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SZÓ-BESZÉD, A KISHEGYESIEK LAPJA

 A falunapon, amelyet az 
újratelepítés (1769) évfordulóján tar-
tanak minden évben, rendszerint 
elhangzik egy beszámoló a falu 
gondjairól, eredményeiről és 
terveiről. Tekintettel arra, hogy 
ifj. Virág Gábort, a helyi közösség 
titkárát nemrégiben választották 
újra, ezúttal nemcsak a tavalyi 
esztendőre összpontosítottunk, 
hanem a korábbi évekre is. 
 - Az elmúlt esztendőkben 
olyan beruházások kezdődtek 
meg, amelyek hiányoztak a falu 
életéből. Ez természetesen nem 
csupán az én érdemem, hanem egy 
egész csoporté, amely kihasználta 
a felkínált lehetőségeket.  
Elsősorban a Tartományi 
Nagyberuházási Alap által 
támogatott beruházásokra gon-
dolok. Ezeknek köszönhetően 
sikerült például harminc év után 
utcákat aszfaltozni, de olyan 
középületekkel is gazdagodtunk, 
mint amilyen a tűzoltóotthon. 
Megkezdődött a tetőtér beépítése a 
helyi közösségben, és a Női Fórum 
székházának felépítése. 
 Ez utóbbi kettő még nem 
fejeződött be. Voltak kisebb 
beruházások, tatarozások a nyugdí-
jasotthonban is. Tavaly nagyon 
komoly szervezési munkákat 
is vállaltunk, és sikerrel le is 
bonyolítottuk. Megszerveztük a 
Durindót és Gyöngyösbokrétát, 
a Dombos Fest keretében pedig 
az emlékcsatát, ami – mint 
egyedülálló látványosság – sok 
nézőt vonzott. Identitásunk 
megőrzése szempontjából fon-
tosnak tartom a szoborpark 
kialakítását a templomkertben. 

Az első mellszobrot Mátyás király 
kapta, mivel a település neve az 
ő dokumentumaiban fordult elő 

először, az idén pedig terveink 
szerint szobrot kap Guyon Richárd 
tábornok, a hegyesi csata hőse is – 
mondta a titkár. 
 A közművek szempontjából 
az említett útépítésen kívül más 
beruházások is voltak.
 – Teljes egészében 
kiépült a gázvezeték. Igaz, a 
befektetőnek még bizonyára nem 
térült meg a beruházása, de a 
település szempontjából ez egy 
nagyon fontos infrastrukturális 
lépés.    Befejeződött a közvilágítás 
teljes felújítása, annak ellenére,   
hogy kisebb hibák állandóan 
előfordulnak. Folyamatos a 
vízhálózat revitalizációja is, és a 
községben mi tudjuk a legkevesebb 
fennakadással biztosítani a vízel-
látást. A legnagyobb tervünk e 
téren a szennyvízhálózat kiépítése, 
amelyre a terv már ki van 
dolgozva, most várjuk a pályázatok 

megjelenését. Meggyőződésem, 
hogy öt-tíz éven belül ezt is ki lehet 
építeni. Talán itt kell megemlíteni, 
hogy négy kisebb utcát saját erőből 
betonoztunk ki, és ezt a munkát 
az idén is szeretnénk folytatni. Az 
egyik nagyobb beruházásunk lesz 
az idén a Welker-féle tó kitisztítása. 
Mivel a tanya közelében levő kisebb 
tó is megtelt vízzel az idén, ezt is 
rendezni fogjuk. Erre a célra már 
megérkezett a pénz a számlánkra – 
mondta ifj. Virág Gábor.
 A tervekkel elsősorban 
a nagyfokú munkanélküliséget 
kellene csökkenteniük, vagy 
legalább hozzásegíteniük a foglal-
koztatás növeléséhez.
 – Ebből a szempontból 
úgy gondolom, hogy a Női 
Fórum székházépítésének előnyt 
kell élveznie. Itt ugyanis olyan 
tartalmak kapnak majd helyet, 
mint a különféle műhelymunkák, 
amelyek segítségével olyanok is 
megélhetést teremthetnének ma-
guknak, akiknek jelenleg esélyük 
sincs az elhelyezkedésre. Mindent 
megteszünk azért, hogy fejlődjön 
a falusi turizmus is. Ezt elsősor-
ban azokra a rendezvényekre kell  
építeni, amelyeknek sok 
látogatója van. Jó lenne átgon-
dolt programokkal és egyedi 
termékekkel itt tartani néhány 
napra a vendégeket. Beru-
házásaink alapvetően azt a célt 
szolgálják, hogy élhető környeze-
tet hozzunk létre, ahol jó élni, 
és ahová a vendégek is szívesen  
jönnek – mondta a titkár.

