z 1.84 1 13,97 % 

, 
420 / . 	450 65 4?,0 

8./ 1945 előtt a nernzetisegek Mny cF.a roglalko.7.,m,t a zezőgaz-

des4gban ?: 
ad:net: 60 7 1  ddlezlem : 70 T s  =7:liar: 65 T. 

9./ 1945 előtt nemzetisége: 116Ry T-a dolgozott az iparban7: 

ndzet: 40, clas,,lem: 30 	raazjar : 33 .7. 

10./ 	foglalkoztattia hogiyan alakul cla r:"-ban ? 

raeznevezds admet daszlAv sr megjegyze 

ipar 77 fő 

mecssoogia•N•40..e.../.7.,.■,,r• 

45 fő 448 fő 15,62 

19 4. 11,19 %. 17,13 it 
tez vagy ( 

611eal zazd. 224 fe 103 fő 326 fő 30 50 

3'0,72 'V- 2,3„18 32 9W I. 
egvé.b 

56 ,2. 	% 62,63 1, 50 .1g 
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11./ Szakképzettség aránya az iparban ? :  

szak-
murikés  

33 fő  

13%  
. y  

délszláv 18 fő  

7 %  

204
, 
 fő  

22 f8  

18 %  

12 fő  

10 %  

88 f8  

segéd-  
munkás  

22 fő  

11 %  

15 fó  

8%  

156 fő  

Megjegyzés  

13,5 %  

7,9  %  

78,6 %  

nemze-
tiség  

német  

betanitott  
muiikbs  

80 %  72  %  81 %  

Összesen: 255 fő 	122 fő 	193 fő 

12./ Szakképzettség aránya a me zőgazdaságban ?:  

100 %  

nemze- 
tiség 

szak-  
munkás  

betanitott  
munkás  

segéd  
munkás  Megjegyzés  

német 29 . f6 77 fő  . 118 fő 19,4 %  

16 % 20% 20 %  

délszláv 
y• 	, 

17 fő 30 fő 58 fő 9,1 %  

9% 7,4% 10%  

magyar 138 fő , 	, 

. 	 ,, 

276  fő  
- 

,  
412 fő 

, 	~ 

71,5 % 
, 

75 % 72,6 % 70 %  

Összesen: 184 fő 383 fő 
, 

588 fő 100 %  

13./ Ipartelepek száma a faluban ?: 5, dolgozóinak száma:593. 
 

Szjvetkezeti kezelésben: 2, dolgozóinak száma : 308.  

Minisztériumi kezelésben : 3, dolgozóinak száma: 285.  

14./ 1945 előtt a mezőgazdasági cselédek aránya:  

németeknél: 35 %, délszlávoknál: 20 %, magyaroknál: 45 %.  
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15./ HOny Tsz volt a faluban ? : 5 /Uj Otthon, Vörös Csillag,  

Petőfi, Béke és Ezüstkalász/. 

16./ Hány Tsz van most a faluban ? : 1 /Aranykalász/ 

17./ W-yen a Tsz ellátottsága gépekkel/ traktor, vontató,stb/. 

megnevezés 1971 1972 1973 1974 1975  

gépek  
berendezések 18 489 23 018 24 526 39 499 41 706  
/ezer Ft-ban/ 

jármüvek 
/ezer Ft-ban/ 

7 531 9 223 10 149 15 529 18 876  

18./ Tsz létszám? : 1247 fő. Ebből fizikai dolgozó: 1155,  

szellem. dolgozó: 92, szakmunkás : 184, betanitott mun-

kás : 383 _, segédmunkás : 588.  

19./ Egy főre eső évi jövedelem ? : 

1971 	1972 	1973 	1974 	1975  

32 496 Ft 29 485 Ft 34 376 Ft 34 821 Ft 35 085 Ft  

20./ A Tsz-ben dolgozó brigádok száma ?: 25, ebből szocia-

lista 19. 

A Tsz vezetőség nemzet4égi megoszlása : magyar: 52 %, 

német : 15 %, délszláv : 33 %.  

HAnyan beszélik  a nemzetiség nyelvét ? : 8 fő  

A vezetőség iskolai végzettsége: egyetem főiskola: 1 fő 

kőzépiskola : 1 fő, 8 élt. isk.: 19 fő.  
• 

21./ Lakások száma? : 1189, ebből magántulajdon: 1174, álla-

mi tulajdon : 15. 

22./ A lakóházak"birtoklása nemzetiség szerint? : németek : 20 %,  

délszlávok: 12 °~ ,  magyarok:. 68 %.  
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23./ Lakószobák besorolása szobák és nemzetiség szerint  

nemze- 1 
tiség 	szobás 

 2 
szobás 

3 
szobás 

4 vagy  
több szobás  Összesen  

német 	11 74 140 . 	19 244  
4,50 % 30,30 % 57,70 % 7,70 % 20,60 %  

délszláv 	- 54 .89 - 143  

37 ic 63 % 12,02  %  

magyar 	80 307 275. 38  802  

9,85 % 37,40 % 461 75 % 5,96 %  67,38 %  

Összesen: 91. 437 604 	.  57  1189  

24./ A lakások felszereltsége?: komfortos : 49,10 %, félkom-

fortos : 26 %, komfort nélküli: 24,3 %.  

A lakások felszereltsége nemzetiségenként :  

megnevezés német % délszláv % magyar % összesen %  

Ossz—  . 

komfortos 12,8 5,7 31,2 49,7  

félkomfort. 

komf.nélküli 

3,9 	, 

3,6 

3,6 

2,7 

18,5 

18 

26  

24,3  

Összesen: 20,3 12 67,7 100 %  

25./ Tartós közszükségleti cikkek a faluban ? : rádió: 885,  

Tv.: 842, motorkerékpór: 141, autó : 186.  

26./ A Tanács, Hazafias Népfront évente kétszer tárgyalja a  

nemzetiségi kérdést. 	 . 

27./ A felugyüléseken: a terJteljesités, utépités, villany-

hálózat kérdései merülnek fel.  

28./ A nemzetiségi nyelvet iskolai ünnepélyeken használják.  

Krónikát vezetnek mag ~ ar nyelven a faluról.  
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29./ A községi Tanácsban hány főnemzetiségi ?: 5 fő, 45 %. 

A  VB-ben : 4 fő, 44 %. 

A VB titkár nemzetiségi /német/ 

A Tanács aaparátusában : 4 fő nemzetiségi és .mindnyájan 

beszélik 'a nemzetiségi nyelvet. 

A Népfront Bizottság 35 %-a német, 21 %-a délszláv és 

44 %-a magyar. 

Az GISZMP vezetőségében. 3 fő /40 % nemzetiségi/. 

30./ :;ilyen épületeken van két, vagy több nyelvü felirat ?: 

Pártház, Müvelődési ház, boltok. 

31./ A nemzetiségek az országos szervekkel évente két alkalom-

mal találkoznak. 

32./ Milyen nemzetiségi találkozókon vett részt a falu : 

évente 1-2 alkalommal járási, megyei szintü találkozók. 

Két évenként: 1 német, 1 délszláv, béke barátsági 

nagygyülés /özségen belül/. 

33./ A nemzetiségek rokoni kapcsolata: NDK, NSZK, Ju oszlávia. 

Viszontlátogatás ugyanezekből az országokból. 

34./ Óvódék száma: 1, férőhelyek száma: 158. Ey foglalkozási 

teremre jutó óvodások száma : 26. 

Gyermekcsoportok száma /1975-76/: német : 3, délszláv : 2. 

Gyermekek száma /1975-76/: német: 62, délszláv : 24. 

Nemzetiségi nyelvet oktató óvónők száma: 5. 

Iskolai végzettségük: főiskola: 3, középiskola : 1, 
képesités nélküli : 1. 

Nyelvismereti szintjük: közepes :2, alapfok: 3. 
Kir.legitő személyzet: 8, ebből 1 beszéli a nemzetiségek 
nyelvét. 
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35./ Iskolák : Osztálytermek száma : 16. t;z iskola tanulóinak 

száma: 312. Egy osztályteremre jutó tanulók száma: 9,5. 

/szaktantermi oktatás/ 

A tanulók osztályzata nemzetiségi nyelvből : / 1975-76/ 

jeles 	97, j6: 44, közepes: 29, elégséges : 5. 

Nemet : jeles; 68, jó : 33, közepes : 25, elégséges: 5 

Dél- 
szláv; jeles: 29, jó : 11, közepes : 4, elégséges: 

Összesen német-: 131, délszláv : 44 

Továbbtanuló diákok: 

német nyelvű 
gimn. -ban 1970 1971 1972 1973 1974 1975 

1 - 1 1 - 1 
német nyelvet 
tanuló gimp- 3 3 3 2 4 2 
ban 

Nemzetiségi könyvek száma az iskolában : német : 74, 

délszláv : 52. Olvasók száma: német: 142, délszláv: ld. 

:igy főre jutó könyv: német: 1,9, délszláv: 2,8. 

36./ Kelturház: van , 1976-ban 6 ,000 000 Ft-ból felujitották. 

Költségvetése : 

1971 	1972 	1973 	1974 	1975 	1976 

86 000 100 000 110 000 80 000 115 000 140 000 

37./ Könyvtér : 

KQt:tek száma : 6917, ebből német: 153, délszláv: 76. 

Olvasók száma és aránya az összlakossághoz 

1971 1972 1973 1974 1975 

350 374 409 351 342 

9,59 % 10.% 11 % 9,6 % 9,3 % 

./. 
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Knitségvetése: 

1971 	1972 	1973 " 1974 	1975 	1976 

22 000 20 000 20 000 24 000 23 000 . 23 000 

A könyvtárba járó nemzetiségi folyóiratok : 1 német /Neue 

Zeitung/, délszláv : 1 /Narodne Novine/. 

Nemzetiségi ujságok a faluban : német: 7, délszláv: 41. . 

Kalendárium : német : 170, délszláv : 80. 



BATYa 

NZLIZLTIS G I IC O Z S .Y CF 

A I3 d T  L. Z 



30 267 

33  200 

400 56 

	

221 	53:: 

	

203 	107,3 

	

59 	Sa5 
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1./ Község neve : attya 

2./ Közigav'attsi te,Yillete Me?-16rban/ 3345 

Lbbel : szent6 : 2514, ra: 9, szele : 4, erd: 215, 

leLwle: 57, ezyéb : 546. 

4./ tliar.d6 lakok sz6mu : 3024, Nei: 145o, ne: 1574. 

5./ A ni:pesatis megoszles, nam, kór éz nemzetis&7 szerint 

oporeftivaaal01*......nrag■■•■••■ 	 ■■•••■•■•ellalts....m.ourem. 	 

korcsoport 
ft.rfi 

0 - 14 20 

15 - 31 •  303 

4• - 59 350' 

60 x 25C 

ellit(stn61 a nyelvet besz4aek szt,m6t ds a tanulzzendban =g-

hatZrozott krit6riumokat vetti.ik a1ap .J1. L:nn61  o  ke;:zségnél a 

ny:alvet besza.:‹ sztma domizd1. 

6./ Cr:altd:-!- , 0,altdt3j,ok 

$— ••••••-•■•••••••••••••• 

nezotiai 	csald.dok 
.1111Sopw. 

••■■••■•■■10/...+& 

das.16v 630 69 

ciazyar 227 11 	710. 

tsszesen: 927 1CC - 

di1szl6v 	maxiar 	dcszesen 
nő 	ne 

...MC ____AL____ 11 	613 

,f'sszesen: 	92, 	10.:10 	530 	494 	3024 

7em va'.1ju oeirufgt nemzetisd3inek, de elv 30,16 tos 

di-as.Atv eredetU közedzi n4elven beszdl. 	adatck aceze- 
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7./ Iskolai végzettség : 

nemze- nem it 	6 	a 
tiség nem olv. elemi ált. 

isk. 	isk. 

kiizép_ egyetem szakm. 
isk. 	főisk. 	isk. 

dél- 
szláv 	23 	1223 	580 

magyar 	a 	208 	119 

5sszesen: 27 	1431 	699 

60 14 50 

50  5 150 

110 19 200 

8./ 1945 előtt a nemzetiségek hány-a foglalkozott a mező-

gazdaságban ? : délszláv : 90, magyar: 10 T. 

9./ A foglalkoztatós arány alakulása nadjainkban ? : 

mer nevezés 
	

délszláv 	magyar 

iparban 

Tsz vagy 
All . Gazd. 

egyéb népgazd. 
dg. 

20 

70 11, ., 

10 % 

50 !Te, 

32,44 7 

17,56 % 

Összesen : 
	

100 5" 	100 % 

10./ Hány Tsz volt a faluban ? 	2 /Haladás, Uj élet / 

11./ Hány Tsz van most a faluban ? : 1 /Piros arany/, 

2 5 42 hektáron gazdálkodik. 	. 

