
szerítve van arra, hogy a hármas határpont eltolásához csak az esetben adja beleegyezését, ha a ré-
gi hármaspont által okozott sérelmeket orvosolják, mivel a határmegállapítás a már fiktív jellegű 
hármas határpont befolyása alatt történt. 

Magyarország sérelmei a következők voltak: 
• Levágtak Kiszombor területéből, a Sárga határból 300 holdat, 221 holdat pedig csak azért, 

hogy a román határ a trianoni hármas határpontot kellőképpen elérhesse, illetve a magyar ha-
tár Porgány község házaitól legalább 250 méterre legyen. 

• Elveszett a színmagyar Porgány község földjeivel, uradalmával együtt. 
• Idegen területen maradt az obébi határban 69 kiszombori lakosnak 101 holdja. 
Miután a kényszerhelyzet megszűnt, a trianoni hármas határpont jellegét elvesztette, köve-

telte a magyar biztos olyan határ megállapítását, mely Magyarországhoz csatoltja: 
a) A Kiszombor-obébi országút és a Sárga határ között fekvő kiszombori és porgánvi földe-

ket; 
b) A Sárga határt; 
c) Porgány községet és a község egész területét. 
A cél elérésére az utolsó lehetőség kínálkozott: megelőzni Meunier tájékoztatóját a Nagykö-

vetek Tanácsánál. Ezért a magyar-román határmegállapító bizottsági akkori magyar biztosát 
Dietrich sorhajókapitányt Párizsba küldték, hogy az érdekünket szolgáló felvilágosítást megadja, a 
Nagykövetek Tanácsánál a szükséges lépéseket azonnal megtehesse, a félreinformálást meg-
előzze. Mivel Meunier utazását 1923. december 20-ra tervezte, ő december 5-én érkezett meg. 

Dietrich sok fontos személlyel beszélt Párizsban, útjáról 10 oldalas jelentésben számolt be. 
Mivel a hármas határpont körüli kérdések tisztázása úgy látszott évekig eltart, Vassel ezredes, 
a magyar-szerb-horvát-szlovén határmegállapító bizottság magyar biztosának javaslatára a 
bizottságot feloszlatták. Ez semmit sem változtatott azonban azon, hogy a magyar-ro-
mán-szerb-horvát-szlovén hármas határpont Obéb mellett lett megállapítva, Porgánvt pedig 
Romániához csatolták. 

Dr. fíacsa Gábor 

Helyi értékeink - Tótkomlós 
A Száraz-ér Társaság Fotópályázatot hirdet „Helyi értékeink III. - Tótkomlós 2001" 

címmel a millenniumi év tiszteletére. A pályázat célja: Tótkomlós örökségének aprólé-
kos feltérképezése, fénnyel írott szellemtárának megalkotása. A pályázat témája: Minden 
megörökíthető, ami Tótkomlós értékeit jeleníti meg: épületek, épületrészek, enteriőrök, 
utcaképek, temetők, a Száraz-ér hidjai, partjai, kiöntései, növény- és állatvilága, a város-
széli puszták, közösségünk tárgyai, arcai és bármi más, ami a róla alkotott kép által válik 
önmagán túlmutatóvá. A helyszín kötöttségének és a tematika kötetlenségének kettősége 
jelenti a kihívást a látó szemek számára. Nevezési díj nincs. F.gy pályázó legfeljebb 5 db 
fekete-fehér vagy színes papírképet küldhet be. Minden 3-5 képből álló sorozat egy kép-
nek minősül. A sorozatok megbonthatok, ha a pályázó ehhez a nevezési lapon hozzájá-
rul. A legalább 13x24 cm-es, 3 évnél nem régebben készült papírképeket kasírozás, 
paszpartu és keret nélkül kérjük benyújtani. A Száraz-ér Társaság korábbi kiállításain 
már részt vett képek nem nevezhetők. A fotók hátoldalán kérjük feltüntetni a képek cí-
mét és a szerző nevét, lakcímét. A pályázati kiírás és a nevelési lap letölthető a 
www.komlos.hu honlapról. 

Díjazás: Pénzdíj és tárgyjutalmak. A fotók beküldési határideje: 2001. augusztus 20. 
Értesítés a zsűrizésről és a kiállítás helyszínéről 2001. szeptember 8-ig. A pályaműveket 
az alábbi címre kérjük beküldeni: Dr. Kancsó János, 5940 Tótkomlós, Fő utca 12 . - Mobil: 
06-30-9670-279 
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