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Felénk az építészet nem számít
mûvészetnek. Inkább valami szükség-
szerû egzisztenciális tevékenységnek.
Úgyis, mint választási kortesfogásnak,
szomszédokat írígylésre ingerlõ
leleménynek, intellektuális virtuskodás-
nak, vagy egyszerûen a profitszerzés
manifesztációjának. De ha igazi források-
ból ihletett és azok kihívásának eleget
tevõ szellemi akarat jeleként lép elibénk,
máris rezonál bennünk... Nem tévedünk-
e, ha kultúra és természet, népiség és
intellektualizmus, hagyományõrzés és
korszerûség  vagy-vagy kategóriáiba
tuszkoljuk e mûvészetet?...

Pesti Attila építész szavai ugyan nem a XII.
Campus Építésztalálkozón hangzottak el,
hanem valamivel korábban egy kiállításmeg-
nyitón, de tökéletesen ide illenek, mert a
találkozón is ezeket a kérdéseket próbálták
többórás vitában megválaszolni a résztvevõk.
Pesti Attila, a beszélgetés koordinátora
néhány kérdéssel vezette be ezúttal a beszél-
getést, azzal hogy mi történik, ha az építész
nem megkerülni, hanem megválaszolni akarja
az építészet alapkérdéseit, egyáltalán melyek
ezek az alapkérdések, és szükség van-e
építészetre, vagy csak épület kell, vagy eset-
leg felesleges felvetni ezeket a problémákat?
Az elsõ választ Valkay Zoltán próbálta megfo-
galmazni, abból kindulva, hogy az élet mindig
egyfajta értelem felé halad, még akkor is, ha
az ellenkezõje látszik igaznak. Ilyen értelem-
ben az építészetnek, ha egyáltalán van  vala-
mi értelme, az az, hogy szebbé tegye a
környezetet és javítsa a magunk életét, más
szóval az építésznek is okokat kell keresnie
arra, hogy miért épít. 
Dr. Hovány Lajos arra kérte Istent, hogy 53
évesen 53 évesként akarjon élni. Ezek szerint
az építészet értelme, hogy megadja a választ
a feladataira.
A vidék és központ, a falu és város ellentéteit
vázolva ifj. Horváth László, a találkozó fõ-
szervezõje úgy fogalmazta meg, hogy ott,
ahol nem az üvegpalota a fontos, hanem a
csirkeól, ott az építészet nem lehet húzóerõ.
Viszont, mint mondta, a nagyváros sem idil-
likus környezet. Kérdés az is, hogy mennyire
kell idillikus válaszokat adni a problémákra és
szabad-e a mûvészet által megszólítani egy-
egy környzetet. Vagy esetleg a csend által kell
megszólítani? Hozzá kapcsolódott ismét

Valkay, azzal, hogy a
modernitás valamilyen
formában mindig az
idillre vágyott s ha az
elveszett, az annak hitt
jön vissza,  megadva az
elveszett paradicsom
idilljét, illú-zióját. Dr.
Klein Rudolf egyetemi
tanár arra hívta fel a
figyelmet, hogy a retro
állandó jelenség a
mûvészetekben is és az
építészetben is. Példa
erre a reneszánsz is, a
klasszicizmus is... Véle-
ménye szerint nem sokat
használ az építészetnek,
egészen pontosan árt is
neki, ha minden építész
elkezd filozofálni. Nem
baj, ha gondolkodik, de
csak akkor kezdjen filo-
zofálni, ha már alkotott is

valamit. Rámutatott arra is, hogy a múlt század
egy meghatározó tendenciája, miszerint a
falusi életmód az egyedül elfogadható, kezd
megváltozni s az emberek már nem menekül-
nek a nagyvá-rosokból, hanem kezdenek vis-
szaköltözni. A csend kapcsán Tóth Vilmos
annyit jegyzett meg, hogy a csend nem
semmi, hanem a harmónia, ahol az emberek
jól érzik magukat. Egy falunak még mindig
van csendje és életstílusa, ezt még mindig
nehéz megbontani. Ha valaki ilyen helyen él
és nem tud nagyvárosi lenni, akkor ebbõl akár
a maga építészetét is ki tudja alakítani.
A globalizmus térhódítása szintén olyan
témakör volt, amelyrõl számos vélemény
elhangzott, mégpedig annak kapcsán,
ahogyan ifj. Horváth fogalmazott:  az
építészeti megoldásoknak sem a csend felku-
tatását kell szorgalmazniuk.  Tóth Vilmos errõl
úgy vélekedett, hogy egyáltalán nem muszáj
mindig elfogadni az idegeneket, vagyis azok-
nak megoldásait, mert lerombolhatják az
egész közösséget. Mint hangsúlyozta, a
következõkben is az lesz az építészet
alapvetõ feladata,
hogy kielégítse az
emberek igényét.
Ugyanennek a kér-
désnek a kapcsán
merült fel az is, hogy
az építésznek hány
évre kell terveznie,
hány évig kell tartson
egy épület, annál is
inkább, mert az utób-
bi idõben az épü-
leteket nem évszá-
zadokra, hanem év-
tizedekre tervezik.
Ebben nemigen
értettek egyet. Egye-
sek szerint az a jó, ha
az építésznek még
arra is van ideje,
hogy kijavítsa épüle-
tét, vagyis nem
évszázadokban gon-
dolkodik, mások
szerint a jó épületet
le sem lehet rombolni
és példaként erre a
mostari hidat hozták
fel. Mint elhangzott,

az évszázados várakat is újjáépítik, sõt azt is
lehet mondani, hogy könnyû õket újjáépíteni,
egyrészt, mert csodálatos helyeken vannak,
másrészt, mert van lelkük, mûködõképesek a
mai napig is.
Az újabb energiaválság kapcsán dr. Fábián
Gyula rámutatott, hogy a következõ idõszak
legfontosabb kérdése a víz lesz. Aki
megoldást talál a vízhiányra, az valós emberi
szükségleteket fog kielégíteni. Véleménye
szerint a lakóterületen kívül tervezni kell a ter-
mészet behozatalát a lakóterület közvetlen
közelébe. Ilyen szempontból bírálta a szabad-
kai gyakorlatot, ami egyébként más vajdasági
városokra is jellemõ, hogy az egykori föld-
szintes házakra tervezett utcákban több-
emeletes épületeket emelnek, gyakran csak
az egyik oldalon, eltorzítva ezzel az egész
városképet. Meggyõzõdése, hogy a jövõ
nyomorának színhelyét építjük ezzel.
Alapjában egyetértett ezzel a megállapítással
Horváth Lehel is, mondván, hogy ha az utcák
másik oldalát is kiépítik, talán kapnak egy
mediterrán jelleget, de, mint hangsúlyozta, a
globalizációból keveset kellene elfogadni.
Mint hangsúlyozta, minél erõsebb lesz a glo-
balizáció nyomása egészen biztosan
ugyanolyan erõs ellenállásba is fog ütközni.
A találkozó befejezõ részben a Hegyalja
utcában ifj. Horváth László, ifj. Virág Gábor
és Sinkovics Ede, a projekt ötletgazdája
megnyitották Közép-Európa elsõ szalmaben-
zinkútját. Ezt tekintheti valaki abszurdumnak,
vagy provokatív felvetésnek is, tény azonban,
hogy a benzinturizmus magára hagyott emlék-
mûvei máris ott állnak a határ mindkét oldalán
és ugyanez a sors vár a többire is 20 - 50 év
múlva, ha kifogynak a kõolajtartalékok. Ezek
lesznek egy letûnt kor építészeti lenyomatai. A
természetes anyag használata egyfajta utalás
is a megoldási lehetõségre, de ahogyan a
megnyitón is elhangzott, a legfontosabb, hogy
olyan benzinkút legyen, ahol jól érzik magukat
az emberek, de ötletet adhat arra is, milyen
lehetne egy ideális betlehem...

PAPP Imre

A jó épületet le sem lehet rombolni

PIÓKER KÁROLY, VALKAY ZOLTÁN PESTI ATTILA ÉS
IFJ. HORVÁTH LÁSZLÓ A BESZÉLGETÉSEN.

A SZALMABENZINKÚT.
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2008. augusztus 16-tól 22-ig a XV.
Summerfest Nemzetközi Folklórfesz-
tiválon és Népmûvészeti Vásáron vett
részt a Rizgetõs táncegyüttes. A minden
évben megrendezésre kerülõ nyári fesztivál
- mely felöleli Százhalombattát, Tökölt és
Ráckevét - sajátossága, hogy  a világ
rengeteg országából érkeznek fellépõk. Az
idén jelen volt Ciprus, Egyiptom,
Ghána,Grúzia, Hollandia, India, Indonézia,

Kalmük Köztársaság, Kína,
Litvánia, Montenegró,
Macedónia, Olaszország,
Oroszország, Románia,
Spanyolország, Szerbia,
Szicília, Szlovákia, Szlovénia,
Tajvan, Thaiföld, Venezuela és
természetesen Magyarország
is. 

A tavalyi Interetno fesztiválon
a Krajcárka táncegyüttes az
arany minõsítés mellé nyerte a
százhalombattai utazást. Mivel
idõközben a Krajcárka bele-

olvadt a Rizgetõsbe, az idén ez utóbbi
képviselte Vajdaságot. A Pest megye déli
részének legnépszerûbb és legnagyobb
szabású nyári kulturális rendezvényére 16-
án, hétfõn érkezett a csoport. Nem volt idõ
tétlenkedni,  a gyors elszállásolás után
ünnepi szent mise, majd
délután Ráckevén várta fel-
lépés a csoportot. Este -
akinek mindez nem volt még

elég - a százhalombattai
Battafitben jelmezbál
fogadta az ismerkedni
vágyó fiatalokat. Másnap
alkalom adódott a helyi
strandon pihenni, majd
délután újabb fellépés
következett. Minden este
más ország mutatkozott
be, készítette el hazájá-
nak jellegzetes ételeit és
oktatta táncát. A Szent
István-napi tûzijáték elma-

radhatatlan része volt a fesztiválnak. A sûrû
program miatt gyorsan elrepült ez a pár
nap. A  zárónapon, a gálamûsor keretein
belül az összes résztvevõ ország felvonult,
és rövid bemutatójával szórakoztatta a
közönséget. A magyar táncegyüttesek
közös mûsorszámot mutattak be. A végén
a közönség gyertyát gyújtott, minden
résztvevõ ország a színpadra vonult és a
Time to say goodbye-jal búcsúztatták a
nyarat és a fesztivált. 

A Rizgetõs számára mozgalmas volt ez a
nyár is. Csantavéren a Gyöngyösbokréta
gálán léptek fel, a Vajdasági Táncház-
találkozón szerepelt a Rizgetõs és a
Garagulya 1-1 mûsorszámmal, 20-án
pedig Topolyán a Nemzetekfesztiválján vett
részt a táncegyüttes. 

Kovács Hédi

A Rizgetõs a Summerfesten!
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Az elmúlt hónapokban tíz kishegyesi utca
aszfaltozása készült el, több, mint öt kilo-
méter összhosszúságban. Ezzel 170 ház-
tartás számára vált lehetõvé a zavartalan
közlekedés. Az úthálózat felújítása
megkezdõdött Bácsfeketehegyen és
Szeghegyen is. Hamarosan mintegy tíz kilo-
méternyi útszakasz felújítása várható és
Kishegyesen még négy utca aszfaltozása -
mondta többek között Csóré Róbert kishe-
gyesi polgármester azon a sajtótájékoztatón,
amelyet a községi vezetõk, Kern Imre, a
Tartományi Nagyberuházási Alap igaz-
gatóhelyettese és Duško Dražiæ, a Vojput
szabadkai részlegének vezetõje tartottak,
miután megtekintették a már befejezett
útszakaszokat és a folyamatban levõ
építkezéseket.
A vendégeket és a sajtó képviselõit elsõként
Pál Károly, a képviselõ-testület elnöke
üdvözölte, hangsúlyozván, hogy a község az
eddig említetteken kívül még húsz projektu-
mot adott át jóváhagyásra a különbözõ
intézményekhez. Az eddigi beruházások,
mint mondta, alapvetõen két irányban foly-
tak. Az egyik a község polgárai élet-
minõségének emelése, mint amilyen az utak
építése, a vízhálózat és a leendõ csator-
nahálózat kiépítése, a másik pedig a gaz-

daság infrastruktúrájának meg-
teremtése, mint amilyen a kishe-
gyesi téglagyár bekötõútjának,
vagy az ipari park útjának,
vízvezeték és villanyhálózatának
kiépítése. Olyan beruházások
következnek, amelyeknek meg-
valósításához már nemcsak a
tartományi és a szerbiai
intézmények támogatása,
hanem a nemzetközi támogatás
és segítség szükséges.  Kern
Imre arra emlékeztette a jelen-
levõket, hogy a Tartományi
Nagyberuházási Alap  fennál-
lásának mindössze másfél éve
alatt nem kevesebb, mint 35 mil-
liárd dinárt  ítélt oda mintegy
1200 tartományi projektumra,
amelyeknek kivitelezése túl-
nyomó részt megkezdõdött

egyes esetekben pedig be is fejezõdött. Az
edig elvégzett munka értéke mintegy 5 mil-
liárd dinár. 
- Kishegyes község esetében 46 tervet
hagytunk jóvá,  amelynek összértéke 365
millió dinár. Meg vagyok gyõzõdve róla, hogy
ez egy sikertörténet kezdete, amelynek foly-
tatása is lesz, hiszen olyan emberek kerültek
a vezetõségekbe, akik ezeket a terveket
meg is tudják valósítani. A beruházások egy
részét az Alap még nem tudta kifizetni, ezért
külön köszönettel tartozunka Vojputnak,
hogy ebben a formában is támogatta az Alap
és a községek munkáját is - mondta Kern
Imre, egyetértve Pál Károllyal, hogy külön
jelentõséggel bír, sõt példaértékû a bács-
feketehegyi evangélikus templom felújítása
és javasolta azt is, hogy minden objektumon
el kell majd helyezni egy táblát, hogy az
utókor pontosan tudja, ki mindenki járult
hozzá a közösség fejlesztéséhez.
Duško Dražiæ azt hangsúlyozta, hogy
szívesen dolgoztak a községben, elsõsorban
azért, mert a vezetõség igen agilis volt a ter-
vek megvalósítását illetõen, de nem kevésbé
azért is, mert maga a lakosság is példás
türelemmel és vendégszeretettel fogadta a
vállalat dolgozóit.

A községi szervek megalakítását és a tiszt-
ségekre való kinevezéseket kellett volna a
második ülésén befejeznie a kishegyesi
községi képviselõ-testületnek, amelyen  Pál
Károly elnökölt, de a tervezett munka csak
részben sikerült. A Községi Tanácsot nem
teljes összetételben megválasztották, az
alpolgármesteri tisztségre azonban a
Demokrata Párt képviselõi csoportja nem
tett ajánlatot így ez a választás továbbra is
várat magára. 
A vita már a napirend meghatározása körül
kialakult, a demokrata képviselõk ezúttal is
a választások elodázását kérték, mondván,
hogy a megbeszélések a Demokrata Párt
és a Magyar Koalíció között nem értek
véget. Mint mondták, követeléseik korrek-
tek, de helyi szinten nem tudtak meg-
egyezésre jutni, s ezért meg kell várni a két
párt vezetõségeinek álláspontját. A
radikálisok azt javasolták, hogy vitassák
meg a Njegoš munkásainak megsegítését
a birtok eladási bevételébõl s mivel a több-
ség egyik javaslatot sem fogadta el, a
radikálisok kivonultak, a demokraták viszont
ezúttal is úgy döntöttek, hogy nem vesznek
részt a testület munkájában. Az ülés foly-
tatásában elfogadták két képviselõ mandá-
tumának megszûnésérõl szóló határozatot
és elfogadták két új képviselõ mandátumá-
nak megerõsítését. Csóré Róbert pol-
gármester lett, ifj Juhász Bálint pedig a pol-
gármester tanácsosa s e két tisztség nem
egyeztethetõ össze a képviselõi mandátum-
mal. Helyükbe a Magyar Koalíció két
képviselõje, Lengyel Andor és Mohácsi
Zoltán került. Õk ketten, valamint az elsõ
ülésrõl távol maradt Kerepes Erzsébet a
választást követõen letették a hivatali esküt.
A  községi tanácsot is megválasztották,
egészen pontosan annak hét tagját azzal,
hogy a demokraták képviselõit késõbb
választják meg. A tanács tagjai: Lódi
Gáspár, Linka B. Gabriella, Hallgató
Sándor, Orosz Kálmán, Petar Pejoviæ,
Željko Kalušeroviæ és Virág Teréz.
A testület megjegyzések nélkül elfogadta a
tavalyi évi költségvetés zárszámadását,
amelyet még június közepén el kellett volna
fogadni, de a választások miatt ennek a
követelménynek senki sm tudott eleget
tenni. Az adatokat megküldték a pénz-
ügyminisztériumnak, a képviselõ-testület
határozatát pedig utólag mellékelik majd
hozzá. Az ülésen több bizottság is alakult,
Bíró Anikó elnökletével megalakult a
köszég alapszabályának kidolgozásával
megbízott testület, Pál Károly elnökletével
a mezõgazdasági területek felhasználásá-
nak tervét kidolgozó bizottság, Danilo
Daboviæ vezetésével pedig az elõbb
említett terv ellenõrzését végzõ bizottság.

Továbbra sincs 
alpolgármester Folytatódik a sikertörténet

JÖVÕBE MUTATÓ TERVEK.
A KISHEGYESI BERÉNYI-HÁZ ÉPÍTKEZÉSÉN.

HOL HIT, OTT BÉKE.
A BÁCSFEKETEHEGYI EVANGÉLIKUS TEMPLOMBAN.
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Egy számítógépet, a község ajándékát adott át Csóré

Róbert polgármester és Pál Károly, a községi-képviselõ

testület elnöke Kovács Zoltánnak, a kishegyesi rendõrál-

lomás parancsnoki tisztjét ellátó parancsnokhelyettes-

nek. Az ajándékkal a község, mint a polgármester

hangsúlyozta, segíteni próbál a maga körülményei

között, hogy javuljon mûszaki-informatikai felkészült-

sége, amelyre elsõsorban a már folyamatban levõ új iga-

zolványok és útlevelek  kiadása során van szüksége.

- Én már rendelkezem új igazolvánnyal és remélem, hogy ez az ajándék

is felgyorsítja az ügyintézést. Számunkra azonban az is fontos, hogy az

ügyintézést a polgárok anyanyelvükön is végezhessék, vagyis, hogy a

rendõrség összetétele nemzetiségi és nemi szempontból is sokkal ked-

vezõbb legyen -mondta Csóré Róbert.

