2009. augusztus-szeptember

Szó - beszéd
A kishegyesiek lapja

Micimackó Münchenben
Mivel falunkban alig történik valami, így a Szó-Beszédben sem tudunk miről
beszámolni, s ezért szerkesztőségünk úgy döntött, ezentúl száguldó riporterként
alkalmazza Micimackó Györgyöt. Reméljük, a nagyvilágban szerzett értékes tapasztalatait a falu vezetői és mások is haszonnal tudják kamatoztatni!

Mint egy angol focista mondta, a focit 22-en játsszák, aztán a németek győznek.
A németek mindenben szeretik a győzelmet, aminek aztán kaput emelnek. Később
vesztenek (Kaput! – azaz vége…), s a győzelmi kapun kisbetűkkel erről is számot
adnak…

A németek szeretnek valami alá állni, mint a kapuk, és aztán ott sört inni. A hatalmas
angolkertben lévő kínai tornyot egy amerikai építette kétszáz éve, körülötte hatalmas
sörkert a turistáknak. A kínai torony azt is jelképezi, hogy München lakosságának
negyede külföldi. De mivel ott mindenki dolgozik, nem érnek rá egymással konfliktusba keveredni sem és jól elvannak.

A sörhöz nem árt valamit falatozni. De a csülök olyannyira népeledel, hogy a
fiatal leányok sem kávézni vagy fagyizni ülnek le esténként, hanem egy hatalmas
adag csülök mellett pletyóznak… Talán falunk disznótenyésztői is felfedezhetnék
maguknak e hatalmas piacot.

Az 1300 embert befogadó Hofbrähaus nem csak a csülökről nevezetes, hanem a
bajor zenekarról is, amire karonfogva lehet dűlöngélni. Igaz, nagyon hangos, no de a
helyiekkel úgysem tudunk sokat beszélgetni: olyan furcsán beszélik a németet, hogy
ők maguk sem értik egymást… Ezért elég, ha mi is csak bólogatunk, és azt hajtogatjuk:
No ja, no ja! És persze: Prosit! (A falunkban is közkedvelt Lav sör müncheni eredetű
– Löwenbräu.)

A világ legrégebben érvényben lévő törvényénél, a müncheni sörtörvénynél csak a
kocsmák öregebbek. Akárcsak a Pöndölnél, ide is érkeznek biciklin vendégek, de
ők hagyományosan a biciklissört isszák, ami sör és limonádé keveréke, és annyit
úgyse lehet belőle meginni, hogy haza ne érjünk. Münchenben amúgy is rengeteg
a bicikliút. Javaslatunk Domboson: citromos sör bevezetése és bicikliutak a rossz
tragacsok helyett!
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Az áramellátás megsokszorozza a beruházási kedvet
A közös érdekek figyelembevétele—Rekordidő alatt
fejeződött be a leendő kishegyesi ipari park bácsfeketehegyi
részének árammal való ellátása
Bácsfeketehegyen ünnepélyesen átadták rendeltetésének
azt a villanyvezetéket, amely a kishegyesi község leendő
ipari parkjának bácsfeketehegyi részét látja el árammal. A
mintegy 4 millió dináros beruházás költségeit a község és
az ipari park kiépítésével foglalkozó Small Steps Vegyesvállalat fedezte.
-Négy és fél évvel ezelőtt kezdődött az ipari park
megtervezése és ezzel a beruházással, az áramellátás
megteremtésével gyakorlatilag elkezdődhet a tervek
megvalósítása. Az elmúlt egy hónap alatt 1050 méteren
összesen 3,3 kilóméternyi kábelt fektettek le, s a tervezéskor figyelembe vették azt is, hogy szükség esetén bővíthetni lehessen a kapacitásokat. Négy évvel ezelőtt, amikor
megkezdtük a munkát ugyanúgy nehéz idők járták mint
manapság, mi mégis belevágtunk a munkába és most
ismét vállalnunk kellett a beruházás kockázatát, mert
meggyőződésünk szerint ellenkerző esetben lemaradtunk
volna. Ki kell emelnem, hogy ebben a munkában nagy
segítségünkre volt az Elektrovojvodina, a tervezésben és a
kivitelezésben egyaránt és köszönetet kell mondani a helyi

is inkább mert számos komoly érdeklődő jelentkezett
a parkot üzemeltető vállalaítnál. Nenad Stankovic, az
Elektrovojvodina szabadkai részlegének képviselője azt
hangsúlyozta, hogy a mintegy 4 millió dinárt érő beruházást a kölcsönös érdekek figyelembevételével rekordidő
alatt sikerült befejezni és ez megalapozhatja a további
hasonlóan sikeres együttműködést is. Nagy Zita, a Small
Steps helyi részlegének igazgatója kiemelte, hogy ezzel a
beruházással valójában megteremtődtek az infrastrukturális
feltételek a beruházások megkezdésére.
A sajtótájékoztatót követően a résztvevők megtekintették
a bácsfeketehegyi becsei úton levő tarfóállomást ahonnan
az ipari park az áramot kapja.

P.I.

Kishegyes község közigazgatásának költségvetési,
pénzügyi, építés- és vagyonjogügyi osztálya
KÖZSZEMLÉRE TESZI KISHEGYES KÖZSÉG
TERÜLETRENDEZÉSI TERVVÁZLATÁT ÉS
KISHEGYES
KÖZSÉG
TERÜLETRENDEZÉSI
TERVÉRE GYAKOROLT HATÁS STRATÉGIAI
FELMÉRÉSÉRŐL SZÓLÓ JELENTÉST
A terv 18116,25 ha területet foglal magába.
A tervet kidolgozta: Vajdasági Városrendezési Intézet –
Újvidék E 2182 és E 2279/1 szám
A betekintést 2009. augusztus 31-től 2009. szeptember
29-ig 9.00-től 13.00 óráig lehet végezni.
Kishegyes község területrendezési tervvázlata és
Kishegyes község területrendezési tervére gyakorolt
hatás stratégiai felméréséről szóló jelentést a következő
helyiségekben lehet megtekinteni:
Kishegyes község Képviselő-testülete, Fő utca 32. a 41.
számú irodában
Szeghegyi Helyi közösség, Tito Marsall 41.
Bácsfeketehegyi Helyi közösség, Testvériség 30.

közösségnek és az Útügyi és Telekredezési Közvállalatnak
is a segítségért—mondta az átadást megelőző sajtótájékoztatón Csóré Róbert kishegyesi polgármester.
A sajtótájékoztatón, amelyen a község tisztségviselőin kívül
jelen voltak az Elektrovojvodina topolyai és szabadkai
részlegének vezetői, a Small Steps képviselői és az első
beruházó képviselői is, Pál Károly a képviselő-testület
elnöke kiamelte, hogy a négy év amely az ipari parkról való
elképzelés megfogalmazásától eddig , az első lépésekig
eltelt sokaknak túl hosszúnak tűnhet, de figyelembe véve
más hasonló környezetek tapasztalatait ennyi idő kellett
a tervszerű előkészítésre és a jó megalapozásra. Azzal,
hogy az ipari parkban van áram és nemsokára lesz víz is
egészen biztosan lendületet ad a beruházásoknak, annál

A terveket kidolgozó bizottság 2009. október 1-én 12.00
órai kezdettel közgyűlést fog tartani Kishegyes község
Képviselő-testületének nagy tanácstermében.
Költségvetési, pénzügyi,
építés- és vagyonjogügyi osztály
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Félmilliárd “megtakarítás”
tíz “szegényen”

Fejlett, vonzó település, munkahelyek és élettér

Elfogadhatatlan megkülömböztetések—Az Észak- és
Közép Bácska-i községek tiltakozó levelet intéznek a kormányhoz

A fejlesztési terv az a dokumentum, amelyben minden
polgár megtalálhatja a saját helyét és szerepét—A hónap
végéig elkészül a kishegyesi község fejlesztési stratégiája—
Alakuló ülést tartott a községi fejlesztési tanács

Akárcsak a tizenöt Dél Szerbia-i község, tíz Észak és Közép
Bácska-i község is tiltakozó levelet küld a kormánynak a
megszigorítások miatt, amelyek értelmében a köztársasági
költségvetésből a gazdasági válság miatt a községek az
eddigi juttatásoknak csak a töredékét kapják. A csökkenés
községektől függően 25 – 45 százalékos s ez esetenként a
község alapvető szükségleteinek kielégítését is kérdésessé
teheti.
A Kishegyesen tartott megbeszélésükön az adai, csókai,
kulai, kishegyesi, magyarkanizsai, óbecsei, szenttamási,
topolyai, törökkanizsai és verbászi községi pénzügyi
osztályvezetők megbeszélésén úgy határoztak, hogy
tiltakozó levéllel fordulnak a kormányhoz az eddig foganatosított és a bejelentések szerint az idén továbbra is
várható szigorító intézkedések ellen. A leginkább az az
elfogadhatatlan, hogy a megszigorítások nem egyformán
érintenek minden önkormányzatot, az említett tíz község
esetében a kiesés a költségvetési kiesés 25 – 45 százalékos
s hogy a gond még nagyobb legyen a leginkább rászoruló
községek esetében a legnagyobb a kiesés.
-Adataink alapján a tíz község közül Kishegyesen,
Topolyán, Magyarkanizsán és Szenttamáson haladja meg
a csökkenés a 40 százalékot. Úgy hallottuk ezt annak
alapján számították ki a minisztériumban, hogy tavaly a
községek minden vonatkozásban mennyit kaptak beleértve
a fejlesztési és beruházási eszközöket is. Ezek a községek
viszonylagos fejletlenségük miatt sok pályázaton vettek
részt és nyertek is szép számban pályázatokat, de ha azután
ezt ilymódon veszik figyelembe, az akkor valójában a
jól pályázó, fejlődni akaró községek büntetése az ilyen
intézkedés—hallottuk Baranyi Szilárd kishegyesi pénzügyi
osztályvezetőtől, aki a tíz község osztályvezetőinek megbeszélését szervezte. Az osztályvezetőtől tudtuk meg azt is
hogy ennek értelmében napokon belül elkészül a községi
költségvetés módosítása is, amely a jelek szerint mintegy
30 százalékkal csökken.
A pénzügyesek arra a megállapodásra jutottak, hogy
közös levélben kérik a kormányt álláspontjainak felülvizsgálatára. Javasolják továbbá, hogy a községek ne csak
céleszközként, hanem költségvetési eszközként használhassák az álami földek bérletéből befolyó bevételt,
vagy a kormány vállalja át az iskolák és más községi
intézmények anyagi kiadásait, többi között a fűtőanyag
beszerzését. Mint a megbeszélésen kiderült, az említett
módszerekkel az Észak és Közép Bácska-i községek majd
félmilliárd dinárral rövidültek meg, egészen pontosan
491 millióval kapnak az idén kevesebbet, mint tavaly.
Meggyőződésük szerint ez a válság következményeinek
mértéken felüli áthárítása a községekre.

