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ÖTVENKETTEDIK

Lakatos (Klacek) Györgyi nyitotta meg az ünnepséget pár kedves
szóval és egy gyönyörü verssel ·

Himnusz az élethez
Az élet egyetlen esély, vedd hát komolyan!
Szépség az élet csodáld meg'
Boldogság az élet, izleld!
Kihivás az élet, fogadd el!
Kötelesség az élet, hát tel1esitsd!
Álom az élet, tedd valósággá !
Játék az élet, hát játszd!
Érték az élet, vigyázz rá'
Vagyon az élet, használd fel!
Szeretet az élet, add oda magad!
Titok az élet, fejtsd meg!
Ígéret az élet, teljesitsd!
Szomorúság az élet, győzd le!
Dal az élet, hát énekeld!
Küzdelem az élet, hát harcold meg!
Kaland az élet, hat vállald!
Jutalom az élet, érdemeld ki!
Élet az élet, hát védelmezd!
(Kalkuttai Teréz anya)

Immár harmadik éve találkozunk augusztus utolsó vasárnapján . Most volt az ötvenkettedik éve
annak, hogy kisérettségiztünk. Mi voltunk, ha
jó l tudom , vagy az utolsó generáció , akik
kisérettségiztünk, vagy az utolsók közöttiekhez
sorolhatjuk magunkat. Azóta sokféle tanterv
szerint dolgoztak a tanárok. Ötvenkét generáció
hagyta el az iskolát. Mi palatáblával kezdtünk ,
nyolcadikban volt már egy-két könyvünk meg
füzetünk. Most, amikor végignéztem magunkon, megállapitottam, hogy mindegyikünk becsületesen megállta a helyét a maga területén,
pedig nem hordtunk súlyos táskát a hátunkon,
mint a mai gyerekek, hogy majd letépi a ki csik
és nagyok karját . Én nem érem meg , de egyszer valaki talán összehasonlítja mennyivel lettek okosabbak, rátermettebbek fe ln őtt korukra
azok a mai kisgyerekek , akik óriási terhet cipel-

Nekik ez az

első ...

nek napról-napra az iskolába és haza.
Meg aztán nem egyszer azt hallom , hogy ezek
a mai gyerekek milyen rosszak , neveletlenek ,
nem akarnak dolgozni. Ránk is abban az
id ő ben ugyanezt mondták. Mi sem voltunk jobbak a Deákné Vc'tsznánál. Csak egyet említsek .
Elvették tő l ünk 3. osztályos korunkban Straub
József tanítónkat és egy tanító nénit ,
Dungyerszki neve zetűt kaptunk. Mi nem akartuk őt elfogadni és összebeszéltünk , hogy elűz
zük az iskolából. Pozd orja kályha égett a tanteremben , arra gumit, meg borsot tettünk. A
pálcát, am ivel verekedett a tanító néni, a végén
bel.é.gtuk és fo khagymát tettünk bele , meg
bekentük kívül is fokhagymával. A székére
rajszöget illesztettünk. Olyan ribilliót csináltunk,
hogy Kovács tanító bácsink, aki igazgató lett,
egy-két fiút elpáholt , közöttük a Keszeg Öcsit

is, és amikor elkezdte kiabálni: a Jutka is, a
Radmila is volt , akkor mi már csak térdepeltünk , azután elmentünk haza és a lázadó
osztály odahaza megkapta ami neki járt, a tanító
néni meg maradt. Akkor aláírást gyűjtöttünk a
piacon , hogy adják vissza a tanitó bácsinkat. Az
aláirást bevi ttük a községházára , elvették
tőlünk , a tanitó néni meg tol.é.bbra is maradt,
meg a körmöst osztogatta .
Augusztus 26-án szerettük egymást, daloltunk,
énekeltünk, táncoltunk , jó volt együtt lenni .
Augusztus 27- tői megint éljük az Életet, amelyben benne van a szépség, boldogság , kihMis ,
kötelesség , szeretet , szomorúság és a többi jó
vagy rossz, de arról álmodunk, hogy 2008-ban
ismét találkozu nk.
Markovié Radmila

Búcsú

Kedves olvasóink,
íme, elérkezett a nagy pillanat, a jubileum.
az btvenedík Szó-Beszédet tarthatják kezükben!
De mivel a Szó-Beszéd Újság, és az Újság ahogy a nép mondja, mi, újságírók pedig
tudjuk - mindig hazudik, hát a fenti mondat
sem igaz Ötvenediknek ugyanis btvenedík
számunk ez - ám csak akkor, ha csupán
magunkat számoljuk Azaz mióta ez az új
szerkesztőség felállt, úgy bt és fél éve,
2002 tavaszán. Hiszen Szó-Beszéd előt
tunk 1s létezett, hál istennek, nem nekünk
kellett feltalálni.
A változás akkor csupán annyi lett, hogy
Rácz József ve zet ésevel elhatároztuk:
súrübben adjuk ki a lapot, tehát nem évente
kétszer-háromszor Havilapot terveztünk, és
majdnem az 1s lett belőle : azóta evente
kilenc-tíz alkalommal jelenunk meg, attól
függően, milyen a kedvunk, hányan vesztek
ossze a szerkesztőségen belul. hányan
házasodtak, mentek el katonának, szuletett
gyermekük vagy futott ki éppen a leves a
lábosból.
A Szó-Beszéd jellege a korábbihoz képest
nemigen változott - egy falu si lap foglalkozzon a falu dolgaival. Persze , kezdetben
megfogadtuk, hogy lesz itt ám kritika, nem
kíméljük falunk, a község vezetőségét , a
rabszolgahajcsár \.állalkozókat, s feltárjuk a
visszáságokat - akadt is ilyesmi , de mindig
kiderult: mégsem kéne fo rszírozni az ügyet,
mert akkor nem lesz reklám, mert akkor
nem támogat bennünket a közsé g Szóval ,
olykor magunkat cenzúráztuk, nem kis szégyenünkre . De akadt olyan eset is, amikor a
sarkunkra álltunk, és nem engedtünk a 48ból. Pontosabban ez sem igaz. sajnos, politikusaink a mai napig nem értik, mire való a
sajtó és mire nem. De ezen ünnepi pillanatban boruljunk egymás kebelére: spongyát
rál
Azon kívül , hogy folyamatosan megjelenünk,
meg egy dologra vagyunk igen büszkék: a
példányszámra. Ezert az olvasót illeti a
koszönet. És ha Jól számolunk, bizony, a
vi lág rekord kbzelében járhatun k: ha
figyelembe vesszuk . hány lakosa van
Kishegyesnek és hány példány kel el .
Egy úiság akkor jó, ha felkavarja a port
Falunkban megy ez magatól is , ott a sámlirádió - mi 1s ennek híreit hallgatgatjuk
Sajnos, cikkeink nyomán senki sem mondott le, ha jól emlékszun k vissza, és semmi
sem 'kl.ltozott meg. Es amilye n az élet, ahelyett, hogy mi nyösztettük volna a politikusokat, páran kozulunk - valamilyen formában
- politikusokká váltak . Ez itt hát a reklám
helye: az a fiatal, aki politikus akar lenni ,

JOiJon „prakszázni" a Szó-Beszédbe
A Szó-Beszéd újsagíroit ugyan illette olykor

dícséret, de annál több támadást kaptunk.
Példaul, hogy e bbő l gazdagszunk meg.
Manapság ez az elmélet dívik falunkban.
Legutobb egy osztálytalálkozó kapcsán hallottam azt, hogy páran azért nem jottek el ,
nehogy meggazdagodionak a szervezők.
Megall az észl Hát akkor szervezzék meg s
gazdagodionak meg ők. M1nel kisebb lesz
Ilyen még úgy sem volt a Szóbeszédben - és
Kishegyes (mar ami a lakossagszámot illeti),
most amikor e sorokat írom, egyáltalán nem
annál inkább kics1nyesebbek lesznek az
vaoyok biztos benne - hogy egyáltalán lesz is.
emberek ís.
u;yanis majd a szerkesztőtársaktól is fög~, mit
Akadt, amikor pofont kaptunk Szó-Beszédszólnak, hogy a Szó-Beszéd általunk kiadott
bél i írásainkért, vagy csak egyszerúen
50. számában talán ünnepro ntóként - visszaverésse l fenyegették a cikk szerzőjét De
élve
azzal, hogy a szerkesztőség tagja vagyok,
még életben vagyunk 1Ku lon probléma! okonem magáról a jubileu;t;tgi.•fr~~ - haneq m int
zott számtalan téma esetében, hogy ha kri8.hogy s,ok esetben szoktam is-:-.ami kibuggyan
tikusan viszonyultunk , bizony az vagy a
belőlem. 
szerkesztőség
egyik tagját érintette
„A heg,vesifiata_lok iszo~.~
kellemetlenül, vagy valamely rokonát,
témákkal · küsz.ködn~k, enn
/nzhi1ny az
barátját, szomszédját, vagyis újfent koloka, hiába próbál bárki bármit lS CSl_~áfni,nem
légánk kerult kényes helyzetbe ... Bezzeg
fog sikerülni, esetleg, ha ingyenes, de még
egy országos lapnál ilyen gond alig akadhat,
akkor is kétlem!"
ám egy kis falu esetében a rokonság annal
Nem is érdekes, hogy hol olvastam ezt a hegyenagyobb E sorok szerzőie példaul azert
si véleményt. Letargia, kilátástalanság bújik
nem vállalta el a lap foszerkesztesét, mert
meg a szavak mögött. Persze én is tudom, hogy
egy idoben, azaz akkortajt az apja volt a polnem könnyű . Egyszer Rácz Józsi azt mondta: a
garmester. És hát hogy néz az ki. hogy a
kiskonyhából nem lehet a dolgokon változtatni
gyerek az apiát knt1zalgatia? De később
- a dolgok közepébe kell vágni. Azt_án egy
sem lett jobb a helyzet ebből a szempontból
.másik yalaki meg azt !:!,lonclta nek~m, ha tet- most például unokaöccsét kéne kritizálnia ,
szik, ha nem., a pálya .s ~éléi·őJbekiabálva nei:i
akin ek ráadásul még a násznagya is. Na ez
?ldasz meg s~mmit.< A, pályárakel! lépm.
sem megy egykönnyen
Annak idején ezekneJs .az .9mbe~i;~ ~ikerült
Kétségtelen , hogy a Szó-Beszéd ebben a
meggyőzniük engem. Me~próbáltam,,,hogy ne
formában is családi lap Egy-egy értekezlet
a kiskonyhában ócsároljarri azokat,. akik próbál"
leginkább egy nagy családi ebédre hasonl1t,
nak valamit változtatni, és megpróbáltam arra a
ahol mindent és mindenkit kibeszélünk - a
bizonyos pályára is rálépni . Hogy egyik is,
javát meg elfeleJtJuk meg1rn1. Kezdetben
másik is mennyire sikerült - majd csak a jövő
meg a kocsmákban tartottuk meg az ertemutatja meg.
kezleteket - a régi szép 1dokben az újság1rok
Rossz emberi tulajdonság, hogy folyton
egész nap a kavéházakban lebzseltek, ott 1s
bírálunk, ha valaki tesz valaJI!it, akkor azért, ha
írtak-. aztán felhagytunk e szokásunkkal 1s nem tesz semmit, akkor meg azért. Kígyót úgy látszik, így komolyabbaknak tununk.
békát kiabálunk arra, aki valami nekünk nem
A szerkesztés, úiságcsinálás közben persze
ti;tszőt csinál.dt; a vil.ág minc!9!\kincséért sem
sok vicces dolog 1s akadt. De a legfe ltunóbb
;:s
átJnánk
~m~Jléje . és lll\ltatná~ J1~W< ?Z· utat,
mindig is az volt számomra, hogy fal un k
~)>
hogyan
"
re/qe~je11..>t.?yá~b;."At:pedig
lakói éppen a humort nem értik.
eszünkbe . sem jut, hogy ' azz?I fiógt . •csak a
Pontosabban akkor értik , ha nem róluk van
neoatívurnokatvágjuk afejshei, _fiogy a dicsérő
szó . Ha ró luk van szó , már nem értik, sőt,
szÓval _
- s.? *+·i;setbi;n
egyenesen felháborodva magyarázgatják ,
:•kedvét szegjük . ann!\k is, aki ~enaj .~~.eretne
hogy ez nem 1s humor Akadt olyan is, aki
valamit azs.rt f1ogy mindannyi~.nknak egy ki azt igyekezett elmagyarázni nekem , hogy ő
. csit j~~b l~gye11 'é . • ,; · · • •·.•• ··
nagyon jól érti az én humoromat, de amit
pt ;?közi;l.múltban .i v2tta.m ~gy' Ös~zej()vetelen,
ról uk írtam, az nagyon gybnge volt, hovaahol egy n~gyon 1yé11ya!§ gond?latovább az a probléma , hogy ez a falusi nép
t fogalmazottrne
. iJsj9le11Jsvő:
nem érti az ilyen humort - csak az érti, aki
a}egnagyc,~p baJ,8?gy:leg919szörafe)ekmindezt elmagyarázgatta -, s ez a falusi nép
en kéne rendet tel111.Í• etfog~c!pi, . és főleg 11em
még éretlen az effaita humorra, intellekfélni a változá§októI. Főleg h.a % ~zo]\ról piár
tuálisan még nem nőtt föl e feladathoz, tehát
pejyén· ·
l bebizonyosodott,)1ogy
')···)<·· xo,. . <
.„„. .
szálljak alá , s az ő nívöjukon írjak
Nos, ez az, amit nem teszünk meg: hisszük ,
hogy az olvasó nem hülye, sót . Köszönet
hát azért is , hogy évek óta kitartanak mellettü nk.
- szhgy -

bizony.,tákaréko~kodunf,

0
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LAPl<ERESZTELŐ
(avagy: nem éppen szóbeszéd a Szó-Beszéd)
Idén jubilál a kishegyesiek lapja , az ÚJ SzoBeszéd. Talán nem leszunk ünneprontók, ha
ebből az alkalomból felidézzuk a régit 1s
Kilencvenöt derekán Sipos Béla , a kishegyesi
helyi közösség legendás titkára, mint a
Topolya és Környéke egykori szerkesztőjét ,
azzal az ötlettel keresett fel, hogy nem ártana
ismét megjelentetni egy helyi újságot. Ilyen
irányban már tett is bizonyos lépéseket és a
v1sszajelzesek igen biztatóak Szeretné, ha
elkísérném Gyomaendrődre , ahol segítőkész
szakmabeliekre talált, így szinte biztos a lap
si keres k1adasaban. Abban a vérv1haros
időszakban ez felettébb merész gondolatnak
tűnt, de menten elfogadtam , minthogy éppen
ez volt a cselekvés ideje Így kerultunk Hornok
Ernő hö z , a gyomaen drődi Szó-Beszéd laptulajdonos-fószerkesz1Öjéhez . majd egyuttesen Papp Lajos úrhoz, a Gyom ai Kner
Nyomda Rt. vezérigazgatójához Mindketten
teljes támogatásukról biz1osítottak bennünket.
Rátérhetünk a lapkiadás részleteire.
E lőször is m1 legyen a lap címe? Hosszas
tépelődés után, arra az álláspontra jutottu nk,
legcéls zerűbb az ott ani újság kishegyesi
kiadását megje lentetn i, Kishegyesi SzóBeszéd címmel. Ezzel elkeruljü k a hosszadalmas bejegyzési procedúrát , a burokrác1a buktatóit meg a satöbbit. Igen ám, de nyugtalanított bennünket ez a szóalak. TudJuk, a
szóbeszéd mifelénk alaptalan híresztelést ,
mellébeszélést, sok üres beszédet jelent, es
egybe irják. Megnyugtattak bennünket, hogy a