 Papp Imre

ÉLHETŐ KÖRNYEZETET TEREMTENI

Tíz év alatt kiépülhet a szennyvízhálózat – A kultúra és a falusi turizmus össze-
kapcsolása – Falunapi beszélgetés ifj. Virág Gáborral, a helyi közösség titkárával
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KÖZVILÁGÍTÁS

Befejeződött az automatizálás - Fényérzékeny relék helyett dátumokhoz igazodó 
ki- és bekapcsolás - A fogyasztás nem csökkent, de kétszer annyi égő van

HATÁRUTAK RENDEZÉSE A KÖZSÉGBEN

A közvilágítás rekonstrukciója 
során minden karóra lámpa 
került. 
 Márciusban a község 
területén teljes egészében 
kiépítették az utcai világítás ki- 
és bekapcsolásának automatizált 
rendszerét. Az új rendszerben 

a ki- és bekapcsolás nem a fény 
hatására történik, hanem dátumok 
szerint beállított időszakokban 
világítanak az égők.
 – Szerbiában túlnyo-
mórészt fényérzékelő relék 
irányítják a bekapcsolást, 
ezek azonban igen nagy 

hibaszázalékkal működnek. Gyakran 
előfordult, hogy nagyobb borulás, vagy 
esős időben is bekapcsolták a lámpákat, 
holott nyilvánvalóan nem volt erre 
szükség.
Az új automata kapcsolók napkeltéhez 
és napnyugtához igazodnak, egészen 
pontosan sötétedéstől pirkadatig tartják 
bekapcsolva a lámpákat. Így a fényér-
zékeny kapcsolókhoz viszonyítva lega-
lább napi egy óra fogyasztást takarítunk 
meg. A vezérlőszerkezet kis méretű, akár a 
jelenlegi fotoszenzor helyére is beépíthető. 
Mi a trafóállomások mindegyikébe 
építettünk egyet, mert ezekből indul a 
közvilágítás utcai vezetéke. A szerkezet 
összesen 48 időpont szerint kapcsolja 
a lámpákat, vagyis körülbelül hetente 
változik a bekapcsolás és kikapcsolás 
időpontja – mondja Kormányos Levente, 
az új rendszer egyik kidolgozója, a Kis-
Kommunál vállalat műszaki igazgatója. 
Az önkormányzat is támogatta az újítást, 
mivel megoldást kellett találni a költ-
ségek csökkentésére. A műszaki igazgató 
és Dudás Béla, a kommunális vállalat 
igazgatója is hangsúlyozzák, nagyon 
fontos volt, hogy az önkormányzat 
lehetővé tette a rendszer kikísérletezését, 
és természetesen legalább ilyen fontos 
volt az is, hogy az áramelosztó topolyai 
részlege is támogatta a terméket, és 