Megtartotta alakuló ülését a nemrégiben kinevezett
községi fejlesztési tanács, megvitatta a község 2009 – 2013
közötti készülő fejlesztési tervét és megválasztotta a terv
további részleteinek kidolgozásával megbízott munkacsoportjait.
A Maráz József elnökletével megtartott ülésen Csóré
Róbert polgármester számolt be a terv kidolgozása terén
eddig elvégzett munkáról. A testület ugyan még csak most
alakult de a hónap végéig elkészühet a négyéves terv is.
A korábbi években ugyanis már készült egy 2008 – 2012
időszakra vonatkozó terv, de a képviselő-testület azt nem
fogadta el. A korábbi elképzeléseket csak kisebb mértékben
kellett módosítani elsősorban a gazdasági válságra való
tekintettel, alapjában véve jó kiindulópontot jelentenek a
vázolt terv elkészítésére. Javaslatára a tanács egyhangúlag
megválasztotta a környezetvédelmi és területrendezési, a
gazdasági és vállalkozói, valamint a mezőgazdasági munkacsoportjait. Más területekkel kapcsolatban nem alakítottak
munkacsoportokat, mivel a szociálpolitikai startégia, az
ifjúsági stratégia és a falusi turizmussal fogalkozó stratégia
már elkészült, a képviselő testület el is fogadta és ezek
a készülő dokumentum szerves részét is képezik majd.
Balassa Endre , az RC Alfa tervetőügynökség képviselője
szintén azt tartotta a legfontosabbnak, hogy a tervkészítés
jelenlegi szakaszában minél többen kapcsolódjanak be a
folyamatokba és úgy járuljanak hozzá, hogy ne másoknak
találjanak ki teendőket, hanem a maguk feledatait találják
meg benne. A másik fontos körülmény, hogy meg kell
teremteni a dokumentum megvalósulásának folyamatát
és a módosítások mechanizmusát. Az előkészületek során
már meg kell egyezni melyek lesznek azok a mutatók,
amelyeket folymatosan kisérni fognak, hogy ellenőrizni
tudják a megvalósulás szintjét. A vitában dr.Bíró István,
képviselő kiemelte, hogy a négy év alatt a tervbe vett
célékitűzések egészen biztosan nem valósulnak meg, de ez
nem jelenti azt, hogy azok nem helyesek és mindenkinek
azon kell munkálkodnia, hogy mielőbb valóra váljanak.
A tanács tagjai egyhangúlag elfogadták a dokumentumokat
és megszabták a kijelölt határidőket a munkacsoportok
számára, hogy a dokumentum a tervezett időpontban
elkészüljön. A projektet támogató Tartományi
Önkormányzati és Községközi Együttműködési Titkárság
ugyanis ezt követeli meg a terv kidolgozásának támogatása
fejében. A terv kidolgozását a községben Sípos Tibor és
Lukács Andor koordinálják.
P.I.
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Az ifjú elnök
Ifj. Juhász Bálint 2009. augusztus 3-a óta a Helyi Közösség
15 tagú Tanácsának elnöke. És kiemelném: minden idők
legfiatalabb tanácselnöke. A tisztséget eddig dr. Deák
Tibor töltötte be, aki köztudottan intézményvezető is,
több társadalmi szerepet vállalt. Négy év után úgy döntött,
hogy továbbadja a fiataloknak a „stafétát”. A Tanács tagjai
a Hegyesiek Kishegyesért csoportosulás jelöltjei közül
kerültek ki, amely a VMSZ és a Helyi civil szervezetek,
intézmények vezetői, tekintélynek örvendő egyének
összefogásával valósult meg. Név szerint: ifj. Utasi Péter,
Lukács Klára, Bacsó Lajos, Szűgyi István, Lukács Andor,
Cékus Attila, Dr. Majláth Norbert, Linka B. Gabriella, Dr.
Deák Tibor, ifj. Horváth László, Virág Teréz, Dr. Nyírádi
Miklós, Csáki Róbert, Csóré Róbert, ifj. Juhász Bálint.
- Szeretnénk megköszönni a választópolgároknak a
támogatást és a bizalmat. Úgy tűnik, ez a fajta hozzáállás
vagy politika, összefogás jó elgondolás volt, melyet
támogatnak a polgárok. Egyben igazolás arra is, hogy a helyi
közösségben az elmúlt időszakban sikeres munka folyt,
vannak kézzelfogható eredmények, amit látnak a polgárok.
Ezek a kezdeményezések is hasonló összefogásként
születtek meg a VMSZ és a
civil szervezetek között. És
hát hasonló sikereket várunk,
várnak a kishegyesiek az
elkövetkező időszakban is –
mondja az új tanácselnök.
A tanácstagok fiatalok, és aki
talán korban nem is, lélekben
biztosan az. Sikeresen vontak
be olyan értékes embereket,
akik eddig nem vállaltak
közszerepet. A társadalom
minden rétegét képviselik:
orvosok, mérnökök, egyetemet végzett egyének, de
tagjaik egyszerű, kétkezi
munkások, háziasszonyok,
nyugdíjasok is. Minden korosztály, minden szakmai profil
lehetőség szerint jelen van.
Fontosnak tartom kiemelni, hogy a Tanács tagjai munkájukért pénzt nem kapnak, önkéntes alapon vesznek részt
a falu életében. A szabadidejüket áldozzák fel arra, hogy
közösen lendítsenek, tegyenek, segítsenek a falunak.
- Szeretném ezúttal is megköszönni az előző tanács
tagjainak a munkáját, eddigi tevékenységét, hiszen
mindannyiuknak szerepe van abban, hogy a település
látványos fejlődésen ment át az elmúlt időszakban. Az
alakuló gyűlés is megvolt már, hamarosan sor kerül a
következő találkozóra is. Összhangba kell hozni a helyi
közösség statútumát a hatályos jogszabályokkal, illetve ki
kell nevezni az alapszabályzat által előlátott bizottságokat,
de már előkészületben van néhány határozat, mely fontos
a falu élete szempontjából. Példaként említeném a piac
üzemeltetéséhez szükséges rendeletek meghozását. Az élet
nem állt meg a váltással, töretlenül folyt a munka. Az átállás
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nem okozott fennakadást a helyi közösség munkájában,
közben is adtunk át pályázatokat, a testvértelepülésekkel
tartottuk a kapcsolatot – meséli ifj. Juhász Bálint.
Más helyi közösségekben a tanácselnököt egyben a település
polgármestereként tisztelik. A titkár a mindennapi teendők
ellátója, operatív személy, ügyvivője a helyi közösségnek.
Ezt Kishegyesen így még nem hallottam, hogy valaki a HK
tanácselnökét falunk polgármestereként emlegette volna.
De nem is az elnevezés a lényeges. A HK tanácsának, a HK
titkárának, munkásainak közös célja van, egymás munkáját
kiegészítik. Napi szinten kommunikálnak, közösen oldják
meg a felmerülő gondokat, kérdéseket. Közös projekteket
is készítettek már együtt.
- Sikeres volt az eddigi együttűködésünk a HK titkárával,
ifj. Virág Gáborral, ez is motivált, hogy elvállaljam ezt a
feladatot. Kishegyesről szóló kiadványt adtunk ki közösen,
a régi kishegyesi képeslapokat, de a Mátyás
szobor felállítása is
közös munka volt. A
helyettesem
Szűgyi
István. A tagok nagyszerű emberek, jó csapat
leszünk együtt. Amióta szerepet vállaltam a VMSZ-ben,
azóta arra törekszem, hogy a közösségépítési munkába,
folyamatba minél több embert kapcsoljak be, nem csak
párton belül, hanem azon kívül is. Egyfajta kapocs szerepét
töltöm be, és tanácselnökként is ezt a fajta hozzáállást
kell követni, mert ezt a fajta kapcsolatrendszert lehet
kamatoztatni, a közösségfejlesztés szolgálatába állítani.
Fiatalos lendületre szükség van ebben a közösségben, amit
úgy kell csatasorba állítani, kihasználni, hogy ötvözzük a
tapasztalattal, illetve a megfontoltsággal, mellyel a kevésbé
fiatalok rendelkeznek. Így összefogva fiatalt és időst,
magasan szakképzettet a kevésbé szakképzettel, párton
kívülieket a párttagokkal, civilekkel közösen kell fellépni
Kishegyes érdekében – mondja terveit, elképzeléseit ifj.
Juhász Bálint.
Bálint számomra egy szimpatikus fiatalember, tele
ötletekkel, tervekkel. Az Iskolaszék tagjaként az iskolában
is volt már rengeteg hozzászólása, segített a munkában.
Közéleti tevékenysége, amit már 9 éve folytat, lehetővé
teszi az átjárhatóságot az önkormányzatba, a tartományi
szervekhez, titkárságokhoz, köztársasági képviselőkhöz, a
többi településhez, szervezetekhez.
A Tanács tagjainak sok sikert, kitartást a munkához!
Lehet őket szidni, lehet őket dicsérni... A legkönnyebb
természetesen kritizálni! A HK ajtaja mindenki előtt nyitva
áll!
Molnár Márta
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A vendéglátóipar kényszerzubbonyában

Elkészült a háromnapos kínálat

Az uniformizálásra való törekvés eltörli a falusi turizmus és a tanyák sajátos varázsát—A szabályzatokat
az önkormányzatok szintjén kellene meghozni—A
vendéglátóiparról szóló napokban meghozott törvény
alkalmazásáról
beszélgettek
Kishegyesen
A tanyai vendéglátásnak megvannak a maga sajátosságai
s nem lehet rákényszeríteni a
vendéglátóipari követelmények túlnyomó részét, mert
akkor elveszti sajátos varázsát. A napokban elfogadott
törvény ugyan jól meghatározza a falusi és tanyai
turizmust, de rá is vonatkoztatja a műszaki felszereltségre,
egészségügyi és higiéniai szabályokat, amelyeket főleg a
tanyákon nem lehet és valószínűleg nem is kell teljesíteni.
A törvény ugyan rendelkezik egy a falusi és tanyai turizmus
sajátos feltételeit bályzat meghozataláról, de kérdés ki
lehet-e javítani a törvényt ezzel a dokumentummal.
A kishegyesi Kátai-tanyán tartott megbeszélésen, amelyen
részt vettek a vendéglátással foglalkozó tanyatulajdonosok,
a vendéglátóipari szervezetek képviselői, valamint a
minisztérium képviselői, többször elhangzott az is, hogy ezt
a szabályzatot sem szerbiai szinten kellene meghozni, mert
az így kialakuló uniformizálódás is a sajátos varázs kárára
mehet, vagyis az szűnhet meg ezáltal, ami miatt az emberek
a tanyai vendégházakat választják. És természetesen az
sem bizots, hogy ugyanolyan szabályoknak kell alávetni
a szerbiai erdei faházakat mint a vajdasági tanyákat. A
törvény értelmében a tanyai konyhákra is ugyanazok az
előírások vonatkoznak, mint az ötcsillagos szállodák konyháira, külön hűtőben szabad csak tárolni például az
élelmiszert és külön a zöldségeket, áramnak kell lennie,
csapvíznek, a szobák magassága nem lehet alacsonyabb
2,3 méternél, s mindezek tetejébe a tanyatulajdonos nem
is adhat számlát, vendégét rá kell kényszerítse, hogy a
legközelebbi városban az idegenforgalmi szövetségben
fizesse be a szolgáltatást. Nem is szólva arról hogy az
élelmiszert is ugyanolyan állategészségügyi és egyébb
vizsgálatoknak kellene alávetni, mint a szállodákban.
A tanyatulajdonosok természetsen nem akarják kivonni
magukat az alapvető egészségügyi és higiéniai feltételek
alól, hisz nyilvánvaló, hogy ezeknek eleget kell tenni.
Tudni kell azonban, hogy ez a szolgáltatás legtöbb esetben kiegészítő tevékenység a parasztgazdaságok számára
s csak kevesen vannak akik ezt fő foglalkozásként űzik.
Európában, ahol ennek külön figyelmet szentelnek,
sokkal rugalmasabbak a rendelkezések s fejlődik is az
ágazat, évi 12 milliárd euró forgalmuk volt ezeknek a
vendégházaknak, de közvetve forgalmuk ennek a duplája.
Szerbiában is sokat jelenthetne, hiszen a lakóépületek majd
kilencven százaléka falusi jellegű, s az ágazat felfejlesztése
jelentősen hozzásegíthetne a falun való megmaradáshoz és
az életfeltételek javításához.
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Őszre az utazási irodák szakemberei tesztelik a
programot—A falusi turizmus fejlesztését célzó, európai
támogatással zajló kishegyesi program résztvevőinek
hétvégi munkájáról
Az év elején indult az európai szomszédsági program
keretében az novemberig tartó képzés, amelynek célja
a falusi turizmus felfejlesztése a kishegyesi községben.
A hét végén Kabódi Istvánné, a program magyarországi
mentora tartott előadást a konkrét kínálat kidolgozásáról,
majd ezt követően a résztvevők kidolgozták azt a háromnapos programot, amelyet majd felkínálnak az utazási
irodáknak.
-Két héttel ezelőtt kezdtük járni a
terepet, megnéztük a szállásnyújtók
és a programszervezők, valamint
a termelők, kézművesek kínálatát,
minden olyan szolgáltatást, amely
kapcsolódhat az idegenforgalmi
kínálathoz. Ennek alapján készült
el a háromnapos kínálat, amely
érdeklődéstől függően bármikor
megvalósítható. Ez kerül majd fel az
internetre is kishegyesi kínálatként.
A projektnek a község a hordozója
és a Kishegyesi Fejlesztési Társulás a kivitelezője—
mondta Csernik Teréz, a projekt koordinátora.
A február óta tartó képzés során megkezdődött a község
idegenforgalmi fejlesztésére vonatkozó dokumentumának
kidolgozásaervek szerint a képzés végéig szintén
elkészül.
-Felállítottuk időközben idegenforgalmunk kínálatáról
szóló útmenti táblákat. Ez is egy fontos része a kínálatnak,
mert minden áthaladó értesülhet arról mit tudunk neki
nyújtani. A háromnapos kínálatot követően kidolgozzuk
az ötnapos kínálatot is, de ezt már a környező községek
idegenforgalmi szervezeteivel közösen készítjük el,
vagyis ez a program a hetven kilóméteres körzetben
található kínálatot érdekességeket látványosságokat is
magába foglalja. Mi a kezdetben ezekre a programokra
kell építsünk, mert ide egészen biztosan nem jön úgy senki
mint a tengerpartra, hogy beszáll a kocsiba és elindul. Ide
csak akkor jönnek, legalább is kezdetben, ha szervezett
társasutazási kínálatunk van—mondta Csernik Teréz.
A tervek szerint a program keretében októberben tesztelik
azt a háromnapos programot, amelyet most állítottak
össze és amelynek az árát is meghatározták, bár erről
bizonyára az utazási irodákkal kell majd megállapodni.
Az első programon az irodák képviselői vesznek részt
és várhatólag véleményt is mondanak a szolgáltatások
minőségéről és a kínálat esetleges javításáról is.
P.I.

SZÓ-BESZÉD, A KISHEGYESIEK LAPJA
Prowag: telefon: 024/731-424,
e-mail: prowag@gmail.com

PÁLYÁZATFIGYELŐ
Magyar tudományosság a Vajdaságban
Kiíró intézmény: Magyar Köztársaság Szabadkai
Főkonzulátusa és a Magyar Nemzeti Tanács
Beadási határidő: 2009. október 05.
Pályázók köre: vajdasági magyar középiskolások,
valamint egyetemi és főiskolai hallgatók (egyéni pályázók
vagy maximum 3 fős csapatok)
Összefoglaló: maximum 15 000 karakter terjedelmű
tanulmány vagy esszé megírására, vagy maximum 10
perc időtartamú audiovizuális pályamű elkészítésére
Magyar tudományosság a Vajdaságban címmel. A
pályázó feladata, hogy munkájában egy, a Vajdasághoz
kötődő magyar tudóst, intézményt vagy tudományos témát
bemutasson. A pályaműveket kinyomtatva és elektronikus
formában, CD-lemezre írva kell beadni.
Horvátország-Szerbia szomszédsági program
Kiíró intézmény: Európai Bizottság
Beadási határidő: 2009.10.16.
Elnyerhető pályázati összeg: Minimális és maximális
támogatás:
1. 50 000 - 200 000 euró
2. 50 000 - 200 000 euró
3. 30 000 - 50 000 euró
Pályázók köre: Önkormányzatok, Helyi közösségek,
Költségvetési intézmények, Civil szervezetek
Összefoglaló: A fenntartható társadalmi-gazdasági
fejlődést elősegítő projektek:
- Gazdasági fejlődés - településeket összekötő, határokon
átnyúló útszakaszok építése, felújítása, szélesítése,
helyi tömegközlekedési járatok menetrendjeinek összehangolása
- Környezetvédelem - árvíz-előrejelzési rendszerek fejlesztése, összehangolt árvíz- és belvízvédelmi intézkedések
-”Emberek az emberekért” tevékenységek üzleti
partnerkeresés, határon átnyúló kulturális útvonalak
létrehozása, kulturális örökségvédelem, közös oktatási és
kulturális fejlesztések
Munkanélküliek vállalkozás-kezdésének egyszeri
támogatása 2009-ben
Kiíró intézmény: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat
Beadási határidő: 2009. december 31.
Elnyerhető pályázati összeg: 130.000,00 dinár
Pályázók köre: a Nemzeti Foglalkoztatási Hivatalnál számon
tartott munkanélküliek, akik elvégezték a Hivatal által tartott
vállalkozásindításhoz szükséges képzést
Összefoglaló: Egyszeri, vissza nem térítendő támogatásban
részesülhetnek azon munkanélküliek, akik önálló vállalkozásba
szeretnének fogni. A támogatást felújításra, üzlethelyiségek
vásárlására, szükséges eszközök beszerzésére lehet fordítani. Amennyiben több munkanélküli összefog (nem alapítanak szövetkezetet), személyenként megilleti őket a
támogatás összege. Üzleti terv elkészítésére van szükség.
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Nem pályázhatnak egyéni mezőgazdasági termelők, szövetkezetek, civil és más társadalmi szervezetek, továbbá, akik a
kereskedelem, pénzügy, szerencsejáték területén kívánnak tevékenykedni, valamint pénzváltók és taxis vállalkozások.
Nemzeti Foglalkoztatási Hivatal www.nsz.gov.rs
A Prowag Fejlesztési Alap támogatásban részesült a
Tartományi Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi
Titkárság pályázatán mellyel hozzájárult a Szóbeszéd
nyomdaköltségeinek biztosításához. Köszönjük!