12./ Tsz létszám : 901 fő, fizikai. dolgozó: 938, szellemi 

dolgozd: 43. 	 . 

Szakmurk€s : 136, betanitott mu .'kás : 48, segédmunkás : 797. 

$gy főre eső évi jövedelem 

1971 1972 1973'  1974 1975 

23 328 23 856 24 508 26 508 26 892 
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13./ A Tsz-ben dolgozó brigádok száma : 12, szocialista 

brigád 12 

14./ A Tsz vezetőség nemzetiségi megoszlása : délszláv : 70 %, 

magyar : 30 %. A vezetőség közül 10 fő beszéli a nemze-

tiségi nyelvet. 

15./ Lakások száma 	988, ebből magántulajdon 960, állami 

tulajdon : 28 

16./ A lakóházak birtoklása nemzetiség szerint : 

délszláv : 90 %, magyar ; 10 %. 

17./ Lakóházak besorolása szobák és nemzetiség szerint : 

nemzetiség 1 2 3 össze- szobás szobás szobás Ben • 

delszláv 280 530 81. 891 

msigyar 40 48 9 97 

18./ A lakások felszereltsége: komfortos : 320, félkomfor-

tos: 240, komfort nélküli: 428. 

19./ A lakások felszereltsége nemzetiségenként : 

megnevezés délszláv magyar össze-
sen: 

komfortos 288 32 320 

félkomfortos 216 • 24 240 

tromf. nélk. 383 41 428 

Összesen: 891 97 988 

20./ Tartós közszükségleti cikkek a faluban ? : 

rádió: 647, TV: 559, motorkerékpár : 220,- autó : 130. 
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21./ A nemzetiségi nyelv használata : ünnepek alkalmával 

1 - 2 alkalommal 

22./ A kőzségi Tanácsban hány fő nemzetiségi ?: 28 fő /73 `/ 

A Tanács VB_ben hány fő nemzetiségi : 72 %. . A VB. elnök 

nemzetiségi-  

A,  Tanács apparátusában 5 fő beszéli a nemzetiségi nyelvet. 

A nemzetiségi arány a községi, Népfront Bizottságban : 

80%, az MSZMP-ben : 60 %. 

23./ óvodák száma : 1 férőhelyek száma : 88, egy foglalkozá-

si teremre jutó'óvodások száma : 29. 

A nemzetiséi: nyelvet oktató óvónők száma : 2 /képesi-

_ tésük nincs/. A bátyai nyelvjárást beszélik. 

A kisegitő személyzet : 3, mindnyájan beszélik a nem-

zetiségi nyelvet. 

24./ Iskolák : 	 . 

Osztálytermek száma : 9, tanulók száma : 211, 

egy osztályteremre jutó tanulók száma : 23. 

A tanulók osztályzata nemzetiségi nyelvből : jeles : 24, . 

jó : 6, közepes : 11, elégséges 5. 
t 

25./ Kőnyvtár : K9tetek száma :: 7 000, ebből délszláv : 300. 

Költségvetése : 	 . 

1972 1972 1973 1974 1975 

15 000 16 000 18 000 20 000 20 000 

A könyvtárba járó nemzetiségi folyóiratok: ujság : 1 db, 

kalendárium : 1 db. 



CSASZARTÖLTÉS 

RF M ZrTISÉ GI KÖZSÉG  

ADATAI 
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1./ Község neve: Császártöltés 

2./ Közigazgatási területe 14 . 260 hektár 

3./ Ebből szántó: 3978, rét: 470, szőlői 1306, erdő: 5416, 

legelő: 1520, egyéb : 1500 hektár. 

4./ Állandó lakók száma : 3720 fő,  ebből férfi: 1908, n8: 1812. 

5./ N pesség megoszlása nem, kor és nemzetiség szerint 

korcsoport 	n é m e t . 

férfi 	nő 

0-14 	198 	234 

15 - 39 	463 	452 
40 - 59 	407 	 393 
60 - X 	260 	152 

6./ Családok, családtagok 

nemze- családok 	1 gy. 2.gy. 3.gy., vagy több gy. 
tiség gy.nélk. 	cs. 	cs. 	családok  

német 	28 695 	92 4 

7./ Iskolai végzettség : 

nemze- nem ir, 6 ált. 8 élt. közép egyetem szak-
tiség nem olv. 	isk. 	isk. 	isk. 	inunk. 

német 	95 	203 	796 	527 	54 	453 

4,47 % 	9,54 % 37,40 % 24,77 % 2,53 % 21,29 % 

8./ Foglalkoztatás alakulása :napjainkban ? 

megnevezéa 	német  

ipar 	295 	18,17 
Tsz  , .óll.gazd. 1227 	75,6 
egyéb 	 101 	6,23 
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9./ Szakképzettség aranya a mezőgazdaságban : 

nemzetiség szákmunkás betanitott m. segédmunkós 

német 97 	290 

23,42 % 70,29 % 

27 
6,29 v; 

10./ Ipartelepek száma a faluban ? 1 

11./ I eny Tsz volt- a faluban ? : 3 /Felszabadulás, Kossuth, 

Uibarázdo/. 	 . 

12./ :Iany Tsz van  most a faluban ? : 1 /íKossuth, 1974.dec./ 

Gazdélkoiási tej°Uete: 5317 hektár. 

13./ A Tsz gépokkel való ellátottsága 1975 évben jónak mondha-

tó. x Tsz létszám :640 fő, ebből szek...unkás : 116, beta- 

raitott unkás 320, se°édmur,kás: 45 és szellemi  dolgozó: 

50. 

;y főre eső jövedelem 1975-ben : 33 040 Ft. 

14./ A Tsz  vezetőség nemzetiségi megoszlása: a 17 fős vezetö- 

ség 80  V-a  nemzetiségi. A vezetősédből 14-en beszélik a 

nyelvet. 	 . 	 . 

15./ A falu kommunális ellfitottsága: viz : 15 157. fn.,  

ut : 23,56 km., járda: 21 247 négyzetmézet. 

16./ A lakások száma : 1270. aluéntulajdonban : 1,200, állami 

tulajdonban : 7:'. A német lakások száma : 040. 

nemzetiség 1 
szobás 

2 
s zobás 

3 
szobás 

német ' 178 	393 	267 

21,1"  73 	47,02 % 	31,79 7L 
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A lakások f elszereltsége: 

nemzetiség komfortos félkomfortos komfort 
nélküli 

német 	536 	246 	58 

63,80 % \ 29,18 % 	7,02.% 

17./ Tartós k:;zszükségleti cikkek a faluban ? : rádió: 658, 

TV: 597, motorkerékpár : 162, autó: 270. 

18. ./ A Tanács és a Hazafias Nápfront 1971-ben, 73-ban, 74 ás 

75-ben tárgyalta a nemzetiségek helyzetét. 

19./ A falu társadalmi munkája : 1976-ban elvégezték a falu 

parkositését. Résztveszriek minden olyan társadalmi mun-

kában, amit a Tanács, vagy a tanácsi szervek meghirdet- 

nek. 	 . 

20./ A nemzetiségi nyelv használata: A nemzetiségi n y elvet 

sem gyűléseken,? sem esküvőkön, vagy névadókon nem hasz- 

nálják. 

A faluról krónikát vezetnek, de magyarul. 

21./ A községi_ Tanács 70 %-a nemzetiségi, VB : 9 főből 3, 

a Tanács apparátusában 11 nemzetiségi dolgozik. 

Mindny(jan beszélik a nemzetiségi nyelvet. 

A VB. elnök és a VB. titkár is nemzetiségi. 

Két nyelvü felirat nincs a faluban. 

A nemzetiségi szövetséggel jó a kapcsolatuk. 
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22./ Rokoni kapcsolatokat :D -vala NSZK és Atisztriéval tar-

tanak. A  felsorolt  külföldi ovszégokból évente kb.20 

család viszontléto, atésra érkezik. A falu ki.,lföldi 

testvérfaluja : Meisen /NDK/. nden évben talélkoz- 

nak cserelatogatéson. 

23./ Ővódak száma : 1, férőhelyek száma : 125,1egy foglalko-

zási teremre jutó óvódésok széna : 25. 1970 óta nemze-

tiségi ny elvoktatts is ' folyi'., 5 csoportban 79 fővel. 

A németet oktató óvónők száma : 5. igy rendelkezik 

nyelvvizsg€éval, 3-an alt. iskoléban tanult  és egy fő 

a szülőiházból hozta a német tud(sát. 

A kisegitő személyzet: 5 és ebből 4 beszéli a nemzeti-

ségi nyelvet. 



t'h 

T ZA I 
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1./ A község 	Dusnok 

2./ Közigazgatási területe: 5744 hektár 

3./ Ebből : szántó : 4275, erdő: 605, rét: 22, legelő: 300, 

szőlő: 47, egyéb : 56 hektár. 

4./ Allgndó lakók száma: 3885 	férfi 1933, nő: 1952. 

/délszláv 1863, 48 %, . magyar 2022 52 %/. 

5./ A népesség megoszlása nem, kor, nemzetiség szerint : 

kar 	délszláv magyar összesen 

	

0 - 14 	32 	1091 	1123 

	

15 - 39 	767 	708 	1475 

	

40 - 59 	568 	212 	708 

60. - X 	 496 	11 	507 

6./ Családok, családtagok 

nemze- gyermek- 
tisé,-  telen 	1 gy. 	2 gy. 	3 gy• 4 gy• 	több gy .  tö 	. 

dél- 
szláv 	279 	111 	135 	43 	4 	7 

7./ Iskolai végzettség : 

nemze- 
tiség 

nem it 	6 
nem olv. á1t. 

isk. 

8 
á1t. 
isk. 

közép- egyet 
isk. 	főisk. 

szakin. 	(jssz. isk.. 

dél- 10 1145 . 397 52 15  212 1831 
szláv 

0,54 % 62,48 % 21,63 , 2,83 % 0,82 % 11,45 % 

magyar  11 470 271 24 45 110 931 

1,18 % 50,48 % 28,23 % 3,57 % 4,83 % 11,71 % 
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8./ 1945 előtt a nemzetiségek hány %-a dolgozott a mezőgazda-

ságban : déls-1áv 92 	magyar 88 %. 

9./ 1945 előtt a nemzetiségek hány %-a dolgozott az iparban ? 

délszláv 18, magyar 12. 

10./ A foglalkoztatás alakulása napjainkban ? 

megnevezés délszláv magyar összesen 

ipar 380 66 446 

27,8 % 19,77 % 

Tsz vagy 
A1l.Gazd. 853  238 1091 

62,5 % 71,2 % 

Egyéb népgazd. 

ág 132 30 269 

9,7 % 8,98 % 

11./ Szakképzettség aránya az iparban : 

nemzetiség szak- 
munk. 

batan. 
urunk.  

segéd 
munk. 

összesen 

délszláv 13 % 15 % 42 % 75 % 

magyar 7% - 18% 25 % 

összesen:  ' 25 % 15 % 60 % 100 % 

12./ Szakképzettség aránya a mezőgazdaságban : szakmunkás : 

20 %, segédmunkás 80 %. 

13./ Ipartelepek száma a Faluban : 1, dolgozóinak száma : 62 

14./ 1945 előtt a mezőgazdasági cselédek aránya: délszláv: 35 

család /87,5 %/, magyar 5 család /12,5 %/. 
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15./ Hány Tsz van a faluban ? : 1 /Egyesült Munkás-Paraszt/ 

3 607 hektáron dolgozik. 

16./ Tsz létszám : 547 fő, fizikai dolgozó : 426, szelle- 

mi . : 56, szakmunkás : 35, betanitott munkás: 15 és 

segédmunkás : 15 ,  

Egy főre eső évi jövedelem 

	

1971 	1972 	1973 	1974 	1975 

	

25 101 	24 485 	24 828 	25 649 	26 460 

17./ A vezetőség megoszlása nemzetiség szerint : 8 fő  be- 

széli a nemzetiségi 	nyelvet. 	. 

18./ Lakások száma : 1048, ebből magántulajdon : 974 /93 %/ 

államiz 73 /7 56/ 

19./ Lakások megoszlása nemzetiség szerint : délszláv i 584 . 

/55,72 %/, magyar 390 /44,28 %/. . 

20./ Tartós közszükségleti cikkek: 

rádió : 709, TV: 669, motorkerékpár 183, autó : 105. 

21./ Községi Tanácsban hány fő nemzetiségi: 32 fő /70 %/ 

A VD-ben 4 fő nemzetiségi /36 %/ . 

A Tanács apparátuséban 4 fő besz-li a nemzetiségi nyel-

vet. 

22./ A nemzetiségek rokoni kapcsolatai: Jugoszlávia, Cseh-

szlovákia. 