„szó·· és a ,.beszéd" szavak osszevonásaval
alakul ki a Szó-Beszed lapcím, kötóJel lel és a
szavakat nagy kezdobetűvel írva, a magyar
helyes1rás szab ályainak megfelelően. A
szóképzésre rábó l1ntottunk, es az ÚJSZÜiött
tisztességes keresztelőjét rendesen megtartottuk. Tehát lapunk keresztapja Hornok Ernő
Ilyen alapokon kezdődhetett az anyaggyűjtés
Ez annyiból állt , hogy Sipos Béla elmondta
vagy „cetlizte" a témát, Jómagam pedig gyártottam a cikkeket Barátaink tartották ígéretüket
Amint vittuk az anyagot, ott a holgyek éjbe nyúlva, számítógépen kiszedték, regge l készíthettü k oldalankent a tukrot . a többit a nyomda már
elvégezte lgy a gyomaendrőd i Szó-Beszéd
k1shegyes1 kiadásának első száma 1995.
augusztus 10-én az olvasó kezébe kerúlt.
ingyen (Behozatala kulon 1rásba kMJ.nkoz1k )
Beharangozasaban a titkár tobbek kozott ez1
írja. „ Ez év elején Gyomaendrődön Jártunk és
egy ottani magánlap fe lelős főszerkesztőjé
vel, Hornok Ernő úrral folytatott beszélgetésünk során született egy kishegyesi
újság kiadásának gondolata. Hogy az ötlet
megvalósult és a lap Önök elé került, azért
köszönettel tartozunk a főszerkesztő úrnak
és a Gyomai Kner Nyom da Rt-n ek.
Elképze léseink szerint a lapot é rdeklődésük
t ől
függően,
negyedévenként, esetleg
kéthavonta jelentetnénk meg. "
Gyomán négy év alatt hét szám jelent meg
Behozatali gondok miatt a nyomtatást 1999
márcíusától a szabadkai Özvegy Károly

nyomdája , a Grafoprodukt \éllalta Ettől a 8.
számtól a felelős szerkesztői posztot Sípos
Belának adtam át. Székfoglaló vezércikkében
írja „. .. a kóvetkező számtól kénytelenek
leszünk pénzért árulnt, ót-hat dinárért
példányonként, ami a lapban megjelenő
hirdetésekkel együtt hozzá vetőlegesen
fedezné a nyomtatási költségeket. Ilyen
feltételek mellett az idei év folyamán még
három számot tudnánk kiadni (júniusban,
szeptemberben és decemberben), a
következő évtől pedig az érdeklődéstől függően negyedé venként, vagy kéthavonta
(esetleg havonta) jelenne meg." A fejlécen
tm.é.bbra sincs számozás (mivel a lap nincs
mentesítve az adó alól), de már ott ál l: „Ára 10
dinár". A 14 számtól Sipos Bélától ezt a megb1zatást dr. Virág Gábor veszi at, 2001
jÚn1usaban Vele le is pereg a Szó-Beszéd
2002
májusában,
a
lap
(h)oskora.
impresszumában olvash ató az új korszak
kezdete : „ Kiadja a Tá ltos PE. Alapító a kishegyesi HK. Fe le lős szerkesztő: Molnár Márta.
Szerkeszti a szerkesztőbizottság. Grafikai
előkészités és tördelés Gyurik Melinda és
Kalacsi
János.
Készült
a topolyai
Népnyomdában,
700
példányban.
Köszónetet mondunk Kanyó Istvánna k,
valamint a kishegyesi Teleháznak és az Ady
Endre Kisérleti Iskolának a lap előkészitése
során nyújtott segitségükért."
Innentől a krónika folytatása mások feladata.
Vigh Rudolf

A SZÓ-BESZÉD CÍMFELIRATAI
A cím fel irat egy lapnak címbetúkkel szedett
része , i sme rtető jegye, személyi igazol\énya.
Már messzirő l felhívja magára a figyelmet.
Segíti a \ésá rlót, hogy végigfutva az
ujságaruskioszkok standján , az önkiszolgáló
üzletek kínálatán azonnal rátalálJunk kedvenc
lapunkra Éppen ezért a címlap megkoveteli az
áll andóságot, mert a tájékozatlan olvasó
eltájolódhat, hiszen egy lap megsz ű nhet, másik
azonos címmel megjelenhet. Vannak lapok,
amelyek évtizedekig, sőt egész életükben
megtartják eredeti címfeliratukat. Gondoljunk
csak a belgrád i Politika, vagy a ve zet ő
világ lapok címfelirataira. Egyes német lapoknak címfelirata ma is gót betűs, holott már
régen latin betűkkel nyomtatják a lapot .
Érdemes végigkísérni a Szó-Beszéd címfeliratát , sok minde nről árulkodi k a húszféle
alakzat. Ez ne m nyomdatechnikai ké rdé s,
egyes betűtípusok hiánya , inkább embe ri
tényező, szerkesztőségi koncepció , de kife-

Jezheti a gyakorta \éltozó technikai szerkesztő
ízlését. Ugyanakkor így akarJák vonzó\é 1s tenni
a lapot. A gyakori címfelirat stílusának \éltozása
egy helyi lap életében nyilván nem jelentheti az
olvasó eltájolását, mert csak helyben kapható ,
így \ésárlói pillanatig sem kételkednek abban ,
hogy megszokott !apju król van szó , az ismet
kulsőt \éltoztatott
A Szó-Beszéd nek eddig húsz kulonbö ző cimfelirata volt. Külön érdekesség , hogy egy esetben a technikai szerkesztő, meg a korrektor
nem vette észre , hogy téves a lap dátumozása.
Ugyanis az Új Szó-Beszéd első száma 2002
májusában jelent meg. 2003-ban februárjában
jelent meg az az évi első szám. Dátumozása
2002 február, holott az 0 Szó-Beszéd utolsó
száma 2002 márciusában jelent meg.
Ez is egyik ku ri ózum a a lapnak.
Virág Gábor
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M1 A VÉLEMÉNYE A

Szó-BESZÉDRŐL?

Kerepes Dániel,
Linka Gabi - Falunkban ő
határozza meg , hogy ki
magyar. Ö diktálja kul tu!B.lis divatot. és ő a kbzizlés
megmondhatója.
Amire ő IB.mondja, hogy
giccs, az a giccs. 100
százalék faradtan 11 O
akt1v1tásra képes . és ő
tart1a a falu kerékpáron
tortenő korbeJárB.sának
Guiness-rekordját.
Zsid ai Erzsi - A kbzerkölcs szigorú őre. Az
Amazonok
az
erkölcsért
kerekasztal tagja Ha valaki nem
tetszik neki. annak elveheti a házát
és a foldjét. mert ő a kataszter
kegyetlen úrnőJe. Kész szerencse,
hogy JÓSZÍVŰ 1

Csóré Róbert - A CIA-nak dolgozik Elóször 1975-ben vetették be.
hogy megfigyelje a szocialista
blokkot Ezidáig számos oktatási
1ntezményt térképezett fel , jelenleg
a kbzség vezetéset tartja szemmel
Mindenről tud , a Szó-Beszéd
munkáját titokzatos , nem irasnak
nevezett tevékenységével támogatja, hatékonyan .
Rácz Etelka - A pesti tőzsde
logisztikai fökoordinátora. Ha
itthon van. akkor lapunk szerkesztoségi üléseit szervez1. A
háttérbol ő koord1nalja
az úJság életet.
Ifj. Virág Gábor - Falunk
muvész lelkű Jegyzője .
Elindult a tudományos
rendfokozatok
ösvényén. s közben falunkból
szeretne gyönyörüséges
v11B.goskertet va!B.zsolni
Titokban
a
Szó-

Beszédnek írogat

autófeső és bádo-

gos
Minden szamat megvesszuk Altalaban at

•S

futom . hogy m1krol van szó benne. de engem
a sport Jobban erdekel. ezert ntkan talalok
benne

szamom ra

erdekes

cikket

Mindenesetre 10. hpgy van a Szó-Beszed.
mert . ha valamirol nem szerez tudomast az

ember. hogy m1 tortent a faluban.
akkor itt e101vashat1a

Merta Leona, egyetemista
Rendszeresen vesszúk a Szo-Beszedet es
en nagyon meg vagyok vele eleg edve
Elsósorban azert . mert csak ebben az u1sag-

Don Micimackó György - Az
fő maffiózója
Szerkesztőségünk mélységesen tiszteli, az
erdő nagy része retteg tollától.
Jelenleg Pesten van . hogy bezúzzon egyet a Magyar Radiónak
DJ mirnix DJula Világhiru
DJ ,
az
UJv1dék1
Ze nei
Te lev1 z1ónak (Ú ZTV)
dolgozik
A Szódes1ng
Beszéd
menedzs ere
és
tördelője Ö honositotta meg a technót az
újsági!B.sban.
Papp Imre becenevén A Cápa - Az
újságíras igazi nagyhala. Lapunkhoz hobbiból és lokálpatriotizmusból csatlakozott. Ö komolyan
csináljal ó mindenkiről megirjal
Lakatos János - A gyufa , a
golyóstoll, az atombomba. az
egyes állampolgársag és meganyny1 magyar találmany után immár o
is Nemzeti Kultural1s Orokségunk
része . mint Janez, az untverzá/1s
munkaerő. Jelszava· Mmden jó,
ha megy a jugó!
erdő

ban tudhatok meg kulonbozo dolgokat a
falumrol es ezert minden cikket el szoktam
olvasni

Eper Teréz,

takarítónő

Jo velemennyel vagyok a Szo-Beszedról.
ezert minden szarna! meg szoktam venni
Szen ntem hasznos. mert nagyon sok m1ndenrol te1okoztat Altalaban mindent e'~olva
sok es ugy erzem nem h1anyzok belole
semmi . esetleg valamivel tobb

1ras

a

k1s1skolasokrol. ovodásokrol

Deák Mihály, munkás
Nem vagyok rendszeres Szó-Beszed vasarlo, de szerintem 10 es hasznos dolog. mert
sok dolgot megtudhat belóle az ember a
falu1aro1
u1sag .

Ugy velem meg 1obb lehetne az
ha

lenne

benne

v1ccoldal

es

keresztre1tveny. illetve a k1cs1knek k1toltos
1atek. hogy ok 1s megtalalhassak benne a
szamukra erdekes rovatot

Maronka Judit, magánvállalkozó
Minden

szamat

megveszem

varom

Szeretem

es

fel tetlenu l

ezt az u1sagot es

m1nd1g aloivasom A-tol Z-1g Nagyon orulok .
hogy van ilyen u1sag. mert szuksege van ra a
falunak Sz1mpat1kus. hogy sok benne a fiatalos •ras es en szeretném, hogy sürubben
1elen1en meg

Az egyetlen kis negativum

szerintem a sok statisztika

Kádas István, iskola gondnok
Az. osszes szamat megveszem es elolvasom.
mert szerintem egy nagyon 10 u1sag, amelyik
hiteles es nyilvanossagra houa a falu
probema1t. a kulonbozo tetteit. eredmenye1t
es egyeb tortenéseket

Ugy erzem

hogy

megfelel a cel1anak 1gy, ahogy van. lehat
nem h1anyz1k belole semmi

EGY LAP l<ÉT SZÜLETÉSE
Az

ó Szó-Beszéd

hőskora

Megvolt teh át az első szerkesztőség i
ülés. össze is szedtük a szukséges kéziratok felét Vigh Rudolf - akinek nagy
tapasztalata volt a szerkesztésben elkészítette a tukröt (még fele hiányzott a
kéziratoknak). És nekivágott a három
szegény f1rkászlegény a Nagy Magyar
Pusztaságnak. A sportrovat írásai például
útközben szulettek meg Béla tolla
nyomán .
Szerencsésen megérkeztunk. Már vártak
bennunket, tudtak, hogy jövunk A T1mar
Bandi bérelte Koros hotelban ott volt minden gyomai irástudo · Hornok Erno. a lap
tulajdonosa, szegény Hornok Peti . a
peklegény hosszu szakallával. a hotel
sze mélyzete - koztuk egy labdarugó
fold1nk, de Jött Gubu cz Jóska . a
mezögazdaság1 középiskola 1gazgató1a,
meg
grófok,
bárok,
válogatott
cigánylegények - ahogy a mese mond1a mind, mind Béla rég i haverja No, nem
egyszerre, úgy egyenként. Amikor megvolt a kötelező ismerkedés és a vele járó
paripacsókok (úgy látszik Brezsnyev
elvtárs csókos úttörői voltak mindahányan), követte részukről a kötelező
Unikum ru ndó
Este vacsora. finom vacsora. csak a
gyomai víz - amellyel főzték - feherito ízt
kolcsonzott az ételnek . Nem volt kulónb a
fL.irdóviz sem (Idehaza egy hétig tartó
súrolás után lehetett csak megszabadulni
a klór bűzétol.) Kozben folyt a lektorálas.
a szerkesztés , mert még ott 1s szulettek
kéziratok. Másnap következett a nyomdai
megmunkálás. Rudi barátunk lelkiismeretesen elkészített oldaltervei egyszerre hasznavehetetlenek lettek. ő még
a régi jó ólombetükon nevelkedett. (A
Kner Nyomdábó l akkorra már az ólmot
Csernobllbe szállították , hátha biztosabbá
teszi a fe lrobbant reaktor betonkoporsójat.) A
nyomdában akkor már kilobaJtok, fajlok, docok, jpg-ék, szövegszerkesztők röpködtek a
levegőben ..
Es elkészult az első Kishegyesi Szó-Beszéd.
B előle
idézem Sipos Béla
bekoszontőjének ma is érvényes
Béla és a pokróc
részeit. Döntse el az olvasó, mi
Csak a beavatottak tudták , a lap nincs bejegyezve
valósult meg az elképze lénálunk. Hornok Ernő magánlapjának a címe Szóseinkből!
Beszéd , a miénk pedig annak a melléklete - ezért is
Régóta foglalkoztat bennünket a
adtuk a lapnak a Kishegyesi Szó-Beszéd címet. Béla
gondolat, hogyan is tájékoztasezzel érvelt: mivel melléklet , nem kell sem odaát, sem
suk Kishegyes lakosságá t az
itthon a lapot bejegyeztetni. Magyarán: törvénytelen
idősze rű esemé n yekről? Hovolt a lapunk.
gyan ismertessük polgárainkkal
Minden új szám szerkesztésekor rákérdeztem Bélára:
terveinket, elképze léseinket,
- Te, Béla, összecsomagoltad mar a pokrócot, mert én
hogyan juttassuk el hozzájuk az
igen.
információt
elért
eredméMire ő:
nyeinkrő
l,
gondjainkról,
eset- Majd .

Ha egy évtizeddel ezelőtti dolgokról beszélek ,
szeretek nagyot mondani: Hat bizony az már
ezer éve történt Így vagyok a Szó-Beszéddel
is, mert immár (kis hi1án) ezeréves. A múlt, a
második évezred végén szuletett, most már a
harmadikat számlálJuk és ó még él, virul.
Kevés embernek adatott meg ilyen
szerencse, hát még egy vidéki lapnak. Első
életében tizenot számot élt meg 1 995 -től
2002-ig. Az Ó Szó-Beszéd 2002 márciusában jelent meg utoljára, az Új SzóBeszéd pedig 2002 májusi keltezéssel Jelent
meg. Mondtam volt, a lapnak két élete van
Tizenhárom életévében annyit megért , latott ,
tapasztalt , hogy egy embernek is sok volna.
Országok hullottak szét, ÚJak születtek , kis
senkiket emelt a forgandó szerencse diktátori
székbe , maid porba hullottak; megbombáztak
bennünket , de ő és mi itt maradtunk , megvagyunk. 1995 ele1én boldogult Sipos Béla ,
akkor még a Helyi Kozosség titkára, egy
megbeszélésre hivott össze néhányunkat,
akiknek valaha is volt valami köze az
újságiráshoz, tud ósitáshoz. Ismertette velunk
otletét, készítsünk egy helyi lapot. Régi kapcsolatai révén ő meg tud1a szervezn i annak
nyomtatását. (Bélanak szerteágazó kapcsolatai voltak.) A hegyesi kéz1labdázókkal sok
helyen játszottak, igy Gyomaendrődon is
Baráti szálak fúzték az ottani volt
játékosokhoz, sportbarátokhoz Onnan is
szarmazott ötlete , hiszen Hornok Ernő a
rendszerváltás után magánlapot indított. Ok
ketten megbeszélték a lap ötletét, azt csak
kivitelezni kellett . Az említett osszejövetelen
megjelentek, dr. Cso rdás Mihály, Fodor
Pá l, Péter Róbert, Vigh Rudolf és jómagam,
tamogattuk Béla indítványát. Tetszett a
lelkesedése, tetszett az, hogy valami újat
akar, meg minden kezdeményezést felkarol.
Ezekben mindig nagyvonalú volt. Mikor
rákérdeztünk : és pénz? Lesz. KL.ilönben is
csak a begépelésért kell f1zetn1. A híres
gyomai Kner Nyomda Rt. díjmentesen
elkészíti . És hogy hozzuk át?
Majd valahogy ...