Az ajándékot megköszönve Kovács Zoltán parancsnokhelyettes

elmondta, hogy laptopról lévén szó, vagyis hordozható, különösen a

továbbképzéseken veszik majd a hasznát. Reményét fejezte ki azzal

kapcsolatban is, hogy a legutóbbi pályázatot követõen némileg változik

majd a rendõrség összetétele is.

- Tegnap lezárult a jelenkezési határidõ s mivel a kérvények rajtunk

keresztül mentek tovább, elmondhatom, hogy szép számban

jelenkeztek rendõriskolába a községünkbõl is. Jó lenne, ha több embert

vennének fel errõl a területrõl is, mindenekelõtt azért, mert jobban

ismerik a terepet, mint azok, akik naponta utaznak Kishegyesre. Az

állományunk egyébként nincs feltöltve, tehát van lehetõség arra, hogy

helybelieket is felvegyenek. Tény viszont, hogy mindössze 120 férfit és

30 nõt vesznek fel az iskolába. Az új dokumentumok kiadásával kap-

csolatban el kell mondanom, hogy az igazolványok egy hét vagy tíz nap

alatt elkészülnek, ezzel szemben az új útlevelek kiadása sokkal több

idõbe telik - mondta Kovács Zoltán.

A rendõrséggel való együttmûködés szükségét emelte ki Pál Károly is.

- Az önkormányzat hosszú évek óta követeli, hogy a községbe

helyezzenek magyarul tudó rendõröket. Jelenleg például csak hárman

beszélnek magyarul. A választásokat követõen a Magyar Koalíció azzal

a szándékkal  alakított ki együttmûködést az SZSZP-vel, hogy a belügy-

minisztériumon keresztül odahathasson, hogy legyenek magyarul tudó

rendõrök és magyarul beszélõ hivatalnokok, hogy a polgárok köny-

nyebben intézhessék ügyeiket. Ugyanez vonatkozik a tûzoltóságra is,

mert ez esetben is az az érdekünk, hogy a tûzoltók jól ismerjék a

terepet. Lényegében ezt várjuk el az együttmûködéstõl, és a részünkrõl

a hasonló gesztusoknak, mint a mai folytatása lesz, mert mindenekelõtt

az a célunk, hogy olyan állapot alakuljon ki amelyben a polgár bizalom-

mal fordul a rendõrséghez -mondta Pál Károly.

Fókuszban: a közbiztonság
Szélmalomharc
Panaszkodik a mezõõr, hogy kilátástalan a harcuk a
„mezei szarkák” ellen. Korábban megpróbálták kiját-
szani õket, az egyik csapat egyik, a másik pedig az
ellenkezõ irányba indult. Folyt valami taktikai játék,
amelynek alapvetõen az a lényege, hogy a terméssel
teli határ vámszedõi mégiscsak tisztában voltak tet-
tükkel, vagyis azzal, hogy amit tesznek, az nem szabá-
lyos, sõt nem törvényes.
Mára sajnos változott a helyzet. Mondhatnánk  azt is,
hogy a társadalom nagyon mély erkölcsi válságának
jele, ha a bûn, a szabálytalanság, a vétség nyilvánossá
és elfogadottá válik. Márpedig esetünkben éppen errõl
van szó. A tolvajok egyszerûen ma már nem félnek.
Csoportokba verõdve járják a határt, fel is vannak
fegyverkezve ha kell (husángokkal és egyéb
eszközökkel mindenképpen), és természetesen nem
félnek. Egyszerûen azért, mert többen vannak és min-
denkinek ellátják a baját, aki útjukba áll. Más szóval, a
tolvajok most már nem is félnek, tudják ugyan, hogy
nem törvény szerint cselekszenek, de ez alapvetõen
nem zavarja õket. Lehet, hogy nem is a törvénynek,
csak a végrehajtásáról szóló rendeletnek van egy
olyan függeléke, amely szerint a rendõrség -  több
tízezer dináros eseten kívül - nem köteles beavatkozni.
És elsõsorban az a baj, hogy nem is hajlandó. A
szegény ember számára a filléres bicikli is érték, és
annak, akinek csak néhány hold vagy hektár a va-
gyona, a kocsideréknyi kukorica is jelenthet megél-
hetést. Más szóval, ha az állam esetleg úgy gondolja,

hogy mégiscsak szemet kell hunynia az úgynevezett
„megélhetési” bûnözés, magyarán a lopás felett, mert
ez jelenti a szociális békét, akkor miért nem gondolja
azt, hogy a termés megtartása legtalább olyan „megél-
hetési” kérdés, mint annak,  aki ellopja azt!!!
Az egész csak annak a törvénymegvalósítási utasítás-
nak a tarthatatlanságára szeretne rámutatni, amely
állítólag a rendõrséget védi (nem tudni kitõl is), s amely
szerint a rendõröknek nem kötelezõ intézkedniük, ha a
kár összege csekély. Valójában ez az igazi gond, hogy
az emberek úgy érzik, a rendõrség magát védi azzal a
rendelkezéssel, hogy nem köteles beavatkozni a
„tyúkperekbe”, vagyis nem kell foglalkoznia a pitiáner
dolgokkal, mert ez azt jelenti, hogy valójában nem
foglalkozik azzal, ami a polgárok gondja. Nyilvánvaló,
hogy nemcsak a nagy ügyek jelentik a helyi rendõrség
dolgát, sõt helyben talán sokkal fontosabb  lenne az
úgynevezett apró ügyek olyan  rendezése és kezelése,
ami legalább a látszatát kelti annak, hogy a rendõrség
alapvetõen a polgárt és természetesen nem a tolvajt
védi. Senki sem mondhatja azt, hogy egy almáért
szabad legyen lelõni bárkit, aki megjelenik a tulajdon-
odon, de ha a betörõnek van több joga ilyen esetben,
akkor nyilvánvaló a társadalom szándéka: szemet akar
hunyni az ilyesfajta „jövedelemszerzés” felett.
Talán mégis jobb lenne elgondolkodni a szlovák
példáról, amely az amerikai gyakorlatot vette alapul és
akit e törvények szerint más tulajdonában találtak,
annak nem sok joga akad. Valóban nem a megtorlás
miatt, hanem a vagyon védelme miatt. Mégis non-
szensz, ha valakinek hivatlanul is több joga van az
udvarodban, mint neked magadnak.

A olcsó repülõjegy ára
Az idegenforgalmi idény gyakori hírei közé tar-
toznak azok, amelyek arról szólnak, hogy
egyik-másik utazási iroda éppen a szezon kel-
lõs közepén jelent csõdöt, cserben és fõleg
külföldön hagyva utasait, nyaralóit. Ilyen
példákért azonban nekünk sem kell a szom-
szédba mennünk. Nemrégiben panaszolta el
esetét Rózsa Ilona nyugalmazott pedagógus,
akinek jogerõs bírósági ítélet is van már a
kezében, de még mindig csak reménykedhet
abban, hogy  egyszer megkapja pénzét.
Két évvel ezelõtt októberben értesítette
Amerikában élõ lánya, hogy egybekelnek
barátjával, s az esküvõt 2007 májusára ter-
vezik. Természetesen azt várta, hogy édesany-
ja is jelen legyen az esküvõn, aki el is kezdte
az elõkészületeket és érdeklõdni kezdett
affelõl, hogy hol lehetne legolcsóbban be-
szerezni a repülõjegyet. Mivel az irodáknak
megadta telefonszámát novemberben, néhány
napra az érdeklõdése után visszahívták az
egyik szabadkai idegenforgalmi irodából, hogy
még egy-két napig alig hatszáz euróért is meg
lehet kapni a repülõjegyet Phoenixbe, de
azonnal meg kell venni, mert késõbb már jóval
drágább lesz. Még azt is ajánlották, hogy
amennyiben nem tud elmenni Szabadkára, õk
helybe jönnek a jegy áráért. Rózsa Ilona elfo-
gadta az ajánlatot és fizetett, és úgy gondolta,
ez megoldódott, elkezdõdhet a vízum körüli
utazgatás, amit maga is hosszadalmasabbnak
gondolt. Igaz, mivel már járt az Egyesült Álla-
mokban, bizakodott benne, hogy talán  köny-
nyebben megkapja a beutazás lehetõségét az
Államokba. Márciusban meg is lett a vízum s
kérdezõsködni kezdett az utazási irodánál,
hogy mikor veheti fel a jegyet. Mint mondja,

mindig a következõ hétre ígérték, s halogatták
még április közepén is, ezért április 16-án
lánya megvásárolta neki a jegyet, ami ezúttal
már jóval többe, 2301 dollárba került. 
Beszélt az irodával is, ahol azt az ígéretet
adták, hogy visszafizetik a jegy árát, de a mai
napig nem tették meg. A követelése az iroda
felé tehát e 2301 dolláron kívül az a 680 euró
is, amit novemberben fizetett  be az olcsó
repülõjegy reményében. 
Amikor visszajött Amerikából, az iroda újra
halogatta a kifizetést, így kénytelen volt
bírósághoz fordulni. Az ügyben hamarosan
meg is született a jogerõs ítélet, amely
elmarasztalta a szabadkai irodát, csakhogy az
ezután sem fizetett és ezért újabb, ezúttal
végrehajtási pert kellett indítani. A perkölt-
ségeket, mivel õ perelt, neki kellett állnia s
ezen a címen is többezer dinárt fizetett ki, nem
is szólva az ügyvédi költségekrõl. Az összeg
tehát folyton duzzad, de reméli, hogy talán
szeptemberben vége lesz ennek a rémálom-
nak, hisz szeptember 20-ra tûzték ki a végre-
hajtási per idõpontját. 
Nemrégiben Radovan Jelašiæ, a Nemzeti
Bank elnöke egy interjújában azt mondta,
menekülni kell abból a bankból, ahol azt
mondják, hogy csak egy-két nap lehetõség
van még arra, hogy nagyon kedvezményes
ügyletet kössön az ügyfél, viszont azonnal
pénzt kérnek tõle. Úgy látszik ugyanez
vonatkozik az utazási irodákra is. Mint Rózsa
Ilona mondja, akkor kellett volna neki is gyanút
fognia, amikor egyedüli lehetõségként ajánlot-
ták neki a vásárlást és még arra is hajlandóak
lettek volna, hogy Kishegyesre jönnek a
pénzért. Esetét is azért mondta el, hogy
figyelmeztessen másokat ezekre a veszé-
lyekre.

JOBB, MINT A PISZTOLY.



5

Hol vesztegeljenek?
A Kúlai úti lakosoknak idõnként sok bosszúságot
okoznak a téglagyári berakodásra váró teherautók

Annak idején, amikor csõdbe ment és teljesen leállt a
téglagyár, a helybeliek túlnyomó része azért szurkolt, hogy
mielõbb új gazdára találjon, aki majd sikeresebben tudja
mûködtetni, mint ahogyan azt a korábbi vezetõk tették. És
így is lett. Az elsõ tulajdonos nemcsak a megvételrõl,
hanem a fejlesztésrõl is gondoskodott és komoly tar-
tományi támogatással sikerült némileg felújítania a gépek
egy részét. 
A termelés a  régi szinten kezdett mûködni, de az
értékesítéssel nagy bajok voltak és a blokktéglák nagyobb
részét a gyárudvarban kezdték felhalmozni. Ha tudjuk,
hogy napi húszezer egységet gyártanak le a jelenlegi

technológiai lehetõségek szerint, akkor
nyilvánvaló, hogy a döcögõ értékesítés
miatt gyorsan megtelt a gyárudvar sõt
még az utca túloldalán levõ gyártelületre
is jutott bõven.
Az újabb tulajdonos, a Wienerberger a
jelek szerint nemcsak a termelést tudja
még hatékonyabbá tenni, hanem piacot
is talált a termékeknek és nap mint nap
azt tapasztalják  a falubeliek, hogy egyik
blokktéglával megrakott teherautó a
másikat követi, s ennek nyilván örülni
kell, hiszen mégis az a legfontosabb,
hogy 70 - 80 család megélhetése válik
mind biztosabbá.
A komolyabb értékesítés azonban fel-
vetette ismét azt a régi problémát, ame-
lyet annak idején a Kúlai út lakói vetettek

fel a legjobb idõkben, amikor sorba kellett állni
a blokktégláért, hogy ti. a teherautók sora nem
kis gondot okoz. A napokban panaszkodott
egyik kúlai úti, hogy nemrégiben csak a szom-
széd elõtt tudták letúrni a neki a megrendelt
szenet, mert elõtte egy teherautó állt és nem
találták meg a gazdáját. Nem kis erõfeszítésébe
tellett, hogy partnak felfelé betalicskázza a téli
tüzelõt. De, mint mondja, ez talán a legkisebb
bosszúság. A sokal nagyobb baj az lenne, ha
netalán a mentõknek kellene valamelyik házba
gyorsan bejutniuk, vagy netalán tûz ütne ki. A
teherautók miatt megközelíthetetlenek az
épületek, hisz a kocsisor többszáz méteres.
Nem is mernek a télre gondolni. Tudják ugya-
nis, hogy akkor a sofõrök órákig kénytelenek
járatni gépeiket, hogy melegen tartsák a
vezetõfülkét. Éjnek idején is begyújtják õket

idõnként, tehát dübörögnek a motorok.
Korábban egy kiskocsma volt a közelben és ez sokmindent
megoldott. Azt például, hogy nem kellett járatni a
motorokat, mert az emberek a vendéglõben megmeleged-
hettek, beszélgethettek, egyszóval eltölthették idejüket a
berakodásra várva. Nem is szólva arról, hogy legközön-
ségesebb szükségleteiket is elvégezhették. Sajnos van rá
példa, hogy most jármûveik tövében végzik el ezt, így nem
véletlen az ott lakók panasza. 
A napokban többször is leelenõriztük mekkora a kocsisor
a gyár elõtt de egy alkalommal sem volt túl hosszú. Ennek
ellenére valóban igaz hogy idõnként megnövekszik a szá-
muk, s akkor valóban nehéz közlekedni a Kúlai úton. Ha
már vendéglõt a közelben nem érdemes állandóan
mûködtetni, talán a gyárnak kellene  gondoskodnia egy
olyan helyiségrõl, ahol a várakozó sofõrök kulturált
körülmények között tölthetik el a várakozási idõt.

Végveszélyben a
Pecze kastély
Ismeretlenek bontják a Kishegyes 
jelképének számító épületet

Az 1923-ban épült Pecze kastély nem képvisel
különösebb építészeti remeket, sõt, ha szigorúan nézzük,
akkor nem is kastély. Viszont ha földfalú házakban élõ,
földmûves õseink szemével nézzük, akkor az egykoron
toronyszobával is rendlekezõ épület valóban kastélynak
tûnik.

A II. világháborút követõ államosítással kezdetét vette a
Pecze kastély lassú pusztulása, ami napjainkban sajnos
a vége felé közeledik. Az épület számtalan funkciót töltött
be a kommunizmus ideje alatt, 1956-ban még
menekültábor is volt, de az idõk során kevés gondot
fordítottak rá, és amit csak lehetett, azt elvitték. Viszont
kishegyesi emberek számára a kastély mindig is érzelmi
értéket jelentett, egy olyan tündérvilágot, ami talán
sohasem létezett. Több kísérletet is tettek az épület meg-
mentésére, de az egykori vezetés hajthatatlan volt,
inkább hátat fordítottak és hagyták, hogy magánzók
fölverjék a parkettás padlót, leszereljék a központi fûtést
és a vízvezetékeket, elhordják a cserepeket, a
gerendákat, majd a téglák nagy részét is.

A 90-es évekre már csak a padló, az alatta rejlõ
pince és a csonka torony maradt meg. A 2000-es
évek elején egy magánvállakozó még kísérletet tett a
kastély megmentésére, de az igen magas felújítási
költségek miatt ez a próbálkozás is nagyon hamar
kudarcba fúlt. Az épület állapota azóta többé-kevés-
bé változatlan, noha idõközben a vadász egyesület
birtokából a kastély a téglagyár új tulajdonosának, a
Wienerbergernek a kezébe került.
A viszonylag pusztulásmentes idõszak után, augusz-
tusban a meglévõ falakat, és a pince tetejét is
elkezdték szétverni.
Csóré Róbert polgármester az eset kapcsán tárgyalt a
jelenlegi tulajdonossal, és kiderült, hogy nem õk bont-
ják a Pecze kastélyt. Amint azt a polgármestertõl meg-
tudtam, a Wienerberger földkitermelés céljából
vásárolta meg ezt a területet, ami körülbelül 300
méterre van a jelenlegi kitermelési résztõl. A téglagyár
vezetése is tudomást szerzett a pusztításról, és olyan
információik vannak, hogy a rombolást lovaskocsisval
közlekedõ ismeretlenek követték el. A téglagyár
illetékesei utasították a saját biztonsági embereiket,
hogy figyeljenek oda a kastélyra, de a távolság miatt
nem valószínû, hogy ennek hatása is lesz.

Az épület magmaradásának szempontjából komoly gondot
jelent az is, hogy a Pecze kastély nem lett védetté nyil-
vánítva. A Wienerberger hajlandó meghagyni a kastély
körüli területet, és megtenni a megfelelõ lépéseket az
épület konzerválásának érdekében, amennyiben az épület
védett, de sajnos nem ez a helyzet. 
Jó hír, hogy szeptemberben nem történt újabb rombolás,
de az enyészetnek és a tolvajok kegyeinek kiszolgáltatott
épületet valójában már senki sem védi a pusztulástól, csak
a szentlélek.
Korábban volt egy fura elképzelésem, hogy Hegyes sorsa
összefügg a Pecze kastély sorsával. Ha az felvirágzik,
akkor a falunk sorsa is jóra fordul. Hát, a kastély nem virág-
zott fel, s hogy mi lesz a falunk sorsa, az majd kiderül.

Lakatos János

FÛRE HAJTANI TILOS!
A KAMIONOK KEMÉNYRE TAPOSTÁK AZ ÚT SZÉLÉT.

NEM ILYEN FORGALOMRA SZABTÁK EZT AZ UTCÁT.

MÁR SEMMI SEM SZENT.