segített bevezetni azt a közvilágítás 
rendszerébe. A kommunális vállalat 
az automata kapcsolót most saját 
termékként is szeretné forgalmazni, 
hiszen nemcsak a kidolgozását, ha-
nem a karbantartását is vállalni 
tudják.
 A közvilágítás számlái az 
Útügyi Közvállalathoz futnak be, s 
ezért Szűgyi István igazgatótól afelől 
érdeklődtünk, van-e, és ha igen, 
mekkora a megtakarítás.
 – A közvilágítással 
kapcsolatos kiadások valójában csak 
elhanyagolható mértékben csök-
kentek. Ha azonban figyelembe 
vesszük, hogy a közvilágítás 
rekonstrukcióját követően minden 
villanykaróra égő került, vagyis 
kétszer annyi égő van a településeken 
mint korábban, akkor a megtakarítás 
nagyon is komoly mértékű, amely-
hez az új típusú lámpák, és az új 
kapcsolórendszer járult hozzá – 
nyilatkozta Szűgyi István.
Az igazgatótól megtudtuk, hogy az 
áramelosztó szakembereivel nem-
régiben felmérték a helyzetet, mert 
több helyütt sorozatos meghibásodást 
jelentettek. A közvilágítás biztosítékait 
leggyakrabban a vezetékhez érő ágak 
verik ki, ezért hamarosan megkezdik 
az ágak nyesését.

 Községünk minden telepü-
lésén megkezdik a határutak és a fő 
dűlőutak rendezését.
 Ahol szükséges, ott a 
földmérők a kataszteri adatokkal 
összhangban újra mérik az utak szö-
gét, szélességét, nyomvonalát.
 A munkálatokat Kishegyesen 
kezdték (Kisvasút dűlő, Bajsai,  Moholi, 
Sziváci utakon stb.), de a hónap végéig 
eljutnak Bácsfeketehegyre (a verbászi 
és a kúlai dűlőre) és Szeghegyre.

 Községünk, pályázaton nyert 
támogatásból és az állami földek 
bérbeadásból befolyt pénzösszegek 
egy részét használja fel ezekre a 
célokra.
 A most kialakított utak néhol, 
6, 8, 10 méter szélesek, ezek újra-
rendezését évente meg kell ismételni, 
hogy használhatóságuk fennmaradjon 
a legnagyobb méretű mezőgépek 
közlekedésére.

fekete h
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HÚSZEZER FACSEMETE

Fontos a kisebb ligetek és a dűlőutak kereszteződéseinek fásítása – A 
vadak okozta károk csak ezután mérhetők fel – A tavaszi fásításról

SZŰKÖS KERETEK KÖZÖTT

A jégvédelem létfontosságú egy mezőgazdasági régióban

 Újabb húszezer facsemete 
 kerül idén tavasszal a határban 
elültetésre, ami, ha lényegesen 
nem is, de részben mégis javít a 
helyzeten, hogy a község azon 
vajdasági községek egyike, ahol 
 a legkevesebb fa van a határban. 
 A munkát a hónap végéig 
tervezik elvégezni, mert ahogyan 
Csóré Róbert polgármester mondja, 
a később ültetett fákkal sok a baj, 
a folyamatos locsolás ellenére is 
gyakran kiszáradnak. Mindenki 
tudja, hogy az ősz sokkal alkalmasabb 
lenne az ültetésre, de a faiskolák csak 
decemberben tudták leszállítani a 
facsemetéket.
 Tavaly is nagyszabású fásítás 
folyt, nem kevesebb mint 16 ezer fát 
ültettek el az utak mentén. Ezeknek 
egy része – a korán érkezett hőség 
miatt – a folyamatos locsolás ellenére 
kiszáradt. Elsősorban az akác- és 
eperfákat tizedelte meg a szárazság. 
A télen a nyulak is jelentkeztek sokkal 
nagyobb számban mint korábban, de 
nyilván közrejátszott az is, hogy a 
hetekig tartó hótakaró miatt csak a fák 
kérgéhez fértek hozzá. 
 – Nem tudjuk még felbecsülni, 