A sza rvasi Darida kocsma
Bélanak Szarvason is voltak 1smerósei, sporttarsai Szinte tor v ényszerű, hogy a volt
sportolók egy része úgy boldogul tovább ,
ahogy tud , vendéglőt, kocsmát nyit,
pincérkedik stb.
Egy ilyen sportbarátokat ósszegyüjtó obJektum
Szarvason a Danda vendéglő Tulajdonosa
Béla kebelbarátJa volt. Gyomara jovet-menet
szinte minden alkalommal megálltunk ott
Szivesen fogadott bennunket a tulaj. Mondta is
szegény Bela, gyerekek . ha itt Jártok és elfogy
a pénzetek , csak menjete k Daridához,
hivatkozzatok arra . Sipos Béla haverjai vagytok, akkor ihattok-ehettek nala. nem fizetteti
meg veletek.
Egyik alkalommal Pé er Robit 1s magunkkal vittuk - szerezzen o 1s tapasztal atokat a
Megálltunk Szarvason ,
szerkesztésben
Bélanak pedig valami elintézni való1a akadt
Ott hagyott bennL.inket , talalJátok fel magatokat
módra
Mondom én a Robinak:
- Te Robi, fogadjunk , barmelyik szarvasi kocsmába bemegyunk azzal, hogy a kishegyesi
Sipos Béla haverjai vagyunk, potyázhatunkl
- Na nel - mondja Robi.
- GyerL.ink Daridához 1 Szóltam a gépkocsivezetönknek
ő odavitt bennunket - ismerte az utat.
Bementunk. Illendően köszóntunk , majd így
szoltam.
- Sipos Béla baratai vagyunk. őt keressük, azt
mondta, itt keressűkl
- Tessék helyet foglalni , a vendegeiml Mit
szabad hoznom az uraknak?
- Na, látod Robi. ugye-e, hogy igazam voltl

leges kudarcainkról? Hogyan és hol tudják
lakosaink közölni velünk és falubeliekkel
ötleteiket, meglátásaikat, véleményüket?
Felvetődött már helyi (vagy községi) rádió,
kábeltelevízió létesítésének az ötlete is, de
nem hihető. hogy erre a közeljövőben lesz
reá lis lehetőség. Az egyetlen vajdasági,
magyar nyelven megjelenő napilap és a kelleténél talán nagyobb számú magyar nyelvű
hetilap hasábjain meglehetősen ritkán írnak
rólunk. Ezek a sa1tótermékek egyébként is
példányszámban
kerülnek
szerény
Kishegyes polgárainak kezébe ...
Elképzeléseink szerint a lapo t érdeklődésüktől függően negyedévenként, esetleg kéthavonta jelentetnénk meg. Kérjük,
észrevételeiket közöljék a Helyi Közösség
szakszolgálatával, legyenek azok dicsérők
vagy elmarasztalók, tudassák velünk, mit
tartanak jónak benne, és mit hiányolnak
belőle . A lap további sorsa kizárólag az
Önók véleményétől függ.

~

1

A leg nagyobb gondunk a lap áthozatala volt. A megjelenést mindig olyan al kalomhoz idözitettúk, amikor békészentandrási barátaink jottek hozzánk. Jórészt 6k
csempé szte k át a pé ldányokat. Mindig szerencsével jártak. Hét számot
nyomtatunk Gyomán , ez hétezer példány. Egyetlenegyszer találtak újságcsomagot
a l.ámosok, azt elkobozták, nyolcvan peldányt1
Hamar beletanultunk a lap számítógepes előkészítésébe , talán a harmadik számtól
kezdve m1 kész1tettuk tördelésre. Egyetlen mágneses lemezen elfert az egész.
csak a képeket kellett a helyszínen bevinni a számító gépbe Kulonben az 0 SzoBeszédnek egyik gyengeje volt a kép Nem kaptunk a munkatarsaktol elég es JÓ
minöségü képet A képhiány kissé rideggé tette az oldalakat

Névjegykártya mint
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1997 augusztusában négyen Sipos
Béla. Vigh Rudi és én , meg a veterán
12 5-ös P kocsim vittuk át az anyagot.
Gyönyörü nyárvég1 nap volt Abban
egyeztúnk meg, meg aznap visszajövúnk. Beszerkesztettük a lapot.
Megvacsoráztunk, 1nduln1 1s akartunk , de jatt a Peti (hozta a frissen
sult kenyerét). a Gubucz, meg a tobb1ek. Nem akartak hazaengedni bennunket Hiába marasztaltak . éJfél
elött megindultunk Félúton, Gyoma
és Szarvas kozött (húsz kilométer a
távolság), hatalmas vihar. jeges szél
fogott el bennúnket, amikor az akkumulator-tbltö k11elzö kigyu lladt. Na, ez
h1anyzott csak
Kiszálltunk. felnyitottam a motortetot.
az ékszíJ elszakadt Sebaj, a JÓ sofor
elore is gondol, vo lt a csomagtartóban tartalék Igen am. csak még
soha nem csereltem A fene tudia.
melyik anyacsavart kell megengedni,
hogy a dinamó elmozdul1on a
helyéről Vizsgaltuk a motort elolrol .
hátulról. alulról, felúlröl M1ndhiaba.
az eso szakadt , a szél fújt , m1 meg
áztunk és futunk (szerencsére az
oldalunk nem volt atlóve. mint Petof1
farkasainak)
lntegettúnk, hadonásztunk a mellettúnk elsuhanóknak , de azok akkor
mar túl voltak a kölcsönös gazdasági
segelynyúitási
tanácson
{a
gyengébbek
kedvéért
KGST),
elmaradt a segélynyújtás . Mi mást

tehettu nk. ázottan !ázottan visszaultünk a kocsiba és l.ártuk a JÓ
szerencsét. De az csak nem akart
ránk mosolyogni. Akkor ragyogo
ötletunk támadt, elosztottuk háromfelé az aznapi Magyar Szót (szerencsere nalunk volt) , és azzal takaroztunk be HeJ, ha tudnád, Kedves
Olvaso , milyen 101 meleg1t a
sportoldal, mert az iutott nekem.
Pirkadatkor aztán megállt mellettunk
egy Jólelek Behúzott Szarvasra bennunket, m1nd1árt a Mezotúrra vezetó
vasútra néző utcába, az elsö mesterhez Szerencsénkre a mester nem
volt hétalvó Már hat óra elölt
megérkezett. Elpanaszoltam a bajomat. Nézze, még ékszíjam 1s van, es
egy istenert sem mozdul el a d111amo
Erre ö. sebaj. Elö egy villáskulcsot.
egy sráfcíge rt , akkorát. amilyen
nagyságú dardat használhattak honfoglaló magyaqa1nk Két mozdulat a
v1llassal. egy a csavarhuzoval es a
harmadik mozdulatara fenn volt az
ékszíj
- Mennyit fizetek? Kérdeztem.
- Ugyan . semm1seg az egész. semmit
-Akkor koszönom szepen.
Hogy ne nezzen bunkonak, átnyú1tottam azert neki egy név1egykártyámat,
jó
szívvel
em lékezzen
reám.
Istenemre mondom , és nem tulzok,
zsebemben egyetlen forint cincogott
volna, ha lett volna parja

A hetedik számot sem úsztam meg olcsón. Akkor Hódmezövasarhelyen, a hegyesi dr. Novák Karcsi taberná1a elölt {olyan hangzatos spanyolos neve volt , azóta
már bezárt) tört ossze a gépkocsim csapagya
Az 0 Szó-Beszed tol.ább1 története már nem ilyen izgalmas
A nyolcadik szamtól a szabadkai Grafoprodukt (Ozvegy Karcsi nyomdája) készítette
a lapot Ekkor már nem volt szukseg a pokrócra . Szabályosan be1egyeztettuk az
illetekes helyen . A baj csak az volt , hogy vagy lemaradtak egyes karakterek, vagy
helyettúk mást ismert fel a számitogép, mert ugyebar a programok. a tasztaturak.
meg egyebek tarkasága megtette a hatását Szóval volt ok arra , hogy boldogult
Sipos Bélával a lap megjelenése után {képletesen szólva) osszeugoriunk ..
Virág Gabor
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Az ó Szó-Beszéd utolso szarn a
2002. március

hírek

jöN A PÉNZ!!!

ÚJABB FOLYÓSZE NNY EZÉ S

CSÉPE IRODALMI
EMLÉKNAP

A Vajdasági Nagyberuházási Alap dbntbtt az
idei eszkozök , vagyis mintegy 14,8 milliárd
dinár elosztásáról , és ennek értelmében a kishegyesi kozség 145 millió dinárt kap a korábban meghirdetett pályázatokra beadott tervek
megvalósítására. Ebböl az alkalomból látogatott
Kishegyesre Kern Imre, az alap igazgatóhelyettese munkatársaival, és beszélgetett el a
község vezetöivel az oda1télt pénzek felhasználásáról
- Az alap a tavasszal összesen 800 millió dinárt
osztott ki, ebból Kishegyesen ket prog ram
megvalósitása kezdödott el. a tűzoltootthon
rekonstrukc ióJa, valamint a kbzvilágítás iavitása
az eg ész kbzségben. Ezeknek értéke mintegy
15 millió dinár. Ha hozzáadjuk a most Jóléhagyott pénzeket, azt Jelenti, hogy a kbzség az
idén az alaptól összesen mintegy 160 mill iót
kapott. Ebböl folytatódik a bácsfeketehegyi
kultúrotthon kiépítese , kiépül Kishegyesen a
sérult gyerekek ellátását szolgáló épület,
beepul a szeghegyi iskola tetótere , elkezdődik
a bácsfe kete hegyi evangélikus tem plom
felujitása , a vízellátas korszerűsítésére mintegy
8 mi lliót kap a község, de a legnagyobb tételt
95 millió dmar értékben az utcák aszfaltozasa
kepezi Összesen 13 utcát fognak kiaszfaltozni
mindhárom településen , de ezenkrvul még 53
millió jut a meglevő burkolat felújítására
Fontosnak tartom kiemelni , hogy a kishegyesi
közsé g aranyszámához mérten tobb pénzt
kapott ezekre a célokra , eppen azért. mert az
alapnak az a célja, hogy a fejletlen ek utemesebben zárkózzanak fel - nyil atko zt a a
megbeszelest kovetóen Kern Imre
A megbeszélésen szóba kerultek a stratég 1a1
tervek is , amelyek kbzül hármat említettek
regionális,
egész
községre
kiterjedö
ivóvízhálózat kiepítését, a szintén regionál is
szennyvizhálózat és szennyvíztisztító kiépítését
és az ipari park terveinek kidolgozását .
- Ha iut rá pénz, akkor az 1de\ágó tervek
elkész1tését is megkezdhetjük. Persze felvetödhet a kérdés, hogy mi köze a Vajdasági
Nagyberuházás1 Alapnak - mondiuk - a ki shegyesi Ady utca aszfaltozásához Erre azt lehet
1,0laszoln1, hogy az alap stratégiai terve, hogy a
vaidaság1 falvak utcái szilárd útburkolatot kapjanak. s ennek értelmében az alap mintegy 500
kilométernyi utca aszfaltozásást támogatja
Nem is szólva arról, hogy az ott lakó polgároknak természetesen stratégiai érdekük,
hogy ne sáros utcákban éljenek. Az idén
ezenkívül pénzt teremtunk a Kúla - Kishegyes
csato rn a tervének kidolgozására is, hogy
m1elöbb elinduljanak a mu nkálatok és
öntözésre alkalmas vízhez jusson az itteni
mezögazdaság - mondta Kern Imre.
P.I.

Rég nem tapasztalt sze nnyezés tortént
ismét a Krivaja folyón , a víz napok ota
szurke , idönként lilás-piros fo ltok Jelennek
meg a felszinén . szaga is van . de az nem
olyan áthato buz . mint amikor szerves anyaggal szennyezik. A kishegyesi község illetékesei megpróbáltak azonnal intézkedni, de az
illetékes vízügyi felügyeló el foglaltságára
hivatkozva csak a Jövő hétre ígért e a
helyszínelést
- A múlt hét masodik felében a polgarok
mmdha rom telepulesrol Jeleztek. hogy
szennyezes tortent. es én azonnal utasítottam a kommunális fe lugyelot . hogy vegyen
mintát a folyóbol Ez mindhárom telepulesen
megtortént , és a mintákat elkuldtuk vizsgálatra. Elsösorban arra vagyun k kÍl.éncsiak.
van-e benne mérge z ő nehézfém. A szemmel
láthatóan nagymértékű szennyezés ellenére
ugyanis most a folyó nem bűzlik annyira ,
ezért 1s gondoliuk, hogy másfaJta szenynyezés tortént. Egyelöre csak annyit lehet
tudni, hogy nem kishegyesi a szennyezö,
mert Topolya !elöl érkezik a szennyezett víz mondta Szügyi István polgármester.
A kbzség1 szervek értesítették a köztársasági vízügyi felügyelöséget is, mert ez esetben
az az illetékes , de azt a \álaszt kapták. hogy
csak 1bvö heten lesz idejük a helyszínre
jonni.
- Maximálisan felelötlen a köztársasági felügyeloség hozzáállása. ékes peldája annak .
hogy hogyan lehet visszaélni a kozpontositással Azt mondta, v1gyuk el neki a
minta! , ha úgy gondolju k, hog y valaki
szenved a folyoszennyezes miatt Holnap
levisszuk a vízm intákat , de hivatalosan is
értesítjuk a m1n1szténumot a torténtekról.
Nem zárhatjuk k1 azt sem, hogy az
ismeretlen szennyező össze1átszik a felugyelőkkel, vagy más módon él vissza azzal ,
hogy a rendszer mükodésképtelen A
megoldás természetesen az lenne , ha a
felugyeloségek kozség1. vagy közsé gkbz1
jogkörbe kerulnének vissza. és a
kozse gekn ek Jog ukban állna azonnal
mtézkedeseket foganatosítani. megakadalyozrn, hogy felelotlen egyenek. vagy léllalatok mérgezzék Kishegyes és Szenttamás
egyetlen fo lyóvizét - nyil atkozta az esettel
kapcsolatban Pál Károly , a kbzségi
képviselő-testület elnoke.
Az idén ez már a harmadik nagymért é kű
szennyezés, és a korábbi tapasztalatok
alapján már az 1s eredmény lenne , ha a minisztériumnak kuldött levélnek lenne annyi
eredmenye , hogy a következő esetben a
felugye lőség legalább id őben reagál.
P.I.

szeptem ber 29 .
A korabb1 években a kishegyesi Csépe
Imre Irodalmi Emleknapot az ismert író
és költö születe snapjahoz. szeptember
23-hoz legkozele bb1 penteken szoktak
tartani , ezuttal egy hetet csúszik a
dátum,
mert
szeptember
21-e
kornyékén torlódtak az események. Az
idei emléknap tehát az emlékbizottság
Csordás Mihály elnökletével meghozott határozata ertelmében szeptem ber
29-én lesz.
A tavalyi emléknap inkább a lexikográfia
jegyében zajlott , az idén viszont a
torténelm1 témák felé fordul Ennek
értel mében az emleknapon elöadások
hangzanak el a b1bliográf1ákról. a magyarság óstorténetéröl, valamint a
család fakutatásokról A hagyományos
képzomúvészeti részben az érdeklödók
Egri György bekésszentandrási szarmazású, Tatabanyán és S\ájcban élö
ismert szobrász kiállítását tekinthetik
meg az érdeklódök
Akarcsak a korábbi években az irodalmi
nap keretében megszervezik az
Aranyeső címu vers- és prozamondó
versenyt. A versenyt a Jó Pajtás fennállásának 60. évfordulója jegyeben
szervezik , vag yi s a fiatalok a
Törökszegfű , a Szivárvány és az Érik a
mese címú k1ad\ányokból mondanak
fel verseket és prózát
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HEGYE S El< TALÁLl<OZÓJA