23./ Óvoda: 

Óvódók száma 1, frőhely: 122, gyermeklétszám : 162. 
Egy foglalkozási teremre jutó óvodások száma: 32. . 

óvónő: lo. KiseG;itő személyzet: 6, mindnyájan beszélik 

a nemzetiségi nyelvet. 
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24./ Iskola: Osztálytermek száma : 15, tanulók száma: 513, 

1 teremre jutó tanuló : 34 fő. 

A tanulók osztályzata nemzetiségi nyelvből : 

lejes : 15 fő, jó : 50, kozepes : 200, elégséges: 12. 

A nemzetiséget tanuló diákok közül 2 fő ment gimnázium-

ba /75-76-os tanévben/. 

25./ Nemzetiségi könyvek száma az iskolában 200 kötet. 

Olvasók száma : 350. 

Egy főre jutó könyv : 4,46 

26./ H{zasságolc : 

Vegyes /délszláv - magyar 	176 

délszláv - délszláv 680 

magyar - magyar 	53 

cigány 	14 



F 

NI.; ZZTISLOI 	S C'd 

ADATAI 
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1./ Község neve: Felsószentiván 

2./ TCözigazgatási területe: 5 358 ha 

3./ Ebből szántó: 4 806 	rét: 64 	szőlő: 17 . erdő: 13 

legéló: 	85 kert:  46 

4./ Állandó lakók sz ma: 2 505 ebből: férfi: 1 190 
nő:  1 315 

5./ I+ pesség megoszlása nem, kor és nemzetiség szerint : 

korcsoport német 
ffi 	nő 

délszláv 
ffi 	n6 

magyar 
ffi 	nő 

egyéb 
ffi 	nő 

0-14 16 19 39 35 151 157 2 1 

15-39 29 26 63 71 272 267 3 1 

40-59 20 31 57 64 262 296 .1 1 

60-I, X 2 1 6 201 2 8 

ÖSszesen: 88 111 210 233 886 968 6 3 

6./ Családok, családtagok: 

nemze- 
tiség 

családok 
száma 

1 gyerm. 
es• 

2 gyerm. 
cs. 

3 gyerm. 4 gyerm. Össz. _, 

es. 	CS • 

német 28 21 27 3 • 79 

délszláv 68 25 45 18 4 160 

magyar 65 213 350 18 11 657 

egyéb - 2 - 2 



ant daszltiv azloOk mas4„ar Us:Amen 

2 
	

15 	440 

6 
	

11 
	

43 	65 

3 
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7./ Iskolit °  végzettaig t 

az adatok fie7Arac forte(eLdl n*a :aututhata ki. 

4/ 1945 eAtt a nemzetioek atrkl  

meek;a1L3-4167ten 

tistet 

daszlilt 

azlovtk t 

=oar t 

sztzoldks foe;loJco' tt a 

le 

17 7 

44 

9./ 1945 *Vitt a zxmzetioek hdna? 	dolgozott 4,1, 

nAamt t 	1 q 

dilsadvt 

MAaar 

lo./ fogla1koztzit4s '—a hog4a;-, 	;lost 4 

a afro. 	**a. 	 1....."3.1......111,040,411110i1p111411.+1.01■11•10s. 

Wens. 	 ifte• 

uzofl 9 	17 	74 	100 



-  3  német 	2  

délszláv 	3 	4  

msgyar 	19 	23 

Összesen: 24 	30  

1 	. 	6  

4 	11 %  

6 	48  

11 	65  
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11./ Szakképzettség aránya az iparban %-ban  
/10 tábla adatai szerint/  

nemze -  
tiség  

szakm. betanitott m. 	segéd m. Összes Megjegyzés  

német 	1  

délszláv 	1  

magyar 	r 	6  

	

Összesen: 1 7 	7  

12./ Szakképzettség aránya a mezőgazdaságban %-ban  

/10-es tábla adatai szerint/  

nemze-  
tiség  

szakm. betanított m. 	segéd m. Összesen Megjegyzés  

 

2  

3  WO 

 

15  

20  

 

OW 

6  

  

13./ Ipartelepek szám: - dolgozóinak száma :  -

Tanácsi kezelésben lévő : - dolgozóinak száma : -  

Sz§vetkezeti kezelésben:  - 

Mi i.sztériumi kezelésben: -  

-  

14./ 1945 előtt a mezőgazdase.gi c:sellé~dek %-os aránya:  

németeknél: 11 

d6lszlávoknál:45 

szlovékoknál: -

magyaroknál 44 
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15./ A Vözségben 7 sz. volt. 
alakulási évitk 

Uj 1✓let Mgtsz. 	1957 

Vörös Csillag Mg.Tsz. 	1949 
Hajnal Mg.Tsz. 	1959 
Vörös Október 4.Tsz. 	1953 
Kossuth Mg.Tsz. 	1959 

Március 15. Mg.Tsz. 	1959 
Petőfi Mg.Tsz. 	1959 

1961-ben egyesült az Uj Élet, a Vörös Csillag, a Hajnal 
és Uj Élet Mg.Tsz. néven szerepelt. 
1961-ben egyesült a Vörös Október, a Kossuth, a Március 15 
és a Petőfi Mg.Tsz. a neve: Vörös Október Mg.Tsz. 
Az utóbbi két Tsz 1975. évben egyesült neve:Felsőszent-

iváni Mg.Tsz. 

16./ Jelenleg egy Tsz.van a faluban : Felsőszentiváni Mg.Tsz. 
4 270 holdon gazdálkodnak. 
Ebből : 3 808 szántó, 45 rét, 90: szőlő, 71 erdő, 147 le-

gelő 1 nádas, 16 halastó, 92 kivett. 
1 kat. hold aranykorona értéke: 27,8 

17./ Tsz. gépekkel való ellátottsága: traktor, vontató 

17O 	1971 	1972 	1973 .  1974 	1975  

49 	52 	52 	48 	47 	45 

18./ Tsz. tagok létszáma : 479 fő /össz.létsz. 893 fő/ 

fizikai doig.: 324 fő, szellemi doig.: 	55 fő 

szákmunkás : 88 fő, betanított m:215 fő,segédm: 21 fő 

Egy főre eső évi jövedelem: 

	

1971 , 1972 	1973 	1974 	1975  

13.818.-32.699.- 55.846.- 36.825.- 41.648.-Ft 

19./ Tsz. iizemágai: Növ.term. , állattenyésztés, segéd és feld. 
épitő 

összesen 10 brigád van - mind szocialista brigád. 
20./ A tsz.vezetők 6 %-a német, 20 %-a délszláv, ezek beszélik 

a nemzetiségi nyelvét. 

Vezetők közül 3 középiskolai végzettségit, 12 8 ált.isk. 
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21./ 	A község IV. ötéves terv költségvetésez 
Saját bev. 	Felsőbb tém, 

1.000 Ft-ban 
Együtt 

1971. 1.172 485 1.657 

1972. 1.446 369  1.315 

1973. 1.386 586 1.972 

1974. 1.316 452 2.070 

1975. 1.641 644 2.285 

össz: 7.263  2.536 9.799 

A  IV.  ötéves tervidőszakban 1 lakosra jutó költségvetési 

kiadós: 782.-2t 

A község V. ötéves tern költségvetése: 1.000 Ft-ban.  

Sajt bevétel: Felsőbb 	 

7.859 	 5.009 	12.868 

Az V. ötéves tervidőszakban 1 lakosra jutó költségvetési 

kiadós : 1.029.-Ft 

A IV. ötéves terv fejlesztési kiadásai 	1.000 Ft-ban 

- helyi forrás - felsőbb tém és étvett -társ m. 	Együtt 
	helyi a.  

2.104 	20.456 	11.479 	34.039 

Egy lakosra jutó fejlesztési kiadás : 2.723.- Ft 

Az V.ötéves fejlesztési alap  terve: 1.000 Ft-ban 

helyi forrás Felsőbb tém és éityett Társ m.+helyi a. Együtt 

1.828 	° 	 - 	 1.828 

Egy lakosrb jutó tervezett .fejlesztési kiadós : 146.- Ft 
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22./ Szolgáltatások 

a./ Sz5vetkezeti a - női fodrász 
- férfi fodrász 	. 

- Cipész 	 . 

- rádió és televizió javitás 

b./ Kisipari: /27 fő/   

- asztalos 	. 	 . 	 . 

- keidár 
- férfi szabó 
- női azabő /5/  
- szikvizkészitő 	. 

- vizvezeték szerelő 
- kőfaragó 	, 

- -kőmüve .s /4/ 	 ` 

- szobafestő és má.zolá /3/ 
- szekérfuvarozó /6/ 
- Férfi- és női fodrász 
- tüzifafiirészelő /2/ 

23./ Kereskedelem 
a./ Bpltokt 

- ABC őrohái.z 
- vegyesbolt 

- Tej észzöldség- gyümölcs 
- Kenyérbolt 	. 

- Husbolt /2/ 

b./ Vendéglátó egységek: 3/ 

- Presaző /2/ 

- Italbolt 

c./ A Vegyesbolt kivételével minden kereskedelmi és 

vendéglátó egységben beszélik a nemzetiségi nyel-

vet, 80 % délszláv, 20 % német. 
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24./ Egészségügy: 

a./ Orvosi rendelő : 

orvos - német nyelvet beszéli 

irnok 

bete ;  ápoló 

b./ Toészségház : 

védőnő : - délszláv nyelvet beszéli 

c./ Gyógyszertér: 

vezető 

asszisztens 

kisegitő: - délszláv nyelvet beszéli 

Mind a három intézményben a dolgozók rendelkeznek az 

előirt szakképesit6ssel. 

25./ öregek napközi- otthona nincs i 



- 164 - 

26. / A falu kommunális ellátotti a: 

- viz: 	14,4 km 	1960 - 1966-ig 
- ut : 	7,5 km 	1960 - 1976 -ig 
-járda: 	27 km 	1960 - 1970-ig 
-palackos gáz: 582 db. 

27./ Lakások szama : 895 db, etből magán tul.: 876, állami tu1:19 

28./ Lakóházak birtoklása nemzetiség szerint : németek: 9 %, 
& ls zláv : 17, magyar: 74 . 

Lakóházak besorolása szobák ás nemzetis' g szerint 

nemzetiség 1 szo- 
bés 

2 szo- 
bés 

3 szo- 
bás 

4  v. több szo- össz.  bás 
német 16 38 19 6 79 
délszláv 55 63 24 10 152 
magyar  236 359 44 23 662 
egyéb 2 - - - 2 

A lakások felszereltsége: komfortos : 27 %,félkf.: 20 
komfort nélküli : 53 

A lakások felszereltsége nemzetiségenként : 

megnevezés: német délszláv szlovák magyar egyéb  

komfortos 12 	43 	- 	187 

falkomfortos 	10 

	

komf.nélkiili „27 	60 	- 	5 9 	2 

összesen: 	79 	152 	- 	662 	2 

29./ Tartós közszükségleti cikkek a faluban: rádió: 655, TV: 560, 
motorkerékpár: 180, autó: 134. 

30./ A nemzetiségi falu társadalmi, politikai arculata: 

A./ A tanács vagy a VB. évente tárgyalja a nemzetiség hely-
zetét 

B./ tvente nemzetiségi napot tartunk 

49 	- 	116 
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C./ Falugyüléseken általában községfejlesztési és kereske- 

delmi ellátás témakörében vetnek fel kérdéseket: pl: 

- utépités 
- járda f elu jitás 
- vizih€16zat bőv.it:s 
- köztisztasági igyak 
- áruhi ány ok 
- alkatrvsz hiényok 
- kenyér minCsége 

stb . 

D./ A falu vállalta a 34.000 re  park gondozását társadalmi 
munkábarb. 

- ti?nkéntesen járult hozzá a gyógyszertér, jelenleg az 
orvosi rendelő épitéséhez anyagilag  /háztartásonként : 
100-200 Ft/ 

- Járdeépitésn.l a tanács adta az anyagot 'a ,munkaerőt a 
lakosság 

- Vizmiiépitésna szintén 
- utépitÜsnél - közműfejlesztési hozzájárulás bevezetése 

előtt 
- minden lakos 1 m-unkanapot dolgozott. 

31./ A nemzetiségi nyelvhasználata: /1970-től napjainkig./ 

A./ ünnepek alkalmával: évente 2-3 szor énekszavalat, 
tánc. 

B./ gyűléseken: /falu, tsz. közgy./: évente 1 aklaommal: 
ének, szavalat, tánc 

C./ Tanácstléseken: - 

D./  Névadókon: 1-szer 

./ Anyákn pján, nőnapon : kult.müsorokban ének,szavalat, 
tánc. 