mekkora lehet a vadkár, ez csak akkor 
lesz nyilvánvaló, ha látjuk, kihajt-e 
a megrágott fa vagy sem. A decem-
berben leszállított facsemetékből elő-
ször pótoljuk a szemmel láthatóan 
kiszáradt fákat, de kisebb erdőket, 
vagy inkább ligeteket is megpróbálunk 
kialakítani. Ezt olyan helyeken, olyan 
kiszögelléseknél végezzük, amelyeket 

nemigen tudnak megművelni, viszont 
néhány fa és bokor rengeteget jelent-
het az állatoknak, különösen a mada-
raknak. Az állami földek között is sok 
ilyen apró terület van. Összesen ez a 
terület nem több 5–6 hektárnál, de ezek 
a kis oázisok is sokat jelentenek majd. 
Nagyobb mennyiségű fát akarunk 
elültetni az úgynevezett Welker-

tanya körül. A dűlőutak mentén csak 
ott fásítunk, ahol az állami földek 
vannak, és a nagy parcellák, amelyek 
művelése közben nincsenek útban a 
kis fák. Megegyeztünk a vadászokkal 
is, hogy a tulajdonukban levő terü-
leteken is ültetünk fákat. Másutt 
is fásítunk, de amíg nem születik 
megállapodás a gazdákkal, csak a 
dűlőutak kereszteződéseibe ültetünk 
minden sarokra egy-egy fát – mondta 
a polgármester.
 A facsemeték fajtáját illetően 
az idén is a legtöbb az akác és a 
pusztai szil, őket követi a kőris és a 
köztudottan jó mézelő evódia. Egy 
másik pályázatból sikerült díszfákat is 
vásárolni, amelyeket a települések utcáin 
és parkjaiban ültettek el. A Tartományi 
Mezőgazdasági Titkárság pályázatán 
nyert összeg 2,8 millió dinárt tesz 
ki, és a sikeres pályázáshoz nemcsak 
az járult hozzá, hogy az adományozó 
minden alkalommal elégedett volt az 
eszközök felhasználásával, hanem 
az is, hogy a község rendelkezik egy 
részletesen kidolgozott fásítási tervvel, 
amelyet a tartományi intézmények 
is jónak tartanak, és ehhez is tudják 
viszonyítani az elvégzett munkát. 

PI

 Megbeszélést tartottak már-
ciusban a jégvédelmi rakéták kilővői, 
amelyen részt vett Csóré Róbert 
polgármester és Željko Raičević, 
a bajsai jégvédelmi meteorológiai 
állomás vezetője. Mint elhangzott, 
az állami szférában mindenütt 
leépítéseket végeztek, s ez vonatkozik 
a jégvédelemre is. Jelenleg minden 
kilövőállomásra két-két kilövő jut, 
ami nem kis megterhelést jelent az 
embereknek, hiszen a jégvédelmi 

szezon április 15-től október 15-ig 
tart, vagyis ebben az időszakban 
készenlétben kell állniuk az intéz-
kedésre. A készenléti állapotért járó 
juttatás egy részét a minisztérium, 
a másikat a község állta. Mint a 
megbeszélésen elhangzott a jövőben 
is ezt az elvet kell követni, konkrét 
összeget azonban nem állapítottak 
meg.
 Annak ellenére, hogy a jég-
védelem egy ilyen mezőgazdasági 

régióban létfontosságú, kedvezőt-
lennek mondható az a tény, hogy a 
leépítés a felszerelésre is vonatkozik, 
és egyes becslések szerint a rendel-
kezésre álló rakéták is csak a 
szezon első hónapjaira elegendők. 
A kishegyesi község településeinek 
határában összesen öt kilövőállomás 
található, de mint a kilövők elmondták, 
egyiket-másikat sajnos megrongálták, 
ezért felújításra szorulnak.
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 A rágcsálók felelőtlen 
mérgezése egész Vajdaságban a 
vadállomány pusztulásához vezet. Ez 
a probléma  falunkat sem kerülte el. A 
Fácán Vadászegyesület 33 aktív tagot 
számlál, és már évek óta fáradoznak 