A mintegy eze rotszaz lelket számláló Békés
megyei Nagybánhegyesen tartották meg idei,
sorrendben hatodik találkozójukat a HEGYES
nevet viselő falvak és \árosok, amelyen hagyományosan három vajdaság i telepü lés:
Kishegyes, Bácsfeketehegy es Oromhegyes
vesz részt .
Az idei rendezvenysorozat 1s a találkozó
résztvevőinek
felvonulásával
kezdödött
Nagybánhegyes főutcaján. majd a kilenc
telepulés - Nagybánhegyes . Magyarbánhegyes, K1ralyhegyes . Nagyhegyes. Kunhegyes. Mezőhegyes, Kishegyes, Bácsfeketehegy és Oromhegyes - csapatainak tagjait az
épülő
termálfürdő
előtti
téren a polgarmesterek
köszántötték,
bemutatva
településeiket. azoknak nevezetességeit .
jelentősebb létesitménye1t és legégetőbb
gondjait Jancsó Ottó . a vendeglátó község
polgármestere kiemelte, hogy a találkozó
otletet annak idejen a kunhegyesiek úgy
fogalmaztak meg , hogy a rendezvény
találkozás a szeretetben és bár a
településeket szinte kivétel nélkül hasonló
gondok nyomasztják. ezúttal elsősorban a
találkozásnak kellett oruln1, a régi es az újabb
kapcsolatoknak, a sporttalálkozók és a kultural1s műsorok nyú1totta kikapcsolódásnak. A
káv etően
a
kunhegyesi
házigazdát
kuldőttsegvezetó szólt az egybegyultekhez, ót
kovették Mezőhegyes, majd Magyarbán-

Az
A k1shegyes1 kozsegi képviselo testulet
unnepi ulést tartott Szeghegyen. abból az
alkalomból. hogy megjelent Az igazság
Szikics példáján c1mü konyv a Szeghegyen
élt németek történetéről és eluldözéséről Az
ülésen jelen volt a Szeghegyröl és
Bácsfeketehegyröl származó s\ábok németországi egyesületének kuldóttsege, amely
részt vett Járeken a s\ábok letelepedesi évfordulójának megunneplésén
A német vendégek az unnep1 üles elölt koszorút helyeztek el az elsö vilagháborúban
elhunyt szeghegyiek emlékművénel. valamint
a temetőben a kozős sírnál Az unnepi ülésen
az eln öklő Pál Károly udvozolte az egybegyűlteket,
a német
vendégeket ,
a
képviseloket valamint Az igazság Szik1cs
példáján címú kbnyv kiadójának képv1selöit. a
helybelieket és a könyv szerzőit. A konyvet
méltatva Németh Ferenc. a Forum Kiadó
igazgatoja kiemelte, hogy a könyv olyan
témakőrt dolgozott fel, amelyről eddig nem
lehetett tárgyilagosan beszelni Reményét
feiezte k1, hogy a konyv hozzájárul az itt éló és
itt élt népek kulturalls és más kapcsolatainak

Nagyhegyes és Kiralyhegyes
A délvidéki telepulések kozúl
e l sőként Pu szta i János. a bácsfeketehegy1
helyi közosség titkara koszontotte a
r észtvevőket,
majd Kishegyes nevében
Szügyi Istvá n polgarmester és ifj. Virág
Gábor, a helyi kbzösség t1tkara koszontottek
a találkozót . Oromhegyes nevében Koncz
Lázár . a helyi kozosség t1tkara udvozolte a
házigazdákat es a alálkozó resztvevö1t.
A polgarmesten koszontőket és bemutatkozáso kat kovetö en a szabadtéri szinpadon
megkezdődött a telepü lések művelődési
egyesuleteinek, és klubja1knak bemutatkozása, a termálfürdő mögötti futballpályán
pedig megkezdödott a kispályás focito rna,
majd később a kézilabdatorna is. A termálfürdő elött tartották meg a találkozó egyik
hagyományos műsorszamát, a bogracsfözö
versenyt 1s, és itt kellett volna megrendezni a
polgármesterek vetélkedőJét 1s, de a hónapok
óta elmaradt csapadék itt is szinte egyszerre
zuhant le, elmosva a kézilabdatorna dőntőjet
és megakadályozva a polgármesterek mindig
jO szórakozást nyújtó virtusát.
Az esti Márió koncert azonban már nem
maradt el és nem maradt el természetesen a
polgármesterek megbeszélése sem arrol ,
hogy legközelebb hol lesz a találkozó . A polgármesterek
elismeréssel
szóltak
a
házigazdák munkájáról. hisz mintegy otszáz
hegyes.

képviselő i

láttak ve ndég ul. Nem született
döntés arról. hogy a következ ő
találkozót hol tartják. A magyaro rszági
Hegyesek kbzül csak a legkisebb lélekszámú
K1ralyhegyes nem szervezett eddig találkozót
s vagy e Csongrad megyei falu \állaja a nem
kis feladatot. vagy valamelyik vajdasági
telepules A polgármesterek erről ászi szokásos kishegyesi osszejóvetelükon döntenek
majd.
embert

egyelőre

P.I.

IGAZSÁG ÉS A SVÁB OI<
elmély1téséhez. Bordás Gyözö, a kőnyv
azt hangsúlyozta. hogy a könyv
btlete egy éwel ezelőtt szuletett és a kiadónak
sikerult osszegyűjtenie az anyagot hozzá. A
konyv egyik szerzö1e. Stevan lll!ackovié
elmondta, hogy a Szabadkai Levéltár
anyagát rendezve akadt ra az 1de\ágo dokumentumokra s ezeket t1z even át gyujtotte. A
publikác1ójukra
azonban
csak
most
teremtődtek meg a feltételek. Mint mondta, a
számszerű adatok és az egyéni hangvételű
megemlékezések alapvetően kiegészítik
egymást. A másik szerzö, Oswald Hartma nn
kiemelte, hogy az egyik legfontosabb , hogy a
kbnyv úgy mondja el az 1gazágot. hogy senkit
se sértsen , ellenkezőleg. elóseg íts e az
egymaskozt1
kapcsolatokat.
Külon
elegedettsegét fejezte ki amiatt. hogy a
második v1lágháborut követö eseményekről
elsoként éppen Szeghegyröl sikerült kőnyvet
megjelentetni Jovan Kezman , a szerb
pravoszláv egyhaz képviselője ramutatott, az a
teny. hogy a konyv fedó lapjara az egykori
szeghegy1 evangélikus templom képe került,
arról tanúskodik, hogy az itt élt embereknek
szerkesztője

sokat számított Isten háza , a szeretet háza Az
egyház, mint hangsú lyozta. a maga részéról
áldását adja arra a tőrekvésre . hogy újra
kapcsolatba lépjenek a telepü lések mostani
és egykori lakói
Az unnep1 ulést zárva Pál Károly hangsúlyozta . hogy remelhetőleg a könyvnek jó
v1sszhanQJa lesz helyben és szélesebb körben is. hiszen van mit bepotolni, ahogy
Vajdaság más telepulése1n is, ahol egykor
németek éltek. Reményét fejezte ki , hogy a
legközelebbi találkozó alkalmával sikerül a
kishegyesi egyesület példájára megalakítani
azt a tartományi szervezetet , amely majd
koordinálja a kapcsolatok elmélyitesét, kibontakoztatását a dunamenti s\ábok és az itteni
egyesuletek közott. Nem cél az, hogy a
tbrténelmi igazságok kimondásával bárkit 1s
\ádoljon valaki, de a most élóknek az a feladatuk, hogy kbzosen dolgozzanak a megoldasokon, olyanokon, amelyek elfogadhatóak az
itt élök számára is és azok számára 1s,
akiknek itteni történelmi gyökereik vannak.
P.I.

l<özös

MULT, l<ÖZÖS JÖVŐ?

Tisztelt kishegyesi testvéreink!
Bár nem beszélhetek valamennyi anyaországi magyar nevében. de az engem e beszéd
elmondására felhatalmazott kozosségról
állíthatom, hogy testvérnek tek1nt1 Onoket . A
magyar fóváros kozelében fekvó , 11 ezer
lakosú nagykózseg, Isaszeg lakói - bár származás. nemzetiség, vallás szerint sokfélék -.
abban egységesek. hogy féltve orz1k es
apolják népi hagyományaikat, buszkek
torténelmi múltjukra , mélységesen
azonosulnak magyarságunkkal Így az is
természetes számukra, hogy szolidaritást éreznek azokkal , akik onhibájukon
kivul , megkérdezésuk nélkul lettek más
ország polgárai.
Nem vé letlen ezek után az sem , hogy
lehetséges testvérkapcsolatok után
tájekozódva a Délvidéken, Kishegyes
vezetését
kerestük
meg
ebbéli
szándékunkkal Szamos közbs pont,
osszekbtó kapocs van ugyanis multunkban. s remelju k, a jovonkben 1s Az
Onbk faluja a Telecskai , a mienk a
Godól lói
dombvid éken
fekszik,
Kishegyes a Knvaja, Isaszeg a Rákospatak mentén Mindkét telepulés mar "
lakott a népvándorlás korában, majd a
magyar história kora i évszázadaiban,
érintette a Dozsa-féle parasztháború, a
tórokdúlás után Újra kellett telep1teni a
XVIII. szazadban Isaszegre a kornyék
birtokosai . a Grassalkovichok a magyarok mellett német. szlovak es lengyel
parasztokat hrvtak. K1shegyesre ped ig
bekesszentandrás1 magyar csa ládok
érkeztek az új élet remenyében. Az
Újonnan érkezettek zome itt 1s, ott is
római katolikus, máig ok alkotják a tobbséget.
Amig Onoknél zajlott a szabadságharc utolsó
gyóztes utkbzete - aminek unneplésére ezen
a hétvégén egybegyűltunk -, addig Isaszeg
vo lt alig tóbb mint két honappal azelott
1848/ 49 legfényesebb gyozelmének a sz1nhelye az osztrak fósereg fblbtt S lám. megint
egy párhuzam· a vesztes fel elen mindket
helyen, mások mellett , Jellasics horvát bán
állott Ahogy Hermann Róbert hadtortenesz
fogalmaz ,,Isaszeg és Gödól/ö kozótl került
sor a tavaszi hadjárat első szakaszának
dbntő csatájára . 1849. április 6-án a tél
mmd a kél hadsereg számára nagy volt. Ha
a magyarok győznek, a császári-királyi hadseregnek Budára vagy Vácra kell visszavonulnia, s ezzel befejeződik a Duna-Tisza
köze felszabadítása. Ha a császári-királyi

hadseregre mosolyog a hadiszerencse

;

istenasszonya, a magyar fél kénytelen viszszavonulni, s biztonsággal csak a Tisza
vonalán szilárdíthatja meg helyzetét. "
Engedjék meg , hogy a Joka1 Mór
nagyregénye, A kőszfvü ember fiai lapjain 1s
megorokitett utközet korabeli leirasat
felidézzem Onóknek
„Áprt/1s 6-a nagypéntek, a magyar szabadságharc ara nybetűkkel írt napja. A
tápióbicskei győzelem után (ápr. 4-én),
Windischgratz
az
osztrák
haderők

főparancsnoka,
hadtesteit egyesítve
Jellasics, majd Schlick vezetésével
megszállta az isaszegi dombokat. Itt akarják a magyar sereg Pest felé való
előretorését kivédeni. A kiadott parancs
szennt az első hadtestnek Klapka Gyorgy
vezetésével Sápon keresztút, a Ill. hadtestnek Kókánál Dam1anich János vezetésével
és egy-egy lengyel légióval a szenlktrályi
erdőn keresztul /saszeg1g kellett előre
nyomulnia. A II. hadtestnek Aulich Lajos
vezetésével Dányig kellett nyomulnia. (A
szájhagyomány szerint 100 tagú szabadcsapat is csatlakozott a sereghez.) A
hadak e mozdulatából Játszik, hogy ütközetre került sor Isaszeg körül, melynek
erdős, dombos vidéke igen kedvező
helyzetet nyújt védelmi harcra. A császáriak ágyú és röppentyű ütegeiket, melyek-

ben a mieink felelt bővelkedtek, a magaslatokon, az erdők szélein, a szorosok
torkában a legkedvezőbb fekvésben
állíthatták fel támadó hadaink ellen. Az
ellenség a Pap-hegy oldalában, e vonalon
táborozott. A velük szemben lévő
dombtetőn volt a honvédségi vezérkar
tüzérségi álláshelye (a mai református
templom helyén).
Az osztrákok golyózáporral rohamozták az
álláshelyet. Wysoczky József vezetésével a
lengyel légió és csapataink a
támadást elhárították, sok ágyút
zsákmán yolva. A Szobor-hegyen
(volt Zsidó-hegy) az osztrák
tüzérség 30 ágyút állított, de a
magyar
gyalogság
szurony
rohamtámadással elfoglalta az
ágyúállásokat (a mai honvédsírok
helyén). Az ellenség az erdőt meggyú1totta.
Klapka
zászlóa ljai
nehezen vergő dtek át az égő hegyoldalon A késő dé/1 órákban (2 óra
körul) kezdődik a csata. Klapka
zászlóat1át Jellasics csapatai viszszaüzik, ráadásul a honvédek közül
sokan e/hajigálják homokkal és
békasóval toltótt puskagolyóikat,
vele együtt a jó tölténye1ket is.
Damjanich, Klapka támogatására
dandárát
kuldte
Kiss
Pál
Szentgybrgy majoron át,
és
értesítette az Aulich hadtestet,
hogy fejlődjék fel a csatatérre.
Bízott a Gáspár tábornok vezette
VII. hadtest megérkezésében, aki
azonban Aszód felé vonult.
Az öntevékeny Kmetty ezredes
(akinek - mint Dr Virág Gabortol
tudjuk- . a kishegyesi csataban 1s volt
szerepe - SZAB) konnyítette meg a hadtest
egy
lengyel
légióva l.
kuzde/mét.
Damjanich megfogyatkozó p1rossapkásai
visszaszorultak, a kezdeményezés az
osztrákok kezébe csúszott át. A Kókán
tartózkodó Gbrgey egy előre lovagolt
nyargonc útján du. 3 órakor értesult a
csata állásáról. Begombolta vidrabőr
kabátját
és
e/vágtatott.
Azonnal
in tézkedett, hogy a tartalékban álló hadtest
1s induljon előre. Du. 4 órakor ért a
Királyerdő szegélyére, ahol Aulich zászlóaljait látta maga előtt menetelni, melyeket a
Dányban lévő Bayer korábban eltndított. A
hadtest két részre oszlott. Az egyik fele
Klapka támogatására indult, a másik
Damjanich felé vett irányt. Görgey a balszárny
felé
vágtatva
kellemetlen
meglepetéssel látta. hogy Klapka csapatai