Az eszperantó mint a család nyelve

Az eszperantista családok 31. nemzetközi találkozója
Kishegyesen
Agusztus 3-tól 15-ig Kishegyesen a Kátai tanyán
tartották az eszperantista családok 31. nemzetközi
találkozóját. Az idén tizennégy országból érkeztek családok, pontosabban Spanyolországból, Belgiumból,
Hollandiából,
Franciaországból,
Németországból,
Svájcból, Norvégiából, Svédországból, Csehországból,
Magyarországról, Horvátországból, Oroszországból,
Szerbiából és Urugvayból, összesen nyolcvanan. Előszőr
öt éve találkoztak itt az eszperantista családok, a szervező
akkor is és most is a kishegyesi Csőke András és felesége
Csilla volt, akik maguk is több mint egy évtizede eszperantisták.
Minden bizonnyal nem véletlenül esett a választás
másodízben is Kishegyesre a találkozó helyszínének
kiválasztásakor, amelyről a családok maguk döntöttek
internetes szavazás formájában. A résztvevők többnyire
többgyermekes családok voltak, egészen pici, karon ülő
gyermekekkel is érkeztek. Többnemzetiségű családok is
voltak, azonban mindegyik családban a család nyelveként
az eszperantót is használják, gyermekeikkel pedig szinte
születésük óta több nyelven kommunikálnak. Az “ anynyi ember ahány nyelv” szólás esetükben szó szerint
értelmezhető.
A családok egy része öt évvel ezelőtt már járt
itt, azonban többsége most volt Kishegyesen először. A
találkozó programja keretében megismerkedtek a környékkel, a nevezetességekkel, Kishegyes történelmével,
meglátogatták a pékmúzeumot, kürtős kalácsot sütöttek,
felkeresték a feketicsi Török méhészetet, előadásokat
szerveztek a felnőttek számára, koncertet tartottak, sakkszimultánt játszottak, mindennaposak voltak a kézműves
foglalkozások, a különböző társas- és gyermek játéko bemu
tattákországukat,kultúráikat,hagyományaikat.Ellátogattak
Topolyára a tóra, megnézték a templomot, a múzeumokat és
elöadást tartottak az eszperantó használatának témaköréből.
Szabadkán megtekintették a szűkebb városközpontot,
a városházát, az ottani múzeumokat, Palicson pedig az
állatkertet.
Papp Ibolya
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Fiatal csapattal kezdte a szezont a
kishegyesi Egység F.K.

Megtörtént velem

Az idei szezon kezdés előtt edzőt váltott a kishegyesi Egység
F.K. A szeghegyi Crnojević Đuro vette át a csapatot,
segédedzőként pedig Halasi Szabolcs tevékenykedik mellette. A
csapat is fiatalodott, és a nagyra törő tervek helyett egyenlőre a
csapatépítést tűzték ki célul. Az új edzőt először a fölkészülésről
kérdeztem.
- Az előkészületeket július 7-én kezdtük, 17 edzést tartottunk és 4
felkészülő mérkőzést játszottunk. Szeghegy ellen két mérkőzést,
Bajsa ellen egyet, a negyediket pedig a saját serdülő csapatunk
ellen játszottuk. A felkészülés két szakaszban zajlott, először
erőnléti gyakorlatokat végeztünk, főleg a futásra összpontosítva.
A felkészülés ezen részét júliussal lezártuk, augusztusban pedig
áttértünk a labdagyakorlatokra, és a felkészítő mérkőzéseket
is ekkor játszottuk. A bajnokságot a szeghegyi Njegoš elleni
mérkőzéssel kezdtük, és egy gólos előnnyel nyertünk. Ezt a
Tavankút elleni meccs követte, ahol négy-egyre kikaptunk.
- Szezonkezdésre mennyire állt össze a csapat?
- Még fiatal és tapasztalatlan a csapat, ez az eddigi eredményekből
is kiderült. Két harminchárom és egy huszonöt éves játékosom
van, a többiek mind tizennyolc-tizenkilenc évesek. A csapatot
négy játékos hagyta el szezonkezdés előtt, Simović, Milić és
a két Lalić fiú. Az újonnan érkezettek főleg fiatal játékosok,
Major Bácsfeketehegyről, Nagy Topolyáról, valamint Nikolić
és Vučković Szeghegyről.
- Ezek szerint jelentős fiatalítás mellett döntöttek?
- Igen, megfiatalítottuk a csapatot, a játékosok nagy része 17 és
23 év közötti. Meglátjuk mi lesz, a lényeg, hogy ne essünk ki a
ligából, egy-két éven belül pedig valódi csapattá érünk. Arra is
figyeltünk, hogy a játékosaink főként községbeliek legyenek.
- Hogy szerepeltek az elmúlt szezonban, és mit vár a mostanitól?
- Voltak nyertes és vesztes szériák. Öt meccset megnyertünk,
utána meg ötöt elvesztettünk, és ez így ment a szezon végig. Az
előző edző, Laličić Goran kihozta a maximálisat a csapatból,
és végül a tizedik hely körül végeztek. Ebben a szezonban a
csapatépítésre hajtunk. Fiatal csapatról van szó, amely néhány
év múlva lesz igazán ütős. Most arra törekszünk, hogy minél
jobb feltételeket biztosítsunk ehhez.
- Technikai fejlesztések is történtek.
- Igen, öntözőrendszerrel láttuk el a pályát, hogy javítsuk a fű
minőségét. Mindössze két hete öntözünk,
de a különbség máris látszik a füvön.
Emellett tervben van két kisebb pálya
kialakítása is, amik edzésre szolgálnának.
Ezáltal tehermentesíteni tudnánk a nagy Edz az Egység
pályát, amin a jövőben csak mérkőzések zajlanának. Reményeim
szerint erre a fejlesztésre még az idén sor kerül az önkormányzat
és helyi vállalkozók segítségével.
- Vannak támogatói a csapatnak?
- Próbálunk támogatókat gyűjteni és kínlódunk. Támogat
bennünket a község és a vállalkozók is, mindenki annyit ad,
amennyit bír, de ez sajnos nem túl sok. Mindenki tehetne egy
kicsit többet ezért a helyért, mert nagyon sok fiatal jár ide.
L.J.
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Nagyon sokat gondolkodtam, papírra vessem-e ami velem
történt. Végül is úgy döntöttem, igen leírom. Nem azért,
hogy vele valakit vagy valakiket megbántsak. Csupán a
lelkiismeretem nem hagy nyugodni. Bármelyikünkkel
előfordulhat, vagy már előfordult ilyen eset, és ha már
egy ember tanul belőle megérte leírnom.
Orvosnál voltam. Amikor kijöttem, bementem a gyógyszertárba kiváltani, azaz megvenni a gyógyszeremet,
mivel fizetnem kell a teljes összeget, mert nem írható fel
receptre. Meg is vásároltam, 802 dinárt fizettem. Kicsit
sokaltam, de nem szóltam semmit. Biztosan megdrágult gondoltam. Egy pár nap elteltével jön édesanyám, mondja
ő ugyanazt a gyógyszert a magángyógyszertárban 300
dinárért vásárolta. Nagyon bántott a dolog. Elkezdtem
gondolkodni: egy hónapban kettő dobozzal meg kell
vennem. Az állami gyógyszertárban 1604 dinár a két
doboz, a magángyógyszertárban pedig 600 dinár a
két doboz. Ez azért nagyon nagy különbség. Ennyi
fölösleg pénzem nincs. Eldöntöttem, hogy utána nézek
a dolognak, hisz nekem csak a gyógyszer árával van
bajom.
A számlámmal elmentem a gyógyszertárba. Nagyon
udvariasan tájékoztattak, hogy még mindig annyi az ára.
Kérdésemre miért ekkora a különbség a két gyógyszertár
között a könyvelőnő válaszolt: - Nálunk ennyibe került.
Nincs semmi tévedés az ár jól van kiszámolva. Ki kell
hangsúlyoznom, hogy nekem nincs semmi bajom sem az
alkalmazottakkal, sem a könyvelőnővel. Nekem csupán
csak a gyógyszer árával van bajom. Nagyon kedvesek
hozzám és minden elismerésem nekik, emberekkel
nagyon nehéz dolgozni. Végül kérdésemre nem kaptam
számomra elfogadható választ. Nem tudom megérteni:
- ha a gyógyszer nem drágul
- ha egy áron kapja az állami és a magángyógyszertár is ugyanazt a gyógyszert
- ha az adót és a haszonkulcsot törvény szabályozza
Akkor miért kerül ugyanaz a gyógyszer 500 dinárral
többe az állami gyógyszertárban?
Elnézést kérek ha valakit megbántottam viselkedésemmel
vagy kellemetlen helyzetbe hoztam a gyógyszertárban.
Nem ez volt a szándékom.
Azt mondják a szegénység nem szégyen csak kellemetlen. Na és mit tegyen a szegény ember ha netalán megbetegszik? Mert hát ő is szokott beteg lenni és neki is
ugyanúgy szüksége van, vagy netalán lenne gyógyszerre
mint a másik embernek.
El lehet gondolkodni rajta, hogy a mai világban, amikor
minden nap több a munkanélküli és mind kevesebb a
pénzünk (bár a nagy többségnek), beteg pedig mindig
volt és lesz is, talán szükség volna a pénzváltó iroda mellett egy információs irodára is. Ott tájékoztatnák az oda
betérőt, hol tudja olcsóbban beszerezni a gyógyszert.
De hát nekem nincs senkivel semmi bajom csupán csak
a gyógyszer árával.
Berta Erzsébet, Liliom utca 6.
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Bringás hétvége
„Kishegyesi Bringás Hétvége” elnevezéssel 2009. augusz- Pannóniára érkezve, elfogyasztottuk az önkormányzat által
tus 9-én kerékpártúra került megrendezésre a Kishegyesi biztosított frissítőket és szendvicseinket, majd a többség
VMSZ IF szervezésében.
megmártózott a tóban, mialatt a lelkesebb kerékpárosok
felderítő utat tettek a közeli erdőben.
Az ötlet kipattanását, sajnos a mindennapjainkban szem- Az idő gyorsan elrepült, így tartva magunkat az időponbetűnő gazdasági problémák adták. Egyre szűkösebbek tokhoz hazaindultunk. Néhányan meglátogatták a bajsai
a lehetőségek fiataljaink számára, mind szórakozás, búcsút is, melyen keresztülvezetett az utunk.
mind egészség szempontjából. Keveseknek adatik meg A túra sikeresnek tekinthető, olyannyira, hogy már is
az a lehetőség, hogy pálmafák árnyékában töltsék a jól a folytatást tervezzük. Bebizonyosodott, hogy kevés
megérdemelt nyári vakációjukat, vagy hétvégeken uszo- pénzből is lehet újat felfedezni, élvezni a nyarat, miközben
dákba járva szerezzenek némi élményt, miközben az az egészségünkre is jó hatással vagyunk. Természetesen
egészségükre is időt fordítanak. Ehelyett mindinkább a kikapcsolódás a jó társaságnak is köszönhető, ezért a
jellemző a négy fal mögött meghúzódó panaszkodás a következő alkalommal is két keréken várunk mindenkit,
jöjjünk el még többen. ………..Folytatás következik…
Sándor István, elnök VMSZ IF Kishegyes

VIII. INTERETNO FESZTIVÁL

fürdő és egyéb lehetőségek hiányára.
A problémák rengetegében, pedig mindig ott lapul a
megoldás, néha csak átmeneti ugyan, de fel kell fedezni.
Történt ez velem is, miután a jó öreg kerékpárom felújítása
után azon kaptam magam, hogy kevés ráfordítással és
mindössze némi idő és energia felhasználásával kellemes,
egyben egészséges nyári programot lehet biztosítani, ami
mindenki számára elérhető.
Nem kell napokig bringázni ahhoz, hogy egy szép és
egyben kalandos vidékre guruljon az elszánt kerékpáros.
Tulajdonképpen egy „bringás hétvégéhez” mindössze néhány alkotóelem szükséges, mely később a túra szlogenjéül
is szolgált: „Fiatalok, nyár, egészség, kerékpár”.
A célállomás és a részletek letisztázása után már csak a
lelkes fiatalokra és égiekre kellett számítanunk. Várakozásainkat siker koronázta, a délután kettőkor startoló
túrára tizenhat lelkes fiatal indulhatott Pannónia felé
méghozzá virágzó napsütésben. Az autópálya lezárása
jelentett csak némi váratlan fordulatot, a topolya felé vezető
E75 út túl veszélyessé és zsúfolttá vált, hiszen a forgalmat
ide terelték át. Útvonalunk ezért a „nyári úton” vezetett
Pannónia felé, de a kissé nehezebb talajviszonyok sem
jelentettek senki számára problémát. Csapatunk közel sem
versenyzőkből állt, volt aki az indulást megelőző napokban
kapta kézhez az első túrajárművét, mások is csak hobbi
szinten portyáztak erre - arra a kishegyesi kaszálóban.
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Augusztus 21-26- a között immár nyolcadik alkalommal
került megrendezésre Szabadkán az Interetno Fesztivál
a Népkör Magyar Művelődési Központ szervezésében.
A fesztiválon Szerbia, Magyarország, Kolumbia,
Oroszország, Törökország és Bulgária népzenei előadói
léptek fel zenés-táncos előadásokkal. A városháza előtt
felállított Etnopolisban bárki megvásárolhatta az etnovárosba szóló útlevelet.
A hat napig tartó rendezvénysorozaton olyan neves
népzenei előadók léptek fel, mint a Csík zenekar, vagy
a Napra együttes, de mesét mondott a magyarországi tehetségkutató verseny győztese, Utasi Árpi is.
A rendezvény sajátos módon valósította meg a városban
élő nemzetek közötti toleranciát: a Táncpanoráma során (
augusztus 23.) egyszerre lépett színpadra a Bunjevačko
kolo, a Mladost és a kishegyesi Rizgetős táncegyüttes.
Minderre immár másodízben a rangos CIOFF (The International Council of Organizations of Folklore Festivals
and Folk Art) védnöksége alatt került sor.
Másnap (augusztus 24.) a Vajdasági Gyermek Néptáncegyüttesek
szemléjét
is megtartották, mely a
magyarországi Örökség
Népművészeti Egyesület
egyik régiós rendezvénye, és melyen megmérettetett a Garagulya
is. A háromtagú magyarországi zsüri arany
minősítéssel díjazta a hegyesi fiatalok produkcióját, és
megjutalmazta őket egy jövő évi budapesti fesztiválra
(Tébláb) szóló meghívással.
Kovács Hanna