32./ Krónikát vezetnek e a faluról : nem 
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51d Atbzs,ai tacASeeban lp  f nemzetiszi, ez 

34./ V! - -bc.n 4 fe: ramzetis.ci s  02 44 
vü. Wc nemzetiol:._i  C  : nem 

a vb. titkdr nezzvtis 7i  

a twlesi al)parttuclaz;n 7 tne..7zeti3ezi, 4-ea txszaik 
a umutie:„„ nyelv:pt. 

nemzetia‘z arfnya a klIzei il ijrontbizotte4gokban :2 fd,291 
Az !':„,,X.4,  vezetla6isCon:a nemzetie 	‚ra: lifd/ 14 T 

"atZ titkix lumzetisi.j e neta 

55./ :-.11ywa di.4aetekbEn van kdt vtcy tab 11032 .4 felirat: 

shdz tdbt) nyelvi.; 
• 1Cs. ez.khLz 
Va-,;y4,1eoolt 

• Wozi 

w • 

41i 

-kit nyelva feA.rat 

Az orsz05.:oe nemzetisdj azZveteOsek ite rau ka?csolatit 
hoasia 	Alyea alkaloczu: taldlkoznak a azCvetg. 
. 	vice14ive , hino•zor: 

Szgvets:agel a kei)ozolat 'Amon R. 

.tz ore 4:1-Q vitl‘ssztvtlnytAn helyi trJz io jel,an van. 
Lvonte 	korU sor talClkozkm, :11elyekben f:leg 
az e- k5vetkezenad ren4ezv4nyek ma.;.;tartdea a Actuate 
proamok UT.gyoldsa ezeret)el. 
A Sz4vetatig,  lapjdm.t munkatiroUval 117U. 	ankttot 
tertottaLk. 

-. Á %mat $zweetocka az egyiItt7.4kC3de 1976. ivbet; kezdett 
aktiNNtAb4 vClui. 
Sor kQrj. 	Lisimet nvelvU nomzetiefi na;; turtteOra. 

57./ A 74,zisea sum vett 	2t neravotisii:4$ talElkozaota. 
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3../ A nemzetiségi rokoni kapcsolatok szocialista vagy kapi-

talista országokkal. 

A./ A község délszláv lakosságának sok rokona ól Jugosz-

láviában, a németeké pedig a  két  N4metországban,de 

főleg az NSZk-ban. 

A kiutazások gyakorisága miatt lehetetlen számszaki-

• lag kifejezni, főleg mióta községünk a kishatármenti 

forgalombd is bekapcsolódott. 

Gwakoriak ezen kival a látogatások: Csehszlovákiába, 

ritkábbak:  Bulgáriába, Olaszországba és Romániába. 

B/Községünkben ugjancsak rokoni kapcsolatok alapján 

külföldről - a legtöbb láto,ató Jugoszláviából és 

az NSZk-ból érkezik-, de szinte évente  érkeznek  az 

USA-ból és Kanadából is. 

Számszakiltz kifejezni a beérkezést kimutatni nem 

lehet, mivel a községbe érkezésüket nem itt, hanem 

a Járási székhelyen kötelesek bejelenteni. 

C./Kulturesoport ezidei-; nem látogatott sehová. 

D./D3lszláv Szmvetsé,en keresztül Jugoszláviából sze-

repelnek ének- tánc és szinjátszó együttesek. 

A 4f özsciglinknek testvér faluja  külföldön  nines. 



-168- 

39./ óvódék 

- Az óvodák száma : 1, férőhelyek száma: 100 

- Egy foglalkozási teremre jutó óvodások száma : 33. 

- Van e nemzetiségi óvoda a faluban : nincs 

- Mikor alakultak : - 

néme délszláv szlovák 

gyermekcsoportok szama:1975-76/ - 

gyermekek száma: /1975-1976/ 

A ne mmzetisé;i nyelvet oktató óvónők száma: 

nemzetiség iskolai végzettség 	nyelvismereti szint 
fóisko14i középfok.kép.nél. anyanyelv köz.alapf. 

ONO 

IMO 	 IMO 

német 

délszláv 

sszlovák 

Az óvoda felszerelése, szemléltető stb. anyanyelvoktatáshoz: 

Kisegitó személyzet /dadák/ száma: 3 beszékik e a nemzeti-

ségi nyelvet : 	 . 

40./ Iskolák 

- osztálytermek száma : 13 

- az iskola tanulóinak száma: 305 

- egy osztályteremre jutó tanulók száma: 23 

A tanulók osztályzata és megoszlása a nemzetiségi nyelvből: 

- jeles: 26 fő; - jó: 26 fő; - közepes: 11 fő ; 

- ei4séges : 5 fő. 

IND 

SIM 
	

IMO 
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A nemzetiségi nyelvet tovébb 	 Tané v 
tanuló diákok száma: 	1971 1972 1973 1974 1975 

Gimnázium 

Van e diékotthon : nincs L€koinak szám.: - 
Nemzetiségi jellege: - 
Uilyen az iskola felszerelése, amely elősegíti a nemzetiségi 
nyelvoktatást : közepes. 

Kiktől kaptak felszerelést, mikor, mit Ft- értékben: -

Nemzetiségi könyvek száma az iskolában: 

nemzetiség kötetek száma: Olvasók száma: 1 főre jutó könyv 

német  
délszláv 	. 32 
szlovák 

Kulturház: 
Van e kulturháza: van 1964-ben épült, kb. 1.897.000 Ft. 

KOltségvetése: 1970 1971 1972 1973 1974 1975 

/ezer Ft-ban/ 76 86 86 100 180 126 

Milyen nemzetiségi programokat tartalmaznak az étes munkatervek: 

- 1970 Délszláv miisoros nemzetiségi nap 

- 1971 Délszláv műsoros nemzetiségi nap  

- 1972 Délszláv műsoros nemzetiségi nap 

- 1973 Délszláv műsoros nemzetiségi nap 

- 1974 Délszláv műsoros nemzetiségi nap 

- 1975 Dél8'1áv miisoros nemzetiségi nap 

- 1976 Délszláv és német műsoros nemzetiségi napok 

Miiyen öntevékeny művészeti csoportok működnek: Aarmonika,báb 

A miisoros esetek látogatottsága: 280 fő 

- a szakköröké : 30 fő 

MID ONO 

25 1',2 
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Könyvtér : 	1971 	1972 	1973 1974 	1975  

- ?:vltségvetései : 15 OW 17  OCO 17 Q^fl 17 6M 17  0ű0  

- 4tetek széma : 	4 639 5 221 5  635 6 261 	6 875  

- Az összes kiitet.561 : 35 n:met; 
 114 d .lszá.áv; - sz3.4vó,.k.  

az olvasók sz€ma, 	az egy beiratkozott olvasóra eső  
a laFkoss6gbGl 	kölcsönzött kötetek széma  

1971 1972 1973  1974 1975 1971 1972 1973 1974 1975  

431 405 368 444 485 9698 12 423 14 943 	550 11 022  

17 	16 5: 14T, 18 	19 	21 	30 	40 	30 	23  

A Tki3nyvtórba jgró nemzetis<:gá,. folyóiratok  :  

- nj~.~`zok : 2, neve: Narodne Novice  , Neue Ze3tung  

- A::.leZdóriumok: 1, neve: Narrsdne Ka].ender  

A közsáobe jdró napilapok, folyáiratodk szórma :  

- napilapok : 45J, hetilapok : 1 200  

- 

 

havi foly liratok : 842  

o L)ből  : ujsk~ 	kalea3driva  

német 	2  

(R lszl& 	45 	° 60  

szÍsavAk  

A felnőtt aktatós formai: dolzozók esti iaaalí ja VII.-VIII. o.  

A felnőtt oktatósban -résztvevők szemi : 38  
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Felsószentiván közsét~  házassé~ kiitéseinek me~oszl~sa 

nemzetiségek szerint  

1971. 1972. 1973. 1974. 1975.  össze- 
sen:  

Magyar - magyar 14 17 16 19 23 89  

Magyar - délszláv 2 1 2 2 2 9  

Német - délszláv 1  - - - 1  

Magyar - német  - 2 - 1 3'  

Délszláv - délszláv - 1 - 1  

Német - német  MIN - - - 1 1  

17 18 20 22 27 104  



J S 

z 

AZATAI 

z 
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1./ A község neve: Hajós 

2./ Közigazgatási területe /hektár/: 11 711 hektár 

3./ Ebből: szántó: 3804, rét: 487, szőlő: 516, erdő: 3572, 

legelő: 1950. 

4./ Állandó lakók száma: 5113, férfi: 2481, nő: 2632 

5./ A népesség megoszlása: 

korcsoport német 	 magyar 
férfi 	nő 	férfi 	nő 

0-14 325 290 -217 194 

15 - 39 501 504 334 336 

40 - 59 402 439 268 231 

60 - X  260 346 174 231 

6./ Családok, családtagok : 

riemze- gyermek- 1 gy. 	2  gy. 	3 gy. 	össz. % 
tiség telen 	es. 	cs. 	cs. 

német 	30 	275 	213 	14 	532 . 41,14 

HOzass6gok: 

Tiszta házasság /német-német/ 	468 

vegyes házasság /magyar-német/ 	83 

7./ Iskolai végzettség: 

nemze- 
tiség 

nem ir, 
nem o. 

6 élt. 
isk. 

8 élt. 
' isk. 

közép- 
isk. 

egyetem 
főisk. 

német 74 1428 704 193 53 
3,01 % 59,23 % 2C,72 % 7,89 % 2,15 % 

magyar 50 _891 . 	469 128 36 
3,17 % -56,60 % 29,82 % 8,13 % 2,28 % 



német  

278  

23,69  

1151  

72,94 %  

egyéb IIépg8 Yd.  
ég. 	16:3 

=war  őBSZesen  

186 464  

17,42 % 14,43  7  

768 1919  

72  % 72,13 %  

112 280  

megne ve zés  

ipar  

lsz vagy  
dill. Gaze. 

német  

megJar  
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8./ 1945 előtt a németek 95 %-a dolzezott a mez$gazdaségban,  

~ ^'-a  az iparban.  

9./ A foglalkoztatós 1-os ar6nya napjainkban :  

összesen: 	1597 	3066 	. 2663  

10./ Szakképzettség aranya az  iparban  

nemze - 	szak -  betanitott 	eegéd-  
tiség 	munik& 	auriYás 	munkés  

	

'127 	120 	31  

	

45 ,67 9 	43,16 % 	11,15 %  

85 	8C3 	21  

	

45,69 % 	44,15 % 	10,16 7  

11./ Szakképzet 3.sé ; arénya a mezSgazdastigban :  

nemz.e- 	szak-  
ti 8ég 	munkeis  

német 	22  %  

megyar 	21 %  

betanitott  
munk6s  

18 !.  

22%  

segéd-  
munkf  s  

6t'r 9  

571  

12./ Ipartelepek széma ? : 4, dolgozóinak széma : 464.  
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13./ I ony Tsz van a faluban ? : 1, 4022 hektáron dolgozik. 

14./ Tsz létezém: 414, fizikai dolgozó: 351, szellemi: 63. 

Székmunkás : 38, betanitott munkás : 64, segédmunkás: 260. 

15./ Egy  főre  eső  évi jövedelem 

1971 1972 1973 1974 1975 

25 070 24 526 . 26 265 27 828 28 575 

16./ Tszben dolgozó brigódok száma : 14, eL .bő1 szocialista:12. 

17./ A Tsz vezetőség nemzetiségi megoszlása : 60 4%, 8 fő  be- 

széli a nemzetiségi nyelvet. 

13./ Lakósok száma : 1317, ebből magántulajdon: 1260, 

állami tulajdon : 57. 

19./ A lakóházak birtoklása nemzetiség szerint : német 60 %, 

magyar 40 %. 

20./ Lakóházak besorolása szobák. és nemzetis6g szerint : 

nemze- 
tisé 

1 
szoba 

2 
szoba 

3 
szoba 

4 
szoba 

német 106 377 214 59 

14,25% 41,88% 2d,57% 7,4 % 

magyar 71 251 142 40 

21./ A lakósok felszereltsége: komfortos: 50 %, félkomfor-

tos: 30, komfort a 1kü1i : 20 %. 

22./ A lakósok felszereltsége nemzetiségenként : 

megnevezés német % marár % 
komfortos 50 50 
félkomfortos 30 30 
komfort nélküli 20 20 
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23./ Tartós k©-szLks& 1eti cikkek a faluban ? 	rrdió: 930,  

TV : 1015, motorkerékp:r : 242, autL: 316.  

24./ Községi tarács .;a a hány-  fő nemzetiségi ? : 	32.  

VB-ben nemzetiségi arrny: 33  

A  Tanács apparétuseban 10 fő nemzetisgi, mind beszéli  

a nemzetiswgi nyelvet.  