reményvesztetten ozönlenek vissza. Vezérúk azzal indokolta,
hogy gyalogsága ki van már merulve, ellődózte tó/tényeit, jobb
lesz ma nem erőltetni a dolgot. Erre Görgey méltó haraggal kiáltott: - Ma győznúnk kell, vagy visszavonulunk a Tisza mógé, így
áll a választás. (E p11/anatot örökíti meg a délvidéki szúletésű
Than Mór, a szabadságharc szemtanú festő/e, aki az Önök templomának Szent József és Nepom uki Szent János képeit is
alkotta.) E győzelmi akarat hatására Klapka új lélektől telve
Előre! kiáltással visszafordította csapatait. Górgey dóntő
elszántsággal állt a hadművelet élére. Damjanich-hoz sietve
nem fogadta örvendetes kép. Kiss Pál dandára és Damjanich
déli szárnya között űr tátongott. Ott volt ugyan Nagy Sándor
lovassága, de hátrálásban. Az erdőtől jobbra-balra félfvben
kerítve feküdt a csatatér. Középen maga Görgey vezényelt
személyesen. Két szárnyon dühóngött a csata, itt alakult k1 a
döntő küzdelem. Közben Gödöllő felől Jovastömegek bukkantak fel. Görgey rohamra kúldött tíz huszárszázadot az osztrák
vállalkozás megelőzésére. A bán lovassága nem tudott
összeköttetési teremteni az osztrák lovasokkal. Zavaros csatazaj hallatszott az erdőben. Aulich csapatai Damjanich csapatait a sötétségben ellenségnek nézték, és tűz alá vették. A
félreértés lassan eloszlott. A Klfályerdő feléből a császáriakat
kiszorították, a tűzvonal mindinkább távolodva, /saszeghez
közeledett. 7 óra körul az ellenséget kiűzték a faluból. A házak
lángoltak a lecsapódó golyózáportól. Az egész vonalat ágyúfüst
és csatazaj tóltotte el. A Rákos-patak hídját a magyar tüzérség
tűzzel árasztotta el. A lengyel légiók, akik a túzérség álláshelyell
védték a befejezésig, kitűntek vakmerő bátorságukkal. Ha mi
vállat vállhoz vetúnk, Ketten együtt nem veszhetünk (énekelték
a légiósok). A m1 és a 11 szabadságtokért (bíztatott WysoczkyJ.
A mocsaras talajon az osztrák lovasság nehezen tudott átkelm,
sokan belevesztek. A magyar csapatok te/hatoltak a Rákos jobb
partján levő magaslatokra. Jellasics elrendelte a visszavonulást
Gódollőn keresztút a fővárosba. A harc az est beálltával
megszűnt, csak Dam1amch és Schlick csapatai közott folyt a
csatározás é1jel 11-12 óráig. Minden oldalról hangzott a diadalmas győzelmi kiáltás. Íme, más világ nyílik, estére már a magyarok jönnek a parochiára, míg ebédet 18 személyre Jellasics
báró rendelt. Seregei mindent kiraboltak, a templom is nagy
kárt vallott - jegyezte a paroch1a lelkésze a Histona Domusba
(mely 1710-ben e/pusztult és 1811évtől újat vezettek). Itt harcolt
Kazinczy La1os, Kazinczy Ferenc nyelvújító fia, aki a 15. vértanú
lett Dam1anich és Aulich után. Ebben a véres kúzdelemben
kulönbozö források szennt 26-28 ezer magyar, 1500 lengyel (3
légió) és 100 tagú szabadcsapat kuzdott 40 ezer osztrák ellen
Az 1saszeg1ek neve olvasható a múzeumban Volt olyan család.
ahol heten is katonának álltak. A halálos veszteség mindkét
részről megkozelítette az ezer főt. Gorgey a győzelem után
megírhatta a had11elentésében: Miénk a győzelem. Kossuth. aki
8 napja kóvette a hadvezetést, 7-én Gödöllőn a kovetkezőt írta
az Országos Honvédelmi Bizottmánynak: Tegnap vitéz
seregeink az ellenségnek seregét Isaszeg vidékének irtózatos
pozícióiból tökéletesen kiverte. Tisztelettel kell meghajolni
Görgey fővezér előtt, a többi vezérek előtt és az egész Jelkesúlt
hadsereg előtt. Minden ember teljesíté kötelességét. Górgey
csapataihoz ezeket a szavakat intézte: Győzelemről győzelem
re hord1átok zászló1tokat. Nagy tettek tükrózik v1tézségteket és
bátorságtokat."
Megkoszonve a turelmüket. kr..énom , hogy Kishegyes es Isaszeg
egyuttműkodése - az 1géretes kezdet után -, teremjen mindkét
kozósség szamara gyumolcsoket, hisz a latszolagos hatarok
ellenére 1s osszetartozunk Isten áldja Onoketl
Dr. Székely András Bertalan
Elhangzott 2007 1ulius 14-én, a kbzép-bacska1 Kishegyes
ságharcos

emlékművénél,

temető1enek

szabad-

a hegyes1 csata 158 é•1ordulbs megemlekezesén

ISASZEG
A testvértelepülés intezmenye
lehetőséget nyujt, hogy két,
egymástól távol es6 telepulés ,
amelyek valami kapcsán kolcsónösen kotódnek, barátkozzon es ismerkedjen. Ez kezdetben foleg kultúrális együttműkodest jelent. de akár gazdasag1 kapcsolatok is létre1öhetnek
Isaszeg és Kishegyes, az 1848as szabadságharc két győztes
csatájának helyszine, és két
magyarlakta település. amely
testvéri kapcsolatot akar kialakítani.
A kishegyesi csata évforduló1an
láttuk
Isaszeg
vendegul
kuidottseget és a kozeltmúltban
egy maroknyi hegyes1 1s el latogatott 1saszeg re
Vendegláto1nk kellemes fogadtatásban részesítettek bennünket. egyeseket régi ismerósként
udvozoltek
Semmiben sem
szenvedtunk hiányt,
annak
ellenére, hogy nagyban zajlott az
Isaszegi
Művészeti
Napok
haromnapos
rendezvény
sorozat
Első este a Racka Jam egyuttes
hallgatuk meg az Indul a bakterház sorözoben. A zene es a sor

1s kr..éló volt . az előbbi a Dombos
Fest hangulatát idézte, de sajátos. isaszegi módon
A masnap k1sse nehézkesen
indult . de csak sikerült fölkelni.
és eljut111 a fozöversenyre. A
halastó partján kulonbozö ételek
fóttek, m1kozben a k1sszínpadon
helyi együttesek zeneltek. A
kellemes hangulathoz mindkettő
hozzájárult .
Majd lsaszeget kórbejárva megnéztuk a korszerű könyvtárat, a
honvéd sírokat. a 48-as emlékművet. és részt vettu nk egy
érdekes tárlat megnyitóián. A
kozépkori
templomot
csak
krvurol láthattuk. mert az itt zajló
komolyzenei koncert elótt haza
kellett indulnunk.
Tartalmas és kellemes latogatás
volt, amelyen szo esett arról.
hogy Kishegyes mihamarabb
Isaszeg testvértelpulése legyen.
Remélem. megvalósul . és más.
sikeres egyuttműködések is
létrejonnek. Talán arra is
lehetöseg nyílik, hogy hegyes1
fiatalok latogassanak Isaszegre.
és meglássák, hogy másképpen
is lehet él111.

LJ.

civil

SZOMSZÉDSÁGI PROGRAM
Bevallom oszintén - amikor elöszor hallottam a
hírt, miszerint kózségünkben az elso határon
átnyúló pályázat a civilszferahoz, pontosabban
az ARO-M l-hoz, a Kishegyes Község
Fejlesztési Társulásához kbtöd1k, bL.iszkeség
tbltótt el - hiszen a kezdetektöl betekintésem
volt abba a csatározásba, am it anno a „civilek"
vivtak ennek a szervezetnek a létrehozasa
érdekében Ugyanakkor csodálatot is éreztem
Radulovié Gordana és Csernik Teréz irant. Az
alabbiakban bövebben kifejtem, hogy miért ..
Az egykori Teleház irodáJában ülunk Goc1, Teri
és en Elsö kérdésem a bevezetóben már
emlitett csodálatomat hivatott egy kissé megmagyarázni

- Valamikor tavaly tavasszal , másokkal együtt
részt vettünk egy lnterreg-konferencian
Zentán Bevallom , az ott hallottak engem akkor
egy kicsit megrémisztettek, elbizonytalanítottak. ti viszont belevágtatok egy ilyen határon
atnyúló pályázat kidolgozásába - kezdem a
beszélgetésunket.
Összenevetnek. A kérdéseimre hol egyikL.ik,
hol a másikuk kezdi a válaszadást, nem vágnak
egymás szavába, az összhang is kiváló , már
ebböl is jól kivehetö - igazi csapatmunka folyik
kózottuk.
- A Szegedi Tudományegyetem - Élelmiszeripari
Föiskolai Kar munkatársaival már tobb képzést
szerveztünk , melyek elsösorban a falusi turizmus fejlesztésére irányultak. Úgy véltL.ik, a velük
kialakított jó kapcsolatot arra is fel lehetne
használni , hogy átvegyük tölL.ik a pozitív példát,
az elöcsatlakozás1 idöszakban szerzett tapasztalataikat, hiszen nem szégyen másoktól tanulni, fóleg olyanoktól nem, akik elöttünk járnak
abban, amit mi szeretnénk egyszer megvalósítani.
- Mi a pályázatotok célja?
- Pályázatunk címe . Kozósség-fejlesztés alternatív jovedelem-szerzési lehetöségekkel. A
projektumot az Európai Unió támogatja, és az

Európai Fejlesztesi Ugynökség hajtJa vegre Az
elnyert 42 ezer euróból 12 hónapon ai a magyarországi partnerünkkel egyL.itt-mükodve
képzéseket, tanulmányutakat szervez unk.
Egyébként a projektumunk elsösorban a
munkanelkül1eknek, azon belL.il a diplomás
munkanélkL.ilieknek, a nöknek, a turizmussal
fog lalkozó szakembereknek, egyéni termelöknek, szervezeteknek és a téma iránt
érdeklodo egyéb foglalkozásúaknak szól. A
program lehat ket részbol all· az elsö részben
50 vajdasági, tokent diplomás munkanelkuli és
kezdo vallalkozó tanulhat Magyarországon
v1dékfejlesztes, falusi turizmus , uzletfejlesztés
és proJekt menedzsment témákban. Osszeszámoltuk , mintegy 360 egyént ölel fel a
projektum . A résztvevök a képesítés
idején több tanulmányutat is tesznek
olyan farmokra, amelyek évek óta
Az elsó
sikeresen mukódnek
kepzésre szeptember 14-en kerül
sor Hodmezovásarhelyen - ahol
VaJdaságból 1O hallgato vesz részt
- Az ARO-MI -nak volt már több
nyertes pályázata , miben más
ennek a pályázatnak a lebonyolítása?
A
Szomszédsági
Programokat
Szerbia részeról
a PénzL.igyminisztérium koordinálJa, annál 1s
inkabb, mert a pénzügyi eloírások
igen szigorúak. A pályázatot az
Európai Unió szabályai szerint ke ll
lebonyolítani, komoly adminisztratív munkát
igényel, kózbeszerzést kell szervezni és a
kulonboző dokumentumokat. - mivel mi nem
uniós ország vagyunk, - természetesen angol
nyelven kell elökészíteni Folyamatosan kapcsolatban vagyunk a Szerbiai Pénzügyminisztérium szabadkai munkatársaival, akik
sokat segítenek a szukséges adminisztratív
teendőkben, tanácsokkal látnak el bennunket,
illetve ök az elsö ellenore1nk 1s. ó felettuk is vannak ellenörok Szloveniából,
illetve Magyarorszagról Az ellenörok
utan a dokumentáció, a szamlák stb a
maJd
min1szteriumba
kerulnek,
végezetul az Európai FeJlesztés1 Ugynökséghez Mivel az EU ezekben a
pályázatokban nem az államot támogatja, hanem a programokat , nem kell
ÁFÁ-t (PDV) fizetnunk, amit egyelöre a
vállalkozók nehezen értenek meg
- Mit jelent a közösségnek ez a
nyertes pályázat?
- Azzal kezdenénk, hogy a községi
önkormányzatban hamar partnerre
találtunk - hiszen a pályázati ónrészt az
ónkormányzatnak kellett biztosítania,
és azóta is, amiben tudnak segítenek

bennunket Az sem elhanyagolható tény, hogy
a személyes járulékok és az azok után kifizetendo adok itt maradnak a kőzségben
Ugyanakkor szerintunk nagyon fontos az a tény
is, hogy az elso nyertes pályázat arra 1s
ráébresztett bennunket, hogy lehetetlenek
nincsenek. Sajnos nehezen JUt el az emberek
tudatáig, hogy a Jobb élet. az élhető környezet
biztosítása érdekében nekunk magunknak is
tennunk kell valam it.
- Van e valami, amit nem kérdeztem , viszont
ti el szeretnétek mondani?
- Két dolgot szeretnénk hangsúlyozni: Eddigi
munkánk soran a kishegyesi onkormányzaton
krvul nagyon JO, együttmúkodést sikerült kialakítanunk a Tartományi Gazdasági és Turisztikai
VaJdasag1
Turisztikai
Titkársággal,
a
Szervezettel, a topolyai feJlesztes1 társulással,
az ottani önkormányzattal, a kornyezö falvakkal
és számos civil szervezettel. A mas1k pedig az.
hogy mindketten fontosnak tartjuk a folyamatos
onkepzést. a szemináriumokon, kulonféle konferenc1akon, tanulmányutakon való részvételt, a
m1 szemelyes peldánk 1s bizonyítja , hogy
érdemes 1dot, energ1at ford1tani saJát magunk
képzesére, ugyanakkor az ilyen találkozokon,
amellett hogy sok UJ dolgot megtanulhatunk, ÚJ
kapcsolatokat 1s szerezhetunk, tapasztalatokat
gyüJthetunk es a miénket 1s átadhatjuk másoknak.
A végére egy szemelyes meQJegyzes· ahogy
hazafele tartottam, eszembe Jutott egy minap
hallott gondolat. nem szabad félnL.ink a változasoktol A fenti példa is ékes bizonyítékai
Először a fejekben kell rendet rakni - eldonteni
merre és hogyan szeretnénk to12bb lépni - és
utána kovetni Góci es Teri példáját, hiszen
ennek a kis kőzosségnek még nagyon sok
Terire és Góc1ra van szüksége

Zsidai Erzsébet

tárca

közélet

A

CÉL: A SZOC IÁLI S BIZTONSÁG ÉS AZ ELÉGEDETT LAl<OSSÁG

Községunknek sikerult bekerulnie azon
húsz szerbiai kozség kozé, amelyekben
az ENSZ nemzetkbzi fejlesztési ugynóksége (UNDP) támogatja a szociális védelmi stratégia k1dolgozásat
Zori ca
Raskovié, a szociál1s-ugy1 m1n1sztérium
által
kinevezett
mentor,
első
kozségunkben tett látogatásakor hangsúlyozta , hogy a stratégiai tervnek olyan
programokat, elkepzeléseket kell tartalmaznia, melyek a következő 5 évben
kivitelezhetők , megvalősíthatók lesznek
A stratégia egyik legfontosabb kitétele ,
hogy a védelem formáit helyben kell
kialakítani .
Még július elején Szügyi István polgármester kinevezte Kishegyes község
szociális-ügyi bizottságát, melynek egyik
l egfőbb fe ladata lett, hogy felmérje a
kozség lakosságának szociális helyzetét,
szukséglete1t , és összegyűjtse az ötéves
időszakra vonatkozo stratég1a1 terv kidolgozasához szukség es adatokat. A
bizottság augusztus folyamán összejöveteleket tartott a kózséghez tartozó
telepuléseken, kulon - kulon felmérve az
adott telepü lés szükségleteit, humán e rő
forrásait, ugyanis a legfontosabb, hogy a
lokális kózbsség maga határozza meg a
szociálpol1tika1 prioritásait
Kishegyesen - a helyi közbsséggel
karbltve szervezték meg az osszejóvetelt,
melyre faként olyan embere k kaptak
meghívast . akik munkájuk révén ren de lkeznek szukséges ismeretekkel ,
tapasztalatokkal,
illetve
bnkéntes
munkájukkal mar b1zonyitották, hogy
szivügyuknek tartják a lakosság szociális
gondjainak megoldását.
A beszélgetés során többször elhangzott,
hogy úgy Kishegyes település, mint az
egész kozség legég etóbb gondja a
munkanélkuliség , a gazdasagi fejletlenség, de hasonlóképpen az eloregedés és
a perspektíva hiánya a fiatalok esetében,
hogy nem létezik terv az emberi erőfo rrá
sok kiépítésére , magyarán arra, hogy a
kbzségnek belátható időn belül hány
orvosra,
jogászra ,
közgazdászra,
mérnökre vagy mesteremberre van vagy
lesz szüksége. Ugyanakkor a résztvevők
hátrányként emlegették, hogy a ,,fejekben" nehezen mennek végbe a változások. nagyon érezhető az új dolgoktól valő
ódzkodás. Az viszont kedvezo, hogy a
faluban feJlett a civil szerveződés, mert a
Jövőben e teren ezek a szervezetek igen
komoly szerepet fognak játszani.
A jelenlévók a kbvetkezóképpen rangso rolták a legégetőbb feladatokat·