SZÓ-BESZÉD, A KISHEGYESIEK LAPJA
A jövő iskolája
Mindegyik gyerek egy-egy külön személyiség, ami azt
jelenti, hogy az iskolai közösségbe tartozó gyerekek se
egyformák. Ebből az következik, hogy nem helyes a gyerekekkel úgy foglalkozni, mintha egyforma képességűek
lennének, ezért egy közösségnek (és itt nem csak az iskolára
gondolok) legfőbb feladata, hogy valódi esélyt biztosítson,
a kiemelkedően tehetséges gyerekeknek éppúgy, mint a
tanulási nehézségekkel küzdő gyerekeknek.
Reményeink szerint hamarosan (eredetileg 2010-re tervezték) Szerbiában is a gyerekközpontú személyre szabott
oktatás kerül majd előtérbe, melynek középpontjában
maga a tanuló áll. Természetesen az ilyenfajta oktatásban
a tanárnak már előre ismernie kell tanítványa képességeit,
érdeklődését, korábbi tapasztalatait, motiváltságát. A
Differenciált Diagnosztikai Központ szakmai csoportjára
vár majd a feladat, hogy a Nők Kishegyesi Fórumának
önkéntesei által begyűjtött adatok alapján felállítsa a
differenciált diagnosztikát és kidolgozza a programokat a
gyerekek személyre szabott oktatásához.
A Nők Kishegyesi Fóruma FOR THEM FOR US
elnevezésű programja, melyet anyagiakkal az Egyesült
Nemzetek Fejlesztési Programja (UNDP), Románia
Külügyminisztériuma,
a
Szerb
Köztársaság Mezőgazdasági, Erdészeti
és Vízgazdálkodási Minisztériuma,
valamint Vajdaság AT Mezőgazdasági,
Erdő- és Vízgazdálkodási Titkársága
támogatott, az előbbiekben említett
Differenciált Diagnosztikai Központ munkafeltételeinek
megteremtésére irányul.
A program keretében ifj. Juhász Bálint a szervezet önkénteseinek tartott két napos képzést a kérdőívek kitöltésének
módjáról, az adatbázis felállításáról.
A község három iskolájában tanító osztálytanítók részére
pedig Dijana Kopunović és Branka Bešlić tartott három
napos képzést az inkluzív oktatásról.
A képzések résztvevői 2 napos tanulmányúton vesznek
részt, melynek során látogatást tesznek Szabadka egyik
általános iskolájába, ahol már évek óta folyik az inkluzív
oktatás, valamint olyan magyarországi általános iskolákba
és alapítványokhoz, melyekben gyermekközpontú,
személyre szabott oktatás folyik.

A Differenciált Diagnosztikai Központ megalakításának
előkészítői a program zárórészeként tapasztalatszerzés
céljából szeptember folyamán ellátogatnak majd az
újvidéki Milan Petrović általános és középiskolába.

Ami a legfontosabb: változnunk kell!
Megtanulnunk elfogadni azt, hogy minden gyerek más, más
képességű, más-más családi háttérrel érkezik, különböző
érdeklődésű. Mert attól, hogy valaki nem igazán tudja a
fizikát, vagy a matekot, más téren nagyon hasznos tagja
lehet a közösségnek.
Zsidai Erzsébet

A jövő elkezdődött
Immáron két hónapja, hogy megnyitotta kapuit a Vajdasági
Fejlesztési Háló kishegyesi irodája.
A Háló célul tűzte ki, hogy a magyar lakta községekben
segítse a vállalatok, intézmények és civil szervezetek,
valamint a lakosok boldogulását lakhelyükön.
Adódik a kérdés, hogyan tudja ezt elérni?
A választ mindenki megtalálhatja az iroda tevékenységei
között:
•         pályázatfigyelés
•         tanácsadás
•         európai uniós tanácsadás
•         pályázatok készítése

A felsorolás, pedig csak bővülni fog. A Hálózat, mint a
nevéből is adódik behálózza Vajdaságot és ez által mindenki
számára hasznos információkat és szolgáltatásokat tud
nyújtani. Az információkkal pedig mindenki időt és
pénz nyerhet, és ha igénybe veszik szolgáltatásainkat,
pályázatokon keresztül mindenki megvalósíthatja álmait,
de legalábbis megteremtheti megélhetését.
Amennyiben felkeltettem az érdeklődésüket, bővebb
tájékoztatás kapható a községháza udvari kisépületében a
42-es irodában, illetve a 730-010 telefonszámon a 132-es
mellék kérése után.
Szeretném értesíteni az olvasókat arról is, hogy
szeptember 29-én (kedden) 19 órai kezdettel a
községháza tanácstermében lakossági fórumot tartunk,
melyen beszámolunk a Háló eddigi eredményeiről és
a jelenlegi lehetőségekről, valamint mindenki választ
kaphat felmerülő kérdéseire. Szeretettel várunk minden
érdeklődőt!
A kishegyesi iroda vezetője: Lukács Andor

Hogy Kishegyesen milyen lesz a jövő iskolája? Rajtunk
áll. Mindannyiunkon: pedagógusokon, a szülőkön, az
önkormányzaton, civil szervezeteken.

10

SZÓ-BESZÉD, A KISHEGYESIEK LAPJA
KÉZILABDA
A kishegyesi csapat edzője a veterántalálkozóról, a csapatról, az
utánpótlásról…
Kishegyesen a veterántalálkozót hagyományosan a búcsú
alkalmából rendezzük meg immár több mint két évtizede. Ilyenkor
találkozunk mi, régi csapattársak, felidézzük a múltat, sikereinket,
élményeinket. Megemlékezünk elhunyt sporttársainkról, kilátogatunk a temetőkbe, tiszteletünk jeléül sírjukra virágot viszünk.

Végezetül megemlíteném, hogy szeptember 5-én
mi, veteránok a topolyai sportbarátaink meghívásának eleget téve, részt vettünk az ötödik Sóss
János emléktornán. Lányaink 16:11-re kikaptak a
topolyai hölgyektől, de mi, öregfiúk visszaállítottuk
a jó szokást és 24:19-re győztünk!
Sándor Géza

A búcsú a falu ünnepe
Könyvbemutató, az idei újmisések ünnepi miséje,
templomi koncert a kishegyesi búcsú alkalmából
Az idei tornán fiatal reménységeink a horgosi fiatalokkal mérkőztek
és az élvezetes meccs 15:9-es eredménnyel végződött a hegyesi
fiatal csapat javára.
A veterán női csapat felidézvén a régi szép idők játékát, 16:12-re
felülmúlta a topolyai vendégeket. Ezzel szemben az öregfiúk túl
„ előzékenyek “ voltak és a topolyaiak hosszú idő után örülhettek
a 17:14-es győzelemnek. A találkozó a felújított tűzoltóotthonban
rendezett közös vacsorával, kellemes társalgással és a régi emlékek
, fiatalságunk felidézésével ért véget.
Visszatérve a jelenlegi helyzetre elmondhatom, hogy az elmúlt
években kitartó, szívós, rendszeres munkával sikerült felkelteni
a fiatalok érdeklődését a kézilabda iránt. Ma, amikor annyi más
lehetőség kínálkozik, elégedettek vagyunk, hogy kialakult egy
25-ös keret. Aktívan kihasználtuk a nyári szünidőt és szeptember
elsejéig heti három edzést tartottunk. Ez a tehetséges társaság
megérdemli a közösség bizalmát, ők a mi gyermekeink, most kell
támogatni őket és éreztetni velük megbecsülésünket.
Már három éve, hogy újraalakult a férfi kézilabda klub és versenyez
a második bácskai ligában. Most a negyedik szezon előtt felkérek
mindenkit, hogy segítsen! Egykori játékostársaim, nagyon is szük-

ség lenne rátok, tapasztalatotokra, szaktudásotokra, amivel sokat
lendíthetnétek klubunkon! Kapcsolataitokkal sikeresebbé tudnánk
tenni ezt a kis csapatot. Gyertek, együtt dolgozva talán eljutunk a
régi sikerekig!
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Az Anna-nappal, vagyis a kishegyesi búcsú napjával kapcsolatos események pénteken dr.Szőke
Anna:Ez a falu más című legújabb kötetének bemutatásával kezdődött a templomban. Szombaton
kézilabdatornát szerveztek vasárnap pedig az
újmisések tartottak ünnepi szentmisét, délután
pedig a Petőfi Művelődési Egyesület komolyzenei
szakosztálya szervezett egy hagyományos koncertet.
A szabadkai egyházmegyében felszentelt öt
újmisés közül vasárnap a tízórai szentmisén hárman voltak jelen, Zórád Ferenc, Pastyik Róbert
és Kormányos Zoltán, és a kishegyesi Kara
Nándor, akit tavaly szenteltek pappá. Az ünnepi
szentbeszédet Zórád Ferenc mondta. Az ünnepi
mise keretében, amelyen ezúttal is részt vettek a
magyarországi Gádoros képviselői, megáldották
az új kenyeret, a mise végén pedig az újmisések
kiosztották a jelenlevőknek újmisés áldásukat. A
vendégeket, a helybeli vezetőség tagjait a mise
előtt ft. Brasnyó Ferenc üdvözölte, köszönetet
mondva mindazoknak akik hozzájárultak az ünnepség előkészítéséhez.
A már hagyományosnak számító búcsúnapi
koncerten részt vett a Szent Anna Kórus Tóth
Erika vezetésével, közreműködött Kara Ildikó
szólista (szoprán), Linka László orgonakiséret,
Péter Fanni, Toldi Blanka és Németh György
orgonán, valamint Péter Mária és Csáki Edina
szavalataikkal. A kórus Michael Haydn Missa breviséből adott részleteket, a szólisták pedig Bach,
Csajkovszkij és Mozart műveket adtak elő.
Késő este a Hegyalja utcában az Ifjúsági Iroda
szervezett koncertet Búcsúbuli címmel, amelyen
fellépett a B-terv valamint a Kutyavacsorája
együttes.
(pi)

SZÓ-BESZÉD, A KISHEGYESIEK LAPJA
Elsősök névsora 2009/2010

Iskolakezdés, óvodakezdés

1.a
Tanítónő: Sipos V. Valéria

1.b
Tanítónő: Gombár Klára

Az idén ötvenkét elsős az iskolában és negyvennégy az
óvodában—Kishegyesen is megnyílt a bölcsöde

Bélik Attila
Csáki Annabella
Dudás Dominik
Hideg Gubás Tibor
Hodolik Csaba
Hodolik Enikő
Huszár Dávid
Jovičić Dejan
Kollár Orsolya
Kormányos Krisztián
Kovács Beáta
Kovács Szilveszter
Mike Karolina
Németh Attila
Novakov Marina
Novaković Regina
Ország Anita
Papp Linda
Paróczi Tamás
Rózsa Katrina
Szeszták Karolina
Tóth Edina
Úri Simon
Vanka Richárd
Víg Cyntia
Zelenka Flórián

Ábrahám Máté
Bacsó Dominik
Barna Dominik
Bede Zsanett
Bíró Nikoletta
Bojkó Anna
Cékus Ádám
Csernus Albert
Dániel Richárd
Faragó Kitti
Faragó Szilvia
Goda Csaba
Gömöri Árpád
Gulyás Nikoletta
Kalmár Liana
Katona Alex
Kincses Dániel
Kollár Edvárd
Kovács Dianna
Németh Noémi
Pál Sarolta
Pravilović Marianna
Sinka Daniella
Svebler Gyula
Szőke Rebeka
Tóth Kristóf

1.c
Učiteljica: Vesna Bigović

spec.
Tanítónő: Gombár Judit

Bilić Jovan
Kovačević Dejan
Kukač Leontin
Maksimović Dejan
Matić Miloš
Nađ Daniel
Radivojević Nemanja

Huber Krisztina
Jovanović Alex
Lakatos Csilla
Lakatos Katalin
Szabados Armando
Szabados Anasztázia

Augusztus 31-én az iskolában, szeptember 1-én délelőtt
pedig az óvodában fogadták ünnepélyesen az idén kezdőket. Az iskolai elsősök fogadásán a legkisebbeket
az idősebb korosztályok üdvözölték alkalmi műsorral.
Fogadásukon Molnár Márta igazgatónő azzal biztatta a
gyerekeket, hogy nem kell félniük az iskolától, annál is
inkább mert énekelni, rajzolni már jól tudnak, e mellé már
csak írni, olvasni, számolni kell megtanulmi, meg mint
mondta még egyet s mást. Reményét fejezte ki hogy a
szülőkkel a gyerekek érdekében éppen olyan szoros lesz az
együttműködés, mint a korábbi esztendőkben. Elmondta
továbbá, hogy a kiselsősök ajándékot kapnak az iskolától,
hagyományosan kedveskedik nekik a polgármester is és a
Vöröskereszt községi szervezete is megajándékozza őket
egy kendővel. Csóré Róbert polgármester nagyon sikeres
tanulást kívánt az elsősöknek, s mint mondta a község az
idén is mindent megtett annak érdekében, hogy az iskola
tovább szépüljön.
Az óvodásokat a Peter Pan Óvodában fogadták. Mint Kőműves Gizella igazgatónőtől megtudtuk az idén összesen
140 gyerek jár majd az óvodába közülük 44 kezd az idén.
Újdonságnak számít Kishegyesen, hogy megszervezik a
bölcsödei ellátást is az idén először az 1 – 3 éves korosztályú
gyerekek számára. A bölcsödés ellátást, mint ismeretes
tavaly kezdte szervezni az intézmény , Szeghegyen létesített
egy tagozatot, az idén pedig Kishegyesen is lett érdelkődés.
Az óvoda már 15 éve megszervezi a napközi ellátást is
ameklynek költségei az idei év elején sem változtak. Az
óvoda is megújult a nyári szünet alatt, kicserélték a csoportos foglalkozások termeinek ablakait, ami nemcsak
biztonsági szempontból volt indokolt, hanem várhatólag
energiatakarékossági szempontból is. Ezenkívül részben
megújult a konyha, átfestették az udvari játékszereket és
bemeszelték az óvoda legfontosabb részeit. Az úgynevezett
gazdászati óvodában is végeztek felújításokat elsősorban
az udvari játékszerek terén.