25./ vódák  

i vódók széna : 1, férőhelyek azóma: 125. 4gy t'oglalkozé-

si teremre jutó óvód6sok száma : 25.  

1959 óta folyik 	nyelvoktatás az óvóda'ban.  

Gyermekcsoportok száma : 4 /német gyermekek szára: 120.  

Óvón&. száma: 2, nye;.vismereti szintjeik : k-;zepes.  
:~ise ;itó személyzet: 5, mint beszéli a nemzetiségi nyel-

vet. 	 . 

26./ Iskolák  

Osztlytermek száma : 16, tanul,k száma : 469, egy osz-

tulyteromre jutó tanulók száma : 29.  

Tanulók osztelyzata nemzetiségi nyelvből : jelus : 113,  

jő: 6, közepes :4", elégséges : 23 fő /1975-76 os tan-

évben/  

Nemzetiségi könyvek sz€ma az iskolában : 314, olvasók  

száma : 145, egy főre jutJ knyv : 12.  

27./ X„lturhéz  

1963 óta van a faluban.  

.sltségvetése :  

1971 1972 1973 1974 1975  

270 000 290 000 320 000 400 000 500 000  
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2./ Könyvtár. . 

Kiitetek száma : 10 643, ebből német : 5s7. 

Olvasók száma : 

1972 

716• 	. 

1973 

t302 

1974 

774 

1975 

759 

14,3 ` 	16,4 15,46. 9.6 15 

L,ltségvetés e :" 

1971 1972 1973 1974 1975 

10 000 10 000 20 000 25 000 30 000 

A könyvtárba járó nemzetiségi folyóiratok száma : 



EARTA  

NEMZETISÉGI KÖZSÉG  

ADATAI  
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1./ A község neve : Harta 

2./ Közigazgatási területe /hektárban/ : 12 503 hektár. 

3./ Ebből : szántó: 7228, kert: 88, rét: 60, gyümöl- 

csős: 292, szőlő 	378, erdő : 225, legelő: 3171, stb. 

4./ Állandó lakók száma: /1976.aug./ 4583, ebből férfi:' 1701, 

n8: 1790. 

5./ A népesség megoszlása nem, -kor és nemzetiség szerint : 

korcsoport  német 

férfi n8 

0 - 14 68 63 

15 - 39 255 239 

40 - 59 241 266 

60 -% 213 281 
l q' 	' • 

Összesen: 777 849 

6./  Családok, családtagok : 

nemze- családok 1  gY• 2  gy. 3 gy. 4  gy. 
tiség gy.nélk ül  es. 	es. 	es. 	cs• 	összesen 
go*  

német 	- 	252 	585 	162 	45 	1044 

7./ Iskolai végzettség: 

nemze- nem it 	6 	8 	közép- egyetem,főisk. 
tiség nem olv. elemi  élt. 	isk. 

német - 	659 498 	156 	28 

8./ 1945 előtt a nemzetiségek hány szézaléka,foglalkozott 

a mezőgazdaságban ? : 

német : 80 %. 
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9./ 1945 előtt a nemzetiségek hány %-a dolgozott az iparban: 

német : 20 %. /Ebből 18 % a hajóvontatásnál, mert a 

községben hajóállomás is volt./ 	 . 

10./ A foglalkoztatás %-a hogyan alakul ma ? 

megnevezés 	német 

ipar 

Tsz vagy 
bl1.gazd. 

egyéb népgazd. 
ág. ban 

11./ Szakképzettség az iparban ? ; 

30 % 

65% 

5 % 

nemze-
tiség 

német 	126 	38 

12./ Szakképzettség a mezőgazdaságban ?: 

-szak-
munkás 

betanitott 
munkás - 

segéd - 
munkás 	Osszesen - 

8 
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nemze-
tiség 

szak- betanitott 
munkás 	munkás segéd- 

munkás 
egyéb Összesen 

német 	201 	324 	64 	32 	589 

13./ Ipartelepek száma a faluban ? : 

Állami ipar : 	1 

Szövetkezeti : 	2 

14./ 1945 előtt a mezőgazdasági cselédek v-os aránya: 

németeknél 	10 %. 

15./ HAny Tsz van most a faluban ?: 2 /Lenin, Erdei Ferenc/. 

16./ A Tsz-ben dolgozó brigádok száma : 20, ebből 10 szoci-

alista brigád. 



- 179 - 

17./ A Tsz vezetőség nemzetiségi megoszlása : 

Az Erdei Ferenc Tsz vezetősége : 21 fő, ebből 7 nemze 

tiség . Az Ellenőrző Bizottság : 9 fő., 2 nemzetiségi. 

Nőbizottság: 21, 7 nemzetiségi. Döntőbizottság: 4, 

1 nemzetiségi. 

Különböző bizottságok t agjai: szocialis 10 fő /4 nemze-

tiségi/, Tüzvédelmi : 8 fő /6 nemzetiségi/. Munkavédel-

mi : 5 fő /3 nemzetiségi/, háztáji : 5 fő /3 fő nemze-

tiségi/. 

Kulturális bizottság : 5 fő /3 nemzetiségi/. Verseny- 

bizottság: 5 fő /2 nemzetiségi/. Oktatási bizottság : 4 

/2 nemzetiségi/. Szerkesztő bizottság: /Hartai Hiradó/ 

3 fő /2 nemzetiségi/. 

18./ Lakóházak besorolása' szobák és nemzetiség szerint : 

nemzetiségi 1 2 	3 
szoba 	szoba szoba 

német 93 	264 	617 

19. 	A  lakások felszereltsége nemzetiségenként : 

megnevezés : német 

komfortos 400 /30 %/ 

félkomfortos 667 /50 %/ 

tromf. nélküli 267 /20 %/ 

Összesen: 1334 

19./ Tartós közszükségleti cikkek a faluban : /1976. aug. / 

rádió:`931, TV: 980, autó: 362. 

20./ A Tanács, Hazafias Népfront mikor hányszor tárgyalta 

a nemzetisé giek helyzetét ? : 2 alkalommal /1972,1974-

ben/. 



21./ A nemzetiségi nyelv használata 

falugyülésen 1974. november 12-én az NDK' delegációja 

látogatott el a faluba. 

Felkérésre németiil teletnek. /Ez 5 évre visszamenőleg 

csak egy alkalommal fordult elő. 

22./ Krónikát magyar nyelven vezetnek a faluról. 

23./ A községi Tanácsban 25 fő nemzetiségi, ez 50 . 

A VB.-nek 4 tagja nemzetiségi, ez  44 %. A VB. elnök 

nemzetiségi, a Tanács apparátusában 5 fő /40 %/ nemze-

tiségi ás mindnyájan beszélik a nemzetiség nyelvét. 

A Népfront Bizottságban 50 %, az MSZMP vezetőségében 

10 % a nemzetiségi arány. A KISZ titkár nemzetiségi, 

beszéli a nyelvet. 

24./ Minden középületen /17/ két nyelvü felirat v an. 

25./ Az Országos nemzetiségi szövetséggel a falu kapcsola-

ta hiányos. A kapcsolatok kiépitésén mcst fáradozik a 

tanácselnök. /1977. október 1-2-én kapott tájékoztatás 

alapján a kapcsolat kiépités megtörtént, a községi ta-

nácselnök a falu nemzetiségeinek helyzetéről tartott 

tájékoztatót. 

26./ A falu 3 nemzetiségi találkozón vett részt. 

27./ A falu rokoni kapcsolata szocialista és kapitalista 

országokkal meg van. Évente 100 fő utazik az NDK-ba 

és az NSZK-ba, valamint 150 fő látogat Ausztriából, 

NDK-ből és az NSZK-ból Hartára. 

1968 óta az KDK-ban lévő Teucsentál Várossal tart kap- 

csolatot a falu évente 40-50 gyerek csereüdi 1tet.sét . 

vállalják., 
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221./ :Ar6dft :. AZ ;v6d4k cz61:4.1 : 3, fc),:-,lhelyek szdma : 1'11. 

4zy forslkozAs4  teream 4lutó dv_desok C2KMU : 13-34. 

ralubaa n43mizetis<;1 Zvoda is aaJak 197-71 óta. 

A -4nIct flQ1vü6v;n5ket a  ki  Tnícs ta4ittatta 

Az óvón!ket 6 ki.-Jojitd szemayzet cciti , akik kJz..1 

3-anbr ....ts-.1ik 	noltieg*i wi elvat. 

23./ LltalCnoo iskola : osztélytermek .  szt.m.-4 

tz,14-4216k szfta : 439 -. 2ca osztelyterczr.-) jut6 

tont:13. sze= : 24. 

A n631,,A nyslvu .4'reinke. ieC/ zi -k7iumbaz, 1973-ban : 4, 

1374-ben: 2, I973-ben .1 di ek tanat tovgbb. 

3- 	kdndvek seas az is 0:al= 	kötet. 

'nyvt6rban I: 228 k3tet van, el 157 net- 

zItis-,i. A 4.-;:ayvt(eba ar3 new.etisuji fol3,diraok 

8 ,42a: 3 /Veu 	Zie ADC Zeitua:/. Az olv4eók ort- 

aa, --a t.1 lakocsfohoz: 1971-b2n: 1Z,9 	197 -bon :1'5,2 It', 

77,-baa : 13,6 	ós 75-ben: 14,J 

e3y beiratkozott olv4,s6ra es 0 kincs)nzOtt k5tetek 

ztaa: 1171-ben 3,74 72-bea 5,5, 73-bir: 4,3, 1974 ban 

4,9 ,é-s 197-bea 4,9 

31./ r:Pai1turh6z : 1953 6t4 ciAddik a 2a17aLlaa, 117C.,-bon 

CCC Ci t-ból ujitottrk fel.  

Y41tsCzvet4se : 

1971- ben 18'.; OCS„ 197:2-ben 157 r, 1973-ten 145 CCL, 
1974-ben 145 CrZó 1975-1-an 



FCUNi3AJA 

áENZ ETISÉCI ItOZSEG 

ADATA I 



0 - 14 

15 - 39 

40 - 59 

60 - X  	:30 60 

Összesen: 	190 160 

250 230 

290 250 

350 320 

110 15G 

1000 950 

20 	13 

30 	30 

60 	57 
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1./ Község neve : 1Cu.,baja 

2./ Eözigazgatési téri:lete : hekterban/ 3370. 

3./ Eb1)61 : saIntn : 179.3, rét: 22, szőlő  : 756, erdC: 64, 

1eze1e : 156, gyum:lcsös : 127. 

4./ Allandú 1sk6k szdma : 2300, férfe : 1190, nő: 1150. 

5./ A  népesség mezoszlesa : ne-z, kor ée ne m2etiséz szerint: 

korcsoport 
	német 
	

magyar 
f: rfi nő 
	

férfi 	nő 

6. 1 Csa?.tdok, ceal6dta;;ok : 

ne- zeti- 
sé; 

1  Sy• 
• cs. 

2 gy. 3 gy. 4 ,v4gy 
es. 	es . 	több by. 

cs. 
össze- 
son 

12 20 4 7 43 

61 119 194 242 616 

N4zasst g : német - német : ,:,  vexes  : 15 

7.1  Tesolai vLgzettsrg : 

nemzet:- nem ir- 6 	8 	közép. egyet szaka. 
ség nem olv. cle2i 	isk. fask. i.;k. 

német 24 95 125 20 8 45 

mi:war 59 315 690 70 32 296 
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8./ A fog  1alkoztatós arónya napjainkban  

me;neve aés 	német  

ipar 	6  

Ts z. dll . 	9  Gazd.  

 

~-, 

 

'  27  

bl  

e ;y v' nép- 
.~3  gazd .6; 	- 

összesen: 18  

!9  	12 

82 	100  :á 

9.1 Szakkdpzettsé3 rsrónya az ipz.irban :  

nemzetiség  szak- betanl.Ltett  

munkós 	muntcós  
se_Ad  
munk€s .  

összes  

      

német  6  2 	165  

mazyar  26 	40 	18 	84 ":  

10./ Sza.képzet°sé; arenya a mezőGazd3sógban :  

német  

magyar  

9 	4 	13 	26  

21 , 	12 	41 	74 V)  

11./ Ipartelepek sz€ma a aluban ? : 1, doőgzPzfiinak szóma: 120.  

12./ 11,ny Tsz van a .faluban ? : 1 /134ke Csi1;1a;;;a/, 1512 .  hek-

tóron zazt'i' 41kodilc.  

Tőz létoA,m : 295 fő, fizikai dol ,,:ozd : 157, szellemi:  

26, nyu„;di jas és jóraalékoa : 112.  