AMIT NEM TETT MEG A SZOCIALIZMUS, 
MEGTESZI A KAPITALIZMUS.
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A kishegyesi Ifjúsági Iroda az Ifjúságügyi és
Sportminisztérium támogatásával több
hónapon át tartó hétvégi képzéssorozatot
kezdett az ifjúsági aktivisták számára. A nyáron
kezdõdött szemináriumon elõször ifj. Juhász
Bálint köszöntötte a pályázatra jelentkezõ fia-
talokat, rámutatván, hogy a képzés néhány
hónapig tart s utána a résztvevõk az ifjúsági
iroda munkatársai lesznek önkéntes alapon.
Minden jövõbeli aktivitás tõlük fog függni s annyi
idõt szánnak majd erre a tevékenységre,
amennyi idõt szükségesnek tartanak. A fiatalok
elõször öt hétvégén át egynapos tréningeken
vesznek részt, majd ennek befejeztével tapasz-
talatszerzés céljából ellátogatnak a szabadkai
és az újvidéki ifjúsági irodákba és megis-
merkednek azoknak munkájával. Az Ifjúságügyi
és Sportminisztérium részérõl Ivana Koprivica
köszöntötte a fiatalokat, rámutatván, hogy a vál-
lalásuk alapján elsõsorban tõlük függ majd a
fiatalok helyzetének javítása ebben a
környezetben. Mint ismeretes, létezik nemzeti
ifjúságpolitikai stratégia, hasonló stratégia
született tartományi szinten is és ezeket lebont-
va a községi akcióterv is létrejött. Ezek az
ifjúság helyzetében bekövetkezõ változások
feltételei, mert minden akció, amit ez a csoport
a helyzet javítása érdekében elindít, az
bizonyára hozzá fog járulni ahhoz, hogy lépés-
rõl - lépésre javuljanak a meglevõ állapotok.
A fiatalok egy csoportja  2008. áprilisa és
augusztusa között készítette el a Helyi Ifjúsági
Akciótervet, az Ökumenikus Szeretetszolgálat
és a Tartományi Sport és Ifjúsági Titkárság
támogatásával és az Ifjúsági Iroda koordinálásá-
val. A tervet a rendelkezõ jogszabályok
értelmében a képviselõ-testület fogadja el s
ekkor válik a község hivatalos dokumentumává.
Az elfogadása elõtt azonban közvitára is bocsá-
tották a tervet.
- A dokumentum azzal a céllal készült el, hogy
hozzájáruljon a községben élõ fiatalok
helyzetének javításához, oly módon, hogy
megteremti a lehetõséget a fiatalok prob-
lémáinek átfogó megközelítésére és
intézményes alapot nyújt az ifjúsági munkához,
lehetõséget teremtve, hogy minden érdekelt fél
bekapcsolódhasson a munkába. Annak
érdekében, hogy minnél megalapozottabb
dokumentumot fogadhasson el Kishegyes
község képviselõ-testülete, és annak
érdekében, hogy a terv kidolgozásának folya-
mata  átláthatóvá legyen , a kishegyesi Ifjúsági
Iroda közvitát szervezett 2008. augusztus 8. és
22. között. A közvita során elbárták az érdekelt
felek észrevételeit és javaslatait.
A dokumentum elérhetõ az Ifjúsági Irodában
(Kishegyes, Fõ utca 32, 31-es iroda) és a helyi
közösségek irodáiban (Kishegyes, Szeghegy
és Bácsfeketehegy), valamint az Ifjúsági Iroda
honlapján (www.kishegyesyouth.org) és a
község településeinek honlapjain (www.kishe-
gyes.org, www.feketics.com). Az észrevé-
teleket írásban, elérhetõséggel együtt az
Ifjúsági Irodában, címen várják, elektronikus for-
mában az office@kishegyesyouth.org e-mail
címre lehet küldeni. A dokumentumot várhatóan
szeptemberben fogadja el a képviselõ - testület,
a megvalósításra 2008 - 2011 idõszakban kerül
sor.

Amennyit teszünk - 
annyival jobb lesz!

Valószínûleg kevesen tudják, hogy
Kishegyesnek nem kevesebb, mint
tizennégy közúti és gyaloghídja van,
többségük még a múlt század elején
épült, állandó karbantartásra szorul és
állagából adódóan nem nyújt kellemes
benyomást. Holott a hidak megtekintése
akár attrakció is lehetne. Az építészet
alapkérdésein túl az idei XII.Campus
Építésztalálkozó fiatal résztvevõi dr.
Hovány Lajos vízmérnök vezetésével
ezért körüljárták a hidakat, hogy a
helyszíni szemlét követõen ötleteket
adjanak a helyi vezetésnek az állag
megõrzésére és az esztétikai benyomás
javítása érdekében. A tapasztalatokról a
csoportvezetõn kívül Firic Noémi fiatal
bácsfeketehegyi építésszel is beszélget-
tünk.
- Mind a tizennégy közúti és gyaloghidat
hidat megtekintettük a helybeli Novák
Attila vezetésével. A csapatban tíz
építész  és Cseh Attila statikai mérnök
volt. Összegezve megállapítottuk, hogy
a hidak többsége esetében szemmel
látható a támfalprobléma. Nyilvánvaló
tehát, hogy annak idején nem megfelelõ
téglából építették õket. Erre
megoldásként javasoljuk a 8 - 10 cen-
timéter vastag fagy-
álló könnyûbeton
bevonatot, mert ez
megállítja a további
szétfagyást. Több
esetben észleltük
azt is, hogy a
hidaknál kimaradt
az úgynevezett ráve-
zetés, vagyis az a
rész, amely a hidról
és a környékérõl
elvezeti a vizet. A
Vasút utcai híd
esetében is, de
másutt is tapasztal-
tuk, hogy kimarad-
tak a híd szélérõl a
csurgatók, vagy
vízelvetõk, így a
csapadék alámos-

hatja  magát a hidat is.
Mindegyik esetben nagy
figyelmet fordítottunk a
biztonság kérdésére,
különösen a gyaloghi-
daknál. A karfák minden-
hol átláthatóak, ami nem
a legjobb megoldás -
mondja Hovány Lajos.
A legolcsóbb megoldás
ez esetben Firic Noémi
szerint a futónövé-
nyekkel való befuttatás,
sõt a csurgatókat
lehetne virágcsere-
pekkel kombinálni s így
az esztétikumon is jelen-
tõsen lehetne javítani.
- A karfák is komoly gon-
dokat okozhatnak.

Többségük, mint megtudtuk 1951-ben
készült, van közöttük teljes egészében
téglából épített tömör fal, vagy téglából,
kõbõl épített oszlopok, vascsöves kor-
láttal. A tömör falakkal az a baj, hogy
évrõl - évre javítani kell õket, az utóbbiak
esetében pedig az a legyakoribb problé-
ma, hogy a vasrudakat nem jól kötötték
be az oszlopokba. Több esetben
tapasztaltuk, hogy a gyalogosok a közúti
hídon járnak és ez természetesen nem
szerencsés megoldás. A korlátok
esetében az is gond, hogy látszik a víz
és a tériszonyban szenvedõknek ez
komoly gondot okozhat - magyarázza dr.
Hovány.
A korlátok  változatos kiképzésére Firic
Noémi több esetben a boltíves
megoldást javasolja . Mint mondja alul
szinte mindegyik boltíves és ezt a formát
a karfára is át lehetne vinni és ki lehetne
alakítani téglából és fából is. Biztonsági
okokból is fontos lenne a karfáktól a
telekig (ahol nem ez a helyzet) lezárni a
teret például élõsövénnyel, vagy beton-
vashálóra felvezetett borostyánnal.
Javaslataikat eljuttatják a helyi vezetés-
nek.

Kishegyes hídjai

FALUNK LÁTVÁNYOSSÁGA LEHETNE.

VERBÁSZI ÚT.
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A dûlõutak rendezése
Az aratást követõen lassan számítani lehet arra, hogy a község
is megkapja az állami földek bérlésébõl származó bevétel
ráesõ részét és fel is használhatja azokra a célokra, amelyeket
a törvény meghatároz. Kishegyesen még nem született dön-
tés arról, hogy a pénzt mire fordítsák.
- A törvény értelmében a bevétel 30 százaléka a községet, 30
százaléka a tartományt és 40 százaléka a köztársaságot illeti
meg. A községre esõ rész felhasználásáról a községi
képviselõ-testület hoz majd döntést, valószínûleg õszi ülé-
seinek egyikén. A törvény értelmében ezt a pénzt kizárólag  a
határ redezésére, a dûlõutak járhatóságára és komaszációra
lehet költeni. Mindkettõre nagy szükség lenne a községben. A
komaszációra különösen a bácsfeketehegyi határban, ahol
egyáltalán nem végeztek ilyen munkát s nemcsak az a baj,
hogy hihetetlenül felaprózódtak a parcellák, hanem az is, hogy
rendezetlenek a tulajdonviszonyok, különösen azon földek
esetében, amelyeket az egykori birtok cserélt el a termelõkkel
az összefüggõ táblák kialakítása érdekében - hallottuk Bácsi

Gábortól, a községi gazdasági és mezõgazdasági osztály
vezetõjétõl.
A másik lehetõségre, a dûlõutak rendbetételére és járhatóvá
tételére szintén nagyon nagy szükség lenne a község mind-
három településének határában.
- Sajnos mindenütt nagyon elharapódzott az utak kiszántása s
ez ellen csak úgy lehet tenni, ha szabályosan kialakítjuk
azokat, hogy elvezesék a csapadékot és rendszeresen kar-
ban tartjuk azokat. Ez esetben ugyanis azonnal látszana, ha
valaki beleszánt az útba. Nemrégiben Kucorán jártunk, ahol
ezt nagyon szépen megoldották, a dûlõutak olyan ren-
dezettek, hogy 80 kilóméteres sebességgel is lehetett
közlekedni rajtuk. Nemigen szántanak bele az útba, de nem-
csak az 5000 dináros büntetés miatt, hanem, mert szégyen-
nek is számít. Ugyanitt tapasztaltunk még egy nagyon hasznos
dolgot: térképet készítettek a határról és határrészenként egy
egy betûvel és számmal jelöltek minden utat. Ez különösen a
mezõõröknek, a tûzoltóságnak és a rendõrségnek a dolgát
könnyítené meg, de nyilván a termelõk tájékozódását is. Nem
egyszer fordult már elõ, hogy tûzesetet próbáltam magam is

bejelenteni a határban , de nem tudtam megmagyarázni,
hogy hová mennjenek, mert egymás közt a helybeliek még
eltájékozódnak valahogy olymódon is, hogy XY volt
tanyájának dûlõjén, de a fiatalabbaknak is mind nehezebb
az effajta tájékozódás, hát még annak, akik nem is hely-
beliek - mondja Bácsi Gábor.
A konkrét javaslat, amely magába foglaná már a számada-
tokat is, vagyis a költségeket, még nem készült el. Egy
próbát már csináltak és a szeghegyhez közeli kishegyesi
határban egy dûlõutat megjavítottak. Másrészt azt is tudni
kell, hogy a községbe befolyó 30 százalék, még ha évekig
is gyûjtenék, nem lenne elegendõ akár egy kataszteri
község komaszációjára sem, vagyis a döntés meghozata-
lakor figyelembe kell venni, hogy egy ilyen méretû munkát
csak tartományi és köztársasági segítséggel tudnak
elvégezni.

Továbbra is tilos 
a tarlóégetés
Az aratás befejezõdött és ezzel az általános tûz-
gyújtási tilalom is, ami nemcsak a határra hanem a
településekre is vonatkoztak, vagyis a szabadban, a
kertben sem volt szabad tüzet rakni. A régi rossz
szokás szerint sokan erre várva meggyújtották a
szalmát, hogy könnyebb legyen felszántani a tarlót.
Úgy látszik sokan azt hiszik, hogy a tûzgyújtási
tilalom elmúltával szabadon csinálhat bármit az
ember. A tarlóégetés azonban továbbra is szigorúan
tilos, törvény tiltja.
- Az emberek leggyakrabban azért gyújtják meg a
szalmát, mert sajnálnak a munkálatokra még néhány
liter  gázolajat, hogy letaruppolják. Ez esetben ugya-
nis szépen eldolgozható lenne. A törvényes rendelkezés is
azért született meg, mert a tûz nagyon nagy károkat okoz.
Legtöbbször a tarlók mellett levõ kukoricákban, napraforgó és
szójatáblákban, valamint más haszonnövényekben esik nagy
kár. Minden évben elõfordul ezzel kapcsolatban valamilyen
peres eset. Sajnos az idén is volt rá példa Szeghegyen. A
meggyújtott tarló miatt leégett Vladimir Balaæ barackosa. A
tíz éves, legjobb termõidejében levõ gyümölcsösben 64 fa
károsult, 26 teljesen leégett, 18 félig ment tönkre, húsz fa
esetében pedig 10 százalékos károsodást állapított meg a
kárfelbecslõ bizottság. Ilyenkor gyakran esnek áldozatul a fris-
sen elültetett fák is az utak mentén s ha tudjuk hogy minden
évben hatalmas pénzeket költünk az útmenti fasorok helyreál-
lítására, akkor nyilvánvalóak ezek a károk is. Gyakran
megfeledkeznek a gazdák arról is, hogy nem csak ezek jelen-
tenek  közvetlen  kárt, hiszen égetéskor a talajban öt cen-
timéter mélységig elpusztulnak a talajbaktériumok is, éppen
azok, amelyek a lebomlást segítik elõ és ezt nem lehet mûtrá-
gyákkal pótolni - hallottuk Bácsi Gábortól, a kishegyesi
községi gazdasági és mezõgazdasági osztály vezetõjétõl.

Mint az osztályvezetõ mondja, a felügyelõségek fokozott
ellenõrzést ígérnek. Erre utasította õket a minisztérium, ami
valószínûleg nem véletlen , hiszen a korábbi környezetvédelmi
miniszter, Saša Dragin került a mezõgazdasági minisztérium
élére.
A minisztériumok fokozott határellenõrzésre hívták fel a
vadásztársaságokat is.
- Aratáskor gyakran elõfordul a vadak sérülése és az, hogy
ezután egyesek a kicsinyeket befogják, hogy otthon neveljék
fel õket. Még nagyobb veszélyt jelent - különösen a fiatal álla-
tok számára - a tarlótûz, az apró, tehetetlen madárfiókák rend-
szerint bele is pusztulnak. A magunk részérõl úgy próbálunk
segíteni, hogy ha tüzet észlelünk azonnal értesítjük a
tûzoltóságot és rendõrséget - mondja Juhász Bálint, a közsé-
gi vadászszövetség elnöke.
Az illetékesek azt javasolják, hogy tüzelés helyett munkálják el
a talajt a termelõk, mert az égetést könnyen észreveszik és
komoly büntetésekre lehet számítani. Olyan hírt is hallottunk,
hogy a verbászi községben nemrégiben egy 150 ezer dináros
büntetést róttak ki tarlóégetés miatt.

Az idõsebbek talán még emlékeznek arra,
hogy a hatvanas években egyik esztendõben
akkora volt a szárazság, hogy egy fogatos ko-
csiderékban haza lehetett hozni egy holdnyi
kukorica termését és a földmûvesek többsége
haza is hordta még szeptember elején, nehogy
a kevésben is kárt tegyenek a vadak és
madarak, meg persze az idõjárás. Arra azon-
ban valószínûleg még õk sem emlékeznek
hogy Szent István napját követõ napon  bárki is
elkezdte volna a rendes betakarítást. Az idén
Kishegyesen mégis ez történt. 
Amikor a gazdától affelõl érdeklõdtem, nem
korai-e még ez a munka, azt mondta, hogy a
kukorica gyakorlatilag beért, a csõ nedvesség-
tartalma nem haladja meg a szokásos szintet,
tehát lehet törni. Mint mondta egyébként is így
tervezte, mert látta, hogy nem lesz elegendõ a
fejõstehén-állomány takarmányozására. Eleve
a legkorábbi Pioneer-fajtát vetette s az idõjárás
is úgy alakult, hogy be lehetett takarítani.
- A Pioneer-fajtáknak általában az a tulajdon-
ságuk, hogy éréskor elõször a csõben vesztik
a nedvességet. Gyakran elõfordul, hogy a tõ
még mindig zöld, ennek ellenére nyugodtan
lehet törni, fõleg csõtörõvel górézásra, hiszen
a csõ nedvességtartalma 25 - 28 százalék
között mozog, ami már biztonságos tárolást
tesz  lehetõvé, természetesen csak górékban.
Már a tavasszal is az volt a helyzet, hogy koráb-
ban lehetett ültetni a kukoricát, mint máskor és
ez bizonyult a legjobb megoldásnak, mert az
augusztusi hõség idejére a kukorica gyakorlati-
lag beért és a magas hõmérsékletnek már
nem volt hatása a hozamra. Talán el kellene
gondolkodniuk a termelõknek is azon, nem
lenne-e célszerûbb a középkorai fajták ter-
mesztése a 400-as és 500-as csoportból,
mert ilyen években a tapasztalatok alapján
ezek teremnek jobban és sajnos az utóbbi
idõben az ilyen száraz és nagyon meleg  évek
vannak gyakrabban - mondja Bácsi Gábor, a
kishegyesi mezõgazdasági és gazdasági
osztály vezetõje  a korai töréssel kapcsolatban.
Az osztályvezetõ azonban rámutat  még egy
fontos momentumra is.
- Az elkövetkezõ idõszakban egy tartós feladat
lesz minnél nagyobb gondot  fordítani a termõ-
talaj nedvességének megõrzésére. Most is azt
látjuk mindenütt a határban, hogy két szom-
szédos parcella közül az egyiken  még teljesen
zöld a termés, a másikon meg  elszáradt. Ez
esetben nyilván nem a csapadékmennyiségen
múlt,  hanem a megfelelõ agrotechnikán. Azon
például, hogy éveken át rendszeres volt a tar-
lóhántás, elzárták a kiszáradás lehetõségét.
Egy napsütéses szeles tavaszi napon a kutatá-
sok szerint 17 milliméternyi nedvesség is
elveszhet a talajból, akkor gondolhatjuk, hogy
egy szeles rekkenõ augusztusi nap mennyi
veszhet el. Aki tehát jobb agrotechnikával meg
tudja õrizni a tavaszi nedvességtartalékot a
talajban, az jobban jár, jobb lesz a termése
még ilyen években is. Nem kell tehát sajnálni
azt a néhány órát és néhány liter gázolajat,
mert megéri - mondja Bácsi Gábor mérnök.

A kukoricatörés
tapasztalatai

AZ OKOS GAZDA NEM GYÚJTOGAT.