1. Munkahelyek nyitása , új munkaprog-

ram ok biztositása a fiatalok szociális
helyzetének javitása érdekében.
2. Az idós emberek házi ellátását végző
szolgálat létrehozasa.
3. Differenciált d1agnoszt1ka1 kozpont
megalakitása és Napkoz1 Otthon létreszoc1ál1 san
hátrányos
hozása
a
helyzetben élö, valamint a sajátságos
igényekkel élo gyerekek számára .
4. A roma kózosség beilleszkedését
célzó programok kidolgozása
A bizottság szeptemberben osszeállitja a
stratégiai terv 'v8.Zlatát, és mivel fontosnak
tartja , hogy az otéves terv tartalmazzon
minden olyan tevékenységet, amire a
kozsegnek a szociális védelem terén
szuksége van - még m1nd1g lehet javaslatokat adni. melyek belekerulhetnek a
kozség i szociálisvédelmi stratégiai tervbe A stratégiai terv - az ütemterv szerint
október folyamán kerül a községi
képvise l ő -testulet elé megvitatásra és
elfogadásra. Hogy miért is fontos ennek a
stratégiai tervnek a kidolgozása?
Jól tudjuk, meg a társadalom legkisebb
sejtje, a család sem műkodhet rendesen,
ha nem tervezi meg elóre mit szeretne az
elkövetkezö években a család jobb
megélhetése
érdekében
tenni.
Személyes terveink 1s legtóbbszor fuggnek az anyagi lehetosegektól. de fuggnek
attól 1s, a csaladon belul van -e haJlandoság a 'v8.ltozásra. a családtagok
kózott akad-e olyan, aki men \éllalni az ÚJ
feladatokat. Tehát ebból kifolyólag egy
kozosségnek is tudnia kell, mik a polgárok igényei, mire vannak lehetoségek,
milyen emberi erőforrással - anyagi
lehetőségekkel rende lkezik az elképzelések megvalósítása érdekében.
Ugyanakkor, amennyiben Szerbia aláírja
az e l őcsatlakozási egyezményt - amiben
szinte mindannyian reménykedünk, - ha
nem lesz a községünknek stratégiai terve
- bárm ilyen téren - igya szociális védelem
terén is - sem az önkormányzat, sem a
civil szervezetek nem tudnak pályázni
pénzekért Tehát szinte létfontosságú a
terv elkészitése - és olyan tervet kell
kidolgozni, amely valós igényeken és
lehetőségeken alapul
Még valami Amennyiben a stratégiai terv
kidolgozása és testületi elfogadása a
megfelelő utemben torténik, lehetöseg
mutatkozik projektumok kidolgozására is
a szociális védelem terén , melyeket a
szociál isügyi minisztéri um is támogat
majd anyagiakkal
Zsidai Erzsébet

SZÉGYENLEM MAGAM
Kissé megenyhült a le1 ·eg<l hfímérséklete, és úgy
ére;tem, itr n::, ideje kimenlll a 1eme1őbe a; anyám és
11ei•előapá111 sf1jáho:. Szed1em pár szál virágor.
kiskapát, k1ssdprzTt m111?amho; 1·e1tem és kerékpárral
e/111d11/1am 11 nyugati remetffbe.
Mikor a temet/íkapur átléprem. egy kecfre.1
i.1 merfí.1ómmel ralálko::,tam. Beszélgetni kez.dtiink. (í
fél a tem etőben, én viszont a csónde1 valahogy
kellernesebhnek, lélekemeléíbhnek rarrom mim hárhol
m1faho/. A halál lett bes:,élgethiink té1míja. Én a::,t
állítottam, hogy nem félek a haláltól. hiszek a
lélekvándorláshan és abban is lwgv van éle1 u halál
után. Csodálkozó tekmtete kellemesen szép arcáról
mimha azt mondaná? „Hogy mondhatsz ilyent 7 " Pár
pillanatnyi csend u1án megs·zólalr. és teljesen mást,
eddig még soha sem ha/lotr szép, igazán el1?ondolkod1ató iga z.1cígot szillte s111togm lehelte bele a
nendhe: „ t.-11 saj11úlom 1t1 lwgmi ez1 a 1·ilágor. a ter1111h:er (ldl(I i;épségeket, az envéimet." Rdnéztem, és
megpróbá/10111 111eggyő;::1zi: „ De his~.en a lányodhan,
111zokú1bm1 élsz rovább. Allli 1·is:o11r engem ille1. én
nem szeremém még egys:::.er átélni azt a ká/1'lÍrzát,
amit eddigi életem során megwpasz1a/1a111. tehát erre
a i·i/ágra. ha nem mu.s:l)j én bi:ony nem jön né/.. vi.1;sza. Igaz. én a 1ern1és:::.etet e/fogado111, de nem
csodá/0111."
Valanu ért én se t11dolll miért, egvmásra nw.rnlvogtuk
és elváltunk. Lassan 1á1'0lodort tffle111. én meg 11 sírt és
kónH'ékét nézegeflem. Eg1·-ké1 s:::.áraz {l:íszál éktelc11kedct1 a /..űkemém· fii/dből. Ezen a nvcíron a
S;ahara JÖTI a heh linkbe. 11e111 noda. hogy mznden
k1s:ámdr. u fold repede::,e!I és /..:fikemény. Úgy gondol tam. /..apárnl fe/la:fro111 a fblde1, a .1öp rővel eilga;:f10111, é.1 íg' legalább ha.1nnlf1 ma1d mlamire a sír
krinn-éke. Igen ú111. de a kiskapá1·al a göröngyök et.
amiket .feli·ertem, nem bírra111 elaprírwzi. Téflem két
sírral arréhb egy 1'elem korabeli ill(is hiilgy is 11 sír
környékér rendezge/fe. Neki volt i?erebh'éje.
Odame111em hozzá, megs;::ólítottam : „ Ha„ nagyon
szépen mel?kérem e/kaphatnám ko/ndn egy kis időre
a gereblyé1?" - „ Tessék csak" - l'iílasza/w. Sielfem.
felaprírw11, szé11ömi a nagyja görólll?)'ilker, és 1'iss::,avitte111 a s;::erszámot, mo11dwí11: „Kos:::.h11dm szépen,
hogv ide udra a gereblyét.'" Így hangzott a válas::.:
„ Hát lwg\' ne adtam volna oda szívesen a: o.1~tály
társi111111ak a gereblyét.'" El tudom képz.ellli milyen
bamba pofát vá1?hatra111, és azr szere/Tent volna, ha
megnyílna a .fiild és elnyelne e11ge111. Szégyelltem
ma/?11111, és bíínhánóan hemllmtam, hogy nem
ismertem meg, de a s::.égyenér::,et mellett örömmel telt
meg a lelkem. Íme eg1· o~;:.rálytárs, él, éliillk. é.1
órilmdmben á10/el1em. megcsókoltuk egymás arcá1,
egy pillanatra meginl kisdiákok lettünk.
BeszélgettJink i?Jerekeinkrfíl, errfíl-arról, de nekem az
\'Olt a jóntos, hogy ott \'Olt egykori os;:)lí/ytársnőm .
Ha rál?ondolok, hogy nem ismertem őt fel, szégyenke:::.em. de sokkal jobban úriilök. hogy Rád w láltam. kedves osztálytársam, pedig el sem 1•ol1ál vesz1•e
sem Te, 5em én.
Markovié Radmila

vallás
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- Camilián csoportunk részt vett a Becsei lelki
megújulási bsszeJövetelen .
- Máriás mozgalom összejövetelen vettek
részt a hívek Orahovón
- Szent Anna búcsúnk ünnepén Ft Ehman
Imre szabadkai aranymisés plébános vezette
a szentmisét és tartott szentbeszédet
Megeml1tette. hogy 19 57-ben. amikor
végzett a teológián , itt, Ki shegyesen kezdte
gyakorolni papi hivatasát. Segédkezett Ft
Brasn yó Fe re nc plébánosunk és a két
diakónus növe ndék , Kara Nándor és
Horváth Kornél Kapucinus novendék
- Ez ünnep keretében volt a kenyérszentelés
és a szokásos búcsu1 koncert is
- Vendégunk volt Ft Hirka Antal apát úr.
akinek öse1 innen származtak
- FELHiVÁS . Kiskorú gyermekek szuló1
kíséret nélkül a temetökben NEM tartózkodhatnakl
- FELHÍVAS , mely továbbra is érvényben van.
este 20 órától reggel 6 óra1g a temetókben
csak hivatalos szemelyek látogatását ismerjuk el.
- SZIGORÜ FELKERÉS: A nagy szárazsag
miatt tilos tuzet élesztern a temetökben
- Az. iroda tudomásul vette. hogy a Plébánia
kbnyvtárábol egy 250 éves B1bl1a egy
bizonyos személynél van. KérJük , származtassa vissza!
- Ugyancsak tudomást szereztünk arról. hogy
családok a régi Katolikus Egyletból elvittek
megörzésre konyveket. de elfelejtették viszszaszármaztatni. Lelk11smeretukre bízzuk
- Értesítés : Az Anyakö nyveket megörzó
család már nehányat visszaszármaztatott
Köszönjük és 1.0.rjuk a többit is
Ko csis Miklós,
kántor

Az

1oősKoR1 ÉLET ÉRTELM E

Az. idén a kishegyesi Szent Anna és
Joákimnak szentelt templomban a
búcsúnapi unnep1 szentmisét. a lelkészi
pályájának 50. évford ulóját unnepló ft.
Ehman n Imre szolgáltatta. aki papi
szolgálatát káplánként ebben az egyházkbzosségben kezdte
A nepv1seletbe ollózott fiata lok,
cse rkészek, egyhazkbzségi képv1selök
és a tobb mint tíz pap és diakónus
bevonulásával kezdodö unnep1 mise
elején a fiatalok koszbntötték az
aranym isés! valamint a nemrég felszentelt diakónusokat
Unnepi szentbeszedében Ehmann atya
felid ézte újmisés elmékeit, azokat a
napokat. amikor 50 ewel ezelótt szinte
ugyanezen a napon (valojában egy nappal a kishegyesi
bucsu
elolt)
megkezdte papi szolgálata! Majd a nap
két szenljerol. Szuz Mária szule1rol szolva elmondta. hogy az egyhaz soka1g
kereste Sze nt Joakim unnepének
dátumát, míg végul a vat1kani zsinat úgy
döntött. hogy egy napra teszi Szent
Anna ünnepevel és euel valój ában ezt
a napot a nagyszülök unnepéve tette.
mintegy Jelezve. hogy a nagyszülöknek
fontos szerepuk van a keresztény családokban . Az oregkori élet nagyon
hasznos elet lehet, hisz rendszerint a
nagyszülök azok, akik mese formájában
elultet1k a gyerekekben a vallásosság
gyókereit. Az. ünnepi szónok szeretettel

emlekezett elsó plébánosára. a k1shegyes1ek egykori. szent életü kitünö
Tarján
Lerch
Imre
szónokara.
plébánosra. aki papi pályája kezdetén a
legfontosabb tanácsokat adta neki A
mise végén Ehmann atya aranymisés
áldásban részes1tette az ünnepi misén
résztvevő hiveket.
Búcsúvasárnap délután a helybeli
Petof1 Múvelödés1 Egyesület szervezéseben megtartották a hagyományos
templomkoncertet A koncert kezdetén
Brasnyó Ferenc plébános emlékeztetett arra. hogy a templomkoncerteket
idestova 20 éve szerveznek a templomban Szent Anna napján, vagyis a hagyomány akkor kezdodbtt. amikor még
nem volt veszelytelen. elsősorban az
ertelm1seg szamára, ilyen rendezvényt
szervezni Nehéz volt a folytatás is.
mert háborús evek kovetkeztek, de a
hagyomany meg1s megmaradt . aual a
cellal, hogy mindig egy kis 1zelítót adjon
a a vall asos zene . a zenei áhitat gazdag
tárházabol Az. idei musorban a helybeli
Szent Anna kórus lepett fel Haydn
M1ssa brevi senek nehány tételevel.
valamint Palestnna . Hande l es Kós
János müveivel A müsorban felléptek
Dudás Ervin, Tóth András valamint
Németh György szól isták. hegedún és
orgonán

P.I.
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MATYÓ NÉNI EMLÉKÉRE

/fu 11te11wit'ctni

l<OVÁCS ISTVÁN, tanár
élt 77 évet

„ Az ember valódi lényege a
jóság. Vannak más, a nevelésből és a tudásból eredő jó tulajdonságok, de a lapvető
fontosságú, ha igazán emberi
lényekké szeretnénk válni és
értelmet akarunk adni
létezésunknek, hogy
szivünk jó legyen. "
( XIV. dalai láma)
Brezovszki Matild - azaz Matyó
néni , eppen ilyen volt Hatalmas
szívű , ahová a féqén , gyerekein .
unokain kívül nagyon sok elesett
is belefért Azon emberek sorába
tartozott .
akik
csendben.
észrevétlenül élnek itt kbzbttünk
és csak akkor érezzuk meg
hiányukat , amiko r épp olyan
csende sen , mint ahogy az
eletüket élték - távoznak. Hu társ.
gyerekeinek. ferjé nek mindig biztos családi hátteret jelentö
feleség. anya . nagyanya Ezt - aki
öt ismerte. tu dja ró la. De azt mar
sokkal kevesebben , hogy az igazi
családj a me llett hany elesett
embert istápolt. Szentestekor
hány szegény sorsú kisgyereknek
teremtett unnepet. és hány
embernek volt ó az utolsó
menedéke , ha vigasztaló joszóra,
ha egy darabka kenyérre volt
szükség e Soha nem hivalkodott még m1 1s, csak elvétve, és akkor
is maguktol az énntettektol hallhattuk. mit tett másokért
A Női Fórumnak szinte a megalakulása óta tagja volt . Az ósszejOVeteleinkre - ahogy mondan i
szokás - az utolsó utáni percekben érkezett , eszrevétlenü l húzódott meg a hátsó soro k
egyikében. Mert ő ilyen volt.
Csendes, hallgatag asszony, de
mig bírta az egészsége, sokszor
lendült magasba a karja - amikor a
feladatokat kellett vállalni Fánkot
sutot! a farsangolóknak. pogácsát a szüreti felvonulóknak,
karácsonyra , húsvétra sC1teményeket a magányosan élőknek.
Kedves Matyo néni , kbszonjük
hogy itt élt közöttünk , hogy
életével példát mutat nekunk.
Nyugodjék bekeben

Kedves Tanár bácsi!
Itt állva koporsója mellett mély tisztelettel
adózo m, úgy magam, mint sok hegyesi polgár nevében , akiket hosszú éveken
keresztül nevelt , tanított és sporteredmények elérésére vezetett . Halálának híre
nagyon váratlanul ért mindannyiunkat,
hiszen egy olyan vitális embert isme rtünk
magában , aki példaképpen szolgált minden fiatal számára, ha sportolt, ha nem.
Munkássága alatt nemcsak egy sportágnak
szentelte idejét , hanem talált megoldást az
atlétika, kézilabda, kosárlabda , foci népszerűsítésére is és az ott kifejtett munkájával hozzájárult a fiatalok neveléséhez, más
szerepvá.llalásukhoz megismerve így sok
más környezetet is.

A nevelésnek szánt idejével, úgy az
iskolában, mint az iskolán kívüli tevékenységével, megpróbált belőlünk egészséges
és emberbaráti szellemben élő polgárokat
nevelni.
Reméljük, hogy nem csalatkozott bennünk,
láthatta az elkezdett munka eredményeit és
hogy rólunk alkotott pozitív véleményt visz
magával.
Kedves Tanár bácsil
Köszönjük az élete folyamán ránk szánt idejét , nevelését. Kil.énjuk, hogy legyen békés
nyugodalma.
A falu minden sportolója nevében :
Butterer Lajos
Kovács
István
tanár
Elhangzott
tem etésén Kishegyesen, 2007 augusztus 22- én.
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Halálban születek,
szule tve meghalok
Eg ys zerre kig yúlnak.
kihúnynak a csillagok
Kelet ről jón a fény,
nyugaton m egpihen
Minden lét elmúlik,
nem m ú/lk semmi sem.
(Sólyom1 Nagy Zoltán)

Elment .
Es Maga után hagyott egy kráter mélységű ürt
Apró László 1942 . február 10-én látta meg a
napvilágot Kishegyesen Kishegyesen fejezte be
az általános iskolát. majd Szabadkán a gimnáziumot. Az Újvidé ki agrártudományi egyetem
nbvénytermesztési szakan d1plomált 1968-ban ,
majd ugyanebben az évben elkezdett dolgozni a
kishegyesi Földmúveszovetkezetben A kishegyesi Mezögazdasági Birtok dolgozója és vezetőj e
sok éven keresztül. Szigorú, alapos és kitartó
volt Munkájával és szaktudásával hozzájárult
falunk gazdasági életének fejlődéséhez Jelentés
szerepe volt a keltetoállomás es a baromf1farm
k1epíteséb en. Egy letü nt kor resze volt .
Mindossze két évig tudta élvezni nyugdíjaskorát.
Rovid, súlyos betegsége után ez év június 17-én
brök nyugodalomra tért
Nyugodjék lelke békességben

1

iskola

A nyár folyamán felújításokat végeztünk az
iskolában. A Tartományi Oktatási Titkárság palyázatán elnyert öss z egből felújítottuk a rajztermet.
Mennyezetet
cseréltunk,
csempézt Li nk ,
új
egyszemélyes rajzasztalok , székek . szekre nyek.
pannók ke rLiltek a terembe. A műszaki oktatáshoz
szerszámokat \ásároltunk 133 ezer dinárért. Így
lehetőségük lesz a diákoknak a gyakorl atban is
hasznosítani tudásukat. A tornaterembe új égők
kerultek, mivel már szinte látni sem lehetett az eddig
meg l évő neonoknál Az 5 osztály polgári csoportja
kezd eményezésére a tornaterem oltözójébe szellőztető berendezés kerü lt. Itt is csempe kerult a
padlóra , valam int új szekrények, fogasok Az 56-os
épületben egy tantermet teljesen felújítottunk
Szeptember

1-jén az elsósok fogadásával
az iskola Régen volt már Ilyen , hogy
81 kisdiák izgult a tornateremben , és arra VcJ.rt, hogy
meg ismerkedjen a tanító nenljevel. 3 magyar nye lvű,
1 szerb és 1 speciális tagozatot indíthattunk. A kis
elsosok ajándekot kaptak a helyi Onkormányzattol, a
Vo ró skereszttő l és az iskolától is.
megkezdődött

S ze ptembertől két \állásban folyik a munka. Az alsósok kezdtek dél e l ő tt , míg a fe l ső s ök 13 orára jonnek
iskolába . Erre azért volt szükség , mert megnott a
diákok , osztályok száma, nem fértünk el egyszerre
m1ndanny1an Jelenleg az iskolának 49 6 diákja van,
458-an magyar. 38-an pedig szerb tagozatra járnak
Aggasztó tény, hogy a speciális tagozatra járók
száma évról-évre növekszik. jelen pillanatban 41
diákok oktatunk.