Szakmuakes : 57, betatzitott .-Au-':ós: 2, se_Lidrrunkós :  

13./ icy főre eső évi j3vedelem :  

1971 	1972 	1973 	1974 	1975  

22 713 	23 726 	23 632 29 184 	32 172 -  
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14./ A Tsz-ben dolgoLÚ brigtdok széma : 6 /e:.o81 szocialis-  

ta :5/  

15./ t. Tsz vezetős nemzetiségi met,oszl€sa : 22 . 1Z " , 2 fő  

beszéli a nyelvet.  

' 16./ Lak6sok széma : 651, ebből magsiitulajdon : 82 It állami  

tulsjdoa : 1.3  ~ . 	 . . 

17./ Lakésok birtokldsa nemzetise szerint : német : 25 %,  

.agyar .  5 'X   .  

18./ Lakóhézets besoroláLa azoYaék és nemzetis6g szerint  

nemzetise 1  2 3 
szoba _ szoba szoba 

német 13 64 16 

ma y  ar 133 297 115  

19./ LakOsc:z felsLereltsvge ?: komfortos : 15 f°', félkomfor-

tos: 79 ". , Komfort riélkZ:l.x .. 6 %.  

20./ A lakésok felszereltsege nemzetisé szerint :  

me.=nevezés 	német  
komfortos  3 ~ 12°'  

fel komfortos 20 59  
komfort nak. 2  4 
összesen: 25 75 	". 

21./ Tartós közszükségleti cik{.ek a faluban ? : rédió : 430,  

TV: 550.  

22./ Kö4séai Tané.cs° an a nemzetiségi arény : 1J 'Y  

A Tanécs apparétus4tsan 1 fő t:emzetiseg7I, 1 beszéli a  

nyelvet.  



-185-  

23./ C3vod6rc.  

Az Ovod(k szeúa : 2, fErőbelyek széma :.2f3G, ewy fo;-  

1alozesi teremre jutó dvodesok szema : 50.  

Nemzetisdgi óvoda : nincs.  

Kisezitf szc ::.ély-et : 5, 	2 beszőli a nemzetiségi  

nyelvet.  

24. Is'.:o16Is :  

Oszt6lytermek szena : 9, tanuló: 274, egy osztelyte-  

remre: 3C; tanuld jut.  

Az iskolai k3a5vtárnik nemzetiségi kötetek sz6mu : 70.  

25./ 41turb.6az : 1f:59 óta mU.kLdilt.  

A nemzetisé3f pro,,yru:_: ir€nt nincs  érdeklődős, aMultur-  

- héW murikstervc czőrt nem is tartalmaz nemzetisó ;i pros-

rot.  

	

26./ Könyvtór.  	 - 

qtetek szena : 400, ebből 65 admit  

Olvasók szema : 	 . 

	

1971 	1972 	1973 	1974 	1975  

	

333 	352 	3C9 	324 	 ~ 384  . 



NNIIIS S NAS?L4 DVAR 

NZIZBTySz 	OZ$ILG 

A DAT A z 
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1./ Község neve: Nemesnádudvar 	
/
' ;r 

2./ Közigazgatási területe /hektárban/: 6675 hektár. 

3./ Ebből: szántó: 4046, rét: 293, 'szőlő: 462, erdő:436, 

legelő: -729, stb. 709 hektár. 

4./ Allandó lakók száma: 2517, ebből férfi: 1213, fő:  1304. 

5./ NOpesség megoszlása nem, kor és nemzetiség szerint : 

korcsoport 	német 	magyar 	összesen 
férfi nő 	férfi 	nő 

	

0 - 14 	197 	170 	121 	117 

	

15 - 39 	276 	269 	179 	170 

	

40 - 59 	165 	208 	125 	134 

60 - X 	86 	142 	64 	92 

Összesen: 	724 	791 	489 	513 1213 	1304 

férfi nő 

318 289 

455 439 

290 342 

150 2  

6./ Családok, csalr'dtagok : 

nemze- 
tisk;, 

cs.száma 
gy. nélkül 

1 gy. 
cs. 

német 109 104 

magyar 74 82 

Összesen: 183 186 

7./ Iskolai végzettség: 

2 gy. 3 gy. 4 gy• Összesen 
cs. 	cs. 	cs. 

48 22 422 

39 21 324 

87 43 746 

139 

108 

247 

nemze- _nem,ir, - 6 ált. -ált. közép-  egyet- szakm. 
tiség nem oly. isk. isk. 	isk. 	főisk. 	isk. 

német 28 195 366 108 11 438 

magyar 23 36 242 . 	84 35 344 

Összesen: 51 231 608 192 46: 782 . 

8./ 1945 előtt a nemzetiségek hány ^'-a foglalkozott a mező-

gazdaságban? : német ; 9o, magyar : 97. 
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9./ 1945 előtt a nemzetisé,ek hány °:-a dolcsozott az ipar- 

ban? : német: 2 , na7y ar: 3. 

10./ A Po ;lalkoztatas alakulása  most ? : 

megnevezés német magyar összesen 

ipar 	. 7,2 5,6 12,3 

Tsz,A,g. 47,3 29 76,3 

e tyéb népg. 
Ab• 7 3,9 10,9 

Összesen: 61,5 33,5 100% 

11./-Szakképzettség aránya az iparban ? : 

nemze-
tisé_ 

szak -  betanitott 
munkás 	munkás 

segéd szellemi összes 
munkás eZyéb 

német 

Magyar 

43,6 9.'? 

30,2 AS 

- 4,6 % 

- 2,35 

60,7 

39,3 

Öoszdolgozók száma : 7C, ebből fizikai : 71, szelle-

mi : 3, egyéb 2. 

12./ Szakképzettség aránya a mezőgazdaságban ? : 

nemze-
tiség 

szak- 
munkás 

.betanitott 
munkás 

segéd 
munkás 

szellemi öee les 
egyéb 

német - 	31 ,4 -12,9 8,7 61 

magy, ar 29,5 5,7  3,8 - 	39 

(Jssz.mG zbgazd.Asá,;l dolgozó : 1026 fő. 

Ebből AG dolgozó: 652, Tsz d olgozó: 294, egyéb: €30. 

Fizikai d©lL'ozó : 953, szellemi  : 68. 

13./ Ipartelepek száma a fal  ban ?: 1, dolgozóinak száma: 76. 

Az ipartelep szövetkezeti kezelésben van. 
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14./ 1945 előtt a mezőgazdasági cselédek 96-os aránya: 

németek : 10, magyarok : 15. 

15./ Hány Tsz volt a faluban ?: 5 /Kossuth, Bem, Petőfi, 

Arany, Uj tavasz/. 

16./ Hény Tsz van most a faluban ?: 1 /Kossuth/ 3052 khon 

gazdálkodik. 	 . 

17./ Tsz létszám: 533 fő, fizikai dolgozó: 266, szelle-

mi : 28. 

Szakmunkás: 143, betanított munkás í 64, segédmun-

kás: 54. 

18./ Fagy főre eső évi jövedelem: 

1971 	1972 	1973 	1974 	1975 

29 000 Ft 30 523 Ft 32 012 Ft 32 956 Ft 34 231 Ft 

19./ A Tsz vezetőség nemzetiségi megoszlása : 50 %, 

a nemzetiségi nyelvet beszéli : 14 fő. 

A vezetőség iskolai végzettsége: egyetem főiskola: 9 fő, 

középiskola: 17, 'élt. iskola t 2 fő. 

20./ A Tanács költségvetése : III. Ötéves tervben 14 258 000, 

IV. Ötéves tervben : 18 372 000, az V. Ötéves tervben 

16 169 000 Ft. 

Egy lakosra jutó költségvetési és fejlesztési kiadás: 

1 240 Ft. 

21./ A lakások száma : 809, ebből magántulajdon 760, álla-

mi tulajdon : 49. 

22./ A lakóhf zak birtoklása nemzetiség szerint : német : 60 % 
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23./  A  lakadizak 	szflbé.k ts nemzetiség s zerint : . 

nemze -  
tisk;  ezobéw szobd... '-zobáa 4 több

agy 
 összesen  

•I*1•11w...1=•• 	01.11■••••••■•• ■•••  

német 	203 	276 	36 	7 	527 	65 ,14  

Qa,,; ae 	11 ~ 	135 	29 	5 	2:~2 	/1.015.-  

Osszesen: 321 	411 	65 12 	809 	100 T  

24./ ,  A  1e.késok felszerEltsege: komfortos : 40 °`, fclkomfor-  

tcs: 30 	komfort nélk:ili : 30  . 

megnevezés német magyar  összesen  
~,..~.~. 	  

komfortos 	2J % . 	12 96 	40 %  

félkomfortos 	12 	18 ,S 	30 /f:  

komfort nélk. 20 	10 % 	30 ~ 

összesen: 	60 gr  

25./ Tartós kázszUkslóleti cik::ek a Y'al.uba:. ?:  

r€d'_d: 573, TV: 459, m6torker:.kpár : 80, autó: 149.  

26./ A  Tanécs, 8azarias i.49frant 196 1-ben  részletesen té.r-  

gYal.ta a nemzetisti kérdést. 	 . 

2 './ 0ktatési3gy: LvcSda: f6r6hel;; : 103, beirt gyQrckek sa.é-  

ma: 11,a.  

dvónrd same  :5  /1- MAtKiwt -  4 némt/.  

Kisegitő személyzet: 5 /1 magyar és 4 német/.  

2-3./ Iskola : tanulók széma: 257. Tanterem  :  

Tanérck széma : 11  /9 mq;,* ar, 2 német/.  

Tam,; tók s ze  ma : 6 /5 me,;y e e  9  1  német/  
Vezető: 2 /néme t/  . 

Ne_::etiségi k3nsyvek sz za az iskol.ébaa: német: 354 kötet.  

01 vasc;k, sAém8: 52. 2ely 'fűre ,;utó gönyvek széma : 7  

40% 100v  
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29./ Kulturház : 1961 óta van a faluban. 

Költségvetése: 

	

1971 	1972 	1973 	1974 	1975 

101 000 125 000 113 000 107 000 106 000 

30./ Kanyvtár : KQtetek száma: 5844, ebből német : 412. 

Kltségvetése: 

	

1971 	1972 	- 1973 	1974 	1975 

	

31 000 23 5000 	24 000 	24 000 30 000 

Az olvasók %-os aranya a  lakossághoz viszonyitva: 

10,7 % 	10,9 % 	13,4 % 	11,3 % 11,2 % 

Egy beiratkozott olv:s5ra eső kölcsönzött kötetek száma 

	

25 db 	16 db 	11 db 	16 db 	21 db 

A könyvtárba járó nemzetiségi ujségok száma : 1 /Neue 

Zeitung/ 	 ' 

Folyóiratok, napilapok száma a községben : német: 36. 

Kalendárium : 80 db évente 

Házasságkötések 

Ev 
magyar- 
magyarral 

német-
némettel 

vegyes összesen 

1971 4 7 11 22 

1972 7 5 15 27 

1973 6 4  -10 20 

1974 1 7 10 18 

1975 5 7 9 21 

1976 6 __4 9 19 

Összesen: 29 34 64 127 



A TIT Btfics-Kiskur~  me~,yei s ~ervezet~nek.  Nemzetisi  

Szakosztályának x~emzeti~l r~~elyü 

/német horvát-  szerb  ,szlov'  

előadásainak témajavaslata az 1  7r/ 6 évadra. 
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zetii Szakoszttlydnak 

ndmet nemqqIigiaLilalitiLiglainkLEAIL 

1/ :losian dytelmezzilk Laztnkban a ne-Dzetisdel kdrddst 
2/ A pf-2t do az 611am 1:01?olitik, - ja •  a neTizetisdGek 	szerepe. 

3/ ezogialista hazafisd:e az internaelonalizmus nemzetisd3i 
sajaos34,3ai. 

4/ 11 neazetisi nyelvL c&tateo 6o leizmUvelds 	kdrd6sei. 
5/ A /admst nemzetisCJi lo6zisineitdr do a közsősi nde,k0nyvter 

aaakePe nayan4olvUnt: Cpoltedban. 
6/ L. me ,-,ydnkben dlő nAmet n.c.7.;zotifyrz letelepcids,,nek Wart!..nete. 

71 L. La-ziarorr,ici 1:Amstok Demokratikus OzUvetc6zének jelentő-
sC- -e do feladatai. 

8/ Ruse dyes a Tlaf4arorse4j N4metek Le=okratikus SzavetsLze. 
9/ At mend alkoLlr'nyadk a ne.zetiadtwtről ? 