KÖZTERÜLET VAGY MAGÁNTERÜLET?
SENKI SEM TUDJA.
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Szeptember elsejétõl nemcsak az óvodákban  és az
iskolákban kezdõdött meg a munka, hanem a kishegyesi
községben elsõ ízben a szeghegyi bölcsödében is, ahol 13
egy és három év közötti csecsemõt  gondoznak.
- A gyermekszaporulat sajnos nagyon hullámzó és ezért
gondoltuk azt, hogy megpróbálunk segíteni a szülõknek
ilyen formában is. Kétszer is készítettünk kérdõíves
felmérést az érintett szülõk esetében és Szeghegyen
teremtõdtek meg leginkább a feltételek a bölcsöde meg-
nyitására. Kishegyesen is és Bácsfeketehegyen is volt

érdeklõdés, bár
meg kell jegyezni,
e két esetben a
szülõk picit tartóz-
kodóbbak voltak,
de az is tény, hogy
e két településen
több is a gyermek,
két váltásban járnak
óvodába is, tehát
gond lett volna a
megfelelõ helyiség
kialakításával -
mondta Kõmûves
Gizella, a Peter
Pan Óvoda igaz-
gatója.
A gyerekek reggel
hattól délután 16
óráig vannak az

intézményben s egyelõre, ahogyan az igazgatónõ mondja,
a szoktatás ideje folyik, vagyis a szülõk együtt jönnek a
gyerekekkel és együtt is vannak velük egy ideig.
- Nem  kellett új munkaerõt alkalmazni, ugyanis ketten
foglalkoznak a picikkel, egy óvónõ és egy dada. Ezt át-
szervezéssel oldottuk meg. A gyerekek létszámának
csökkenése miatt ugyan nem kellett volna még elbocsátá-
sokhoz folyamodni, de komolyan át kellett volna szervezni a
munkát. Így azonban maximális a munkaerõ kihasználtsága.
A legfõbb gondunk a sajátos bútorzat volt. Ezzel szemben
Kishegyesen is és Bácsfeketehegyen is hozzáépítésre lesz
szükség. Nemcsak a bölcsöde miatt, hanem azért is, mert
1995 óta folyamatosan mûködik az óvoda keretein belül a
nakpözis ellátás, amelybe 3 - 6 éves gyerekek járnak és ez
esetben növekvõ igényt tapasztalunk. Egyszerûen kinõttük
a termeket is és a tornatermet is, bár tény, hogy nem sok
óvoda dicsekedhet azzal, hogy saját tornaterme is van -
mondja az igazgatónõ.
Annak ellenére, hogy nagyobb beruházás az intézmény
esetében nem volt, egész nyáron folytak a munkálatok az
intézmény épületeiben.
- Az önkormányzat segítségéval felújítottuk a gazdászati
óvodát, két falat átépítettünk és most ennek köszönhetõen
ki tudtunk alakítani egy szép, modern konyhát és ter-
mészetesen a fallal együtt a benne levõ vezetékeket is ki-
cseréltük. Ha lesz rá lehetõség, még az idén új kerítést is
kap ez az óvoda és a kishegyesi helyi közösség támo-
gatásával a játszóteret is megújítjuk. A központi óvodában
az északi szárny ablakait cseréltük, valamint a bejárati ajtót.
Bácsfeketehegyen folytatódott a tavaly megkezdett munka
a padlózat cseréjén, hogy mindenütt parkett legyen és ter-
mészetesen meszelés is volt mindenütt, ahol erre szükség
mutatkozott - mondta Kõmûves Gizella.

- Az újvidéki székhelyû Nemkormány-
zati Ifjúsági Szervezet (Omladinska
Nevladina Organizacija) minden
évben szervez  négy - öt  tábort  az
ifjúság különbözõ rétegei számára,
nemcsak a sérülteknek és fo-
gyatékkal élõknek, hanem másoknak
is, és ennek keretében a nemzetközi
cserét is szorgalmazzuk. Aktivistáink
nem hivatásosak, nincsenek munka-
viszonyban nálunk. Az idén még egy
tábort szervezünk ezen kívül, éppen
az aktivisták számára, hogy képzett
ifjúsági trénerek legyenek. Ezt
augusztusban szervezzük meg
Újvidéken - mondta beszélgetésünk
elején Ljiljana Žižiæ, az említett
szervezet vezetõségi tagja, aki a
szlovén partnerekkel európai támo-
gatással egyhetes táborozást
szervezett a kishegyesi Kátai-tanyán a
sérült (erõszak áldozatai) és fo-
gyatékos vajdasági és szlovéniai
gyerekek számára.
A szervezet egyik aktivistája Sütõ
Árpád is, aki ugyan maga sem mond-
ható szakembernek, de számos eddi-
gi táborban, többek között a
nemzetközi zsidó ifjúsági táborokban
szerzett  tapasztalatot.

- Az eddigi képzéseken, tan-
folyamokon  sokat tanultunk konflik-
tuskezelést, az ifjúság érdekeinek ani-
málását, megformálását, kialakítását

és annak koordinálását a meg-
valósítás folyamatában. Sérült
gyerekekkel eddig még nem
foglalkoztam, de ezúttal is bebi-
zonyosodott, hogy kreatív foglalkozá-
sokkal sok korlát megszüntethetõ.
Álarcokat készítettünk például a
gyerekekkel, agyaggal is dolgoztunk,
ki is égettük s a gyerekek munkáikat
haza is vihetik - mondja Sütõ Árpád.
A palánkai Ksenija Kolompar
végzettségét tekintve fodrász, s az
ifjúsági szervezeten kívül aktív még a
palánkai romák Csarain nevû
egyesületében is és szívügyének te-
kinti a sérült és fogyatékos gyerekek
ügyét  Palánkán.
- A sérült és fogyatékos gyerekek
Palánkán a Heroj Pinki iskolába jár-
nak, de amikor befejezik, nem tudnak
tovább hová menni, rendszerint
állandóan otthon tartózkodnak, sõt
nagy részük, majdnem az egész po-
puláció fele iskolába sem jár. Nagyon
szeretnénk, ha sikerülne számukra
megoldani egy nappali tartózkodást
valahol, mert nagyon fontos lenne
számukra, hogy kimozduljanak
otthonról - mondja Ksenija, aki a
gyerekekkel frizurakészítést gyakorolt
igen nagy sikerrel.
Tjaša Arko, a szlovén szervezõk
egyikét arról fagattam hogyan jutottak
el a Kátai-tanyára.
- Két évvel ezelõtt ismerkedtünk meg
Ljiljanával egy fruška gora-i szeminári-
umon s elhatároztuk, megpróbálunk
közösen szervezni egy tábort. A pro-
jektum tavaly el is készült.
Szlovéniában és egy európai pályáza-
ton nyertünk pénzt a megvalósítására.
Másfél hónapja jártunk itt a tanyán,
terepszemlét tartani, hogy milyen tar-
talmakat tudunk majd itt megvalósítani
- mondja Tjaša.
A tanya adottságait és a
munkakörülményeket különösen
Katarina Bošnjak dicséri.
- Ez egy gyönyörû hely, ideális nem-
csak a sérült, hanem a normális
gyerekek számára is. A legfontosabb,
hogy rengeteg történés volt, voltunk a

Dombos Festen,
rostélyost sütöttünk,
álarcokat, frizurákat
készítettünk, agya-
goztunk, egy nap
volt nálunk Kollár
Ilona néni, aki
batikolni tanított
bennünket, voltunk
a palicsi állatkert-
ben, egyszóval
rengeteg élmény-
ben volt részük és
ez nagyon fontos
ezeknek a gyere-
keknek - mondja
Katarina.

Megnyílt a község elsõ bölcsödéje Akiknek ritkán jut élmény
Sérült és fogytékos vajdasági és szlovéniai gyerekek 

táboroztak a Kátai-tanyán

KÕMÛVES GIZELLA

SÜTÕ ÁRPÁD

PILLANATKÉP A KÁTAI-TANYÁRÓL.
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…sokat lehet elérni. Ennek igazságában
ismét megbizonyosodhattam. A faluban
mûködõ civil szervezetek - a helyi közösség
és a községi önkormányzat, valamint néhány
vállalkozó anyagi támogatásával július és
augusztus folyamán közös erõvel tartalmas
programot igyekeztek összeállítani a
gyerekek részére.
Az egyesületek a nyár folyamán a következõ
gyerekprogramokkal várták az 5-15 év
közötti gyerekeket:
- július 12-én Dombon fel-lejtõn le… -
kerékpártúra a Dombos Polgárok
Egyesületének szervezésben,  
- július 17-én Nagy Agy-Gubanc - csapat
szimultán sakkverseny az Egység sakk-
csapat tagjainak részvételével,
- július 19-én Dombosi Kaszinójáték - ját-
szóház a Nõi Fórum szervezésében
- július 23-án - Búcsúfia Alkotóház -
szervezte: a Marcipán Gyermekbarátok
Köre és a Petõfi Sándor Mûvelõdési
Egyesület,
- augusztus 1-én  Szénnel megrajzolom…
- alkotóház Jasmina Peroviæ lovæenaci fes-
tõnõ közremûködésével
- augusztus 2-án a Multietnikai karaván
keretében lovas kocsikázás volt a község
három településén keresztül a Községi
Fejlesztési Társulás szervezésében
- augusztus 20-án Szent István-napon
Maronka Károly Önkéntes Tûzoltó
Egyesület, a Vöröskereszt Községi
Szervezetének és a helyi rendõrállomás
tagjainak részvételével, rendõrségi,
tûzoltósági és elsõsegély-bemutatók és ját-
szóház, valamint tábortûz, szalonnasütés és
tûzijáték volt
- augusztus 23-án Sportnap volt Halasi
Szabolcs és Kormos Krisztián vezetésével
és a bácskossuthfalvi Zabhegyezõk gyerek-
animátorainak részvételével.
- augusztus 30-án Kollár Ilonka néni segít-
ségével alkotóházat, a szénrajzokból és a
fotópályázatra beküldött képekbõl összeállí-
tott kiállítást szerveztek a mûvelõdési otthon
elõterében és megtörtént az eredményhir-
detés is.
Természetesen a Dombosi Kaszinójáték-
ban legtöbb tallért Péter Imre gyûjtötte
össze, összesen 190 tallért. 
Az Ami nekem tetszik… illetve Ami nekem
nem tetszik…címmel meghirdetett fotópá-
lyázatra összesen 38 kép érkezett. A
legjobb képek kiválasztásában különbözõ
életkorú, hivatású kishegyesiek vettek részt,
mégpedig: mindenki kiválasztotta a neki tet-
szõ képeket, anélkül hogy tudta volna, ki a
kép készítõje. 
Az így összegyûjtött szavazatok alapján két
fotó is egyaránt 16-16 szavazatot kapott. 
A szervezõket csak a szerencse mentette
meg, ugyanis a képek készítõi Péter Imre
és Péter József testvérek, tehát a községi
önkormányzat által adományozott
fényképezõgép a Péter családhoz került,
ahol a két nyertes, Imre és József egyaránt
tudja használni.
A szénrajzokat, valamint a fotópályázatra
érkezett képeket a színház elõcsarnokában
lehet megtekinteni.
A rendezvénysorozat legaktívabb látogatói a
Péter és a Gubena család tagjai voltak, nem

csak a gyerekek, de az édesanyák is részt
vettek a programokban, és segítették a
szervezõk munkáját, amiben csak tudták. 
A két család jutalma egy-egy családi pizza
volt. 
A civilszervezetek tagjai mellett - akiknek
köszönetet mondunk önkéntes
munkájukért, a Kattanj a nyárra ren-
dezvénysorozatot anyagiakkal a következõk
támogatták:
- Kishegyes Község Önkormányzata,
- Kishegyes Helyi Közösség 
- Alfa fûrésztelep - Tumbász Tibor
- Delikates Hentesüzlet Csantavérrõl 
- Vojvodina - Tomrecaj Jana péksége 
- BCIF- Belgrád
A magunk és a gyerekek nevében köszön-
jük nekik.

Epilógus
Hogy tetszettek-e a programok a
gyerekeknek, hogy kellenek-e ilyen ren-
dezvények máskor is, vagy ne erõlködjünk,
hiszen semmi szükség az ilyen gyerekprog-
ramokra - sajnos nem tudni, hiszen nagyon
kevés visszajelzés érkezett hozzánk - a
szervezõkhöz. 
Ami minket illet  - meg kéne, hogy legyünk
elégedve. 
A betervezett programokat egy-két kivétellel
megszerveztük… gyerekek is voltak…
némely rendezvényen többen, mint vártuk,
némelyen kevesebben, és volt olyan ren-
dezvény, ahol éppen a várakozásoknak
megfelelõen. 
De õszinte leszek, nekem mégis kicsit
savanyú a szõlõ…
Mert például arra számítottam, hogy a szén-
nel való rajzoláshoz nem fûlik majd minden
gyereknek a foga, viszont reméltem, hogy a
sportnapon majd sok gyerek megjelenik,
hiszen kedvükre focizhattak, röplabdázhat-
tak, rögbizhettek, húzhattak kötelet, és a
Zabhegyezõs lányok játékai is nagyon
élvezetesek voltak (és õk csak útiköltségért
jöttek el Bácskossuthfalváról, Pacsérról…
amiért köszönet jár nekik!). 
De, hogy õszinte legyek - az érdektelen-
séget már megszoktam… és lassan azt is,
hogy egyes szülõknek az a fontos, ki
szervezi a „valamit”, és kik lesznek, lehet-
nek még ott, nem pedig az, hogy a
gyerekének egy szép délutánja legyen…
Persze tisztelet a kivételnek, akikért
érdemes lesz jövõre majd folytatni…
Mert azoknak, akik ott voltak, akik jól
érezték magukat, de azoknak is, akik eset-
leg jövõre szeretnének majd ott lenni
velünk, ígérem, sõt a többi szervezõ
nevében is megígérhetem, jövõre folytatni
fogjuk!  
Hogy ne történjen meg… ami éppen azon a
szombaton történt, - amikor a focipályán a
sportnapot szerveztünk - az elõttünk lévõ
téren a gyerekek egy csoportja két hatalmas
ágat is letört a fákról.
Amikor a férjem kiment és megkérdezte
tõlük:
- Miért tettétek?
A válasz:
- Unatkozunk! 

Zsidai Erzsébet

A Nõi Fórum hírei
Az idei Dombos Fest keretében a már ha-
gyományos Dombosi lángos mellett mi
készítettük a kemencefinomságokat is.
Köszönet illeti mindazokat, akik
adományukkal, illetve önkéntes munkájukkal
segítettek. 

A Községi Fejlesztési Társulás
Multietnikai karaván elnevezésû ren-
dezvénye keretében a Nõi Fórum tagjai,
valamint Farkas Valéria, Barcsik Zsuzsa
és Radovanoviæ Vera készítették a
nemzeti konyhák finomságait: a kakaós,
diós és szentjánosos kelett kalácsot, a
krumplis pogácsát, a próját, gibanicát, a
cigánypecsenyét és bodagot, a pljeskavi-
cát, sült kolbászt... 

Tagjaink augusztus 2-án a magyarországi
Kunfehértón részt vettek a Falugondnokok
Duna-Tisza Közi Egyesülete által szervezett
Családi Napon. Az egész napos program
keretében játékos vetélkedõk, különbözõ
rekreációs programok voltak mûsoron,
ezenkívül bemutathatták lángos-készítõ
tudományukat. Szép és gazdag élményekkel
tértek haza. 

Csak egy pici összefogással…

Azok a polgárok, akiket érdekel a
július folyamán beindított házi-
betegápolási és gondozási szol-
gálat, jelentkezzenek a helyi
közösségben, ahonnan jelent-
kezésüket továbbítják a szolgálat
koordinátorához. 

JÁTSZÓHÁZ.

MEGRAJZOLOM SZÉNNEL.
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Két csoportba sorolhatók, akik augusztus 2-
án délután a község településeinek fõutcáján
a virágokkal, színes szalagokkal díszített
lovasfogat-karavánt végigkísérték.
Az egyik csoportba tartoztak azok, akik
véletlenszerûen voltak az adott pillanatban, az
adott helyen. A másik csoportba azokat sorol-
nám, akik plakátokról, rádión, vagy a Dombos
tévén keresztül értesültek a Multietnikai kar-
aván indulásának idõpontjáról, és fontosnak
érezték részvételükkel támogatni a Községi
Fejlesztési Társulás által szervezett ren-
dezvényt. 

A multietnika szó jelentését nagyjából
mindenki ismeri, engem inkább az
érdekelne, ez esetben mit rejt a karaván
kifejezés? - kérdezem a két fõszervezõt,
Sinkovics Norbertet és Gordana
Raduloviæot, akik az idén immár har-
madízben szervezik meg a községben élõ
nemzetek találkozóját.  
- Elsõsorban, tényleg karavánról van szó, a
résztvevõk fogatos kocsikkal indulnak
Kishegyesrõl, Lovæenacot érintve
Bácsfeketehegyre, majd onnan visszako-
csikáznak Kishegyesre. Másodsorban azért
is, mert az egész programot úgy állítjuk össze,
hogy az az elõzõ évire épül, tehát, mint ahogy
a karavánok lépésben haladnak állomáshely-
tõl állomáshelyig, a végsõ állomásig, mi is úgy
haladunk lépésrõl - lépésre az általunk kitûzött
cél - a békés együttélés felé - kezdi Gordana.
- Minden évben van egy meghatározott téma,
ami köré csoportosítjuk a kísérõren-
dezvényeket - folytatja Norbert, - így elsõ
évben az emberi és a kisebbségi jogok, tavaly
a média és a kisebbségi jogok, míg az idén a
tolerancia és az inklúzió (felzárkóztatás)
témakörét boncolgatjuk.
Az idén is a leglátványosabb rész a mul-
tietnikai nap, amikor is a résztvevõk és az
érdeklõdõk,  a községben élõ nemzetek
ismerkednek egymás kultúrájával,
nemzeti konyhájával…
- Igen, a multietnikai nap keretében
Bácsfeketehegyen, a község képzõ-
mûvészeinek alkotásaiból összeállított kiál-
lítást tekinthettük meg. Itt fontosnak tartom
kiemelni, hogy az idén történt meg elõször,
hogy a kiállított alkotások nem tartalmaztak
népi motívumokat, ami azért jó, mert a ka-
raván célja nem csak egymás népi hagy-
ományainak megismerése, hanem az
összmûvészeti értékek prolongálása is.