Ötvenéves találkozó
Találkozót tartottak a kishegyesi Ady Endre Kisérleti
Általános Iskola 1959-be végzett diákjai. A találkozó
résztvevői délután szentmisét szolgáltattak elhunyt osztálytársaikért, majd osztályfőnöki órát tartottak, amelyen
üdvözölte őket Molnár Márta az iskola igazgatónője.
Este közös vacsora keretében idézték fel az egykori emlékeket.
(pi)
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Iskolahírek

A keserédes pesti kirándulás
A XVI. kerületi Önkormányzat második alkalommal fogadta iskolánk legjobb diákjait a nyári szünidőben. A
gyerekeknek fantasztikus programokat szerveztek, szállást,
ellátást biztosítottak, sőt még az utazásukat is fizették. A
rendőrség hozzájárult ahhoz, hogy minden tanulónk időben
megkapja az útlevelet, két szombaton csak az iskola miatt
dolgoztak. Több szülői értekezletet is tartottunk, ahol jelen volt Linka B. Gabriella is, aki a vízumokat rendezte.
A községi Önkormányzat munkatársai is segítőkészek
voltak, a szülői felhatalmazásokat a megbeszélt időpontokon kívül is fogadták. Köszönet mindazoknak,
akik Topolyára átvitték diákjainkat, ahonnan vonattal
utaztak Budapestre. A vasúti társaság is külön kocsit
biztosított számukra. Öröm volt látni arcukat, és hallgatni
élménybeszámolójukat hazaérkezésükkor. Pusztai Tünde,
a budapesti „idegenvezető” is megszerette a kis társaságot,

Augusztus 31-én délután 5 órakor az iskola
ebédlőjében ünnepélyes keretek között fogadtuk kis
elsőseinket. A műsort nyolcadikos diákjaink és az
énekkarosok készítették.

A tanév szeptember elsején kezdődött.. A
nyár folyamán nagy munka folyt. Felújítottuk az
informatikatermet, és a földszinti folyosót is átmeszelték az ügyes mesterek. Köszönve mindezt a
Szülőföld Alapnak, hiszen az ő pályázatukon nyertünk
pénzt. Újdonság még, hogy az iskolában 5 kamerát
helyeztünk el, mindezt gyermekeink biztonsága érdekében. Az új kapu a tudás fáját jelképezi. Pesti
Attila tervei alapján Sárándi István készítette, az
anyagiakat pedig testvértelepülésünktől, Budapest,
XVI. Kerületének Önkormányzatától kaptuk.
513 diákunk két váltásban kezdte a tanévet.
Az alsósok délelőtt, a felsősök pedig délután járnak
iskolába. Október 5-től felsőseink kelhetnek korán.
Az órarend készítésében próbáltuk figyelembe venni a
gyermekek leterheltségét. A hetedik és nyolcadik osztályra külön figyeltünk, hiszen nekik a legnehezebb.
a kirándulás folyamán végig velük volt, mindenben a Náluk sikerült elérni, hogy nem kell naponta többször
rendelkezésükre állt, reggelit készített, szervezett, tel- visszajönniük az iskolába.
jesítette a kívánságokat. Rengeteg ember munkája járult
hozzá, hogy diákjaink jól érezzék magukat.
Eredetileg 43 gyerek készülődött a jutalomkirándulásra.
És valamit nem értek. Pár szülőről van szó. Egyikük még
arra sem méltatott bennünket, miután gyereke útlevele
elkészült, hogy szóljon, kicsi csemetéjének nincs kedve
utazni. A másik kedves szülő pedig utazás előtt két nappal szólt (miután már elkészült az útlevél és a vízum is
biztosítással együtt), hogy gyermeke mégsem hajlandó élni
a lehetőséggel. Legalább tiszteletben tartották volna egy
kicsit is az igyekezetünket... Tudjuk, hogy nem egyszerű
olyan kisdiákot találni, akinek minden papírja rendben
van, bármelyik pillanatban külföldre mehet. És hányan
szívesen vettek volna részt a kiránduláson... Én nem a
vonatjegyek árát, a belépőjegyek árát sajnálom, hanem
azt, hogy senki mást nem tudunk az idő rövidsége miatt
elküldeni helyettük...
Viszont jól estek a hálás szülők mondatai. Többen is
megemlítették, hogy örülnek a lehetőségnek, és hogy a
gyerekek családostól sosem jutnának el Esztergomba,
Veresegyházra, Visegrádba, Gödöllőre, pesti moziba,
Tropicariumba... A sokéve elmaradt nyaralást is sikerült
valamennyire pótolnunk...
Az őket vezető tanárok – Varmuzsa Katalin és Cékus
Attila – lelkes beszámolója is azt bizonyítja, hogy megérte
a közös munka, fáradozás.
Molnár Márta

Diákjaink már készülnek az Aranyeső mesemondó versenyre. Az iskolabajnokságot szeptember
17-én tartottuk meg, melyről 12 diák juthatott tovább
a szeptember 21-én sorra kerülő községi bajnokságra.
Az eredményekről a következő számunkban számolunk be.
Szeptember 18-án és 19-én diákjaink Békésszentandráson tartózkodtak. A Hunyadi iskolával már
többéves kapcsolatot ápolunk.
A kishegyesi iskola egy nagyon szép ajándékot
kapott a testvérváros XVI.kerület önkormányzatától:
ők fizették az új iskolakapu felállítását. A kaput Pesti
Attila építész
tervei alapján
Sárándi István
készítette
kovácsolt vasból.
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Se több se kevesebb
Az idei Dombos Fest margójára
Az építészek 13.találkozójával véget ért az idei sorrendben tanyarom rekonstrukció, az első projektek egyike, amelyre
9.Dombos Fest. Ha egy mondattal kellene jellemezni, nem egy külföldi reagálás is volt, de talán még fontosabb,
tekintettel, hogy alkalmam volt látni mind a kilencet, körül- hogy helyben is szépszámú közönség vette magának a
belül azt mondhatnám, hogy a kilencedik nem volt se több fáradságot, hogy harminc fokos esti melegben is a poros
, de kevesebb sem mint az eddigi nyolc. Sőt, ha figyelembe határt járja. Ezúttal a népi építészet mibenlétét és azt a
vesszük, hogy a hegyesi csata kerek 160 éves évfordulója kérdést próbálták megválaszolni, hogy vissza lehet-e térni
alakalmából szervezett látványos emlékcsata is a fesztivál a népi építészet hagyományaihoz s maguk az építészek
részét képezte, akkor azt kell mondani, hogy látványokat visszaszerezhetik-e azt a bizalmat, amit annakidején az
építőmesterek élveztek, amikor rájuk merték bízni az
tekintve az idei mindenképpen túlhaladta a többit.
Amikor azt állítottam, hogy nem volt több mint az eddigiek építkezést, és nemcsak a pénz , vagy éppenséggel a pénzelsősorban az esti és késő esti zenei programokra gondolok. telenség határozzák meg építkezésünket.
Lehet, kicsit elkényeztettek bennünket aszervezők, hiszen
az elmúlt években Sebestyén Márta, Palya Bea, Szalóki
Ági szinte rendszeres vendégnek számítottak. Ezúttal
elmaradtak ugyan, de mégsem lehetne azt állítani, hogy a
zenei rész rosszabb volt mint eddig. Mégis itt voolt Lajkó
Félix, a Söndörgő, a Csalóka, a Tudósok, Ferenczi György
és a Rackajam, de itt volt Bárdos Deák Ági is aki egyetlen
harmonikakisérettel varázsolt hangulatot a Hegyalja
utcába, bebizonyítva, hogy a hatáshoz, hangulathoz nem is
kell olyan sok decibell. A zene sajátos változatát produkálta
a szabadkai Sambansa Escola de samba dobzenekar, igazi
riói hangulatot teremtve a löszfalak tövében. Ha tehát nem
is voltak olyan hangzatos nevek mint korábban az élmény
ezúttal is adott volt.
Zenei szempontból nem volt tehát kiemelkedőbb az idei
fesztivál mint a korábbiak, két sze4mpontból viszont És természetesen nem lehet említés nélkül hagyni a hegyesi
egészen biztosan emlékezetesebb mint az eddigi nyolc. csata évfordulója alkalmából szervezett emlékcsatát sem ,
Az egyik az irodalmi része. Nem is annyira a szereplők az igazi látványt, amelyhez hasonlót errefelé nemigen láthat
szempontjából, hanem azért mert a korábbi évekhez az ember. Ennek személtetésére talán elegendő megemlíteni
viszonyítva (számomra) meglepően népes közönséget az emlékcsata előtti felvonulást a Kossuth utcában. Az
tapasztaltam a koraesti irodalmi beszélgetéseken. Persze az egyik néni, látva a petykén lovagoló huszárokat, homályos
sem mellékes, hogy kik voltak a vendégek, hisz ha valaki szemmel csak ennyit mondott: ”Istenem, de szépek...!”Ez
látta, mennyi hallgatója volt a Végellel folytatott beszél- nyilván mindent elmond. Pedig nem is látta és hallotta a
getésnek, nyilván tudta, hogy a közönség nagy száma vágtákat , a prüszkölő méneket, a párbajokat, az ágyúk
az írónak szólt. Külön színt és szellemességet adott a dörrenését ...
Papp Imre
beszélgetéseknek Tóth Evelin és Karafiáth Orsolya a Thriller
in memoriam Michael Jackson című performanszukal.
Talán elegendő elmondani, hogy sokkal kevésbé voltak
tapasztalhatók mellékzörejek, beszélgetések, mint azokon
az esti koncerteken, amelyeken olyan volt a
hangerő, hogy egyébként sem volt semmi
értelme a szomszéddal való beszélgetésnek.
Talán korai lenne azt állítani egyetlen fesz- Főszerkesztő: Molnár Márta
tivál példáján, hogy kialakulni látszik az Felelős szerkesztő: Laczkovics Annamária
igényes irodalmi közönség, de biztos, hogy Szerkesztőbizottság: Csóré Róbert, Kovács Hédi, Lakatos
a beszélgetések ezt a látszatot támasztották János, Linka B. Gabriella, Maronka Etelka, Mirnics Gyula,
alá.
Novák Attila, Papp Imre, ifj. Rácz József, Rácz József,
A másik kiemelkedő része ismét az építészek
Szerbhorváth György, ifj. Virág Gábor, Zsidai Erzsébet
találkozója volt. Több évre visszamenően a
találkozó olyan értékeket próbál vázolni, Grafikai előkészítés és tördelés: ifj. Rácz József
és felszínre hozni, szakmai szempontból, Kiadó: Szó-Beszéd PE.
amelyekre a szélesebb közönség is fogékony Kapcsolat: www.kishegyes.rs , szobesz@gmail.com
lehet, és meg tud érteni. Ilyen volt például a
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Hepehupás tömör él-mén(y)
Megérkeztem s a mén nincs. Egyetlen tagja sem. Amikor a
nyurga népek a fülükhöz nőtt gonosz készülékekkel sétálgatnak, akkor a legelérhetetlenebbek. Viszont tudom hol
tanyáznak.
Megyek a hegynek. Haldokló gebék húzzák maguk után
mindenük egy kocsiban. Elérem a zsíros kocsmát, az
egyetlen útmutatót. Irányt vált a pörformansz és eltűnök
magam elöl s mindenki másban.
Ott, ott amikor fenn állsz a hegyen s lábad köré tekerednek
az erőszakos füvek, jobbról a hold ébred halványságából,
mögötted a nap nyugszik meg. Ekkor vagy a világ közepén
és tetején, vagy a kettő között. Alattad a gondosan sorba

mohón az éltető burekot, amelyet ő kezében szorongatott,
amíg hűséges barátja, a Szürke gurult utána. Így haladtunk
a leghevesebb csigavirágzás közepette amíg az agyakból
császármetszéssel megszületett a legújabb népdal, amely
örökös karcot hagyott személyiségemben.
Van itt egy leány, akinek haja tökéletesen és furcsa ívben
takarja homlokát. Az éjjel vele aludtam. Már régóta szeretem őt, de csak most hallottam a hangját úgy, hogy hozzám
beszél. Gondosan válogatott csokoládéval és szavakkal
édesítettük ezt a délelőttöt.
Hisz én itt mindenkit szeretek! Nérót, aki minden reggel
megkapja megérdemelt nyálban áztatott és földet nyalogató
futását, a kéznyújtásnyira lógó barackokat, a száraz ízt a
számban, a meglevitáltató lovcenáci vörösbort és üvegét,
a túrókezű lángosnéniket, az összemázolt pörformaszot,
a kihaló nyelveket, a szikrázó dobokat és dombokat, az
egymegoldásos rejtvényeket, a csigázó bokrokat, a hőgutás
cicákat, az elmosódott arcokat, minden élő és nem élő
lényt. Viszont a honfoglaló foghagymáshalat más szereti.
Munjin Andrea

Ibolyának, megemlékezésül
állított zöld csíkok megtelnek élőlényekkel, a gyerekeket
ketrecbe zárják, s ők hisztérikus élvezettel pattannak el a
földtől, amint a sötétben, lassan kifejezésre jut a magányos
fehér kebel amely körül a lángosnénik lomha hangyamódra
táncot járnak s elkészítik az olcsó étkeket s rám erőszakolják
a választás lehetőségét. A tűz pedig éhesen marcangolja a
dombokat, miközben az egyre szaporodó mén dobpergésre
lüktet. Rég elfeledett emberek tűnnek fel. Köztük van a
tökéletes pár is akik tökéletes fejükről rám engedik a
kalapot, amely rátelepszik egész testemre s eltüntet a
tömegben. Még a WC-s néni sem vesz észre csak néz
ölelésre zárt kezekkel. Gyanús, mint a mozaik a WC falán.
Amikor a kagylón ülök észreveszem, hogy képes vagyok
globálisan gondolkodni. Pisilésem időtartama alatt vajon
hány ember fuldoklik éppen halszálkától a világban? S ez
a szám nagy vagy kicsi? Mindenesetre akkor éjjel, amikor
fejetlen halakat fojtogattunk foghagymalében, a folyton
eltűnő, szépszemű leány torkán megakadt egy szálka, s
a halak átvették a hatalmat az egyre tompuló agyak és a
tágra hasadó hajnal felett. A kifejezetten orientális nevű,
de lépteiben és agyműködésében kissé diszorientált házigazdánkat pedig ketté vágta a küszöb.
A nap derekán nem tudtam volna észrevenni, hogy alvó
belsőm már megperzselődött a hőbúrában ahol aludtam,
hacsak a göndör fürtök nem hajolnak fölém és nem irányítanak a bokor tövébe. Addigra már élettartamom
folyadékmércéje komolyan lecsökkent,de feltöltöttem
elveszett barátunk édesmamája által létrehozott szentséges
tökfőzelékkel.
A következő hajnalra barátunk szakálláról nyalogattuk
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Amikor egy évvel ezelőtt az elsők között jelentkeztél
önkéntesnek a házi betegápolás szolgálatánál, sem Te,
de mi sem sejtettük, hogy alig pár hónap elmúltával
már neked lesz szükséged a betegségedet feledtető,
vigasztaló szavakra…
A halálod híre – talán éppen azért, mert soha egy
zokszót, egy panaszt nem hallottunk Tőled, és annak
ellenére, hogy tudtunk a betegségedről váratlanul ért
bennünket.
Csendben távoztál, észrevétlenül, éppen úgy, ahogyan itt éltél közöttünk Te
szó szerint úgy próbáltad
élni az életedet, mint
ahogy a francia költő,
Victor Hugo üzenete szól,
miszerint „Élj úgy, hogy
ne vegyenek észre ott, ahol
vagy, de nagyon hiányozzál
onnan, ahonnan elmész.”
Hiszen te éppen így éltél: észrevétlenül. Felnevelted
a lányaidat és a fiadat, foglalkoztál az unokákkal,
ha kellett beteget ápoltál, ha kellett vigasztaló,
megnyugtató szavaiddal lelket öntöttél másokba.
Paróczi Ibolya a Nők Kishegyesi Fórumának szinte
annak megalakulása óta tagja volt, amiben csak tudta,
segítette munkánkat. Köszönjük.
Köszönjük, hogy itt élt közöttünk.
Nyugodjon békében.