11:/ itmoaLiaaak a rdj. wave!: 7 /Marajei t 	stb/ 
11/ irodalmi e1őad6c: 	ziTgerek" c. wajtemay bel 
12/ Iroalai elad5o: larny(szmos:..k Lr. Varjsa iro1 majtést;b61. 
13/ UN; olvaső talCilazd. T,,Z1koz6e c74 zaz aaroeszt13i, -15 

ndmet na22otisd3i 
14/ _A bajai Tanitők4L5 Int6zet nZmet szakos hallatóinak irodal-

oi estje. 
15/ A ,x,csi rCdiő urt 	c6jcr vazete5jo 	 Eerek- 

ta1 17,szazxtés GJIt favos zendvel. 
16/ Tale1k.oz65, a NG= Leitun,6  czerk-sztavel. 
17/ it tudaLk az 	 /Tersadale-.Dolitikai-f-adrajei 

V:rtCnoirni előadds/ 
1C/ alyenuj szava:lat tzizott 16tre hazinkban a szocializ=us 
19/ ilo:Aran anak de eolgoznak ett kUzs,z,i;Likbea a mae;yar t  nt- 

met do Lun.yev6e aw,g;elva dal,ozők. tOzUs munka, közős gotta 
kaWis C. 

2C/ a a vaczdnye a jelonleui hayeatel ? /a47..zetis,..:ei szempont-
bil. lerekasztal 
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Német  és magyarnyelvü előadók jegyzéke: 

1/ Rager Antal országyülési képviselő, MNDSZ főtitkára. 
Budapest, V.Nagymező u.49. 

2/ K, otz Miklós, a 17DSZ titkára. Bpest. V. Nagyme ző u.49. 
3/ Its Erika a Neu Zeitun`, szerkesztője, Budapest. V. Nagymező 

u.49. 
4/ Kerner Lőrinc, a púcsi rádió német szekciójának vezetője 

Pécs 
5/ Dr.Szende Béla főiskolai docens Pécs.Tanérképző faiskola 
6/ Dr. Zorn Antal, Baja Járási Hivatal 
7/ Pollik Richárd tanitóképző intézeti tanár Baja 
8/ Kishegyi Simon, ált.isk.igazgató Nemesnádudvar 
9/ Röckl József, ált.isk.ig. Csátalja 

10/ Flock István nyugdíjas tantó Baja. 

Meg.je gy zé s : 
- A tözség a fenti előadókat közvetlenül is meLhivhatj€k, 

de történhet a meghivás Röckl József szekcióvezetőn ke-
resztül is. A fenti előadókon kivül helyi előadók is 
felkérhetők német ill. magyar nyelvü előadások tartásá-
ra. A nemzetiségi teapatikából vett előadásokat is cél - 

szerü a községi közmüvelődési tervekbe beépíteni. 
Felhivjuk szives figyelmüket '  hogy a fenti előadások 
csak ajánlott, javasolt előadások. Ezeken kivizi. termé-
szetesen més t'imáju előadások is tarthatók. 
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TY,T ie 34.4/0,, 4111;041E1.2.41kosztelIKL* 

t'aVt,k 

It  TOrsedolloltikai (ilet 16.0%.84ti 

3/ J. shoeialistu vilCrentlezcr 	turdp,a ba4j-• 
2/ A TráT 48 AA Varea C'alorz8d4s 'Urt_nelzi 

3/ Nat dJ 	41141L kX.,JoAti C14, rwmarAtiseink 
of.lerePt, 

4/ s Qt.:Jul:13U haz fiek; 4J iaternuciona1i2=‘, turmzetisti 
841Ytospezai. 

611-00,41.Alcd Istit* 42i 
1/ A nortzetisőj o1itiiultnyce s  wvaldoul6 a a Ornyező 

wtoeiulista 61La-ckbar, 	huankbal.. 
A nnuotioóli oktatds dz7, iOzmtive"edt=8 iddszerC 	ddemie 

bilascsatJai 8/10044k nigrAetisj 0Ayvt4r /b6zis/ jelen-
Vst:ge 48 8..ertv a 10,AlUva!,ődt, 8bon 

4/ — 

q! .4  ng:04tisek_311:14nLttrt4lt 
1/ U!egydnkben 616 azlovtkok letelepediewriet tCrt6!,ete. 
17/ WA3darorszt,:i 3ziov4kor '..lszolaratikus Czdveto-,41141c jelen-

ós  feludatal. 
3/ ?it mon *took rd8i arkyakMayvok 

ly. _A .!4:44„4,a,Dakr *Oat zlovdkok res....14.1.3c-  te r .IXAr--)1051.; 
1/ EiCkse!Akba szlov61c ira, Olta. 
2/ i7 .8t mAIya szlov(k ira s  lont51. 

1/ 'No TO e szlotek ir6,1 1  11.01ta. 

Nr. Ankitok ird 	olva -4 4 *.*, koz6k 
1/ Ludov ovin4 szlovft twti lop szetimszt634zdaz ankéntju. 
V A tnolnoti re:did szlovft szerkenetőshzdmit 
3/ 'e,ormoo Sotdor butlapt:15ti 0WV' t1t6 (attic 
4/ radov6k irZk kftyveinelc ismertet6au. 
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VI. A nyelvi anyanemzet bemutatása 
1/ Szlovákia fe jlődse az elnuult 30 évben 
2/ A Magas Tátra és környéke 
3/ A szlovákiai nemzeti felkelés jelentősége. 

VII. 6szeéaigyi előadássorozat 
1/ Családtervezés 
2/ Korunk betegsége a rák 
3/ A dohányzás és az alkohol  ártalmai 

VIII. Allateászséüayi előadássorozat 

1/ A1latr61, emberre terjedő betegségek. 
2/ A nagyüzemi szarvasmarha állományok mentesitése a 

fertőző betegségektől 
3/ A baromfi betegségei és a nagyüzemi baromfitenyésztés 

IX. A mezőgazdaság és kemizálás 

1/ A leggyakrabban használt növényvédőszerek és az alap-
vető védekezési szabályok 

2/ A kemizálás ártalmai 
3/ A kemizálás és terméshozamok 

X. N.yelvtanfolyamok szervezése 
1/ Szlovák nyelvtanfolyamkezdőknek 
2/ Szlovák nyelvtanfolyam haladóknak 

Szlovák és magvar nyelvü előadók.  
1/ Alt Gyula Bpest, V. Nagymező u.49. 
2/ Kormos Sendor Bpest, V. Nagymező u.49 
3/ Hrivnák Mihály Bpest, V.Nagymező u.49. 
4/ Iiösz Ilona Danaegyháza 
5/ Szabados Antal Danaegyháza 
6/ Tóth Gusztávné Danaegyháza 
7/ Szabados Sámuelné Danaegyháza 
8/ Tóth Imre Dumaegyháza 

9/ Bakos János Danaegyháza. 
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jec4-....4e,;1111 	idgekggAssatkigne, ...gm:Ammo 
ncgzot,i06-raigalAxmaike !Alga 

A Orescltalart, 	 

1/ A. smoialista eillaz, aouz,kkolletalom do a pdrt vezető-
szerepe. 

2/ A plirtopolitikktSnak drvdayesitdoc 	azocitaista udpi • 
nemze ti sast: toveS ...brej1:332tdso. 

5/ A szocialieta szeadltte l  kinsondoikofilas 	erkUicsi fel- 
fogzSe 

4/ A ozociaiista hazaiak: 6s internacionaiume r14-1-22 stiegji 
vonatkozd5ai •  oajeit000ttai. 

5/ A pdrt do a szocialista dllav ktabielitiktija, nemzotiedgei-
nek „hie" ezereoei. 

6/ A PfLocialista orszdzok k5zOsoCse •  oz:;vets-4eZcik aKtocia1is.- 
to ors.diaokl:01, elsloorban13izovtoriidva1. 

7/ A MST do a Varedi Strarző36-o tOrtdrielni jeleatős:Ize. 

rrt,44ez7kttogai.....yagliti:kaAt.:Svel.A.CliagAitiks4. 1.0r46442.1. 
I/ =rid 	nemzetiedgi politika linveava •  msavaldso. 

1,6sa a k5rn,yező orouksokban iozocialiotai 	haztirkban. 
2/ A. mozetiodzi oktattiu do kavtave160de időszerii irdrddoei. 
3/ A nez:zetioksi ez6vets‘zek do szereptik a ru.'qpi semzeti esy- 

adz tovid5Usilsztdat-iben 
4/ A nernzetiodgi esjUS ds 	szerepe netzetio66eitit 

rats ellptdbcri. 
5/t4r074,er tisOgi btiziekdayvtarak a nemzetisizi köza-41voiőado 

ezo1 ,161atdban _ 
t nogzttIpizt, 	erthajtolagmt NAKI.= 

1/ Zit cloaaamik a rkfl, arkisiOnyvak.  ? 
Mr  k t6.1-Lastóből •  kaaratSs tek.intettcl a mrazetiak3i 
ktizaCzokro 

3/  4  ttetuarorsZtlgi Dils16vok Demokratikus Sze,vots4;drzet tog-
alecu16sa ért 30 dyes Urt.mets. 

4/ -A brigtevő.cok eredote do tUrtalete. 
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~~. A bácskai bur~,~cavécok irodalmánalc  

1/ Baja környéki bunyevác - sokác i rók ,  
2/ Yagyarore 	azlá.vok iroda n:éxWk jelene.  
3/ Bálint Beosity 	 publicisztikai és pedagógia  

munkáiasaég  ~.  
4/ lvtijo rtAndity irodalmi, publiciaaztikai és pedagógiai  

munkásaége.  
5/ Haaafisá._; a daaz]:.év irodalomban.  
6/ Ivan C, Kovecsics költészete. , Txmegair/  
7/ Banyevác népszokások és né,,;káitéBaet.  
8/ Szláv népek zenéje.  

V.Ankétok,  iró- olvasd taléllcAzák  
I/  Národne Novine ezerkemztáoi:gi ankétja  
2/ A pécsi rédiő ezerkesztESsL:gének ankétja  
3/ B.aszetin 	kbitó önálló eatje  
4/ Dékity lierk kt3ltá iln41l6 eatje  
5/ A délszláv népek irodalménak magyar vonatkozásai  
6/ A magyar  irodalom délszláv vonutkozásai  
7/ A „kétn~yeJ.viiség" kétn,yelvü brrézéd éa zondolkoc3és.  

VI. _Amelvi  e tanemzet beutatápa  

1/ Jugoszlávia népei és köatárseságsi  
2/ Az Adriai tengerpart  
5/ Montenegro, a hegyek  koszoruja  
4/ A Plitvicai tavak  

VII._  1. ',~gaeég;g,yi el15adésaorczat  
1/ A dohénayzésa Artalmat  
2/ Alkoholizmus elleni ktfldelem  
3/ A TBC és megelazése  
4/ Korunk betegsége - a réb  
5/ A családtervezéer61  

./.  
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VIII. Ál.late észségügyi  előadássorozat  

1/ Állatról emberre terjedő betegségek 
2/ A nagyüzemi tartásu szarvasmarha állományok mentesitése 

a  fertőző  betegsSgektól. 
3/ Ragadós száj és körömfájás, me;el(zése és a munkahely 

higiénia 	 . 

4/ A szakositott szarvasmarha tartásnál leggyakrabban előfor-
duló betegsgekrál. 

5/ A nagyüzemi sertéstenyésztésnél és hizlalásnál fellépő 
egészségágyi problémák. 

6/ A baromfi betegségei é$ a nagyüzemi. baromfitenyésztés. 

IX. A  e z azda íág  és ke mizálás 
1/ A. leggyakrabban használt növényvédőszerek, ás az alap-

vető védekezési eszközök 	 . 
2/ A kemizálás ártalmai 
3/ A kemizélás és a terméshozamok. 	 . 

Szerbhorvát nyelvü eléadók jegyzéke« 
1/ fi iilánkov Anna könyvtáros Baja, Járási könyvtár 
2/ Velin István tanár Hercegszántó 
3/ Dr.Lésztity . Byubomir egyetemi docens,Epest.ELTE.Muzeum krt. 
4/ Urosevity Daniló tud.murakatárs . pest.Széchenyi könyvtár 
5/ Mándity Lyubinkó tanár Katyaár 
6/ Sztevánovity Milutin NN.főszerk.Bpest.V.Nagymezó u.49 
7/ Bilákovity István főszeri. Pécsi rádió nemz.Szerkesztősége 
8/ Biazsitin István tanár, Tótszerdahely 
9/ Vu jicsics D. Szto ján müforditó. Bpest Irodalomtudományi Int. 