Lovæenacon egy 20. századi bácskai
tájházhoz látogattunk el, amelynek a II.
világháború elõtt német, jelen pillanatban
pedig montenegrói nemzetiségû a tulaj-
donosa. Az épületen és a környékén meg-
találhatók a német és a montenegrói kultúra
legfõbb jellegzetességei, és amit mindenkép-
pen meg kell említeni, a két család - azaz a
volt és a jelenlegi tulajdonos - tartják a kap-
csolatot és jó viszonyban vannak egymással -
mondja Gordana.
Norbi pedig hozzáteszi: 
- Itt azt kell kiemelnünk, hogy végre ennek a

falunak a polgárai is közelebbrõl
megismerkedtek a  karaván cél-
jaival. Az elsõ két évtõl eltérõen
az idén ebben a faluban is volt
egy állomásunk, ahol megállhat-
tunk és mondhatjuk, nagyon
szépen fogadtak bennünket. 
A program kulturális részére a
Dombos Fest kisszínpadán került
sor. Felléptek a      bácsmonos-
tori „Rumunka”, a szenttamási
„Romi” mûvelõdési egyesületek,
a bácsfeketehegyi általános isko-
la gyerekcsoportja, a kishegyesi
Szent Anna-kórus, valamint a
kishegyesi romatelep gyerekei,
akiket Rostás Laura készített
fel. 
A magyar, a szerb, a monteneg-

rói és a roma nemzeti konyha finomságait az
idén a  Nõi Fórum tagjaival együtt
Radovanoviæ Vera és Farkas Valéria
készítették, a finomságokat  bárki megkóstol-
hatta, aki kilátogatott a rendezvényre.
Tudtommal más, kevésbé látványos, de
tartalmuknál fogva és a kitûzött cél szem-
pontjából egyaránt fontos részei is van-
nak a rendezvénysorozatnak? 
- Augusztus közepén kerekasztal beszél-
getést szerveztünk a Tolerancia és az inklú-
zió témára. Elõadást Zorica Raškoviæ, a
Munka és szociálisügyi Minisztérium szak-
munkatársa, Duško Jovanoviæ, Vajdaság AT
Romafelzárkóztatási Irodájának igazgatója,
valamint Stevan Nikoliæ, az inkluzív tanításra
vonatkozó program koordinátora tartott.
Terveinkben szerepel egy hétvégi
Alkotómûhely szervezése a községhez tar-
tozó három általános iskola különbözõ
nemzetiségû és képességû tanulói részére,
valamint kirándulást szervezünk
a multietnikai napon fellépõ
kishegyesi romagyerekek
részére, mert nagyon
fontosnak tartjuk, hogy a
gyerekeknek sikerélményük is
legyen… - mondja  Gordana.
Norbi pedig hozzáteszi:
- A legfontosabb, hogy a
gyerekek merjenek álmodni,
legyenek céljaik, erre törek-
szünk, hogy ezt minden gyerek-
ben, de fõként a roma
gyerekekben tudatosítsuk -
mert náluk tapasztaljuk a
jövõkép hiányát…
Gordana: Amit nagyon
szeretnék kihangsúlyozni, ez a
program nem csak a romákról
és a magyarokról szól, hanem

minden nemzetrõl, amely a községben él. Az
idén volt próbálkozásunk az albán lakosság
bevonására is, talán következõ alkalommal ez
is összejön.  
A Községi Fejlesztési Társulásnak ezt a
programját  tavaly az amerikai Jefferson
Intézet a húsz legpozitívabb szerbiai prog-
ram egyikének nyilvánította… Az idei mul-
tietnikai nap szerintetek sikeresnek
mondható?
Gordana: Az idei lovas-kocsi karaván és az azt
követõ mûsor az idén az eddigieknél sokkal
jobban sikerült. Sokkal több volt a résztvevõ,
a fellépõ, és sokkal többen jöttek ki a
Hegyalja utcába, mint reméltük. A három falu
lakói szépen fogadták a karaván résztvevõit.
Harmadik évben szerveztük meg és most
jutottunk oda, hogy mindenhol vártak bennün-
ket, jólesõ érzés volt az egyes színhelyekre
megérkezni. Valószínûleg mi is többet tettünk
annak érdekében, hogy láthatóbbak legyünk,
hogy megértessük az emberekkel, mennyire
fontos a másik nemzet megismerése és elfo-
gadása.

Utószó
Megkérdeztem õket, vajon mi viszi tovább
õket ebben a szép és nemes feladatban,
hiszen amikor más esetleg nyaral, õk fáradtsá-
got nem ismerve pénzek után járnak,
szerveznek, telefonálnak, összeadnak és
kivonnak (hiszen az erre kapott pályázati pénz
sohasem elegendõ). 
Norbi elmosolyodik: 
- Én merek álmodni - mondja. Hiszek abban,
hogy egyszer eljön majd az idõ, amikor min-
denki egyforma eséllyel indulhat… 
Gordanára nézek, õ csak huncutul mosolyog
és bólogat. 
Mindhárman tudjuk, nehéz feladatra vállalkoz-
tak, de mint ahogy a karaván halad, szép las-
san az egyik oázistól a másikig, lépésrõl -
lépésre haladva, hol rövidebb, hol hosszabb
kitérõkkel, úgy itt is lehetnek és vannak is si-
kerélmények. 
Mit lehetne még errõl írni? 
Aki ott volt és átélte, annak semmi újat, aki
pedig nem, jövõre július végén, augusztus
elején figyelje a felhívást… 
Mert a karaván szép lassan továbbhalad majd.  

Zsidai Erzsébet

Multietnikai karaván - merjünk álmodni!

A SZÍVHEZ A HASON KERESZTÜL VEZET AZ ÚT.

A SZENTTAMÁSIAK TALPA ALATT IZZIK A TALAJ.
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Az utóbbi esztendõkben alig volt olyan jele-
sebb ünnep, amelynek kapcsán ne
szervezett volna a gyerekek számára is ren-
dezvényt a Petõfi Sándor Mûvelõdési
Egyesület keretében mûködõ Marcipán
Gyermekbarát Kör. A legfiatalabb
korosztállyal foglalkozók elsõdleges felada-
ta az autentikus hagyományok felele-
venítése és ápolása a 4-10 éves
korosztályban. Az egyesület csoportjának
vezetését kezdettõl fogva Tumbász L.
Kornélia látja el.
- Tizennégy éve mûködünk és arra törek-
szünk, hogy a gyerekek is, a szülõk is és a
nagyszülõk is megtalálják magukat az
általunk felkínált  tevékenységi formákban,
kézmûvesként, kirándulásokon, ter-
mészetbúvárként, vagy játékok közben.
Néha táborokat is szerveztünk és leg-

gyakrabban a 4 - 10 éves gyerekekkel
foglalkoztunk. Azok viszont, akik kinõtték a
gyerekkort, visszajöttek vezetõnek, animá-
tornak és nemcsak velük maradt meg a
kapocs, hanem egész családokkal is. A
mozgalom segítségével sikerült
feleleveníteni a jeles dátumokhoz kap-
csolódó hagyományainkat, leggyakrabban
játszóház formájában. Azt  gondolná az
ember, hogy a gyerekek nem érdeklõdnek
az iránt,  ami nem kapcsolódik a
kompjuterhez, de kiderült, hogy igenis
tudnak játszani és ehhez elegendõ a testük
és egy rongylabda, vagy egy bot is.
Akcióinkban nagyon nagy segítségre talál-
tunk a mûvelõdési egyesület vezetésében,
a tûzoltó testület vezetésében, az iskola és
az óvoda  irányítóiban, valamint a Nõi
Fórum és a Községi Fejlesztési Társulás
vezetõiben és természetesen a helyi ha-
talom is támogat bennünket megmozdulá-
sainkban - mondja Tumbász L. Kornélia,
aki kezdettõl fogva elnöke a Marcipán cso-
portnak.

Eleinte nem kis erõfeszítésbe tellett egy -
egy összejövetel megszervezése.
- Ma már elegendõ, ha kiteszem a plakátot
és jönnek az emberek. Legutóbb a Szent
Iván-napi játszóház esetében is ez történt
és több, mint kétszáz ember jött ki a
Hegyalja utcába. Számomra ez nagy
elégtétel és azt jelenti, hogy az emberek
kezdik elfogadni a tevékenységenek ezt a
formáját - fejtegeti Tumbász Kornélia, foly-
tatván azzal, hogy a dátumokhoz kötõdõ ját-
szóházak közül az elsõ a farsangi volt,
felvonulással, jelmezkészítéssel, majd
utána mindjárt következett a tavaszváró ját-
szóház, Sándor, József, Benedek napja
körül. Ez a rendezvény azonban az idén
egybeesett a húsvéti játszóházzal, amely-
nek keretében így nemcsak a tavaszváró
szokásokkal, hanem a húsvéttal kapcso-
latos hagyományokkal is megismerkedhet-
tek a gyerekek.
- Természetesen volt tojásfestés, lo-
csolóénekek tanulása, tojásos játékok. Ezt
a Szent György-napi játszóház követte,
amelyben  elõször is képek segítségével
mutattuk be, hogy ki is volt az a Sárkányölõ
Szent György. Utána lovagi játékot
szerveztünk, a fiúk erõnléti versenyeken
vettek részt, a lányok pedig a királylány
jogáért versenyeztek. Az alkotóház
keretében papírsárkány-készítés folyt és
ezt eregették is a gyerekek és a felnõttek.
Mivel ezen a napon hajtották ki a jószágot a
legelõre, állatokkal kapcsolatos foglalkozá-
saink is voltak. Megismerkedtünk a pász-
torok életével s ha volt rá mód el is látogat-
tunk egy-egy juhászhoz - mondja a cso-
portvezetõ, hangsúlyozván, hogy  min-
dezen megmozdulásokban mindig is
számítani tudtak a mûvelõdési egyesületen
kívül a Nõi Fórum, valamint a Tûzoltó
Testület támogatására. Nem véletlen tehát,
hogy Szent Flórián napján, a tûzoltók véd-
szentjének napján is szerveztek ját-
szóházat, amelyet egy rajzpályázat elõzött
meg , amelyben a gyerekeknek  a tûzoltók
munkáját kellett lerajzolniuk.
- A Szent Iván-napi játszóházunk volt az
egyik legtömegesebb, amikor is  elsõsor-
ban arra koncentrálunk, hogy a
legkisebbek is megismerkedjenek a tûzzel
s mint illik, van tûzugrás és van szalon-
nasütés is. Az Anna-napi búcsúhoz kap-
csolódó játszóház inkább alkotóház volt és
azt próbáltuk elérni, hogy a gyerekek a
hazalátogató rokonaiknak maguk készít-
senek emléktárgyakat - mondja Tumbász
Kornélia és hozzáteszi, hogy õszre szintén
több megmozdulás lesz. Októberben és
novemberben a jeles névnapokhoz kap-
csolódó hagyományok kapcsán, decem-
berben pedig kezdõdik az ádventi-karác-
sonyi ünnepkör, amelynek szintén megvan-
nak a maga hagyományai és ezekrõl is min-
den évben megemlékeznek.

A Szent István-napi rendezvények  ünnepi szent-
misével kezdõdtek  a Szent Anna templomban.
Délután  Szent István-napi sokadalom címmel a
Dombos Fest színhelyén, a Hegyalja utcában ját-
szóházat, tûzoltó- és rendõrségi bemutatót,  sza-
lonnasütést, tûzijátékot és nosztalgiadiszkót tar-
tottak.

- Egy nép élére állni sohasem volt könnyû. A
példabeszédek könyve a Bibliában szintén arról
tanúskodik, hogy mindenki elõbbre tartja saját
dolgainak intézését, mint azt, hogy vezetõ
legyen és felelõsséget vállaljon másokért, vagyis
sosem volt könnyû a vezetõ szerep. Vagy ha
esetleg ezt bárki megteszi, akkor gyakran  jogot
formál arra, hogy élet és halál ura legyen népe
körében. Szent István erénye elsõsorban az volt,
hogy a krisztusi tanítást átengedte az egyház-
nak, mert krisztusi életre szerette volna nevelni
népét.Minden Isten-ellenes rendszer viszont
pontosan tudta: az a legfontosabb, hogy elve-
gyék az egyháztól a fiatalok tanításának esélyét -
mondta ünnepi szentbeszédében Brasnyó
Ferenc plébános. 

Az ünnepségek sora a Hegyalja utcában foly-
tatódott. A játszóház keretében katonás és
tûzoltós játékokat játszottak a gyerekek, és
szemmel láthatóan élvezték a tûzoltási gyakorla-
tokat is és az Adj király katonát címû gyer-
mekjátékot is. A sokadalom  folytatásában
tábortüzet gyújtottak és szalonnát sütöttek, késõ
este pedig  tûzijátékot tartottak, majd az idõsebb
korosztály számára nosztalgiadiszkót
szerveztek. 

Megõrizni a hagyományokat Szent István-nap
Tizennégy éve mûködik a kishegyesi mûvelõdési egyesület keretében a

Marcipán Gyermekbarát Kör

TUMBÁSZ L. KORNÉLIA

A JÖVÕ TÛZOLTÓI. 

KOLLÁR ILONA MÛHELYE. 
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Kishegyesen július 15-én több
neves alkotó, amatõr és fiatal
jelenlétében Nemes Fekete Edit
és Szûgyi István, a mûvésztelep
szervezõbizottságának tagja meg-
nyitották a sorrendben 49. Dévity
Imre Kerámiai Mûvésztelep
munkáját. A megnyitón Nemes
Fekete Edit olvasott fel részletet
egy nemrégi tanulmányából, ame-
lyet Hódmezõvásárhelyen olvasott
fel, s amelyben a vajdasági kerá-
miamûvészet történetét dolgozta
fel, s amelyben kiemelt helyet
kapott a kishegyesi mûvésztelep
is.
- Hódmezõvásárhelyen egy össze-
jövetelen a vajdasági kerá-
miamûvészet történetét kellett
bemutatnom s ebben a kishegyesi
mûvésztelep kiemelkedõ szerepet
tölt be. Magam is itt ismerkedtem
meg ezzel a mûvészettel és szá-
momra is ezen keresztül
mutatkozik meg e mûvészet. A vaj-
dasági kerámia kezdetei Baranyi
Károly és felesége, Baranyi
Markov Zlata munkásságához
köthetõk. Az elsõ kishegyesi
mûvésztelepet 1959-ben szervez-

ték meg és a telep 1972-ben vette
fel egyik szervezõjének Dévity
Imrének a nevét. Munkájában a
legrangosabb hazai alkotók vettek
részt az akkori ország egész
területérõl, egy alkalommal
Baranyiék is jelen voltak.
Nemzetközi jellegûvé sajnos
sohasem vált a szinte állandóan
jelen levõ anyagiak hiánya miatt.
Köszönettel tartozunk azonban
mindazoknak, elsõsorban Pecze
Józsefnek, Radmila Markoviænak
és az iskolának, hogy megõrizték
a mûvésztelep alkotásainak
anyagát és így a kishegyesi
gyûjtemény a vajdasági kerámiai
mûvészet igazi keresztmetszetét
tudja bemutatni - mondta többek
között Nemes Fekete Edit.
A megnyitón a mûvelõdési
egyesület énekesei és táncosai
adtak adtak alkalmi mûsort, majd a
szervezõk nevében Szûgyi István
mondott köszönetet a
mûvésztelep támogatóinak: az
önkormányzatnak, a helyi
közösségnek, Kátai Géza vál-
lakozónak és a Wienerberger
Téglagyárnak.

Az idei kishegyesi  Csépe Imre Irodalmi Emléknap elõtti utolsó
ülését tartotta meg a szervezõ bizottság dr. Csordás Mihály elnök-
letével, amelyen megbeszélték a még hátralevõ teendõket. Mint
ismeretes, az irodalmi naphoz kapcsolódó Aranyesõ Vers és
Prózamondó Verseny a Csépe-emléknap egyik megalkotójának
munkásságához kapcsolódik: a kishegyesi és a  bácsfeketehegyi
iskolák tanulói Fehér Ferenc verseibõl válogathattak. A szavalókat
a Náray Éva, Kormos Irén és Sinkovics Norbert összetételû zsûri
fogja elbírálni. 
A bizottság több ülésén is felmerült, nem kellene-e felújítani a
Csépe-emlékplakett intézményét, amelyet legutóbb éppen tíz évvel
ezelõtt ítélt oda az emléknap bizottsága. Mivel Nemes Fekete Edit
képzõmûvész, kerámikus vállalta, hogy ingyen is elkészíti az általa
egykor megtervezett kerámiákat, a bizottság úgy határozott, hogy
kiosztja az elismeréseket. A javaslatok között több személy és
intézmény neve is felmerült, de végül egyhangú határozattal úgy
döntöttek, hogy az idei emlékplakettet Gobby Fehér Gyula írónak
adják. Az intézmények esetében is több javaslat volt, de végül
szavazattöbbséggel olyan határozat született, hogy az irodalmi
emléknap sokéves támogatásáért a Magyar Szó napilapnak adják
az elismerést.
Az ülésen ismét felmerült a tisztújítás kérdése, de hosszas vita után
a bizottság úgy határozott, mint a korábbi ülések egyikén, ti. hogy
az idei emléknapot  a jelenlegi bizottság vezeti le, s az emléknapot
követõen ülnek össze, hogy megvitassák ezeket a kérdéseket, ele-
gendõ idõt adva az akár régi, akár új vezetésnek arra, hogy
elõkészítse a következõ emléknapot.

Szent Anna napján a templomban ünnepi
szentmisével emlékeztek meg a templom
védszentjérõl. A misézõ papok, a népvise-
letbe öltözött gyerekek és az egyházközségi
képviselõk körmenetben vonultak be a mise
kezdetén a templomba, a szentmisét pedig a
nemrégiben  felszentelt négy újmisés, Kara
Nándor, Avriloviæ Predrag András, Tóth
Árpád és Zsolnai István szolgáltaták, hat
környékbeli pappal együtt. A mise elõtt a fia-
talok a helybeliek nevében köszöntötték az
újmiséseket.
Jézus nagyszüleinek ünnepérõl lévén szó,
szentbeszédében Zsolnai István a családi
élet, a családon belüli szeretetre helyezte a
hangsúlyt, rámutatván, hogy leggyakrabban
úgy tartják, hogy a legfontosabb az anyagiak
beszerzése, elõteremtése és ennek kell min-

dent alárendelni. Ennek
következtében a szülõk nem is
érkeznek nevelni, azt várják, hogy
az iskola vagy a hittanon a pap
neveli majd a gyereket, de õk
legfeljebb csak segíthetnek
ebben a munkában. De ha a
szülõknek nincs is annyi idejük,
akkor a nagyszülõknek kell nevel-
niük a fiatalokat, különösen a val-
lási élet tekintetében. Bármeny-
nyire is próbálják egyesek csök-
kenteni a család szerepét, két-
ségtelen hogy e kérdésben pótol-
hatatlan.
Búcsú vasárnapján két újmisés,
Kara Nándor és Avriloviæ Predrag
András Brasnyó Ferenc
plébánossal együtt mi-séztek s a

mise keretében  megáldották az
újkenyeret. A vasárnapi szentmise
kezdetén Kara Nándor kiemelte,
hogy a védõszentek Isten különös
ajándékai, hiszen az életük azt
példázza, nem lehetetlen, amit Isten
kér tõlünk és lehet Istennek tetszõ
szent életet élni. A szentbeszédben
Avriloviæ atya pedig arra utalt, hogy a
búcsú is lehet Isten ajándéka, ha arra
használjuk fel, hogy kinyilvánítjuk
Istennek jobbításunk szándékát. A
vasárnapi misén Maronka Lajos
diakónus vezetésével jelen volt a
gádorosi hívek egy csoportja.
Vasárnap délután a mûvelõdési
egyesület szervezésében megtartot-

ták a hagyományos komolyzenei tem-
plomkoncertet, amelyben fellépett a helybeli
Szent Anna Kórus Kara Ildikó vezetésével, a
bácskossuthfalvi református egyház ve-
gyeskara, Beke Edit vezetésével, a Dombos
Kamarazenekar Gál József vezetésével,
valamint a zenekar fiatal szólistái: Dudás
Virág Ervin, Csõke Márk, Tóth András és
Gálik Ervin. A koncert a Himnusz közös
eléneklésével zárult.
A búcsúnapi rendezvények keretében meg
kell említeni a veterán kézilabdázók már ha-
gyományosnak számító tornáját, amelyen egy
mérkõzés erejéig bemutatkoztak a fiatal
reménységek is. A fiatalok este a Hegyalja
utcában szerveztek zenés mulatságot, Bú-
csúbuli néven. A búcsú elmaradhatatlan
része volt a kirakodóvásár, amit a piactéren
és a környezõ utcákban tartottak meg.