Uj hazirendet 1s készítettünk. reméljuk. a diákok be
1s tartj ák. A sz ulőket is szeretettel \árjuk
fogadóórákon, szülőértekezleten, mivel a stat1sztika1
adatok szerint a szülők 30 %-a az év folyamán
egyszer sem jelenik meg a tanító néninél, osztályfonoknél.
Szeptemberben majdnem 400 diák ígenyelte az
uzsonna! lgyekszLink a gye rekek igenyenek
megfelelni, változatos uzsonnát osszeáll1tan1.
gyumolccsel, tejtermékekkel 1s szolgálni

Az el ső negyedevnek október 31-én lesz vege
November 1-jén és 2-án nem lesz tan1tás Ezt a ket
napot ledolgozzuk . Szeptember 15-én futoversenyt
szerveztunk a focipályán, október 6-án pedig
Tolerancia-nap lesz. November 5-en a felsosok jönnek reggel fél 8-ra. az alsósok pedig délután 1-kor
kezdik a tanulást.

Mindenkin ek sok ötöst, jó tan ulást, ke llemes
iskolában töltött napokat kívánunkl
Molnár Márta

1 A OSZTÁLY
Szügyi Petri Gizella
tanító néni

1.B OSZTALY
Brasnyó Gyöngyi
tanító néni

1 C OSZTALY
Csáki Hargita
tanító néni

1 D OSZTALY
Knefovié Jasna
tanító néni

Benkó Ferenc
Csincsák Tiffany
Dome D1anna
Dugandzic lvana
Fárbás Marianna
Fejes Ádám
Fodor Gábor
Gálik Mihály
Jovanovié Adrián
Karna Dániel
Kiss Dianna
Kiss Klaudia
Kokrehel András
Kokrehel Rikard ó
Lábadi Marietta
Morel Márton
Novakov1c Z1vko
Odor Edina
Pejov1c T1jana
Radovanovic Larissa
Radovanov1c Lolita
Szóke Knsztofer
Szvoreny Deniel
Trombitás Zalán

Bakos László
Berta Etien
Burján Kristóf
Gál Hunor
Gere Attila
Hegyellai Tamara
Huszár Egon
Jovanov1c Andrija
Jovanovic Boban
Kádas Rudolf
Kálmán Virág
Keszeg Vivien
Kokrehel Izabella
Magó Aro n
Nemeth Nikolett
Papp Sebestyen
Suli Adnenn
Sztancs1k Anzelm
Szvoreny Peter
Tóth Péter
Tumbasz Kincső
Uhor Nikolett
Vc'!sárh elyi Viktória
Vida Orh1dea

Bakanics Bence
Dán iel Kri sztián
Herbut Diána
Huszár Ákos
llic Heiéna
lvan1cs Krisztián
Klausz Krisztián
Kómuves Csaba
Molnar Márk
Nagy Kanász Nikolett
Novakovic Szilvana
Novakovic Zsakl1na
Papp Patnk
Paroczi Dom inik
Pesevsk1 Flonan
Pravilovic Svetlana
Skallak Szebaszt1an
Szilágyi Dominik
Szvoreny Ferenc
Tóth Réka
Vajda Emese
Víg Leila
Vi nce Lenke

Avdulov1c Emran
Kukaci Evelina
Nad Danijela
Santa Violeta
Z1gié Ljub1ca
Z1gic Milan

1 .0SZTÁLY

Erdei Ottilia
tanító ném
Goda Krisztián
Lakatos lst\fcl.n
Szabados Szerg10
Zelenka Klaud ia

ifjúság
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RELOADED
Reloaded, azaz újratöltve erőv el , energiával,
az
Egység
elszántság gal
vágott
neki
Labdarúgóklub a 2007 / 2008-as bajnoki szezonnak Az idén már nagyobb a veszély a kiesőzóná
ba kerul ésre , mert a Szerbiai Futball Szövetség
(FSS), vagy ennek valam elyik körzeti, regi onális
ága úgy döntótt, hogy az idén a Szabadkai Ligából
hat csapat is kieshet Határozatukat , átfogó átszervezésnek nevezik, amely a ligák színvonalát
hivatott emelni , hasonló kezdeményezéssel már
az előző években is találkozhattunk, de eddig a
terveiket nem tudták átvinni a gyakorlatba. Az elő
jelek szerint az ide i évben vég re a tettek mezejére
lépne k, en nek nem mindenki órul, me rt a
gyengébb csapatok számára ez a kiesést jelenti .
Az Egységnek reális esélye van a bennmaradasra.
A nyári szünet sem telt eseménytelenül, atig azolások, edz őcse re tarkították a pih enést. A nyan
hónapo k hol tszezonnak t e kinth e tők a futball
mérk őz ése k szempontjából , ilyenkor inkább a
csapatok men edzserei dolgoznak A hegyesi
menedzsere k is nagy munkában voltak, a távozó
edző és játékosok helyét igyekeztek megfelelően
pótolni. Crnojevié edz ő személyes okokra
hivatkozva távozott a csapattól Nehéz feladat állt a
már említett intézők (intéző- a menedzser egyik
magyar megfelelője) előtt . Eközben azért
megkezdőd ótt a felkészülés Halasi Szabolcs
vezetésevel. Egyeztetések és tárgyalások után a
sz1kicsi Goran Lalicié-ra esett a választásuk , ő
évekkel elobb már szerepelt a hegyesi csapatban ,
mint játékos, most esélye nyílik edzóként is bemutatni tud ását Henry a Barce lonahoz, Milié ,
Durovié, Maravié és Medié átigazoltak a kőzsé g 
beli Njegoshoz . Az idei .. sztár igazolásunknak"
Janjatovié Aleksandar számít , aki már szinté n
volt az Egység tag ja, Pannó niáról érkezett
Kishegyesre , tóle várják a golokat, persze másoktól is , de az ö fő feladatai kózé a gólgyártás tartozik. Bojovié is az új szerzemények egyike, 18
éves támadó játékos, Lalicié Zvezdan szintén a
debütáló
gólszerzést hivatott elő s eg ít en i,
mérkőzésén ,
a negyedik fordulóban góllal
mutatkozott be. A háttérben dolgozók, a
vezetőség e l őteremte t ették a feltételeket a

versenyzéshez, az Egység készen állt a bajnoki
rajtra.
A bajn okság augusztus második fe lében
kezd ő d ott. A liga csapat összetételében némi változások , nem várt változások is torténtek . A
Panon ija kiharcolta a Vajdasági Ligába való
bejutást, a Vin ogradar érkezett a felsőbb , a Csóka
és a bácsfeketehegyi Jadran az alsóbb ligából. A
meglepetést Csantavér csapata okozta, akik megnyerte k a Szabadkai Ligát, és mégis kiestek.
Kulönboző problémák jelentkeztek náluk penzugy1, politikai és egyéb , minden összefogott a
csantavének ellen , ku l önböző álláspontok keveredése után elérték, hogy kiessen a csapat a
Szabadkai Kozségi Ligába. (N em dolgoztak jól a
menedzsereik - a szerk. megj ) Helyettuk érkezett
az adaiak egyuttese , akik magukat csak AFK-nak
hh/Ják. Az e l s ő mérkózését Moholon játszotta a
csapat , a Bácska e rős ellenfélnek számított , a
tavalyi szezont a második helyen feiezték, az 1: 1es dóntetlen jó eredménynek szám ít. A második
megmérettetésén az Egység hazai pályán a magyarkanizsai Pot1sje ellen tudott diadalmaskodni,
nyolc gól született a mérkőzésen , öt a hazai és
három a vendégek oldalán . (Egység-Potisje 5 :3)
Szilágyi a két mérkőzésen három gólt szerzett. A
kóvet kező fordulóban ismét egy tiszaparti csapat,
az adorjáni Tisza volt az el lenfél , ahol a hazaiak
már megkezdték a begyűjtott három pont
ünneplését, amikor Janjatovié a 92. percben
egyen lített (Tisza-Egység 1 : 1) Szeptember 9-én a
hajdukovoi Vino grada r , fiatalokkal felerősített
csapata érkezett K1shegyesre. ök bizonyu ltak az
1de1 szezon edd1g1 legero sebb ellenfelének , több
esély is nyílt a hegyesiek előtt a győ ze l e m megsze rzésé re, de csak d őn te tl e n t tu dtak elérni.
(Egység-Vinogradar 1 : 1) Négy ford uló után az
Egység az egyetelen csapat a Szabad kai Ligában ,
aki megőrizte veretlenségét , a 8 . helyen áll 6 ponttal.
A fő elvárás a bennmaradás , amelyre nagy esélyekkel pályáz az Egység , mivel kozel olyan erős
csapatállománya, mint a tavaszi szezonbam,
amikor a hatodik helyet érték el.
n.a.

1

LAN Party
Local Area Network, vagyis helyi jelhálózat. Találkozhatunk vele
iskolákb an , irodákban , de Ifi
Otthonokban is Augusztus utolsó
pén tekén ugyanis lezailott az első
LAN party az Ifiben. 15-20 skac jött
össze és 11 gép . Péntek 5-kor volt
a gyu l e kez ő , némi technikai
im provi záció után teljes gőzzel
beindult a játék A legkitartóbbak
másnap délig játszottak .
A játékon kwül tórtént adat és program csere (használjuk ki a hálózatot , ha már ott van) , de a lényeg:
Hero's 11 1, Counter Strike .. Minden,
amit hálózatban lehet játszani, és
végre nem a gép , hanem egymás
el len, vagy csapatokban folyt a
küzd elem. Egész más élmény, mint
amikor az ember odahaza egyedul
„acatol" a gép ellen
A szervezőtől megtudtam, hogy
havonta egy partyt szeretne osszehozni , de ha lesz rá igény, akár többet is . Aki részt szeretne venni , az
szerezzen egy számítógépet , száz
din árt , és figyelje , hogy mikor
jelenik meg egy újabb meghwó a
netten, vagy plakáton!
Személyes megjegyzésem , hogy
végre láttam egy olyan bulit, ahol
fiatalok jottek össze, és nem az
alkoholról szólt az este Nem azt
mondom . hogy senki sem ivott pl.
sórt . de a ré sztvevő k több, mint
háromnegyede üdítót fogyasztott.
Azért ez is valami l
legű

JA
Ú JRA DISZKÓ AZ
IFIÜTIHO NBAN!
MINDEN SZOMBATON

100% BULI!
OJ-K , KONC ERTEK,

A SORON

KOVETKEZÓ FORDULÓK:

5 . forduló 2007.szeptember 16.
Vasárnap 16 .30 : Csóka-Eg ység
6 . fordu ló 2007szeptember 23 .
Vasárnap 16 óra: Egység-Bajsa
7. forduló 2007szeptember 30.
Vasárnap 15.30 . Sloboda-Egység
8 . fordul ó 2007.október 7
Vasárnap 15.30: Egység-AFK
9. fo rduló 2007.október 14.
Vasárnap 14.30. Sever-Egység

10. forduló 2007.októb er 21.
Vasárnap 14 óra: Egység-Tavankút
11 . forduló 2007október 28.
Vasárnap 14 óra: Solid-Egység
12. forduló 2007.november 4 .
Vasárnap 13 .30: Egység-Durdin
13 . forduló 2007.november 11 .
Vasárnap 13 óra: Egység-Proleter
14 . fordul ó 2007.november 18.
Vasárnap 13 óra: Jadran-Egység
15 . forduló 2007.november 25 .
Vasárnap 13 óra: Egység-Bácska Pacsér

MEGLEPETÉSEK!
ÜLCSÓ BELÉPŐ ,
KEDVEZŐ ITALÁRAK!

A

KÖVETKEZŐ

TERVEZETI KONC ERT
OKTÓBER 20-ÁN.
FELLÉP A BUDAPESTI
SHIT PUMP !
FIGYELD A PLAKÁTOKAT!

humor
SZT EREOTÍ PIÁK A TÖMEGTÁJÉ KOZTATÁS BA N

MEGDRÁGULT A KEN YÉ R:!
Nem vagyok pékhez járó típus, esetleg , ha nagyon muszáj , vagy, ha éhes
vagyok , akkor bemegyek , veszek
burekot , esetleg egy slf<i.b kiflit, amit
biztos még a második véhá e l őtt terjesztettek el itt a slf<i.bok , ezt orököltük
tőlük , meg mást is . de errő l eddig
nem beszéltünk, hogy ki mit. Voltak,
akik egész házakat , de akkor azt nem
öröklésnek hMák, hanem betelepitésnek. Mostanában már járnak v1szsza ko szorúzni , meg emlékezni,
lehet. azért kezdte el az albán pékü nk
készíteni a slf<i.b kiflit. hátha itt maradnak , ha már van itt is olyan kifli , mint
náluk , amit róluk neveztek el, és
befektetnek egy kis pénzt , vagy ha
nem, akkor is tonnaszámra veszik a
slf<i.b kiflit. A biznisz ről szól az egész.
Egyik nap gyanútlanul érkeztem a
pékhez . Miért is gyanakodtam volna?
Vártam , hogy sorra kerüljek , amikor
az elárusító, akit kulönben szeretek.
mert beszélget velem , amikor van rá
ideje, ha például nincs sok lf<i.sárló,
meg kért, hogy ne kérdezzem meg én
is , megdrágult-e a kenyér. (,,Nehogy
már te is megkérdezd. hogy megdrágult-e a kenyér! ") „Mi az a
kenyér?" - kérdeztem tóle . „Az a
sárgás valami ott a polcon. Egy kiló
l1sztböl. hat darab kenyeret lehet
sütni , persze ha teszel bele egy kis
E223-at , sót , éleszt őt , meg guargumit és E440-et?" Guargumi? Mintha
halottam volna már ezt a szót . „És
akkor ez a kenyér megdrágult?"
Végul megd rágu lt , arra már nem
emlékszem, hogy mennyiről menynyire , mint ahogy arra sem, hogy mi
volt az utcám neve mielőtt meglf<i.ltoztatták. Mert meglf<i.ltoztatták, ezt is a
péknél halottam, de nem vagyok
benne bi ztos, hogy az én utcám nevét
is, mert nem emlékszem , hogy régen
hogy hMák, lehet úgy, mint most:
Ullca ... broJ trinájszt.
Nem számi!, úgyis cserélni kell az
útlevelet, mert j övőre kiadnak valami
szebbet és jobbat, de az meg nem
érdekel senkit sem, hogy a csinos
útl eve lunkkel
nem
utazhatunk
seholf<i.. még a zanyaországba se ,
mert januártól vízumkénysze r, egy
újabb fajta: schengen Isten veled
Tesco, isten veled Zebra pénzlf<i.ltó .. !
El éggé megviselt ez a kenyérdrágulás, a Dombos Festrő l meg nem
is beszélve, za1ongtak éjjel-nappal ,
nemzetközi művészeket hoztak ide
Kishegyesre . Művészet , minek az?
Olyan hangos volt a zene . hogy a
tévémet maximum ra kellett hangosi-