SZÓ-BESZÉD, A KISHEGYESIEK LAPJA
Guyon és Jelasics a Hegyalja utcában…
„A falu történetében a legnagyobb esemény a magyar
szabadságharchoz fűződik, 1849. július 14-én itt
vívta meg a magyar hadsereg utolsó győztes csatáját Guyon Richárd honvédtábornok vezényletével
Jelasics hadai ellen.” – olvashatjuk falunk honlapján…
Az igazsághoz tartozik, hogy sokáig úgy tudtam, a nevezett
csata, vagyis a kishegyesi volt az 1848-49-es forradalom
utolsó győztes csatája, később azonban olyan forrásokra
bukkantam, ami ezt megkérdőjelezte, ezért inkább, ha a „mi
csatánk”, azaz a hegyesi kerül szóba, szívesebben használom
a „szabadságharc utolsó délvidéki győztes csatája” elnevezést.
Nincs tudomásom, vajon kinek a fejéből pattant ki először
a gondolat: hogy a 160. évfordulón újra kéne „játszani”
a csatát. Amikor először hallottam az ötletről, megvallom, magam is kételkedtem. Ugyan már, gondoltam!
Habár a helyszín szinte adta magát - a Hegyalja utca (még
szerencse, hogy anno pár lelkes fiatal gondolt egyet és
megszüntette az illegális szemétlerakót), bizony sejtelmem
sem volt
az ötletgazda hogyan is képzelte el: kik lennének a
résztvevők, honnan a korhű fegyverzet, öltözet, mert

hogy elvileg, mivel falu vagyunk, lovak még talán adódnának …habár ha jól belegondolok – még azok sem.
Ha erről a szervezőket kérdezgettem, sokáig csak sejtelmesen
mosolyogtak. Mint később kiderült, nem azért hallgatták el
a részleteket, mert meglepetésben szerettek volna részesíteni bennünket, hanem mert még a „csata hetében” is
kilátástalannak tűnt a végkimenetel. Mi, kívülállók kíváncsian vártuk a vasárnapot, míg ők, mármint a szervezők
leveleztek az itteni illetések szervekkel, a magyarországi
hagyományőrző egyesületekkel… különböző engedély után
futkostak, a „huszárok” alá versenylovakat rendeztek (hiszen
a hagyományőrző egyesületek lovainak körülményes lett
volna az ideutaztatásuk)…
Végtére is minden összejött. Lovak is, honvé-dek is, osztrák
katonák, puskák és ágyúk! Kishe-gyesen megjelent Guyon és
itt volt Jelasics!
A 160. évfordulón szegedi, dabasi és mátyásföldi hagyo-

mányőrzők korhű öltözetben felvonultak a falu első,
Kossuth Lajosról elnevezett utcájában majd a budapesti
Mátyásföldi Lovasegylet, az 1848/49-es Szabadságharc
Szegedi III. Honvédzászlóalj Hagyományőrző Egyesülete és a Dabasi Hagyományőrző Honvédtüzér Alapítvány „katonái” a fesztiváli helyszínként jegyzett
Hegyalján lejátszották a csata főbb jeleneteit.
A löszfalakkal körülölelt „csata helyszínen” a történelmi
események felidézését Dr. Vass László, az 1948-49-iki
Szegedi 3. Honvéd Zászlóalj Hagyományőrző Egyesület
vezetője vezényelte.
A csata története pár mondatban:
Július 13-án éjjel Jelasics nagy erőkkel (12 000 emberrel,
79 ágyúval) megindult Verbászról, hogy a Krivaja patak
stratégiailag fontos völgyét meglepetésszerű támadással
megszállja. Guyon Richárd azonban hírszerzői révén tudomást szerzett a bán csapatának mozgásáról ezért július 13áról 14-re virradó éjszaka 7.000 emberrel és 42 ágyúval
felvonult a Krivaja patak mocsaras partvonalán, szárnyaival
a Dunára és a Tiszára támaszkodva, hogy megakadályozza
hogy Jelasics átjöjjön a patakon. A váratlan éjszakai rajtaütést
tervező Jelasics elővédje éjszaka érkezett a patakhoz, a magyar
tüzérség megsemmisítő tűzzel áraszotta el, és megakasztotta az
előrenyomulásban. Hajnalban Jelasics – csapatai túlerejében
bízva – rohamokat indított, de csak időlegesen tudta visszavetni
a magyar honvédséget a Feketehegy–Szeghegy vonalig.
A honvéd haderő és a bácskai önkéntesek sorra visszaverték
a túlerőben lévő császáriak megújuló rohamait. Jelasicsnak
hamarosan teljes visszavonulást kellett elrendelnie, azaz
egyesített csapatainknak sikerült megfutamítaniuk az elnyomók
zsoldjába szegődött bán nagy túlerőben levő hadseregét.
A (bal)sors azonban úgy akarta, hogy a győzedelmes hegyesi
csatát hamarosan Világos kövesse, Világost pedig Arad…
Kishegyesnél 79 honvéd és 184 császári katona esett el.
A magyarországi hagyományápolók között magyar, olasz,
belga nemzetiségűek, némelyikük nyugdíjas korú, némelyikük
pedig szinte még gyerek…
A „huszárok” úgy ülték meg az előző nap kölcsönbe kapott
lovakat, mintha mindig is velük tartottak volna bemutatókat.
A helyi fiatalokból összeverbuválódott „gyalogosok” is
beklappoltak.
Most is – ahogy e sorokat írom, eszembe jut, milyen jó is,
hogy vannak hagyományőrző egyesületek, akik szívükön
viselik történelmünk értékeit, szívükön viselik
Köszönet nekik érte.
Mindent összevetve: aki ott volt július közepén a Hegyalja
utcában, szép élményekkel térhetett haza, és az sem mellékes,
hogy a szervezők a vasárnapi ebédfőzés alól is felmentettek
minket, háziasszonyokat: elfogadható áron finom katonai
babot ehettünk…
Zsidai Erzsébet
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Mi lesz a kóbor kutyákkal?

Disznóvágás Pro

Valószínűnek tartom, hogy nem csak engem zavarnak
az utcáinkon gazda nélkül csellengő kóbor kutyák,
melyek időnként csoportokba verődve kószálnak
a közterületen. Ezek az állatok azonkívül, hogy

veszélyesek, fertőzéseket is terjeszthetnek, arról nem
is beszélve, hogy településünk kinézetét is csúfítják.
A múltkor egyenesen a községháza épületéből
láttam kijönni egy elkóborolt ebet, mely később a
helyi közösség udvarában is megjelent. A község új
honlapjának köszönhetően pár héttel ezelőtt kérdést
intéztem a polgármesterünkhez, várható-e valamilyen
lépés ennek a problémának a megoldására, de
sajnos a mai napig nem kaptam választ. A mai
válságos időben valószínűleg a legkevésbé aktuális
problémának számít egy községi sintér kinevezése,
illetve egy állatmenhely létesítése. Pedig egy községi
rendelet értelmében azokat az állatokat, melyeket
nem előírásszerűen tartanak elszállíthatók, a kérdés
csupán az, kinek kellene ezt a feladatot magára
vállalnia: a kommunális vállalatnak, a kommunális
felügyelőknek, esetleg az állatorvosoknak vagy a
vadászoknak. Pár évvel ezelőtt éppen a vadászok és
a rendőrök közös akcióinak köszönhetően ritkult a
kóbor négylábúak száma, a mai törvények azonban
ezt nem engedélyezik.
Az utóbbi időben számos olyan kártérítésről
olvashattunk,
melyet
a
nagyobb
városok
önkormányzatai voltak kénytelenek kifizetni a
megharapott sértetteknek, ezeknek az összege pedig
jóval nagyobb, mint egy községi sintér fizetése
lehetne, akinek pedig munkája is bőven akadna a
három településen. Talán érdemes lenne ezen is
elgondolkozni, amíg komolyabb probléma nem
adódik.
Polgár T.

Ugyebár a számítógépes érában vagyunk már egy ideje..
(Minden virtuális... Számítógépen keresztül ismerkedünk,
számítógéppel nevetünk, sírunk, megosztjuk vele
örömünket, bánatunkat... Mondhatni nélkülözhetetlenné
vált számunkra a PC.)
Alapjában véve falunk sem különbözik a világ többi
részétől, talán csak annyiban, hogy a környezetünk nem
olyan mértékben cyber, mint például egy nagyvárosban.
Vannak olyan dolgok amit nem lehetetett virtuálisan
elvégezni...eddig.
Már szántani, vetni, aratni, különböző fantasztikus
traktorokat vásárolni, és vezetni is lehetőség nyílik a
virtuális világban.
Az idei év csodája viszont mégiscsak a Disznóvágás-Pro
2009 RPG számítógépes szoftver híre volt. Bizonyára sok
hegyesi fiatal szívébe lopta volna magát. Amennyiben
gyűlölöd a korán kelést, a hideget, esetleg le tudsz mondani
a kóstolókról is, ez a te játékod! S nem csak húsevőknek!
A számítógép segítségével a vegetariánusok is lehetnek
böllérek, legalább pár órára.
Disznó felnevelés, véres jelenetek, kolbásztöltés, s

minden amire egy igazi falusi fiatalnak szüksége van itt
megtalálható lett volna.
Azonban a játék elkészítése be lett szüntetve, mindenesetre
késik, így egyelőre majd csak télen gyakorolhatjuk a
szakmát...
Calcifer
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Nők Kishegyesi Fórumának hírei
Az augusztus 20-i Hegyalja utcai szalonnasütéssel
véget ért a Priđi bliže – Gyere közelebb – Av majpase - Hajdë
ngat meje – elnevezésű programunk, melynek legfőbb
célja a 7-14 életkorba tartozó gyerekek agresszivitásának
csökkentése. A játszóházak tartalmának összeállításakor
külön figyelmet fordítottunk a gyerekek önbizalmának
növelésére, félelmeik leküzdésére, valamint a konfliktushelyzetek békés megoldását segítő drámapedagógiai
játékokra. A programra a pénzt az önkormányzat által kiírt
pályázaton nyertük, melyet a községben működő civil
szervezetek részére írt ki május elején.
A Biztonságban érzem magam elnevezésű játszóházat a

Domboson szervezett Borfesztivál keretében tartottuk.
A játékokat Ujj Éva, a békéscsabai Diáktanya vezetője
tartotta, akit ifj. Horváth László közreműködésével tudtunk
elhívni Kishegyesre. A játszóházba bekapcsolódott Ilić
Róbert és Rac Sandra, a rendőrállomás két dolgozója is.
A Szent Iván napi játszóházat, melyben partnerünk
a Maronka Károly Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a
Petőfi Sándor ME Marcipán Gyermekbarátok Köre volt
- tűzugrással, tábortűzzel, szalonnasütéssel június 24-ére
terveztük. Azonban az időjárás egy kissé közbeszólt, így
a játszóházat a Tűzoltó Otthonban tartottuk, míg a tüzes
játékokra és a szalonnasütésre augusztus 20-án került sor.
Július 18-án a Dombos Fest keretében Kishegyes
Község Fejlesztési Társulásával Családi Napot tartottunk.
Vendégünk volt Utasi Árpi csantavéri mesemondó. A
gyerekek a játékok során összegyűjtött „fabatkáikat”
a „fabatka-boltban” költhették el. A Családi Napon
ízelítőt kaptunk a nemzeti konyhákból: a résztvevők
megkóstolhatták a tagok által elkészített a kútba kelt
jegeskiflit, gibanicát, baklavát, a lovćenaci Tri sorele
egyesület tagjai priganicát, Farkas Valéria pedig bodagot
készített.
Augusztus 1- én kedves meghívásnak tettünk
eleget. A Falugondokok Duna-Tisza Közi Egyesületének
vendégeként tizenöten részt vettünk Magyarországon,
a kunfehértói Családi Napon, ahol a nap folyamán
készítettünk hegyesi lángost, sportvetélkedőkben vettünk
részt és megkóstolhattuk a bográcsokban készített finom
ételeket: többféle módon elkészített üszőpörköltet, őz-,
vaddisznó- és zúzapörköltet, töltött káposztát, lecsót...