10/ Dékity Márk főelőadó Bpest. V.Nagymezá u.49. 
11/ Vujkity István tanár Katymár 
12/ Dr. }asz Márk főorvos Deszk 
13/ Dr.?letl László áorvos Baja 
14/ Dr.Fekete Bertalan tanár Katymáa° r 

M j y zés:A őzségek a fenti eléadókat közvetlenül is meghiv-
haják.A nemzetiségi tematikából tervezett előadáso-
kat is ápitsék be a közéég egységes közművelődési 
ás TIT tervébe. 
Fenti előadás címek, csak a javasolt témákat jelentenek. 
A helyi szükségleteknek és igénye ' :nek ragfelelően más 
témák is programba iktathatók. 
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Ipartelepek a nemzetisei községekben 

Sor- A vállalat /szövetkezet/ 
s zém megnevezése ős helye 

Tevé- 	1975. évi 	Kate- 
kenység term. lét- 	gória jellege ért. ' szám 
	_ms11.Ft. f8 

 

1 	B esalmás 

termelő 

' 

30,0 117 B 

Állami 	ipar 
14. 	Géé iear 
KIPAR 1. sz. Berendezés 
Gyér Bécsalmási Ozemegy-
gége 

14. 	Könnyűipar 

Finomposztó Vállalat 
I%csalin si Telepe termelő - 370 
Szegedi Ruhagy&r B cs-
atmási Gyéra termelő 165,6 570 C 

19. Élelmiszeripar 

B4cm. Cabonafelvásaárl.ó és 
Feldolgozó Vállalat Eécs- 
almási Iítalomiizem termelő 6,7 117 C 
- takarmánykeverő termelő 23,7 20 C 

Kö zépmaD arcva a zági Pince- 
gazdaség  Bácsalmási Üzeme termelő - 15 C 

2 	Bácsbok©d 
Állarai 	ipar 
19. Élelmiszeripar 

Csongrád- megyei  Tejipari 
Vállalat BScsbakoai Üzeme termelő 157,6 153 B 
Bkm. Gabonafelvásárló és 
Feldolgozó Vállalat Bács- 
bokodi Keverőüzeme termelő 112,7 81 B 
Szövetkezeti 

ipar  
18. Egyéb ipar 
Vegyes - és gpitőipari termelő 
Szövetkezet szoig. 13,3 115 B 
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/  
Sor-- A vellalat /szövetkezet/  
szoim' ' m~gneve zése és helye 

iI  

Tevé- 	1975.évi  
kenység term. lét-
jellege ért. 	szám  

mill.Ft. fő  

Kate-  

gória  

3. 	Csátal  ja  
Állami 
	

a r 

14. Gépipar  

Ganz Villamossági Müvek  
Készülék Gyára Csataljai  
Telepe 	termelő 	6,0 	79 	B 

17 Élelmiszer  

Kö zépin g aror szági Pince- 
gazdaság 	termelő 	- 	19 	C  

Bkm. Gabonafelvásárló és  
Feldolgozó Vállalat Csát- 
aljai Keverő Ozeme 	termelő 75,3 	52 	C  

4. 	Császártöltés  

Szövetkezeti  
ipar  

18. Egyéb  ipar  
Császártöltési Vegyes és 	termelő 	 B 
Épi  tő ISZ. 	s zolg. 	21,5 	195 	g 

5. Dunaeg.yhá  z a  

Állami ipar  
17. Könxyü_i2ar  

Lőrinci Vattagyár Duna-  
egyházi Telepe  

6. Dusnok  
S z ö v e t k e z e t i  

ipar  
17.  .XQn4yiLiRer  
"Szikra" Első Ujpesti  
Bdübutoras ztalos ISZ.  
Telepe 

7. Gara 
Állami ipar  

17. KönnyU ipar  

FEKON Garai Külső Üzeme 

termelő  40,0 35 C 

. 

termelő - 49 C  

termelő 36,7 209 C  
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Sor- 	A villalat /szövetkezet/ 	Tevő- 	1975. évi  Ka- 
szám 	megnevezése és helye 	kenygeg term. jellege ért. 	létsz. gória 

mi l l  .  F 't, fő  

8. 	H 'ós 
Állami ipar 
19. rlelmiszer 
Kalocsa- ős Vidéke Sütő- 
ipari Vélla1 at Hajósi 
Tészt&üzeme 	 termelő 16,1 	88 	C 

	

9. 	Harta  
Állami ipar 
19. illelmiszer 
Kalocsa- ős Vidéke Sütő-
ipari Véllalat Hartai 
Sütőüzeme 

	

10. 	HercePs2éntó 
Állami  ipar 
17. Könnyi: ipar 

termelő 12,1 	78 	C 

    

Finomposztó Véllaat 
Herceszé+ntói Telepe 	termelő 	- 	92 	D 

11. 	Katymér 
Állami  ipar 
14. O0ipar 

IrodagEptechnika Vélla- 
1at Kirendeltsége 
ketymár 	 tercelő 10,0 	38  
Szövetkezeti 

ipar 
17. Könnyü ipar 
IIj Élet Puhézati Szövet- 
kezet Katyméri Uzeme 	termelő 19,8 	96 	D 

12. 	Kunbaia 
Szövetkezeti 

ipar  
18. Egyéb ipar 

Kunbajai ipit8 ISZ 	 tercelő 	22,1 119 	C 
- faipari részleg 	 termelő 	5,1 	35 	C 
- konfekciói részlet 	termelő 	8,9 	65 	C 
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Sor- 
szám  

A vállalat /sz5vetkezet/  
megnevezése és helye  

Tevé- 	1975. évi 	Kate- 
keny- 	term aég 	 . 	látsz.  gória  

	

jellege ért. 	f5  mz17 _~#t 

13. Nemeané.dudva r  
S z ó v e t  k e z e t i  

ipar  
17. Ksnnyil ipar .  

Dajai Lakberendező és  
Epitő In.  Faipari  
Részlege 	termelő 20,0 	75 	C  

14, Mi  
Állami. ipar  
19. leimiszerkar  
Kalocsai Paprika ős Ron- 
zervipari Vállalat  
Telepe 	termelő 72,7 	156 	C  

15. Vaskut  
Állami i p a r  
14. Gar  
Ganz Villamossági  Miivel 
Készí;tlék Gyára Vaskuti  
Telepe 	termelő 	22,0 	65 	0 
Szövetkezeti  

ipar . 
18. Egyéb ipar  
Yaskuti Vegyes Épitőipari  
Szavetkezet 	termelő 	12,0 	103 	C  
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Sor- 
azám 

gezógazdasfij Tsz-ok do 
szakazóvetke.zeteis mellék- 

.~ r.~e~,ai ,i~~ri tevékenységek 

Tevé- 	
~ 

1~7~ évi s, 
Ke~te-  

•  gó~m  
kenység  
je7,le~e 	

term. 	létez. 
~ 	ért. 

dill..rt 	fő  

1.  Biscsbokod  

termelő 43,0 236 C  

ilfcsboko3i nran;,;ka1€az 2g  
Tsz  
- ggPJ avi tó  riihely 

2.  Détva  
Piros Padriisa 	Tsz  
- lédei: zet  termelő -  30  

3• CataaértAtés  
Kossuth gg Tsz  
- textil ícon!'ekcíó iizem termelő 3,0 84 C  -gépműhely termelő 1,5 44 C  

4. c$é•oly  . 

4gyes''i:1.és 'Ag Tsz  
- 	v6t;6hid terneld - 14  
- 	sze9a.t!zde termelő  4  

Fe3. sőa zent ivén  

V3x5s Cktáber 	Tsz  
- súteii =em  termelő  

- 4 C  

6. Harts  . 
Erdei :'erenc '..;g Tsz  
- 	tésztaazem  termelő 11,0 97  
- 	.6sztaüzem  termelő 1.2 , ~.t: 99  13  
- 	husGzem  tera7 .l.ő - 20  C  
- 	':.ivarró üzem  terelő .- 99  

Vaskut  

Accskú ; #; Tsz  
- vé_ó%id  termelő  - 120 8  
- Lej:iLem  termelő  - 3 8  
- te Ys- ,hüt őzOP- 

 
szolJ1- 

ezerviz  t.t6  - - B  



-'0, ;yasZt&ai s é.54otka 7ctek  
á.púri tcVCESCtiy3Lc;C't 1/Caü5  

1. 	DdC~~3 .°. ~s _ _.. 

- h::$:dze`'..t.~  

—2Q3—  

govd_ 	1975 ~~z 	Zate-  -._.._ ~.~ ~..r..,.m....:..~ 

kcny&6„ term. 	3.:.t ~ ~ 	~ m-  ~ 	 .P d.• i,~ <c 1~  ~ i.~I.zG~ f  E;t.  
:~+3 ~~ .it• fő  

t3roielő 	- 	14 	C  

'~.  csbok8d  

Evcstc3kcd €: ,  'k'id.cisc 	 ru  
- b.ustiura 	 termelő 12,C4 16  



B i r á l a t  

Sárközi aszíó:  A Bács-Kiskun megyei nemzetiségiek mai helyzete 

cimti bölcsészdoktori értekezéséről 

A dolgozat készitóje nagyon bonyolult kérdés vizsgálatára 
vállalkozott. Témaválasztása szerencsés. A feldolgozott kér-
dés mind politikai, mind pedig a nacionalizmus elleni ideoló-
giai harc vívása szempontjából időszerű. Aktualitását nemcsak 
hazai, hanem nemzetközi vetülete is adja. Mivel a nemzetisé- 
gi politika helyes megoldása nálunk nem lebecsülendő lehetősé- 
get  teremt a környező országokkal való kapcsolat továbbépitésér-e. 
akár gazdasági, politikai vagy kulturális területen kerül sor 
ilyen kapcsolatfelvételre, pártunk és kormányunk nem kis jelen-
tőséget tulajdonit annak, hogy ismerje a hazánkban élő nemzeti-
ségiek helyzetét, hangulatát és ezen ismeretek birtokában tobább4.  
léphessen az internacionalizmus szellemében fogant nemzetiségi 
politika megvalósitáában. A hazánkban 616 nemzetiségiek ugyanis 
"hidat" képeznek a szomszéd népekhez és hozzájárulnak a velük 
való kapcsolatok elmélyitéséhez. Ehhez nyuj# segitséget a  munka. 

A fentiek miatt tartom figyelemre méltónak Serközi 14sz- 
16 munkáját még akkor is, ha az csupán egy megyére /igaz a leg- 
nagyobb számu nemzetiséggel rendelkezőre/ terjed ki és ha sou- 
pán a tények feltárását és leirását tűzte is ki célul. Sárközi 
László azt vizsgálta, hogy hányan vannak a nemzetiségiek Bécs-
Kiskun megyében, milyen nemzetiségekhez tartoznak. Milyen munka- 
területen dolgoznak, hogyan élnek. Figyelme kiterjed arra is, 
milyen a nemzetiségi területek kulturális és kommunális ellá-
tottsága, iskolázotteága. Ezeket irta meg nagy szorgalmat 48 
precizitást igénylő munkával. 

A munka legnagyobb érdeme, hogy kimutatja, adatszerűen 
bizonyítja be, hogy Bács-Kiskun megyében a nemzetiségiek nagy 
általánosságban a magyar lakossághoz hasonló körülmények kö- 
zött élnek. Az átlagtól pozitiv értelemben vaiő eltérésekre is 
utal és kimutatja /például a 69. lapon/, hogy a mezőgazdasági 
spövetkezetekben a nemzetiségi területen hamarább szünt meg a 
mérleghiány mint a többiekben, vagy azt emeli ki /a 70. lapon/, 



hogy mind az életszinvonal, mind a  kulturális  és  kommunális  
ellátottságuk magasabb a megyei &legal. Utal arra is, hogy 
a megyében uj tipusu nemzetisigi  iskolával  kisérleteznek /76, 
lap/,  hogy uj memzetiségi kulturház dpUlt Gar& /117. lap/ stb. 
Nem mulasztja el a negativ jelenségekre  utalást  sem. A könyv-
tárak könyvellátása csak az utóbbi egy.skét évben javult ,  de kti-
rtintsem megfelelően és egyenletesen valamennyi nemzetiségre 
vonatkozóan  /90. lap/ ,A tandri továbbképzés a nemzetiségi tan-
erőknél is dUcUg. /86. lap/ stb. 
• . A him= fejezetre tagolt /jegyzetekkel egyUtt 148 oldalas/ 

plusz 55  oldal  fUggelék/  dolgozatnak  mina a felépitése, mind a 
feidolgozása ,  ami az adatszerUsiget illeti ,  impondlóan sikerUlt. 
A  szakirodalom  feldolgozdsa jó. A kérdésnek Atfogóbb UsszefUgd. 
gésekbe állitása soak  'részben  sikerUlt ,  de ez nem csökkenti a 
munka jelentőségét, mivel ilyen  termés  zetü feldolgozásként ere-
detinek számit. KUlönösen hasznos lesz a további  kutatást  vég-
zők számára a  függelékben  szereplő adatközlés. 

Mindezek alapján  Sárközi  László dolgozatát summa cum laude  
minfibitéssel javaslom  elfogadni.  

Szeged. 1977. november 18. :  

/Dr. OrdUgh Piroska/ 
egyetemi docens 

• ,e1,41v. 