tani , hogy halljam a Gyözikét , meg a
Beja asszonyt Ez a Győző gyerek, ez
tényleg mű vé sz . nem olyan , mint az a
jazz énekes nő, meg a hegedűs , az a
másik. A G yőzőt kellett volna elhozni
családostul , arra kimente m volna. A
Magdit azért meghallgattam , mert az
még is a falunk lanya. Lehet, csi nálok
egy fesztilf<i.lt én is , nagydolog, maJd
elhívom a Pákot, letolja nadrágját.
elén ekli az „ad1de a didit. .",
művésze t a köbön.
Nagy volt a szárazság, nem lesz
kukorica, nem lesz mit enni télen,
megdrágult a hus 1s, mindennek nö
az ára , csak a fizetésem nem
Bevezetettem a gázt, felásták a virágoskertemet , a távolkelet1 rózsáimnak
annyi, de utána lebetonozták ő ket.
Isten nyugosztaljon benneteket. Nagy
áldozatokat kellett hozni, de megérte ,
mert gáz van végre.
Egy ÚJságban azt olvastam, hogy egy
ném et vallalkozo ellatogatott egy
bánáti faluba . befektetni Jött ez 1s Az
említett faluban
nagy volt a
munkanélkul1ség, és mégis tele volt a
falu kocsmája . A cikk írója szerint
ezen a német felháborodott , fogta a
pénzét és hazament. Ezzel vé ge volt
a történetnek, a folytatásról már nem
szól .. Valójában a németet nem
háborította fel a részegek látlf<i.nya,
sót ez segített neki , jó befektetést
találni. Rájött , hogy nem gyárat akar
nyitni , hanem kocsmát, abban van az
üzlet Hogy miért ment haza, azt nem
tudni, de nem varh aljuk !öle, hogy
rögtön maradjon itt, majd visszajön
az, csak k1 kell lf<i.rni.
Azt is halottam , hogy több milliót kap
a falu , huszonezer milliók-trilllok infrastrukturális fejlesztésre
En azt
szeretn ém, ha ko ztéri szobrokat ,
eme lnének belóle , 362-t , mert négy
már van a faluban (362+4= 36 6), így
minden nap megkoszorúzhatnánk
valamelyiket. ilyen úgysincs a világon.
Minden napra egy szobor.
Ha majd leszn ek a helyi l.é.lasztások,
azt hiszem jelöltetem magam a polgarmesteri posztra, azért , mert én
lennék a lega lkalmasabb , aztan
csinálok ebben a faluban ezt-azt . Az
e l ső intézked ésem az lesz, hogy 1O
dinárra csökkentem a kenyér árát ,
el hozom a Gyöz1két és a Fekete
Pákót a faluba , beszuntetem a templom búcsút, mert arra nincs pénz, és
fe lemelem a fizetésemet
Szavazzanak rám!
-nowk-

VaJdaság mult1etnikus kozösség és ez az érté k a lapvetően
határozza meg a tartomany
viszonyait Egy másfajta rendsze r kereté ben egyféleképműkodött
a tóbbpen
nyelvűs ég és multietnikus elv,
a rendszerlf<i.ltás után viszont
az az elv érvényesül, hogy a
saJtót el kel l lf<i.lasztan i az
ál lamtó l.
Olyan
dö ntés
szuletett. hogy felsőbb szinteken kozszolgálati szolgáltatónak kell alakulnia , a helyi
médiákat viszont privatizálni
kell. Ez utóbbi esetben Jelentkezi k azután a probléma,
hogyan lehet megtartani
ezeknek a sajtószerveknek,
rádióknak a multietnikus
mivoltát. A törvény ugyan
kotel ez1 az új tulajdonost,
hogy ot évig nem l.é.ltoztathat
a programstruktúrán. de mi
lesz ot év múlva? E kerdések
rendezéseben
mégiscsak
valamilyen szerepet kell kapnia az államnak is.
A fenti eket Milorad Elurié.
tartományi táJékoztatási titkár
mondta a tömegtájékoztatás
és a nemzeti kisebbségek
témájára a Kishegyesi Fejlesztési Társulás által szervezett
tanácskozáson,
amelyen
részt vett Nagy Ferenc ,
szabadkai
Magyarország
konzulátusának főkonzulja , a
kozseg civil szervezeteinek.
valamint az onkormányzatnak
a képvi selői. A tanácskozáson
jelen volt dr. Dubravka Valié
Nedeljkovié
is , aki
a
tómegtájéko ztatásnak
a
kisebbségekkel kapcsolatos
vi selkedéséről készült kutatás
és tanulmány eredményeit
ismertette , tolf<i.bbá Dragana
Nikolié Solomo n. az OSCE
képviselóJe, aki pedig el s ő
sorban a televízi óban tapasztalt v1selkedés1 formákat lf<i.zolta. A beszélgetés során
elhangzott , hogy az idelf<i.gó
törvény is sok tisztázatlan
kérdést hagyott maga után ,
nem világos például , hogy a
médium mikor foglalkozik
kis ebbségi táJé koztatással:
akkor-e, ha teljesen kétnyelvű , vagy tö bbnyelv ű , vagy
e legendő ha csak rövid műso
rai van nak a kisebbség

Tóbbnyelvűnek
nyelvén.
tekinteni
azokat
lehet-e
például , ahol a k1sebbsegi
musorok gyakorlatilag a szerb
nyelvu műsorok fordításai és
így
nem
biztos,
hogy
megfelelnek az adott kisebbség érdeklődési körének,
vagy érdeke inek is. Az
el őadók és a beszélgetés
résztvevői is rámutattak. hogy
a tömegtájékoztatásban, főleg
a többségiekben . gyakran
uralkodnak el sztereotípi ák
egyik-másik
kisebbséggel
szemben , ami rendkivul karos
a multietni kus elv érvényesítésekor. Másrészt a kisebbségek esetében a saját világba val ó bezárkózás, a gettositás veszélye áll fenn ,
külonösen akkor, ha a társadalomban el-uralkodnak a
nac1onal1sta indulatok. Mint
elhangzott.
általában
az
állapítható meg, hogy a közszolgálati tomegtajékoztatásban 1s szem elől tevesztették,
hogy a mu ltikulturalizmus
Vajdaságban az egyik legfontosabb követelmény és
korűlmények
semmilyen
kozött nem szabad háttérbe
szoruln ia.
A beszélgetésben felmerült az
is , hogy az állam helyett most
a pártok veszik át. vagy
szeretn ék átvenni a szerepet
a médiumok irányításában. A
problémával
kapcsolatban
8unc titkár rám utatott, hogy a
tómegtájékoztatás is ráébredt
saját hatalmára , amellyel
mások is szeretnének manipu lálni. A milosevi éi rend szernek köztudottan ez volt az
egyik pi llére . A társad alom
azonban a mai napig nem
tudott teljes egészében túljutni ezen a korön Az tény, hogy
az allam most már kevesbe
dirigál a tomegtájekoztatasnak, de még a pártoknál is
nagyobb veszélyt jelent, hogy
az ujgazdagok egyi ke-másika
szerzi meg a tomegtájékoztatási eszközoket, hogy a gazdasági hatalom mellett lassan
megszerezzék a pol itikai
hatalmat is . A hatalom ekkora
koncentrációja pedig komoly
veszélyt jelenthet.
P. 1.

OILID~IL
SZEPTEMBERI GONDOLATOK A
GAZDÁSZATI ÓVODÁBAN:
Az idei tanévben 160
kisgyermek látogatja nap
mint nap intezményünket.
Szeptember
az
1srnerkedes ba'atkozas,
nyan e',....e'1yek 'e 1eleve' tesenek honap•a .

„A játék az érdekes, azért is játszanak a gyerekek.
A felnőttek már nem tudnak játszani, mert
anyukák és apukák lettek."
I Rigó Réka 6 éves I
„Mi azért játszunk, hogy barátkozzunk, a felnőt
tek is barátkoznak, de nem játszanak, mert már
kijárták az óvodát."
I Németh Emil 6 éves/

„A játék az jó. Minden gyerek reggel felkel és játszik. A felnőttek ha felébrednek, akkor dolgoznak. De nem felejtettek el játszani."
/Bakorek Biborka 6 éves/

Szúcs Imre versével kÍ\.0íll.1 ik m nden kisgyermeknek v·Jam 1atek0s
óvodaévet'

„Az óvoda az a szeretet, azért mert mindenkivel
találkozunk: és mosolygunk egymásra. A felnőt
tek néha tudnak velünk játszani, de nem mindig,
mert ők sokat dolgoznak és pihenniük is kell."
/Paulyuk Jenifer 6 éves/

Csillag szeműek
Ez a ház csodaház,
benne minden óvodás.
Rajzol, fest és játszik,
amikor meg feltekint.
csillagszeme látszik.
Egy csillag, két csillag, három,
de megnőt t mindegyik a nyáron!

„Gyereknek lenni jó, mert sokat játszunk: és vannak barátaink. Felnőttnek lenni nem jó, mert a
felnőttek szerint a gyerekek néha rosszak."
/Baranyi Sára 6 éves/

Varga Erna,

""". t>P.•"•!U..i'\

i"..;.<A-..4.'f'

Gazdászati óvoda

„Azért jó, hogy gyerek vagyok, mert vannak
barátaim meg játékállatkáim. Felnőttnek nem jó
lenni, mert sokat kell dolgozni és a felnőttek ha
betegek, kórházba kerü lnek."
Narga Erna, 6 éves/

rl'·"i

„Azért jó gyereknek lenni, mert apa sokat dolgozik, sok pénzt hoz haza és akkor veszünk a boltban csokoládét. Felnőttnek lenni jó, mert ha dolgozunk, lesz pénzünk."
/Berec Dániel, 6 éves/

' "'L1t
Dudié Daniella,
1

.>

Központi óvoda

„A felnőtteknek azért jó, mert mindent tudnak. A
gyerekeknek azért jó, mert játszhatnak játékautóval."
/Bar1us Aleksandar 6 éves/
„A gyerekeknek jó a játszás, de a felnőtteknek
nem jó, ha a gyerekek: szaladgáltatják őket. Én
szeretnék felnőtt lenni, mert akkor majd traktort
hajtok."
/Fridrik Boldizsár 5 és fél éves/
„A gyerekek akkor boldogok, ha játszhatnak,
anya boldog, ha szép rend van. Apa akkor boldog,
ha látja, hogy vidámak vagyunk."
/Jovanovic Pamela 6 éves/

Jovan ovié Pamela,
Gazdászati óvoda

„A gyerekeknek azért jó, mert játszhatnak. A felnőtteknek azért jó, mert otthon nyugalom van és
pihenhetnek. "
Nass Tibor 6 éves I

„ARANYOS" TÁNCOSAINK
Petőfi Sándor Művelődési Egyesület
néptánc-szakosztályainál ez a nyár sem múlt
el tétlenül. Az őszi-téli id őszak munkája nem
maradt eredménytelen, a tavasszal megtartott
versenyeken (KMV, Köketánc - errő l már egy
korábbi számunkban részletesen beszámoltunk) a csoportok kil.álóan szerepeltek,
így a nyár beköszönte az Egyesület életébe
nem pihenést, hanem tol.ébbi programokat
hozott. Rögtön júniusban, a Becsén megtartott Gyöngyösbokrétán a Rizgetős táncegyüttes bemutathatta legújabb, te/csíki
koreográfiáját, mely elnyerte a szakértök tetszését, így ebben az évben is Vajdaság
legjobb tíz együttese közé sorolták csoportunkat. Ezt követően a pomázi Magyar Vár
Alapítvány idei , Dél-alföld határok nélkül elnevezesu táborában mi képviselhettük
régiónkat. A tábor résztvevőinek dél-alföldi
táncokat tanítottak a csoport vezetői , a
gálamüsoron pedig szatmár, doroszló ,
kupuszina és az aldunai székelyek táncaiból
és éneke iből adtunk ízelítőt az összesereglett
közönségnek. Búcsú reggelén érkezett haza
a társaság , de már aznap délután folytatódott
a program , az útirány Zentagunaras, a Batyu
tábor. Marossárpataki, szilágysági és
rábaközi táncokat tanultak a fiatalok.
Augusztus végén máris következett az újabb
megmérettetés, a Garagulya és a Krajcárka
meghíl.ést kapott a szabadkai VI. lnteretno
fesztivál Vajdasági magyar gyermek táncegyüttesek
bemutatójára.
Sajnos
a
Garagulya nem tudott eleget tenni a
meghíl.ésnak, ugyanis sok csoporttag ebben
az időszakban nem tartózkodott itthon, így ők
nem tu dtak felkészülni a fellépésre. A

A

Krajcárka azonban ismét jól szerepelt, arany
mínösitéssel, és a jövő évi százhalombattai
nyári fesztil.élra való meghíl.éssal a tarsolyában
tért haza. A Gyöngyösbokréta szakbizottsága
a fesztil.élon szerep l ő táncegyüttesek közül
minden évben kil.élasztja a l egkieme lkedőbb
tiz csoportot, akik azután, szeptemberben a
Vajdasági Ünnepi Játékokon ismét közönség
elé léphetnek a zsűri ajánlásával. Idén Szilágyi
volt ezen rendezvény házigazdája, ahol felnőtt
csoportun k, a Rizgetös lépett fel.
A nyárnak vége , ám tol.ábbra sincs megállás„. Szeptember 15-én, Újvidéken, a
Vajdaság i Táncháztalálkozón szerepeltek
fiataljaink. A délutáni táncoktatáson Patyerek
Csaba és Kovács Hanna vezetésével , illetve
a Krajcárka közreműködésével dél-alföldi táncokat tanulhattak a jelenlévők , az esti gálamű
soron pedig az említett csoporton kívül még a
Garagulya , illetve Unka Szabolcs és
Kerekes Zsuzsanna KMV gyözteseink és
Berecz Zalán Köketánc győztes (szóló
kategóriában) is felléptek. 22-én a topolyai
kisebbségi fesztil.élon szerepel a Rizgetös, az
utána következő hétvégén kamara csoportunk Győ rbe kapott meghíl.ést, október 13-án
pedig Pécsett , a Minden Magyarok
Táncfesztivál/a gálaműsorán szintén a
Rizg etös , a topolyai Cirkalom táncegyüttessel együtt képviseli Vajdaságot . Mivel a
pomázi táborban jó barátságot kötöttünk a
Magyar Vár Alapítl.ány szervezőivel és
munkatársaival, úgy döntöttek, most ők látogatnak el hozzánk, megismerkednek a
Délvidékkel. Október végére l.árjuk őket.
Tiszteletükre mű sort adunk a színházteremben, így végre szüleinknek, rokonainknak és

ismerőseinknek

is bemutathatjuk legújabb
A Martin
György
novemberben ism ét
Néptáncszövetség
megrendezi Újvidéken a Néptáncosok
Országos Bemutató Színpadát. Ezen a rendezvényen a benevező csoportoknak egy
minimum húsz perces tematikus műsorral kell
bemutatkozn iuk, amit egy öt-hat tagú magyarországi zsűri bizo nyos szempontok
alapján értékel , illetve az arra érdemes csoportokat díjazza min ősü lt vagy a legjobbakat
kil.álóan minősült címmel. Két éwel ezelőtt
nevezett be először a Rizgetös erre a megmérettetésre. Akkor minősült az együttes .
Már folyamatban van a felkészülés az immár
kibővített csoporttal (mivel a Kraj cárkások
nagy része középiskolás lett, így mostantól ők
is felnőtt kategóriába tartoznak, ezért észszerűbbnek láttuk ezt a csoportot beolvasztani a Rizgetösbe , hogy ne két felnőtt csoportot tartsunk fenn, hanem egy népeset) az idei
megmérettetésre is, és reméljük, igyekezetünk és munkánk most sem marad eredménytelen .
Mivel
egyik
csoportunk
m egszűnik, újabbat szeretnénk létrehozni .
Várh atóan október vége felé kerül erre sor.
Amint pontosítjuk a dátumot, időben értesíteni
fogjuk az érdeklődőke t , körözvény útján.
Tehát táncolni l.ágyó első , második és harmadik osztályos diákok lehet lassan készülőd
ni, \árnak benneteket az oktatók: Patyerek
Csaba és Kol.ács Hanna. Október végi
műsorunkra (a műsor időpontját plakátokon
fogjuk közzé tenni) is szeretettel \árunk minden érdek l ődőt.
műsorszámainkat .

Kovács Hanna