Búcsú - Szent Anna napja

A vajdasági kerámia mérföldköve Ismét lesz Csépe-emlékplakett
Az idei elismeréseket Gobby Fehér Gyula író és a Magyar

Szó szerkesztõsége kapja

BÚCSÚ-NAPI SZENTMISE. 

AZ IDÉN IS MÛANYAG ÁRUK JELLEMEZTÉK A BAZÁRT.



13

Aki esetleg nem tudná, a Pozn@nici
egy közösségi oldal. Olyan, mint az
iwiw, csak inkább a vajdaságiak
használják. Ide is meghívóval lehet
belépni, de nem kell annyit várni rá,
mint az iwiw-es meghívóra. Én is
kaptam egyet, még tavaly decem-
berben. Azóta az ismerõseim száma
612 fõre emelkedett. Bejelöltük
egymást a hegyesi emberekkel, a
nem hegyesiekkel, az iskolás
diákokkal, szóval mindenkivel, aki
ismerõs… 
Szerb és magyar nyelven is használ-
ható, van üzenõfal, fórum és még
chat-elni is lehet. Üzenetet is küld-
hetünk egymásnak, valamint mások
képeiben is gyönyörködhetünk! És
még kommentárt is írhatunk rá… 
Nem tudom, hány szülõ látta már a

gyerekérõl készült képeket a
neten… Hányan tudják, hogy a
gyerekük mit írt magáról, milyen
idõnként használja a számítógépet…
Délelõtt a suliban bekapcsolom én

is, ha sokan hiányoznak, érdek-
lõdöm hogylétük felõl. Mert azt is
látni lehet, hogy ki mikor van fent.
Bármikor is lépek be a Pozn@nici-ra,
rengeteg ismerõsöm „fönt lóg”.
Legyen az délelõtt, délután, vagy
akár hajnal 2 óra… És az iskolás
gyerekek éjszaka is interneteznek.
Ezért történhetett meg valószínûleg
az az eset, hogy szeptember elsõ
hetében egy nyolcadikos fiú nem ért
oda elsõ órára. Elaludt. Megjegy-
zem: a felsõsök délután járnak, egy
órakor kezdõdik a tanítás… 
Nagyon ráértem a hétvégén. Több

órán keresztül „lógtam” én is a
neten. Arra kellett rájönnöm, hogy
megöregedtem, konzervatív lettem,
és ugyanaz lett a véleményem, mint
Anyukámnak akkor, amikor én
voltam kamaszkorban. Feltettem
magamnak a kérdést: Ez a nor-
mális? Hogy tizenéves kislányok
(vagy már nem azok?) egy szál bu-
gyiban, cigivel a kezükben pózol-
nak? Kihívó, erõsen sminkelt
képeken bájolognak? És kép-
aláírásként ilyenek szerepelnek
(amikor épp egy vodkás vagy sörös
üveggel a kezükben pózolnak - de
mindenféle alkohol megtalálható a
képeken), hogy: Hú, de beb…tam,
kegyetlen volt az iccakám, ennyit
régen kef..tem már… Volt, akire
nem ismertem rá. Fekete
boszorkányként kifestett szemekkel,
bakancsban hirdeti a saját igazát…
Az egyik fiú e-mail címe pedig a
következõ: KÖSDfölmagad@geci-
mail.huzd.  A helyesírást már nem is
elemzem. És azt sem, hogy ko-
csisokat megszégyenítõ trágárság-
gal szidnak mindenkit! 

Amikor osztályfõnöke erre
figyelmeztette a társaságot, az
osztály felháborodott, hogy ez egy
magánterület, mindenki azt ír, amit
akar…     Hogy képzeljük mi ezt,

hogy õk nem járhatnak szórakozni?
Most mi van, ha tanítás után a park-
ban ülnek? (Többen látták õket inni
és dohányozni is!) És különben is,
akkor járnak haza, amikor õk akar-
nak! És hogy felháborodtak a
lányok, hogy nem engedtem õket
órák alatt táncolni! (Matek, magyar
vagy német óra helyett õk az
iskolanapra (november 22-én lesz)
szerettek volna egy számot betanul-
ni…) Sõt, még az iskola WC-jében is
razziázunk, még dohányozni sem
tudnak nyugodtan… 
Két hete tart a tanítás. Több diáknak
már 3-4 igazolatlan órája van.
Késnek, elalszanak… Csak egy kis
figyelmeztetés: négyes magaviselet-
tel nem kerülnek be az internátusba!
De erre azt válaszolják, jobb is lesz,
majd fizeti apám (anyám) a lakást,
több szabadságom lesz! 

De hát mire jó a Pozn@nici!
Megtudtam, hogy ki a polgármester
tanácsadója oktatási kérdésekben,
aki a kishegyesi Polgármesteri
Hivatalban dolgozik. Gondoltam,
talán õ tud segíteni. Meg is
kérdeztem a Polgármester Urat,
hogy jó, akkor most mi van? Azt
mondta, hogy ez nem áll, hogy ez
régen volt így. Ha hiszik, ha nem,
fogalmam sincs, hogy ez a jóember
mit tett az iskoláért... Mivel támogat-
ta az iskolát? Milyen tanácsokat
adott és kinek??? 

Nem tudom. Nem is találok
szavakat rá. És azt sem szeretném
elmondani, hogy mi is voltunk fia-
talok. És nekünk 10-re otthon kellett
lennünk. És nyolcadik után tettük be
elõször a lábunkat a diszkóba. Addig
8 után végig sem mertünk menni az
utcán. Tudom, más világ van. Sok
mindent megértek. De akkor sem
tartom helyesnek, hogy az általános
iskolás diákok hajnalig, halálra
isszák magukat a faluban. És sok
szülõ nem is veszi észre, hogy
ittasan ért haza drága gyermeke…
Nem értem. Van egy országos
határozat, hogy az általános iskolá-
sok 10 után nem tartózkodhatnak a
faluban, szórakozóhelyeken. És a
boltokban sem adhatnak nekik cigit
meg alkoholos italt… Ki tartja ezt
be?
Mindannyian tudjuk, hogy az alko-

hol nagy úr. Ki bünteti azokat, akik
büntethetnek, akik büntetnek?
Mindannyian tudjuk, hogy kik azok,
akik alkoholos befolyásoltság alatt
autót vezetnek, vezethetnek bün-
tetlenül...   Csak senki nem mondja
ki, írja le nyilvánosan a nevüket.     
Mutassunk jó példát mi felnõttek!

Én nem szeretném, ha ezek a
gyerekek az alkohol rabjaivá válná-
nak. Még ha õk ezt most nem is így
érzik. Most még tehetünk valamit!
Fogjunk össze!

Molnár Márta

Az Ady Endre Kisérleti Általános Iskolában egész nyáron át
tartottak a felújítási munkálatok és ezeknek köszönhetõen
teljesen megújult a tantermek fele.
- Megújult a mûszaki terem, a zeneterem, az ebédlõ és nyolc
tanterem, négy az emeleten és négy a földszinten. Az emeleti
tantermekben kicseréltük az ablakokat is és minden tan-
teremben kerámialapokra cseréltük a padlózatot, új lámpákat
szereltünk fel, minden terem kapott egy zöld és egy fehér
táblát és a tantermeket körben préselt falemezekkel
burkoltuk be. A beruházáshoz a pénzt pályázatokon
szereztük be. Másfél millió dinárt kaptunk a Tartományi
Oktatásügyi Titkáráság pályázatán és kétmillió forintot kap-
tunk a Szülõföld Alap Oktatási és Szakképzési
Kollégiumának A biztonságosabb oktatásért elnevezésû
pályázatán. Ezenkívül a magyarországi Örkény adott még
segítséget, továbbá a helyi vállakozók és természetesen az
önkormányzat - mondja Molnár Márta igazgatónõ.
A tartományi pályázat eszközeibõl sikerült megvenni a
táblákat is és egy kivetítõt, a Szülõföld Alap pályázatából
hangszereket is vásárolhattak. Külön említést  érdemel
Örkény, amellyel Kishegyesnek valójában csupán a sport
terén vannak kapcsolatai  és dr. Deák Tibornak és Dudás
Bélának köszönhetõen a kishegyesiek minden évben részt
vesznek az Örkényi Vitézi Napok rendezvénysorozat kispá-
lyás labdarúgótornáján. Ezen a tornán Lusták István és
Erzsébet minden évben jótékonysági gyûjtést szervez a
határon túli iskolák számára és ezt a pénzt az idén a kishe-
gyesi iskola kapta, összesen 888 ezer forintot, 5000 szlovák
koronát és 10 000 dinárt. Mindenképpen meg kell azt is
említeni, hogy a tavasszal a testvértelepülés Budapest XVI.
Kerülete önkormányzatának segítségével sikerült felújítani a
kiállítótermet.
- Az úgynevezett 56-os épületben (akkor épült) az idén nem
volt beruházás, mégis azt kell megállapítani, hogy az idei
munkálatok során a termek felét sikerült úgy felújítani, hogy
az elkövetkezõ években csak kisebb karbantartási munkála-
tok lesznek szükségesek. Reméljük hogy ennek folytatása is
lesz, annál is inkább mert a Tartományi Oktatási Titkárságnál
még két pályázaton nyertünk összesen 6 millió dinárt. Ebbõl
a pénzbõl szertnénk felújítani végre a tornaterem padlózatát
és befejezni a kézilabdapálya felújítását is - mondja az igaz-
gatónõ, hozzátéve, hogy az iskola szerteágazó kapcsola-
tokat tart fenn számos intézménnyel, szervezettel és testület-
tel és magánszemélyekkel is, olyan emberekkel, akik tudnak
és akarnak is segíteni.

MEGÚJUL A TORNATEREM

A Pozn@nici öröme Szépül az iskola

Felújítás alatt a Kishegyes-i Kísérleti Általános Iskola tornaterem padlózata. A
Tartományi Nagyberuházási Alap Irodától kapott támogatásból, megkezdõdtek
a munkálatok. Az elõkészületekben segédkeztek az iskola tanulói és a civil
szolgálatot töltõ kiskatonák. Reméljük, hogy az új burkolat is-, hasonlóképen,
mint az elõzõ-, több generáción keresztül fogja szolgálni iskolánkat.

F.H.

SZÁZ ÉVRE TERVEZÜNK. 
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Az Ady Endre Kísérleti Általános Iskola Budapest XVI.
kerületének támogatásával jutalomkirándulást szervezett
augusztus 17-tõl 22-ig az év folyamán a versenyeken
résztvevõ és sikeres tanulók részére. Az utazás
érdekessége, hogy vonattal utaztunk.
Az iskola diákjai közül 33-an érdemelték ki ezt a csodálatos
utazást. Mindössze 5 napot voltunk távol szüleinktõl. Az
utazás simán zajlott, amikor a Keleti pályaudvarra gördült a
vonat, kis csapatunkat a XVI. kerület alpolgármestere várta és
az autóbuszhoz vezetett bennünket. A táborhoz érve elkap-
tuk a házikók kulcsait, és gyorsan kisebb csoportokat alakí-
tottunk, mert egy házikóban öten lehettünk. A mi lakótársaink
Kancsár Larissa, Gere Szilvia és Becskei Anikó voltak.
Amikor elhelyezkedtünk, már indultunk is a moziba, ahol a
Wall-E címû filmet néztük meg. Nagyon élveztük. Bár a taka-
rodó 10-kor volt, mi késõn aludtunk el, így reggel
nehezünkre esett korán kelni. A programunk egész héten
elég sûrû volt. Kormányos Andrea, Szûcs Karolina
tanárok, Kormányos Leven-
te kísérõnk és idegen-
vezetõnk, Gabriella kísére-
tében tekintettük meg hétfõn
Budapest nevezetességeit: a
budai Várat, a Citadellát,
ahonnan gyönyörködtünk a
kilátásban és részesei lehet-
tünk egy repülõbemutatónak
is. A fiúkat alig lehetett elvon-
szolni onnan, de tovább kel-
lett mennünk, mert utána a
Csodák Palotája várt ránk,
tele érdekes játékokkal, ame-
lyeket mi is kipróbálhattunk.
Kedden is zsúfolt nap állt
elõttünk, Esztergomba utaz-
tunk, ahol a Bazilikát tekintet-
tük meg, majd a visegrádi
Fellegvárat vettük célba.
Szerdán voltunk a veresegy-
házi Medveotthonban, ahol
megpróbáltuk etetni a mack-
ókat, több-kevesebb sikerrel.

Gödöllõn a Sissi-kastélyban is jártunk, majd este a program
csúcspontja, a csodálatos és fergeteges tûzijáték
következett. Nagyon jó helyrõl sikerült végignézni az egészet,
élõben még felemelõbb érzés. Csütörtökön látogatás a
Parlamentbe és állatkertnézés, ennek volt egy apropója,
hogy nem busszal mentünk, hanem metróztunk, majd vásár-
lás a Tesco-ban. Ez egy kis módosítása volt a programnak,
de a többség kérte és az útvezetõnk teljesítette a kérést.  A
pénteki napon uszodába mentünk volna, de mivel szigorúak
a szabályok, nem mehettünk be úszósapka nélkül. Így több
idõnk maradt a készülõdésre, egy kis fotózásra a házacs-
káknál. Egyre türelmetlenebbek lettünk, vártuk az indulást
Kishegyesre.
A visszaút is zökkenõmentes volt. Nagyon tetszett ez a kirán-
dulás, mindketten azt gondoljuk, hogy mindig szép emlék
marad számunkra.

Papp Orsolya és Vass Nikita
7. a osztály

Hatalmas élményben volt részem az idei
nyáron. Láttam az Adriai-tengert. Ezúttal nem
a tévé képernyõjén, hanem élõben.
Lubickoltam simogató habjaiban,
gyönyörködtem mesés tájaiban, s mindezt
nagyon élveztem. 

Iskolánk nyaralást szervezett Šolta szigetére.
Július 19-én 21 órakor indult autóbuszunk a Klas
pékség elõl, és másnap reggel fél 10-kor ért
célba. Szemre vettük szobánkat, kicso-
magoltunk, és ebédelni indultunk. Délután jót
fürödtünk az Adriai-tengerben. Este megis-
merkedtünk az ottani oktatókkal. Vacsora után
kipihentük az utazás fáradalmait. Másnap nyolc-
kor ébredtünk. Reggeli után elkezdõdött az elsõ
tanítási óra, amit angolul tartottak nekünk. Fél 11-
tõl minden nap pihenõnk volt, hogy a második
órán frissek és üdék lehessünk. Tudni kell azon-
ban, hogy a šoltai óra nem azonos az iskolai órá-
val, hanem kétszer annyi ideig tart. A második és
harmadik óra után ebédeltünk, majd pedig jó idõ
esetén fürödhettünk, rossz idõben sétáltunk vagy
ismerkedtünk. A vacsora után minden este
szórakoztató programok vártak ránk. Sohasem
volt unalmas, bár majdnem minden nap úgy múlt
el, mint az elsõ. Két kiránduláson is részt vehet-
tünk. Az elsõ utunk Trogirba vezetett. Megnéztük
a régi várost, majd a hajóúton visszafelé tengeri
finomságokkal kedveskedtek a szervezõk a sík
vidék szülötteinek. Másodjára Bol városba láto-
gattunk, ahol jót lubickoltunk. Egyébként sajnos
elég ritkán tudtunk fürödni, mert az idõ nem ked-
vezett. Nem unatkoztunk, mert a szervezett prog-
ramok, az ismerkedés és a meglévõ barátságok
megszilárdítása kitöltötte minden idõnket. Sokat
sétáltunk, Šolta szigetét keresztül-kasul bejártuk. 
Hiába próbálom leírni az élményeket, ezt egy-
szerûen mindenkinek ki kell próbálni, mert a
szavak túlságosan fakók a tábor ecsetelésére. 

Csáki Edina

Nyaralás ŠoltánBudapesten jártunk

HÍREK 1. A OSZTÁLY
Tanítónõ: Kerekes Katalin

1. Bakorek Bíborka
2. Bakos Dávid
3. Berec Dániel
4. Csõke Noémi
5. Eper Dávid
6. Frindik Boldizsár
7. Gulyás Georgina
8. Kádas Nimród
9. Kancsár Krisztián

10. Klausz Krisztián
11. Kovács Krisztina
12. Lakatos Klaudia
13. Losonci Blanka
14. Német Emil
15. Novakoviæ Dragan
16. Novakoviæ Zsaklina
17. Papp Dénes
18. Pataki Sarolta
19. Povazsánszki Róbert
20. Rigó Réka
21. Szõke Dániel
22. Sztancsik Arnold
23. Szûgyi Barbara

24. Toldi Emese
25. Utasi Martin
26. Varga Erna

1.B OSZTÁLY
Tanítónõ: Toldi Kornélia

1. Baranyi Sára
2. Butterer Bendegúz
3. Csépe Brigitta
4. Dániel Krisztián
5. Dévity Egon
6. Dudiæ Daniela
7. Faragó Szabolcs
8. Govorcsin Leila
9. Jovanoviæ Pamela

10. Kapor Denisz
11. Kiss Valentina
12.Kollár Tamás
13. Major Lili
14. Maraš Nikoleta
15. Novakoviæ Regina
16. Paróczi Orsolya
17. Paróczi Péter
18. Paulyuk Jenifer
19. Petri Dávid

20. Svebler Gyula
21. Szekeres Melissza
22. Talpai Tamás
23. Vass Tibor
24. Vladisavljev Igor

1.C osztály
Tanító: Aleksandar Suziæ

1. Avduloviæ Emran
2. Bartuš Aleksandar
3. Jovaniæ Sara
4. Kukaèi Adem
5. Kurjak Marko
6. Miletiæ Anðelko
7. Nuka Rnesa
8. Zorad Zorana

1. speciális tagozat
Tanítónõ: Mészáros Márta

1. Huber Krisztofer
2. Jovanoviæ Izabella
3. Lakatos Sándor
4. Puhalák Piroska

Augusztus 30-án délután
fogadtuk kis elsõseinket. Az
ünnepségen jelent volt Csóré
Róbert polgármester és a
Vöröskereszt képviselõi is:
Sipos Etelka és Juhász Éva.
A kisdiákok ajándékokat is
kaptak: számológépet az
iskolától, az Önkormányzattól
könyvet, a Vöröskereszttõl
pedig közlekedéssel kapcso-
latos ismertetõket. 