Augusztus 20-án, 21-én és 22-én a község
iskoláiban dolgozó tanítónőknek szerveztünk képzést az
inkluzív oktatásról.
Augusztus 16-án tagjaink a szenttamási
Hagyomány-Ápoló Klub meghívására teadélutánon vettek
részt Szenttamáson.
Zsidai Erzsébet

HÍREK A KISHEGYESI VÖRÖSKERESZT NYÁRI TEVÉKENYSÉGEIBŐL

A MAGYARKANIZSAI VÖRÖSKERESZT, IDÉN
JÚLIUS 22.-29.
TÁBORT SZERVEZETT XV. ALKALOMMAL AZ
ISKOLÁS KORÚ GYERMEKEK RÉSZÉRE. EBBEN
A TÁBORBAN GYEREKEINK ANYANYELVÜKÖN
TANULHATTAK A VÖRÖSKERESZT SZERVE-ZET
TEVÉKENYSÉGEIRŐL. A SZERVEZŐK IGYEKEZTEK MÉG HA RÖVIDEN IS, A VÖRÖSKERESZT
FELADATKÖREIT, ÉLETMENTŐ TEVÉKENYSÉGÉT
ISMERTETNI A RÉSZTVEVŐKKEL. SPORTOLHATTAK, PIHENHETTEK, FÜRÖDHETTEK IS A GYÖNYÖRŰ TISZAPARTI TÁBORBAN. KÖZSÉGÜNKET
EZ ALKALOMMAL HAT KISHEGYESI TANULÓ KÉPVISELTE. MIVEL A TANULÓK MEGISMERKEDTEK AZ ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS FONTOSSÁGÁVAL, SZEPTEMBERTŐL TERVEZZÜK, HOGY
A KISHEGYESI ISKOLÁBAN BEINDÍTJUK AZ
ELSŐSEGÉLY OKTATÁST.
A TÁBOR KÖLTSÉGEIT A KISHEGYESI VÁLLALKOZÓK EGY RÉSZE FEDEZTE. KÖSZÖNJÜK
NEKIK.
A KISHEGYESI VÖRÖSKERESZT AZ IDÉN IS SÁRGA
KENDŐVEL FOGADJA AZ ELSŐS DIÁKOKAT. ÍGY
SZERETNÉNK FELHÍVNI A KÖZLEKEDÉSBEN
RÉSZTVEVŐK
FIGYELMÉT
ARRA,
HOGY
VIGYÁZZANAK, KISDIÁKOK VANNAK AZ ÚTON.

Augusztus 6- án és 7-én megszerveztük a képzést a
Nők Kishegyesi Fóruma önkénteseinek részére, akik majd
a későbbiek folyamán részt vesznek a személyre szabott
oktatáshoz szükséges adatok gyűjtésében és az adatbázis
felállításában.
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Hetven éve jóban, rosszban együtt
Kishegyes egyik legidősebb lakosa a 94 éves
Safrankó Mihály és felesége, a 89 éves Erzsébet. A házaspárt 70. házassági évfordulójuk alkalmából köszöntötte
nemrégen a helybéli Női Fórum. Erzsi néni akkor kissé
gyengélkedett és méltatlankodott is emiatt, mert az ő
családja nem beteges fajta, mondta. Párja, a 94 éves
Mihály bácsi magas kora ellenére nem él sok orvossággal,
csak némi fájdalom csillapítót szed, meg szívgyógyszert.
Az utóbbi években viszont nehezen közlekedik, ezért az
utcára már nem jár ki.
Az idős házaspár egy pillanatra sem foglalkozik
az elmúlás gondolatával, viselik az élet terhét a fiatalabbaknak példaként szolgálva, mert utóbbiak ebben a felgyorsult életvitelben lépten – nyomon megtorpanunk a
megpróbáltatásoktól . Pedig az életben az idős házaspárnak
sem osztogatták a javakat teli marékkal. Keményen meg
kelett dolgozniuk mindenért. Mindketten többgyermekes
parasztcsaládból származnak, ahol már kisgyerekként
kivették részüket a munkából. Nyugdíjas napjaikat beszélgetéssel, rádiózással, alkalomadtán tévénézéssel
töltik, különösen
Mihály bácsi, aki
a híreket szokta
követni, de ha jól
érzi magát szívesen hallgatja a
szép magyar nótát
is. Kilenc évtized
nagy idő , nem
szólva a hetven
együtt eltöltött
évről, ami akár
életkornak is szép.
Mihály
bácsi
csöndben üldögél,
de amikor arra
kérem meséljen
a régi időkről és
fiatalkorukról
huncutkás mosollyal néz rám,
aztán mesélni kezd. Régmúlt ismerős történetek elevenednek
fel, hiszen szüleim is gyakran meséltek azokról az időkről,
amikor kezük már nem bírta a munkát. Mihály bácsi is
beszél a mezítlábas gyerekkorról, a tehéncsorda, a konda,
és a libák legeltetésről, a kenyérdagasztás tudományának
elsajátításáról még gyerekfejjel. Iskolába nem sokat jártak,
hiszen otthon minden dolgos kézre szükség volt.
Erzsi néni nagyon rosszul lát, még gyermekkorában
szóltak az iskolábó l a szülőknek, hogy szemüveg kellene
a gyereknek, meg valami lábbeli is mert közeleg a tél.
Kivették az iskolából, nem volt rávaló. Akkortájt így éltek.
Mindkettőjüket 12-13 éves fejjel elállították szolgálni,
cselédnek. A szolgálóbért is haza kelett adni.
-De én nem sokáig adtam haza – szól közbe Erzsi
néni -, mert a gazdasszonyom azt mondta, hogy csak

annak fizet aki megdolgozott érte. 150 dinárt kaptam
akkor, emlékszem, hogy ezen a vásárban vettem két
végesruhának valót, egy pulóvert, alsóneműket meg egy
pár papucsot és még pénzem is maradt. Más volt akkor a
pénznek az értéke ...
Mihály bácsi telecskai legény volt, Erzsi néni
zentai lány. A húszéves legény a dohánytermelőkkel került
Zentára, nősülni szeretett volna. Erzsi nénit javasolták neki,
két hónapig udvarolt, azután elmentek és “fölíratkoztak”,
lakodalom nem volt, mert nem volt miből. A közös életet
jóformán egy vánkossal kezdték Kishegyesen a Siska
Mihály gazda tanyáján. Így lettek hegyesiek. Jószágot,
lovakat, teheneket, disznókat meg sok , néha százszámra
baromfit is neveltek. Ezért azután ingyen lakhattak a tanyán
meg saját részre vághattak is jószágot, így az élelmük is
megvolt.
Mégis küzdelmes évek voltak, itt születtek a gyerekek is,
három lány. Etelka , aki csecsemőkorában meghalt, majd
Erzsébet, aki betegségben, fiatalon, negyven évesen halt
meg és Ilonka aki most már szintén nyugdíjas, és aki családjával ma is gondoskodik az idős szülőkről. Van négy
unokájuk, ketten külföldön élnek családjukkal, a Józsi
Svédországban, a Róbert pedig Kanadában . Meg van
nyolc dédunokájuk és egy ükunokájuk. A katona életről
faggatom Mihály bácsit, de mint mondja azt megúszta
mivel akkor már családföntartó volt, így csak kilenc
hónapot szolgált Szkopjéban. Később földet vettek,
házat építettek az újfaluba ekkor már a” zadrugában”
( földművesszövetkezetben), majd a cukorgyárba n
dolgozott. Ezt a házat idővel eladták mert kicsinyellették
és egy nagyobbat vettek az alvégbe, ahol ma is élnek Ilonka
lányuk és családjának szomszédságában.
A munkahely melett földműveléssel és fuvarozással
is foglalkozott Mihály bácsi, a Putkó nevű lovára szivesen
emlékezik. Erzsi néni a háztartást vezette, a gyerekeket
nevelte, segített a határba, tizenöt évig piacozott is. A kertjükben megtermelt veteményekből és a baromfi árából
vette a ház bútorzatát is. Mint mondotta külön kassza
volt, mindkettőjüknek megvolt a maga pénze, így a pénz
körül nem volt vita, ami nem azt jelenti hogy sohasem
veszekedtek. A szóváltás számukra sem ismeretlen, sőt a
mai napig össze – összezördülnek.
-Ki kell mondani ami az ember szívét nyomja, és
utánna tovább lépni - mondja Erzsi néni. Ők így teszik, és
a harag elszáll.
Ez lehet a hetvenévi házasság titka?
-A család összetartása mindennél fontosabb volt
– teszi hozzá -, pedig gondjaink nekünk is voltak bőven,
mégsem szaladtunk szét, mint manapság teszik az emberek.
A problémákat magunknak kelett megoldani.
Az idős Safrankó házaspár teszi is ezt immár
hetven éve, és minden bizonnyal mindhalálig. Isten éltesse
őket együtt még sokáig.
Papp Ibolya
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A hegyesi íjász
Az ember nincs vele tisztában, hogy mi minden rejlik a
környezetében. Én sem tudtam, hogy a szomszédságomban
élő Szalma István olyan komoly szinten foglalkozik
tradicionális íjászattal, hogy országos bajnok lett. Istvánnal
először lőttünk párat, mert nem csak űzi, hanem lelkesen
népszerűsíti is ezt a sportot, majd elbeszélgettünk az íjról
és az íjászatról.

Szalma István, országos íjászbajnok
- Az első íjamat, ami egy sport íj volt, kb. 10 éve kaptam
édesapámtól. A tradicionális íjászatra a tavalyi év során
tértem át, mégpedig úgy, hogy Tóth Isaszegi Krisztián
barátom szeretett volna egy hagyományos íjat, én
beszereztem neki, és vele együtt én is elkezdtem íjászkodni.
Később magánszemélyként elkezdtünk versenyekre és
különböző íjászattal kapcsolatos rendezvényekre járni.
Az egyik ilyen összejövetelen találkoztam a szabadkai
Artemisz íjász klub elnökével, Vujković Gorannal. Ő
látott bennem valamit, ahogy ő fogalmazott, egy belső
nyugalmat, és fölajánlotta, hogy legyek klubtag. Így idén
márciusban csatlakoztam az Artemiszhez. A klubról tudni
kell, hogy több fajta íjászattal is foglalkozik, például
vadász, reflex, sport, stb. Tradicionális íjjal nem versenyez
náluk senki sem, legalábbis nem komolyabb szinten,
ezért kapóra jöttem. Az országos bajnoki címet a kelebiai
országos bajnokságon értem el, ahol az Artemisz színeiben
indultam. Ez egy terepíjász verseny volt, ahol különböző
méretű táblákra különböző távolságról kellett lőni. A
találatokat pontozták, én 208+ ponttal lettem a második.
Az első helyezett 209, a harmadik pedig 208 pontot ért
el. Ők mindketten magyarországiak voltak, mivel ez egy
nemzetközi verseny volt, így tradicionális nyíllal, felnőtt,
férfi kategóriában országos bajnok lettem.
- Azóta milyen versenyeken jártál?
- Részt vettem az Zentai Kupán, amit a Zyntha Tradicionális
Íjász Klub szervezett, és sikerült elérnem a harmadik helyet.
Itt céltáblákra lőttünk, az ezt követő versenyen Kulán, a
Rodić élménytónál viszont 3D kategóriában versenyeztünk.
Ezt a versenyt a cservenkai Target Klub szervezte, és itt
céltáblák helyett élethű gumiállatokra lőttünk. Az újvidéki
klub szervezésében szintén egy 3D bajnokságon vettünk

részt Péterváradon. Ez nagyon érdekes verseny volt elég
megfeszítő pályákkal, amihez a vár jó helyszínt nyújtott.
Itt is és Kulán is első helyezett lettem.
- Milyen nyilat használsz?
- Az első íj, amivel versenyen indultam, az egy medve
íj volt, amit Kassai Lajos készített. Jelenleg egy Grózer
típusú, asszír íjjal próbálkozom, amit Grózer Csaba
készített. A medve íjam az 42 fontos, a Grózer pedig 46
fontos.
- Drága sport az íjászat?
- Nem kimondottan drága, már 4-5 ezer dinárért lehet
olyan íjat venni, amivel el lehet kezdeni gyakorolni. 10
ezer dinárért versenyre alkalmas nyilat lehet kapni, 20 ezer
dinárért pedig tradicionális íj kategóriában nagyon komoly
nyilat lehet venni. Persze ezeket csak Magyarországon
lehet beszerezni.
- Mennyire van elterjedve az íjászat hazánkban?
- Szerbiában minden nagyobb városnak megvan a saját
klubja, de hazánkban a nyíl fegyvernek számít és ez
nagyon megakasztja a sportot, nem is nagyon lehet
íjat vásárolni. Megjegyezném, hogy Szerbián kívül
egyedül Vatikán államban számít fegyvernek a nyíl, más
országban nem. Aki nálunk hozzá akar jutni egy íjhoz, az
legközelebb Magyarországon szerezheti be, ahol egészen
egyszerűen bemegy egy üzletbe és megvásárolja. Ha valaki
törvényes úton akar hozzájutni, akkor ki kell járnia egy
fegyverviselési jóváhagyást, és csak utána bírja megvenni
az íjat, amit követően kap egy fegyverviselési engedélyt.
Ezzel a kezében már nyugodtan viselheti a nyilát. Sajnos,
ez nagyon visszafogja az íjászatot, ezért is nem olyan
tömeges, mint Magyarországon. Vajdaságban, a magyar
lakta vidékeken inkább a hagyományos íjászatnak van
divatja. Egy nagyobb központ Zenta, ahol Nagy Abonyi
Péter végez nagyon fontos munkát e téren.
- Ha jól tudom, szeretnél egy íjász klubot alapítani
Kishegyesen?
- Igen, mert úgy érzem, hogy lenne rá igény. Többen
megkerestek Kishegyesről és Topolyáról is, hogy
szeretnének íjászattal foglalkozni. A környezet ideális
lenne, a Kishegyes körüli dombos vidék nagyon megfelel
terepíjászatra, versenyek szervezésére. Azt tűztem ki
célul, hogy ezt a sportot minél többen megismerjék, és aki
szeretne íjászkodni, annak legyen rá lehetősége, legális
úton.
- Hol lesz a következő megmérettetésed?
- A következő versenyem október 10-én, Újvidéken
lesz. Ez egy országos 3D bajnokság lesz, ahova osztrák
vendégek is érkeznek. Ezen kívül meghívtak Szekszárdra
is egy nagyobb versenyre, ahova eddig 270 versenyző
kvalifikálta magát. Az eredmények nem villanyoznak
fel túlzottan, viszont jó a társaság és szeretek íjászkodni.
Számomra ez nem csak sport, hanem kikapcsolódás is.
Aki próbálta, az tudja, hogy íjjal lőni csak belső, lelki
nyugalommal lehet.
Lakatos János
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Focisuli
Szeptemberben a kishegyesi Focisuliban is megkezdődött
a már több éve tartó ,,oktatás”. A foglalkozást Kishegyes
jövendőbeli labdarúgóival még 2004-ben Halasi
Szabolcs és Nagy Zsolt kezdte el, az évek folyamán több
segítőtársuk is akadt. Az utánpótlásnevelésről Kormos
Krisztiánnal, legfiatalabb futballistáink edzőjével
beszélgettem. Krisztián 2007-ben kapcsolódott be a
Focisuli munkájába, már több mint egy éve egyedül
foglalkozik a gyerekekkel. Keszeg Antallal az MTK
Labdarúgó Klub által szervezett tanfolyamon vettek
részt, ahol különböző módszereket és technikákat
ismerhettek meg, amelyeket használnak munkájuk
folyamán.
Hányan edzenek a Focisuliban, és milyen kategóriákban versenyeztek?
Jelenleg negyven gyermek vesz részt az edzéseken, a
legfiatalabbak még
csak óvodások, az
idősebbek 9-10 évesek. Két kategóriába
vannak osztva, az
első, a fiatalabb korosztályok
nyolc
éves korig. Nekik
még nincs bajnokság
szervezve, legtöbbször magánszervezésű tornákon veszünk részt, amik
nagyon költségesek, sokszor játszunk barátságos
mérkőzéseket a környékbeli, szikicsi, bácsfeketehegyi,
bácskossuthfalvai és topolyai futball iskola tanoncaival.
A második kategóriába az idősebb korosztály tartozik,
számukra már van szervezett bajnokság, az úgynevezett
,,Fudbal Sedam’’, amelybe az idei évtől mi is bekapcsolódtunk. Október elsejétől Keszeg Antallal tervezzük egy fiatalabb korcsoport beindítását, amely csak
óvodásokból állna. Sok türelem kell ezekhez a gyerekekhez, hiszen még nagyon fiatalok, kezdetben
főleg ügyességi játékokra és gyakorlatokra van
szükség, amelyek lekötik a figyelmüket, de javítják a
mozgáskoordinációjukat, megtanulják kezelni a labdát,
és csak ezután lehet elkezdeni a komolyabb oktatást.
Kik az ellenfeleitek ezeken a tornákon?
A tornákat és a bajnokságot is vajdasági szinten szervezik,
aminek előnyei és hátrányai is vannak. Sokszor játszunk
első és második ligás csapatok iskolái ellen, persze
velük nehezen tudjuk felvenni a versenyt, hiszen sokkal
jobbak a feltételeik, és sokkal több gyermek vesz részt
az edzéseiken. Viszont ennek köszönhetően minőségi
ellenfeleink vannak, és csapataink megmérettetése után
tudjuk, hogy milyen szinten állunk mi itt Kishegyesen
az utánpótlásneveléssel, milyen irányba kellene esetleg
változtatni. Már sokszor bebizonyítottuk, annak ellenére,
hogy egy kis faluból érkezünk, méltó ellenfelei vagyunk
a városi csapatoknak is.

