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A szentesi bolgárkertészek

Fiterós árasztás, dulap, motikahapa - a bolgárkertészkedés
hagyományos eszközei, amelyeket most Szentesen, a
Koszta Iózsef Múzeumban állítottak ki. A kiá]lítás a
bolgárkertészkedés hagyományait mutatja be a
Kurca-parti városban és környékén, számos tárgyi em,
lekkel lotóva l, lélképmásoIatta l,

De mi is az a bolgdrkertészkedés? Amit ma ezen a néven
ismerünk, az valóiában mezopotámiai gyökerű föld-
műve]és, ameJy török közvetítéssel jutott el a növény-
termesztéssel akkor még nem foglalkozó bolgárokhoz,
Bulgária hoszszú évszázadokon át török elnyomás
alatt sínylődött, a törökök ugyanakkor a meghódított
területeken meghonosították az étkezési kultúrájuk,
hoz kapcsolódó zöldségtermesztést- Hazájukban
azonban ezek a bolgár kertészek nem kamatoztathat-
ták tudásukat, mivel a fejletlen ipar nem híVott é]etre
városokat, ahol terményeiket eladhatták volna; így ar-
ra kényszerültek, hogy a környező országokban (pél-
dául hazánkban) keressenek megélhetést,

A Dé]-Alfö]dre az első bolgár kertészek l875-ben ér-
keztek, hogy a Károlyiak uradalmában földet bérelje-
nek és sajátos eszközeikkel egyedi kertkultúrát hono-
sítsanak meg, ami gyökeresen eltért az akkor hagyo-
mányos paraszti önelIátáStól,

* A bolgár kertészek nem csupán egy sajátos kertmű-
velési technológiát honosítottak meg Magyarországon,
de egy egész filozófiát is - magyarázza Mód Lász]ó, a
szentesi kiál]ítás rendezője. - A kertészek ugyanis ha-
szon reményében, vá]lalkozói mentalitással dolgoztak,
Személyes példáiukkal bizonyították, hogy a föld csak

akkor biztosít megélhetést, ha a vele való munkában a
szaktudás az alapossággal, a minden részletre való oda-
figyeléssel, igyekezettel, önfe]áldozássa] - és nem utol,
sósorban - pontos piaciSmerettel párosu],

A bolgárkertészkedés legjellemzőbb vonása az úgy-
nevezetí árasztásls (fiterás) földművelés, amikor a
fiterát ezt a hat méter hosszú és másfél-két métel
széles földparcellát, amelyet barázdák öveznek - a
bolgárkerékkel (dulappal, arma dulappal) a folyóból
kinyert vízzel elárasztanak. A sajátos kertművelés -
amely a palántaneveléstőI a zöldség piacra viteléig
terjedt - saiátos eszközöket is kialakított, mint példá-
u] az öntözőcsatornák kiválásához használt motikaka-
pa vagy a kétágú dikeikapa, Ezek a használati eszkö-
Zök iS megtekinthetők a nemrég nyílt kiállításon,

A hazánkba (így a Szentesre és környékére) kerülő
bolgár kertészek többnyire letelepedtek, beilleszked-
tek az itteni társadalomba, és - báI megtartották ne-
vüket magyar lányokat vettek feleségül, hogy veJük
továbbvigyék a bolgárkertészkedés hagyományait,
Módszereiket a XX, század elején már a szentesi ker-
tészek is átvették, így Szentes a hajtatásos növényter-
mesztés egyik meghatáíoZó központjává válhatott ha-
zánkban, EZt a pozícióját a technikai újítások (fóliasá-
tor, üVegháZ, motoros sziVattyú ) köVetkeztében meg iS
taíthatta. ló példája ennek a szentesi Árpád Agrár Rt,,
ameiy a kisüzemi szorgalmat, aprólékos odafigyelést
a tőkével és XXI. századi technikáva] ötVöZVe a saiát
és a vele kapcsolatban álió családi gazdaságok termé,
keit a viIág SZinte minden pontiára eljuttatja,

Guinness,,rekorder kólózók

Az anvaországukon kívül élő szerb nemzetiségú fia-
talok életében a Szerb Fo]k]ór Eu rópa-fesztivál a
legjelentősebb kulturális esemény- Ez a rendezvény-
sorozat ]99ó-ban indult, azzal a céllal, hogy ösztö-
nözze a szerb kultúra, néphagyomány megismerését
és ápolását az anyaországon kívü] élő szerb fiatalok
körében.

Az első ilyen szerb Európa-fesztivált Németország-
ban rendezték, ahol sok szerb nemz€tiségű munkavál-
laló telepedett meg. KöVetkezett Svájc, Svédország,
]ugoszlávia, Franciaország, Az idén immár hetedik
alka]ommal - Magvarországon, Deszken rendezték a
kulturális seregszemlét. A deszki Bánát Kulturáljs
Egyesület, amely közel harminc éve műkódik a köz-
ségben, önkormányzati támogatássa] minden évben
részt vett a külföldi rendezvényeken. Párizsi fellépé-
süknek köszönhető, hogy a Szeged melletti kis telepü-
]és rendezhette az idei Európa,fesztivált, népművé-
szeti kiállítást és vásárt, Ebben a iugosz]áV határhoz is
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közel eső községben a mú]t század derekán a lakosság
fele még szerb nemzetiségű volt, Arányuk mára hat
százalékra csökkent. Ám alacsony számuk e]]enére or-
szágos szinten is meghatározó szerepet töltenek be a
Szerb nemzetiségj oktatásban és kultúrában igaz, a
szerb kisebbség lélekszáma országosan sem több öt-
hatezer főné1,

Európa számos országából 28 csoport érkezett
Deszkre, aho] a hét végén réSZt Vettek a táncegyütte-
sek minősítő versenyén, A leglátványosabb mozzanat
az idén is a menettánc Volt, aZ öSszes résZtVeVő Végig-
vonult kólózva a falu utcáin, Külön érdekessége volt
az idei rendezvénynek, amikor 492 táncos járta egy-
szerre a kólót Deszk utcáin, Ez Cuinness-rekordkísér-
]et Volt, 32 figyelő szeme előtt Zaj]ott a próba, és a vé-
gén kózjegyző hitelesítette az eredményt, Minden bi-
zonnyal benne lesznek a rekordok könyvében: ennyien
még sosem kólóztak egyszerre a világon,
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