Szeptember 1-jén megkez-
dõdött a tanítás. Az alsósok
délelõtt, a felsõsök délután
járnak iskolába. Az idei
tanévben havi váltásban dol-
gozunk. 

Az elsõsök névsora:

A PARLAMENT ELÕTT. 
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MIRNICS GYÖRGY TANÁR ÚR EMLÉKÉRE

Nagy veszteség érte a Mirnics családot az utóbb idõben.
Elõször elhunyt Mirnics, született Jáni Berta, majd augusz-
tus 4-én örökre lehunyta szemét a családapa, magyar tanár
és igazán szerény, de kitartó és jó ember. Olyan apa volt õ,
aki kenyérkereseti lehetõséget biztosított gyermekeinek
nagy önfeláldozás árán, kicsiny tanári fizetésébõl.
Nagy tudással rendelkezett, de soha nem hivalkodott, sõt
igyekezett csendben élni életét.
Emlékszem, elsõszülött kisfiához rohant haza az iskolából a
nagyszünetben, mert õ akarta megetetni a kisbabát, az
anyuka munkahelye távolabb volt, a nagymama vigyázott a
kicsire. Kell ettõl többet mondani Róla, mint apáról, mint
emberrõl. Diákjai nagyon szerették, bár sokszor visszaéltek
jóságával, de õ ezen csak mosolygott és talált mentséget tan-
ulói viselkedésére. Sokat veszített vele nemcsak a család,
hanem ez a közösség is. Köszönjük, hogy Kishegyesre jöttél
dolgozni, köszönjük, hogy voltál nekünk. Sok diák szívében
ott élsz tovább!

Nyugodjék békében!

Radmila Markoviæ

Hegyek, s távoli barátok
S távoli nõk,
Életem s akarásaim,
Messze-tünõk,
Legyetek emlékezéssel hozzám.

Meleg szavak, hazárd csókok
S pillanatok,
Kikért volt élni érdemes,
Amíg vagyok,
Legyetek emlékezéssel hozzám.

S te, (most) legbomlottabb Élet,
Véletlenem,
Legyetek mind rajt-suhanóm
S mindig velem,
Legyetek emlékezéssel hozzám.

Ady Endre: 
Legyetek emlékezéssel hozzám

A veterán focisták kishegyesi nemzetközi
tornáján Kishegyesen járt Lusták István és
felesége, Erzsébet, akik nemcsak a futball-
tornák szervezésében szereztek érdemeket,
hanem a jótékonykodásban is. Õk
szervezték és szervezik ugyanis a veterán
focisták tornáit Örkényben, amelyet azután
vándortornaként minden évben meg-

szerveznek a felvidéki Udvardon, a kárpátal-
jai Ungváron, Marosvásárhelyen és most már
hagyományosan Kishegyesen is. A sportbeli
kapcsolatokon túl azonban a házaspár úgy
vélte, ennél többet is lehet tenni a határon
túli magyarokért, és jótékonysági estet
szervezett Örkényben, hogy azután ezt a
pénzt minden évben a futballtorna egyik
határontúli, vagy határon belüli
intézményének, illetve valamelyik rászoruló-
nak ajándékozzák. 
- Kishegyessel úgy kerültem kapcsolatba,
hogy sporttéren nekik jó együttmûködésük
volt Kocsérral, ahová mi is eljártunk egy-egy
tornára. Ez nagyon jól jött a mi tornánknak,
mert már korábbról megvolt a kapcsolatunk
a felvidéki Udvarddal, Marosvásárhellyel és a
kárpátaljai Ungvárral, ezzel tehát valóra vált
az az álmunk, hogy a határon túli magyarság
minden része képviseltesse magát a ren-
dezvényünkön. A határon túli vidékeket látva
számomra szívbemarkolóan szomorú és fájó
volt tapasztalni, hogy mennyire el vannak
feledve, s ekkor fogalmazódott meg ben-
nünk, hogy tenni is kell valamit ezekért az
emberekért a kapcsolatok ápolásán túl is -
mondja Lusták István.
Mint mondja, valószínûleg ezért is tartotta
fontosnak, hogy annak idején részt vegyen a
kettõs állampolgárságot célzó népszavazás
aláírásgyûjtésében, mert meggyõzõdése
volt, hogy legalább ennyit meg lehet és
meg kell tenni a határontúliakért. Mivel a
szavazás sikertelen lett, azt gondolták,
hogy segíteni másképpen is lehet.
- Tavaly támadt az az ötletünk, hogy
egyik rendezvényünket jótékonysági
gyûjtéssel kössük össze, vagyis meg kell
tennünk mindent, amit tudunk
egymásért. A bevétel Erdélybe ment, a
Beszterce és Betlenváros között talál-
ható Felõr kollégiumának, de egy jó
képességû fiatal iskoláztatását is szpon-
zoráljuk. A második gyûjtést pedig a
kishegyesi iskolának ajánlottuk fel, és õk
a folyamatban levõ felújítások keretében

ezt szépen hasznosítani is tudták. Úgy ter-
vezzük, hogy a következõ rendezvényünk
bevételét Kárpátaljára visszük majd, azután
egy örkényi intézménynek ajánljuk fel - véli
Lusták István.
Lustákné Aradi Erzsébet minden szervezés-
ben a férje mellett állt, s úgy véli, hogy szá-
mukra a legtermészetesebb volt a

jótékonysági bevételt elõször a
határon túlra juttatni. 
- Úgy tartom, hogy bárhová megyünk,
ahol magyarok közé megyünk, ott
otthon vagyunk, mert nem õk hagyták
el hazájukat, hanem a politika vette el
tõlük. Ha a határt átlépjük, az nekem
csak annyit jelent, hogy oda kell
adnom az útlevelet. A ren-
dezvényeken talán az egyik
legfelemelõbb, hogy azok is tehetnek
valamit, akiknek erre nem sok esélyük
van. Például a nagymamák, akik egy
kis süteményt hoznak a jótékonysági
estre, vagy segítenek a szervezésben

- mondja Lusták Erzsébet.
Molnár Márta, a kishegyesi iskola igaz-
gatónõje elmondta, hogy az örkényi
ajándékot nagyon jól fel tudták használni a
nyár folyamán lebonyolított felújítások során.
- A gyûjtésbõl 888 ezer forintot, 5000
szlovák koronát és 1000 dinárt kaptunk.
Ebbõl vettük a felújított tantermekbe a
táblákat. Minden pénz nem kellett erre a
célra, és az adományozókkal most éppen
azon tanakodunk, hogy hogyan hasznosít-
suk a többit, esetleg alapítsunk-e egy
alapítványt, amelynek keretében a rászoruló
gyerekeket tudnánk támogatni. Ezt az
elképzelést Lustákék is támogatják, s
valószínûleg ebben az irányban fogunk cse-
lekedni, csak még meg kell találni hozzá a
megfelelõ formát. Abban már biztosak
vagyunk, hogy kapcsolatunk nemcsak erre
az egy alkalomra szólt, s hogy a jövõben is
állandóan kapcsolatban állunk majd egymás-
sal. A tanárok is nagyon örültek annak ter-
mészetesen, amikor dr. Deák és Dudás
Béla bejelentették, hogy az örkényiek fel-
ajánlották az iskolának idei gyûjtésüket, de
ennek értékeléséhez igazából a gyerekeket
kellett látni, hogy õk mennyire örülnek a
megújult tantermeknek - mondja Molnár
Márta.

Meg kell tenni, 
amit tudunk

Beszélgetés az örkényi Lusták házaspárral az iskola
felújításához való hozzájárulásukról 

LUSTÁKÉK ÉS AZ IGAZGATÓNÕ. 

HOL VAN EURÓPA?
ÚJ TÉRKÉPTARTÓ. 
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Augusztusban a Kátai-tanyán megtartották a Vajdasági
Magyar Versmondók Egyesületének sorrendben ötödik
táborát. A táborokat eddig több alkalommal Horgoson,
majd Bácsfeketehegyen tartották. Az idén - mint Hajvert
Ákos, az egyesület elnöke mondja - azért döntöttek a
Kátai-tanya mellett, mert Bácsfeketehegyen, az egyesület
székhelyén még nem készült el a felújítás alatt álló kultúr-
otthon, ahol az elszállásolást is meg lehet majd oldani.

- Örömünkre szolgál, hogy az idei az eddigi legtömege-
sebb táborunk és nagyon örülünk annak is, hogy sokan
jöttek a szórványból. Ez azt is jelenti, hogy nem csak
versmondók vannak itt és nem is kell, hogy mindenki
versmondóvá váljon. Már az is nagy eredmény lesz és
elértük célunkat, ha a táborozók tovább tudják majd adni a
nyelv iránti szeretetet. Visszatértünk a klasszikus tábori for-
mához, nem az az elsõdleges cél, mint korábban többször

is, hogy egy megadott mûsort készítsünk és
gyakoroljunk be, amivel azután esetleg tájolni is
lehet. Ezúttal a vers- és szövegtanulás lesz a
középpontban. Több csoportban dolgoztunk,
foglalkoztunk a felkészüléssel is, de ugyanígy
például a balladák drámapedagógiai megközelí-
tésével, a hangszerek használatával is. A
legkisebbeket két csoportra, kezdõkre és ha-
ladókra osztottuk a könnyebb foglalkozás miatt. A
verstanulás volt a középpontban, de figyelembe
vettük azt, hogy az idén a reneszánsz és a Biblia
éve van. A téli Szép szó tábort a reneszánsznak
szenteltük, a nyárit viszont nem szenteltük a
Bibliának. Mivel azonban foglalkoztunk a Kövek
zsoltára címû mûsorunk kibõvítéséval, amelyben
most már nemcsak versmondók lesznek, hanem
elõadómûvészek is, valamilyen formában mégis
megemlékeztünk a  Biblia évérõl is - hallottuk
Hajvert Ákostól.
Bartók  Béla román és magyar népballadákból
összeállított Cantata Profana címû mûve fel-
használásával készült a középsõ csoport
elõadása. A szarvassá változott fiúk története a
kamaszkor, a felnõtté válás és a szülõi háztól való
elszakadás problémakörét nyitotta meg szá-
mukra. Ehhez kapcsolódó improvizációs gyakor-
latokból épült fel a produkció. 

A tábor célja nem csak összegyûjteni az irodalomkedvelõ

fiatalokat, hanem felkészíteni õket  a vajdasági, valamint

magyarországi versmondó versenyekre is. A mûhelyben

idén 57 versmondó dolgozott nagy szorgalommal. 4

csopoprtban folyt a munka, a kezdõ kiscsoporttal Lingl
Zsófia budapesti színész- drámatanár hallgató foglakozott.

A haladó kiscsoport Lódi Andrea drámapedagógus segít-

ségével tanult. A középsõ csoport tanára Hajós Zsuzsa
dombóvári drámapedagógus volt. A felnõtt csoporttal

Wiegmann Alfréd televíziós rendezõ dolgozott. A

beszédtechnika órákat Pál Ágnes bácsfeketehegyi gyógy-

pedagógus-logopédus vezette. Egyéni versezéssel

Krekity Olga újságíró, a VMVE alapítója foglalkozott,

valamint Barta Júlia nyugalmazott óvónõ és Farkas
Hajnalka is sok jó tanácsal látta el a kezdõ versmondókat. 
A tábor befejezõ napján, mint minden alkalommal, ezúttal
is zárórendezvényt tartottak, amelyen bemutatkoztak a
házibajnokság legjobbjai, vagyis mindenki azzal, amit a
táborban tanult.

Az alsósók kategóriájában a versmondó házibajnokság

különdíjasa Tumbász Kincsõ, 3. díjas Török Noémi, 2.

helyezett Hamad Ászim, és az elsõ díjat Kovács Imola

érdemelte ki. 

- A felsõsõk  kategóriájában a versmondó házibajnokság

különdíjasai Brasnyó Albert és Csõke László. A 3. díj

Kálai Ferencé, 2. díjas Szalajevics Viktor és az 1. díj

Petrás Árminé. 

A középiskolások kategóriájában a versmondó házibajnok-

ság különdíjasa Berze Angéla, 3. díjas Simonyi Lili, 2.

helyezett Pásztor Kicsi Gergely, az 1. díj pedig

Maletaški Krisztináé. 

Szokatlan környezetben, a Delibláti homokpuszta közepén
levõ Fejértelepen (Šušarán) tartotta meg nyári táborát a
Vajdasági Óvodapedagógusok Egyesülete, amelynek
keretében nemcsak kézmûves munkákat tanultak, hanem
ismerkedtek a környezettel, a környezet magyar emlékei-
vel.
- Egy kicsit szokatlan volt a helyszín, de azt is akartuk,
hogy kilépjünk szokásos óvodáinkból, konferenciater-
meinkbõl, sõt szokásos környzetünkbõl is és a tovább-
képzésen kívül a magyarságismeretet is célul tûzzük ki,
vagyis, hogy megismerjük a magyarság által lakott
területeket, ahol már nagyon gyéren laknak magyarok, de
gazdag kulturális hagyománnyal és emlékekkel ren-
delkeznek. Az az érzésem, hogy az óvónõk megrázó
tapasztalatokkal tértek haza, és talán elõször szembesül-
tek sokan azzal, hogy ha nem vigyázunk, ránk is ugyanaz a
sors vár, mint a Versec környéki magyarokra. Úgy érzem,
hogy jobb, erõteljesebb tapasztalatot a személyes
élményen kívül nem szerezhettek arról, hogy hogyan
szórványosodik el egy közösség. Az ötlet onnan ered,
hogy doktori disszertációmhoz nagyon sok példát hoztam
errõl a területrõl és gyakran is emlegettem nekik, hogy
könnyen az õ sorsukra juthatunk. Ezért is kérték, hogy õk
is a helyszínen éljék meg ezt az élményt és sokuk számára
ez nemcsak emlékezetes hanem megrázó is volt.
Remélem az óvónõk majd elmondják a szülõi értekez-
leteken azt, amikor az 50 - 60 éves nagyszülõk sírva mesé-
lik, hogy gyerekeik, unokáik már nem beszélik a nyelvet és
azt is tudják, hogy hol hibáztak: amkor az állítólagos jobb

érvényesülés érdekében szerb
tagozatokra íratták gyerekeiket
és ezzel valójában önmagukat
számolták fel - mondja dr.
Szõke Anna, a Vajdasági

Magyar Óvodapedagógusok Egyesületének elnöke, a
tábor szervezõje és vezetõje.
A táborban a kézmûves fogalkozásokon kívül voltak a
továbbképzés elmaradhatatlan részét képezõ elméleti
elõadások is.
- A magyarság kulturális értékeirõl, a kisebbségi lét
hátrányairól és egyfajta elõnyérõl, a köztes identitásról és
az úgynevezett etnicitásról magam tartottam az elõadá-
sokat, és egy-egy környezet értékrendjérõl, arról többi
között, hogy az értékrend, mint például az, hogy csak a
vagyontárgyak jelentik az értéket, hogyan befolyásolja az
elõbb említett folyamatokat és magának a településnek a
sorsát - mondja Szõke Anna hangsúlyozva, hogy a szak-
rális és más történelmi emlékek megismerését pedig kirán-
dulások formájában ejtették meg.
- A nagybecskereki egyházmegyében Huzsvár püspök
úrral az élen pontosan felmérték az egyház megtartó
szerepét és az elmúlt tizenhárom évben ebben a
környezetben négy templomot is építettek. A verseci
nagytemplomban például elbeszélgettünk Gyuris László
plébánossal, aki elmondta, hogy a hittant szerb és horvát
nyelven tanítja a magyar gyerekeknek is, de magyarul
imádkoztatja õket. A fehértemplomi plébános, Király
Tibor elõadása számomra is az újdonság erejével hatott.
Arról beszélt, hogy hogyan kell közelíteni a vegyes
házasságokból származó gyerekekhez, hogy azok meg-
tartsák hitüket és nyelvüket - mondja Szõke Anna.
Hogy ne csak elmélet legyen, kézmûves fogalkozásokat is
tartottak, amelyeken Ujj Éva békéscsabai népmûvelõ

ismertette meg az óvónõkkel a legújabb technikákat, rámu-
tatva, hogyan lehet ötvözni a hagyományost és az újat.
- El kell mondani, hogy egy igen költséges táborról volt
szó, már csak azért is, mert a busz állandóan velünk volt,
hiszen szinte minden nap utaztunk valahová. Ezért külön
köszönettel tartozunk a Szekeres László Alapítványnak és
ezen belül Józsa Lászlónak, aki pontosan látta ennek a
megmozdulásnakl a súlyát. Másik támogatónk a Magyar
Oktatásügyi Minisztérium volt és külön köszönettel tar-
tozunk a nagybecskereki püspökségnek is, amely ren-
delkezésünkre bocsátotta a fejértelepi Szent László plébá-
nia  vendégszobáit, amelyet Huzsvár püspök úr szavai
szerint azért építtetett, hogy nemes célokra használják és
élet zengje be a templomot - mondta dr. Szõke Anna, azzal
a meggyõzõdéssel, hogy az óvónõk az ott szerzett tapasz-
talatokat egészen biztosan tovább fogják adni.

Adja tovább a nyelv szeretét

HA NEM VIGYÁZUNK, 
MI IS ELSZÓRVÁNYOSODUNK...