Az idősebb korosztályok hol folytathatják az edzéseket?
Az Egység Labdarúgó Klub keretein belül folyik az
utánpótlás nevelés idősebb kategóriákban is, 14 éves
korig a pionir, majd a serdülő korcsoportban. Ezzel kapcsolatban egy szomorú dologra figyeltünk
fel, a Focisuli tehetségesebb játékosai, akik az évek
során kitűntek játékukkal a tornákon, sokszor a környékbeli csapatokban folytatják az edzéseket, jelenleg
többen Topolyán és Szikicsen rúgják a bőrt. Ezek a
csapatok jobb anyagi hátérrel rendelkeznek, és minőségi versenyeztetést tudnak biztosítani, mi csak
reménykedhetünk, hogy egyszer talán visszatérnek
Kishegyesre játszani.
A versenyzés ezen a szinten is nagyobb költségekkel

jár, hogyan oldjátok meg az állandó pénzhiány
kérdését?
A tornákon a benevezési díj általában 4000 dinár, amit a
havi 300 dináros tagsági díjból fedezünk. Az útiköltségre
a pénzt szintén a szülők adják össze, de sokszor saját
gépkocsiaikkal visznek bennünket a tornák helyszínére.
A ,,Fudbal 7’’ benevezési díját és egyéb költségeinket
a helyi labdarúgó klub biztosította. A felszerelést és
labdákat még régebben helyi vállalkozóktól kaptuk.
Mi késztet rá, hogy ingyen, a munkád mellett foglalkozz Kishegyes jövendőbeli labdarúgóival?
Elsősorban a gyermekek miatt csinálom, szeretek velük
foglalkozni, örülök neki hogy lehetőséget adhatunk arra,
hogy azzal töltsék a szabadidejüket, amit szeretnek.
2004 előtt szinte nem is létezett szervezett és tudatos
utánpótlásnevelés Kishegyesen, aminek már láthatóak
az eredményei, kisebbségben vannak a hegyesiek a
csapatban, vidékről kell hozni a játékosokat, ezért kevés
a néző is, ezen szeretnék változtatni a jövőben. A Focisuliban már többszáz gyermek járt, sokan közülük lehet
nem lesznek labdarúgók, de legalább adott a lehetőség,
hogy megpróbálják.
f
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SZÓ-BESZÉD, A KISHEGYESIEK LAPJA
Dombosi álhírek
A
Szó-Beszéd
szerkesztősége
örömmel
üdvözölte az új médiatörvényt. Mivel a szerkesztőség tagja például
a polgármester, a helyi
közösség titkára, a művelődési
egyesület
elnöke
és az iskolaigazgató is,
ezek sértegetése nem fog
problémát okozni, hisz ha ők
perlik a lapot személyiségi
jogaik megsértése miatt,
saját magukat sértik, perlik
és kárpótolják egyben.
A szerkesztőség tagjai
eldöntötték, hogy párosan,
kéthetes turnusokban fognak börtönbe vonulni.
Még folyik a vita a párok
összeállításáról,
vannak,
akik a nő-fiú párosítás,
mások a kor szerinti, megint
mások az evés-ivás szintje
szerint állítanák össze a
párokat.
A szerkesztőség javasolja,
hogy depozitként Janez
álnevű társuk alig húsz
éves, kitűnő állapotban lévő, a boszniai háborút és
hegyeket megjárt Yugóját
apportálják a cégbe.
A
Szó-Beszéd
szerkesztősége
örömmel
fogadta a Nemzeti Tanácsokról elfogadott új törvényt is. Készségüket
fejezték ki, hogy ezentúl
főállású magyarok lesznek,
és másra sem vágynak,
mint egy kényelmes fizetett munkahelyre. Ha ez
megvalósulna, évente nem
7-10 számot adnának ki,
hanem akár 11-et is! Plusz
az Éjféli Újságot is, bár
a médiatörvény azt nem
feltétlenül engedélyezi.
A rendőrparancsnok ismertette a módosított
büntetőtörvényt, elsősorban
azokat a szigorításokat,
amelyek falunk lakosait is
érintik:

- Papucsban biciklizés –
a szóbeli figyelmeztetést
ezentúl a kerékbe törés
büntetése váltja fel.
- Lógás az iskolából – felfüggesztett büntetés.
- Köpködés nyilvános helyeken – kéthetes elzárás az
egykori szövetkezet egykori
szárítójában.
- Rendőr letegezése – viszszategezés, de szigorúan
„Ma zdravo, kako si?” formulával.
A községi vezetőség megtekintette az ipa-ri
parkban a lefektetett áramvezetékeket. Garanciát ezért
ők maguk vállalnak: ha nem
válnak be, maguk a községi
vezetők fogják vezetni az
áramot, amíg emberileg
ki nem égnek… A B-terv
szerint a munkanélkülieket
közmunkában alkalmaznák
erre a célra.
Munkát
ajánlott
a polgármester azoknak,
akik ellene furkálódnak. A
testvértelepülésnek számító
XVI. ker. képviselőivel
megállapodott, hogy az említett embereket felajánlják
a négyes metró furásához
segítségképp, ha már a fúrófejek gyakran leállnak
üzemhiba miatt. Ilyen a
kishegyesi fúrókkal nem
fog előfordulni, ezt már
sokszor bebizonyították –
állította a polgármester.
Nem
kérelmezi
falunk azt, hogy várossá
nyilvánítsák, noha minden
feltételnek eleget tennénk.
Ennek oka, hogy ha város
lennénk, nem fejlődhetne
tovább a falusi turizmus,
noha erre van terv és Géza
bácsi.
Ismeretlenek azt
terjesztik, hogy a Helyi
Közösség munkásaival kötött szerződések abnormális
végkielégítést irányoznak

alá, továbbá hallgatási
pénzt is. A vádaskodó
szerint a munkások így
kötelesek eltitkolni, hogy
mikor hordják ki a szemetet,
mikor söprik az utcákat.
Az illetékesek cáfolják a
vádakat, a munkások csupán
azt kötelesek elhallgatni a
nyilvánosság előtt, hogy
mit főznek pénteken, de
ezért sem kapnak pénzt.
Lesz rádiója falunknak – jelentették be
az illetékesek. A gazdasági
válságra való tekintettel
azonban egyelőre nem lesz
hallható, de a kinevezett
igazgatóbizottság megkapja
a volontőr-honoráriumot és
a napidíjat.
A költségvetési bizottság javaslata szerint a
község számára az lenne a
legoptimálisabb, ha a jövő év
egyszerűen elmaradna, mert
az egy év alatt felhalmozott
hiány egy része így legalább lefaragható lenne. A
szakértők még dolgoznak
azon, hogyan kivitelezhető
az elképzelés. Először a
medvéket tanulmányozzák,
hogy legalább a telet
átaludjuk, s addig se kelljen
pénzt költeni, ha már dolgozni úgysincs mit.
Cserébe a Pestről
kapott zongoráért, a Helyi
Közösség tanácsa felajánlotta Budapestnek, hogy
amíg tart a Margit-híd
felújítása,
használhatják
bármely Krivaja-hidunkat
a Pestről Budára történő átkeléshez.
A. Novak, a kishegyesi kisebbségi Szlovák
Nemzeti Tanács elnöke
követeli, hogy falunkban
is alkalmazzák a szlovák
nyelvtörvényt, azzal a
módosítással, hogy a kötelezően szlovákul is kiírt és
elmondott szöveget rögtön
fordítsák le magyarra és
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szerbre, mert ők is ezt a két
nyelvet értik meg.
Ugyanő azt is javasolni
fogja, hogy Szvatopluk
lovasszobrát állítsák majd
fel az új piactér előtt. A
községházáról azt kérdezték
vissza, hogy ha nincs ló, jó
lesz a szamár is?
A dombosi óvoda
nem fogadja el azt a javaslatot, mely szerint vegye fel
a Michael Jackson Emlékóvoda nevet, mert az énekes is annyira szerette a
gyerekeket.
A Csépe Imre
napokkal
párhuzamosan
kerül sor a Micimackó
György Emlékközpontban
(Micimackó György u. 1.) az
I. Nemzetközi Micimackó
György Emléknapra.
Program:
Micimackó György emlékszobrát koszorúzzák meg a
Micimackó György Könyvtár falán
- Micimackó György írásait
mondják el a Micimackó
György Emlékóvoda és
Iskola tanulói. Kísér a
Micimackó György medvetalpon. Zsűri: Micimackó
György
Micimackó György munkái kritikai fényben –
Micimackó György írását
Micimackó György olvassa
fel
A Micimackó György-díj
ünnepélyes átadása. A díjat
kapja Micimackó György
Átveszi: Micimackó
György.
Állófogadás Micimackó
György tiszteletére.
Tudósított: Micimackó
György

Hála a kishegyesi Egység világhírének, Micimackót
tárgyalásra hívták a Bayern Münchenbe. Micimackó
a felajánlott pénzt keveselte, Beckenbauer, Uli
Höness és van Gaal viszont a kapusjelölt (túl)
súlyát sokallotta. De mindenképpen kapcsolatban
maradnak! Reméljük, ez az idény elején botladozó
Egységnek is újabb erőt ad.

A németek nagyon dolgos és precíz népek! Münchenben pedig csak 2,5 %-os a
munkanélküliség (akár a biciklissör ereje), azaz minden munkáskézre szükség van.
A kép közepén alig látható macska például egy egész hektárnyi mezőt felügyel.
Jövedelmét ugyan nem árulta el, de biztosan többet keres és talál, mint a dombosiak
a rabszolgahajcsároknál.

A müncheniek nem egymást szívatják, mint itthon, hanem figyelnek
egymásra és segítenek. Itt például azt kérdezi a hirdetményen egy
aggódó személy: „Kinek szaladt el a teknősbékája?!” (A „laufen” szót
persze „elment”-nek is fordíthatjuk… De mi a suliban szaladásként
tanultuk…)

A müncheniek mindenre festenek valamit, a házfalakra is pl. Jézust, Szent Györgyöt,
lovakat, védőszentet, motrot, kinek mi a fontos. És amit lehet, kidíszítenek. Ebben
a vendéglőben már annyira nem tudtak mit kifesteni, hogy még a vécépapír-tartó is
sorra került.

Micimackó kipróbálta az egyliteres korsót is, mivel a Hofbrähausban az a minimum…
Nehéz tartani, hét euró az ára, na de úgyis a Szó-Beszéd fizeti… Prosit! Zum Wohl!

A gyűjtő
Szőke Vilmos gyűjteményével először akkor szembesültem,
amikor egy rendezvényhez szerettem volna kölcsönkérni
a régi fiákerét. Akkor beszéltük meg, hogy írni fogok a
kollekciójáról, mert annak egy-egy darabját bármelyik
múzeum megírigyelhetné.
Mint Vilmos elmondta, már gyerekkorában élt benne a
gyűjtési szenvedély, eleinte bélyeget gyűjtött, de aztán
azt nővérének ajándékozta. A bélyegek után a régi pénzek
jöttek, majd amikor elment Németországba egy ottani
építkezés helyszínén számos régi holmira bukkant, akkor
határozta el, hogy a gyűjtés lesz élete hobija. Amint
végigvezet a szobákon, tényleg mintha egy múzeumban
járnánk, régi tányérok, poharak, szekrények, fegyverek
fogadnak mindenütt. Számos darab tényleg muzeális
értékű, Vilmos igazi büszkesége azonban az a BMW-motor,
melyből környékünkön összesen csak három található, így a
motorostalálkozókon is mindig nagy figyelem összpontosul
rá. Mint Vilmos mondta, ezek a tárgyak az életét jelentik,
minden napját azzal kezdi, hogy végignézi a gyűjteményét.
Szavak helyett azonban beszéljenek helyettem a képek,
hogy mindenki láthassa, nem badarságokat beszélek.
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