HAJVERT ÁKOS

SZÕKE ANNA
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Biblia-évet hirdettek a keresztény egyházak és ennek
értelmében a keresztény ádventista egyház egyhetes
Biblia-tábort, vagy  Biblia-konferenciát szervezett a Kátai-
tanyán. A szervezõ az egyház vajdasági egyházterülete
volt, vezetõje pedig Ördög Róbert, az egyház újvidéki
lelkésze.
- Inkább Biblia-konferenciának nevezném, mint tábornak
az egyhetes kishegyesi tartózkodásunkat, mert valójában
tanulmányoztuk a szent szövegeket. Mondhatni, hogy
leginkább a családok jelenléte volt a jellemzõ, vagyis férj,
feleség a gyerekekkel, de voltak minden korosztályból,
ezért azt mondhatjuk, hogy körülbelül egyharmada volt
gyerek, egyharmada fiatal és egyharmada felnõtt.
Hivatalosan nem egész százan voltunk a tanyán, de a
beszélgetéseken, elõadásokon rendszerint több, mint
százan vettek részt. Jöttek Bácsfeketehegyrõl,
Szabadkáról, Topolyáról és egészen biztosan jöttek hely-
beliek is, hiszen gyakran láttam, hogy kerékpárral vannak,
ami természetesen nem baj, hiszen nem az úgynevezett
térítés szándékával szerveztük ezt a megmozdulást. A napi
munkában tehát rendszerint több, mint százan voltunk.
Abból az alapvetõ igazságból indultunk ki, hogy a
kereszténységnek  gyakran a legnagyobb problémája,
hogy egymás ellen dolgozunk, de ha Jézus felé haladunk
sokkal közelebb kerülünk egymáshoz is - mondta Ördög
Róbert lelkész.
A konferenciának a Lépések Jézus felé nevet adták és
plenáris elõadások és csoportmunkák formájában zajlott.

- A tábor nyitott volt és bárki bekapcsolódhatott a munkába
s a központi témánk az volt, mit jelent ma teljesíteni a krisz-
tusi missziót. A lényeg a Krisztussal való találkozás
élményének elmondása volt. Mi most egy elidegenedett
világban élünk, amikor nagyon sokan elveszítik az élet
értelmét és célját, ahol a progresszivitás dominál, a leg-
nagyobb szükségünk van arra, hogy elmondjuk egymás-
nak, mi hogyan találtuk meg a lelki békét, hogyan találtuk
meg Jézust. Minden nap csoportonként négy témakört
dolgoztunk fel. Volt egy gyermekcsopor-
tunk, egy ifjúsági és két felnõtt csoportunk -
mondja a lelkész.
A tábor befejezésének külön ünnepi hangu-
latot adott a keresztelõ, amelyet a Nyár utcai
tájház csónakázó tavában ejtettek meg
lévén, hogy az ádventista egyházban felnõtt
korban keresztelnek teljes merüléssel.
Önkéntelenül is adódott a kérdés, hogy így
tervezték-e vagy a véletlen mûve.
- Tervezni ilyen formában nem terveztük, de
beszélgettünk Nevenkával s ha itt nem is,
valamelyik keresztelõhelyünkön egy-két
héten belül megejtettük volna a keresztelõt.
Mint ismeretes, nálunk kizárólag felnõtt kor-
ban keresztelkednek, mégpedig mindenki
saját elhatározása szerint. Nevenka, amikor
meglátta ezt a gyönyörû környezetet, azt
mondta, szeretné ha itt történne meg.

Reggel még zuhogott az esõ, de délutánra már derült volt
az ég és mindannyian örülhettünk a kivételes ünnep-
ségnek. A zárónapon és a temerini  Trniæ Nevenka
keresztelõjén több mint kétszázan voltunk - mondja Ördög
Róbert. 
A sikeren felbuzdulva azt tervezik, hogy minden évben tar-
tanak egy ilyen konferenciát és egy gyermektábort is ter-
veznek, mert most is bebizonyosodott, hogy a gyerekekkel
is sokat kell foglalkozni.

Az okos majom Vigh Rudolf legújabb novelláskötete.
Ennek a kötetnek egyik novellája az Új ruhánkat az égben
szabják.
A novella vezérmotívuma az elmúlás, a halál, és az egész

novellán átvonuló szimbólum teszi elgondolkodtatóvá ezt
az alkotást.
A három részre tagolt elbeszélést pontosan a szereplõk
jelleme, az életükkel való elégedetlensége és az elmúlás
foglalja össze egységbe. Az utolsó, egyben a legrövidebb
rész az élet értelmetlenségét tárja elénk, mégis az író ad
reményt, hogy van élet az élet után, s ezt többszörösen
elismétli, sõt azt is ígéri, hogy ott jobb lesz, persze ezt a
sorok között kell olvasnunk.
A novella elsõ részében a öreg kéményseprõt helyezi
elõtérbe az író. Itt állítja a fehéret (a jót)  a feketével (a
rosszal) szembe. Az író szerint senkinek sem marad a lelke
fehér, „... a fehér is szín, csak úgy van, hétköznapiasan
arcokon vagy lelkekben, s idõvel mocskosra keveredik.”
A kéményseprõ az, aki a hiedelem szerint szerencsét hoz,
ha találkozol vele, megfogod a gombodat, törött
ablaküveget keresel, söprût meg öregasszonyt látsz.
Ebben a novellában a halál színét képviseli a kéményseprõ
ruhája, szerencsérõl szó sem lehet. Most jön megint az
ellentét, habár a gyász színe a fekete, másrészt viszont
ünnepélyes is. Maga az élet is ilyen komplikált, és nem
egyértelmû. Hét sorba tömörítette az író életfilozófiáját,
nem hagyva ki azt sem, hogy mire megöregszik az ember,
a lelkén lesznek „mocskos” foltok.
A nyugdíjba vonult hetven éves öregember új öltönyön
ábrándozik, ami azt jelenti, hogy új életet képzel el magá-
nak az elkövetkezõ idõszakban. Azt reméli, szebb, tiszte-
letreméltóbb lesz az élete korára való tekintettel. Sajnos
már az elsõ lépése is félresikeredett. Átadta magát va-
gyonáért egy asszonynak, aki kezdetben behízelegte
magát nála, de csak a szerzõdés után mutatta meg neki a
foga fehérjét. Rájött, hogy: „Ez a nõszemély egy haszon-
lesõ, kapzsi satrafa, aki csak kolonc a nyakán.”
A következõ két bekezdés belsõ monológ egy ismeretlen,

de jóhírû szabóval, aki nem adja meg a varratónak,
mármint fõhõsünknek, a neki járó tiszteletet, ezért
az nem varrat nála semmit. A hetedik fejezetben
megtudjuk, hogy egyetlen fia Németországban él,
aki a felesége elõtt titkolózva pénzt ad az apjának,

aki még mindig a kéményseprû szakmán keresztül álmo-
dozik az új életrõl. A novella bemutatja a generációs ellen-
téteket is. Nem csak a pénzhez való viszonyuláson
keresztül, hanem a felfogásban is ellentétek mutatkoznak.
Az apa nem becsüli a mûvészetet, sõt fél, hogy rossz útra
viszi a családját. Ezt tudjuk meg akkor, amikor a fiáról és
annak családjáról ír az író.
A novella szereplõit karácsony tájába helyezi be az író,
tehát a tél dere nem csak az ablakon jelenik meg, de az

apa haja is deres.Közelít a halál, mindkét szimbólum erre
utal.
Most az következik, amikor a fõhõs számot vet eddigi
életérõl. Ami nem jellemzõ az íróra, bibliai alak, Heródes is
megelevenedik. A mai Heródesrõl ír Vigh Rudolf? A
századvégi borzalmakra utal az író? Igen. Az õ fia is
messzire menekült, mint valaha József Máriával és a kis
Jézussal a biztos halál elõl. Maga maradt szegény kémény-
seprõ, és szívbõl bánja már, hogy Puccosnak nevezett asz-
szonynak átadta magát gondozásra.
Jön a karácsony, neki nincs kinek ajándékot venni.
Mennyire fájó neki ez a magány. Újévkor nézi a bécsi kon-
certet az operaházból, és úgy tûnik, fiát, menyét, unokáját
látja ott, de csak a pompát észleli, ezen a napon valamiben
mindenki reménykedik. A pompa és a kéményseprõ ran-
gon aluli sorsa kerül ismét a felszínre, de az idõs ember
rögeszméje: új ruha - új élet állandóan ismétlõdik és pont

ezzel érzékeljük, hogy ebbõl nem lesz semmi, pedig
vágyát is kihangsúlyozza az író : szeretné ha felnéznének rá
az emberek.
Ekkor veszi észre, hogy Puccos meglopja, és el akar tûnni
az életébõl, de õ biz a meglesi, hova megy.
A novella második részét Puccos jellemzésével indítja el az
író, aki önmagát szépnek, jónak látja, de az író tudatja
velünk ennek ellentétét ezekkel a szókapcsolatokkal:
„csalafinta fej”, „maszatos arc”, „ferde tekintet”.
Gondolatban szépnek, kívánatosnak képzeli el magát a nõ,
de csak azért, hogy az emberekbõl kicsalja  a pénzüket.
Kapzsisága jut kifejezésre. Ezt írja le hosszan az író,
hogyan  álmodozik pénzszerzésen az asszony. Szeretném
hangsúlyozni, hogy nem valami szép képet tár elénk a nõi
nemrõl  az író Puccos személyében, aki lopó, gonosz,
másokat kihasznál, becsap. Tisztességtelen úton szerzett
vagyonnal akar új életet kezdeni, pedig õ is megette már
kenyere javát. A két nem jellemzésekor a nõ a negatív
szereplõ.
A kíváncsi kéményseprõ elkíséri Puccost a vonatállomásig,
ahol az asszony önmagától is gonoszabb emberekbe bot-
lik, latrokba, akik elszednek tõle mindent, a rideg télben
még a ruháit is, meg az életét is. Hogy a férfi is erre a
sorsra jutott, azt a harmadik részbõl tudjuk meg, és azt is,
hogy mindketten keservesen fejezték be életüket. Az
olvasónak kell erre rájönni a  latrok szó segítségével, meg
a kivájt szemekbõl. Az ki õket megtalálta, a mennybe viszi
õket, és õk ájtatosan énekelik: Új ruhát az égben adják! A
szép élet tehát csakis a mennyországban létezhet.
A novella az emberi gyarlóság tükörképe. Magány,
csalódás, elérhetetlen vágyak, álmodozás arról, ami a
valóságtól nagyon messze van, lopás, hazugság, szép és
csúnya tettek szembeállítása, és mindennek egy a vége: a
halál.
A novella hangulata lesújtó, pesszimizmussal telített.
Valami olyasmi sugárzik ki belõle: maghalsz akkor is, ha jó
vagy, meghalsz akkor is, ha rossz vagy, de mindegy,
milyen vagy, álmaidat megvalósítani nem tudod, mert
mindig többre, valami másra vágyódsz. 

Radmila Markoviæ

Krisztus felé - egymáshoz is közelebb

ÚJ RUHÁNKAT
AZ ÉGBEN SZABJÁK

KERESZTELÉS - ALÁMERÜLÉSSEL.
ÖRDÖG RÓBERT ÉS TRNIÆ NEVENKA
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Informatika nélkül
lemaradunk

Júliusban a kishegyesi Kátai-tanyán Csóré Róbert
polgármester mintegy hetven fiatal és jeles

vendégek, köztük Nagy Ferenc szabadkai fõkonzul,

Józsa László MNT elnök, Pásztor Bálint parla-

menti képviselõ, Pál Károly, a kishegyesi képviselõ-

testület elnöke, valamint Csanádi Attila, az MNT

informatikai megbízottja jelenlétében megnyitotta a

IV. Neumann Informatikai Tábort. A megnyitót

követõen Csanádi Attilával beszélgettünk a tábor

megszervezésérõl és célkitûzéseirõl.

- Az elsõ három tábort a magyar informatikai és hír-

közlési minisztérium segítségével tartottuk meg, de

késõbb a minisztérium beolvadt a gazdasági mi-

nisztériumba és ez esetünkben azért volt lényeges,

mert nem kerültünk be a minisztérium programjába,

vagyis segítséget onnan már nem tudtunk kapni.

Megpróbálkoztunk a Szülõföld Alapnál is, de ott sem

sikerült a próbálkozásunk. Az idén a Tartományi

Jogalkotási és Kisebbségügyi Titkárság pályázatán

nyertünk s ezért tudtuk megszervezni egy év

kihagyás után a tábort - mondja Csanádi Attila.

A tábor, akárcsak a korábbiak, ezúttal is igen népes

volt, ötvennyolc középiskolás fiatal és tizenkét

szervezõ vett részt. A táborban informatikára

fogékonyabb fiatalok jöttek, így kivitelezhetõ volt az

emelt szintû foglalkozás. Az elõadók: Csepeli
György, a GKM politikai igazgatója, aki korábban is

többször megfordult a táborban, Józsa Péter, a

HHRF emberjogi szervezet igazgatója, aki a web-

programozásról tartott elõadást, de voltak elõadások

az EU-s jogszabályokról is. A táborlakóknak állandó

internetkapcsolatuk volt a topolyai Sat-trakt segít-

ségével, csoportokban dolgoztak fel témaköröket. A

tábor vezetõje Cékó Krisztina volt.

Az MNT informatikai megbízottja szerint a jövõben

már remélhetõleg nem lesz kiesés a táborok meg-

szervezésében, mert a kisebbségügyi titkárságban

jó partnerre találtak s nem kell bizonygatni senkinek

sem, hogy informatika  hiányában lemaradunk,

vagyis ezzel felvértezve meg tudjuk állni helyünket a

világban.

VISSZATÉRÍTENDÕ TÁMOGATÁS
TÁJJELLEGÛ SZÕLÕSÖK TELEPÍTÉSÉRE

Kiíró intézmény: Vajdasági AT Mezõgazdasági

Fejlesztési Alap

Beadási határidõ:  2008. december 31.

Pályázók köre: Pályázhatnak földmûves

egyesületek, bejegyzett mezõgazdasági

gazdálkodók.

A hitel feltételei tájjellegû szõlõtõkék besz-

erzésére:

- 0,57 hektártól 1 hektárig terjedõ földterületen

A hitel feltételei akácoszlopok beszerzésére:

- maximum 800 db oszlop hektáronként

A hitel feltételei rozsdamentes drót beszerzésére:

- maximum 1200 kg hektáronként

Törlesztési határidõ: 24 hónap (türelmi idõszak 36

hónap)

Kamat: 2%  az évi kamatláb

GARANCIA JÓVÁHAGYÁS HOSSZÚ LEJÁRATÚ

HITELEK BIZTOSÍTÁSÁHOZ

Kiíró intézmény: Vajdaság AT Fejlesztési Alap
Beadási határidõ: 2008. szeptember 30.
Pályázók köre: Mezõgazdasági magántermelõk, be-
jegyzett mezõgazdasági gazdálkodók.
Hitel összege: 500.000 - 10.000.000 dinár
Törlesztési határidõ: 5 év 
Kamat: 6,80%  az évi kamatláb
Garancia nyújtás: az elavult mezõgazdasági gépezetek
felújítása érdekében, új mezõgazdasági gépezetek
beszerzésére irányuló, ügyviteli bankok általi hitelekhez
való könnyebb hozzáféréshez elõfeltételek
megteremtése, bejegyzett mezõgazdasági birtokokat
mûködtetõ, Vajdaság AT területén tartózkodási hellyel
rendelkezõ természetes személyek számára. 
A pályázat szerint garanciát vállalnak: 
- kombájnok, 
- traktorok és 
- kapcsolható mezõgazdasági gépezet vásárlására
jóváhagyott hitelekre.

MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE- VAJDASÁGHOZ KÖTÕDÕ

MAGYAR TUDÓS VAGY TUDOMÁNYOS TÉMA BEMUTATÁSA

„MAGYAR TUDOMÁNYOSSÁG VAJDASÁGBAN” CÍMMEL

Kiíró intézmény: Magyar Köztársaság Szabadkai
Fõkonzulátusa, Belgrádi Magyar Nagykövetség és a
Magyar Nemzeti Tanács
Beadási határidõ: 2008. október 05.
Pályázók köre: vajdasági magyar középiskolások,
valamint egyetemi és fõiskolai hallgatók (egyéni
pályázók vagy maximum 3 fõs csapatok) számára 
Leírás:
- maximum 15.000 karakter terjedelmû tanulmány vagy
esszé megírására, 
- maximum 10 perc idõtartamú audiovizuális pályamû
elkészítésére

További információért keresse fel
irodánkat! 
Minden munkanapon 07.30-14.30
között, várjuk az érdeklõdõket, föld-
mûveseinket és gazdálkodóinkat.

A PROWAG CSAPATA

Pályázatfigyelés, Tanácsadás,
Pályázatírás, Üzleti tervek készítése

telefon: 024/731-424
e-mail: prowag@gmail.com

A Prowag Fejlesztési Alap támogatásban részesült a
magyarországi Szülõföld Alap Iroda idén márciusban 
megjelent pályázatán, mellyel az Alapítvány hozzájárult
a Szó-Beszéd nyomdaköltségeinek biztosításához.
Köszönjük! 

PÁLYÁZATFIGYELÕ

Tegnap este fél nyolckor kezdetét
vette a kishegyesi ipari mega
park elsõ létesítményének építése.
Az alapkõletétel elmaradt, ehe-
lyett rögtön a felénél kezdték az
építkezést, amint az a képen is
látszik.
Az épület nem más lesz, mint
egy három emeletes tekepálya,
amely az ipari parkban dolgo-
zók szórakozási igényeit hivatott
kielégíteni. A tekepálya alá
utólag egy kétszintes uszoda is
épülni fog, amely teljesen EU
kompatibilis lesz.
A Vajdasági Magyar Ipari
Parkok Szövetségének (VIMP-
SZ) képviselõje elsimeréssel szólt
a kishegyesi eredményekrõl.

- Vazeg! Végre egy ipari park,
ami tényleg épül! - szólott a
képviselõ.
A hegyesieket talán kelle-
metlenül érintheti a hír, de õk
sajnos nem vehetik igénybe a
tekepálya szolgáltatásait, mert
az kizárólag az ipari park
munkásainak szánták. De emi-
att különösképp nem kell aggód-
niuk, mert egyébként sem lenne
rá pénzük. Viszont jó hír, hogy a
Lompos TV egy új csatornát
nyit, amelyen kizárólag a
tekepálya életérõl sugároz
képeket, úgyhogy szinte mindent
látni fogunk, hogy aztán legyen
mirõl beszélnünk.

Janez

ELKEZDODOTT - EPUL AZ IPARI PARK ELSO LETESITMENYE!
..
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FELÉNÉL KEZDTÉK A TEKEPÁLYA ÉPÍTÉSÉT. 
(A KÉP CSAK ILLUSZTRÁCIÓ, VALÓJÁBAN A SZABADKAI NÉPSZÍNHÁZ ÉPÍTÉSE LÁTHATÓ RAJTA.)