a vadállomány gyarapításán. Az 
egyesületnek 44 fácán tojója van, 
évente 1500 csibét nevelnek fel, és 
engednek szabadon. Úgyszintén 
rendelkeznek egy 12 párból álló 
fogolyanya-állománnyal, aminek 
köszönhetően tavaly 400 foglyot 
engedtek szabadon. Folyamatos a 
vadetetés is, és sót is raknak ki az 
őzek számára.
 A lelkiismeretes munkának 
köszönhetően a kishegyesi határban 
gazdag vadállomány alakult ki, 
amiben sajnos nagy károkat okoz a 
rágcsálók felelőtlen mérgezése. Ez 
a probléma azért is időszerű, mert 
nemrég fogadták el az új vadászati 
törvényt. Az okozott károkról Kátai 
Sándort, a Fácán Vadászegyesület 
vadfelelősét kérdeztük. 
 – A rágcsálók mérgezése 
miatt hatalmas kár keletkezett a 
nyúl-, a fácán-, a fogoly- és az őzállo-
mányban. Tudni kell, hogy a vadnak 
eszmei értéke van, amit az állam 
hivatalosan határozott meg. Egy nyúl 
eszmei értéke 100 000 dinár, és akire 

rábizonyítható, hogy felelőtlen mér-
gezéssel vadpusztulást idézett elő, 
annak meg kellene térítenie az okozott 
kárt.
	 Mi	 számít	 felelőtlen	 mér-
gezésnek?

 – A törvény 
értelmében a mérget 
a rágcsálólyukba kell 
helyezni, vagy olyan 
módon kirakni, hogy 
a vad ne férhessen 
hozzá. Otthon, a 
saját udvarunkban 
sem úgy mérgezünk, 
hogy a háziállatok 
hozzáférjenek a 
méreghez, ugyanígy 
kellene a határban is 

eljárni. Az emberek sajnos nem így 
csinálják, és emiatt hatalmas károk 
keletkeznek. A kis-
hegyesi határban 
több hasmenéses 
őzet találtunk, egy 
pedig elpusztult. 
Egy őz eszmei 
értéke elérheti az 
egymillió dinárt is. 
Azt is tudni kell, 
hogy a felelőtlen 
mérgezéssel nem 
csak a vadat mér-
gezik meg, mivel a méreganyag nem 
szívódik föl. Ha a vadász kilövi a 
mérgezett vadat, és elfogyasztja húsát, 
akkor a méreg az ő szervezetébe is 
bekerül.
 A	ragadozó	madarak	köré-
ben	okozott-e	pusztítást	a	rágcsálók	
mérgezése?
 – Persze, sólymok, héják és 
egerészölyvek is pusztultak el emiatt. 
A ragadozók elfogyasztják a mérgezett 
rágcsálókat, és ők is megdöglenek. A 
méreg két-három generáción keresztül 
szedi az áldozatait.

	 Változott	 a	 vadászati	 tör-
vény,	de	mit	tehetnek	a	vadászok	e	
magatartás	ellen?
 – Szabadidőnkben járjuk a 
határt, és értesítjük a mezőőröket, 
ha olyan parcellát találunk, ahol 
felelőtlenül szórták szét a mérget. 
Kishegyesen emiatt még senki sem 
került bíróságra, de Verbászon jelenleg 
is per folyik a Carnex ellen. Ez a 
vállalat megmérgezett 8 vagy 9 őzet, 
és már folyamatban van a bűnösök 
felkutatása. A vadászegyesület min-
den évben meghívja a földművesek 
képviselőit, hogy vegyenek részt 
a vadszámlálásban, és közösen 
találjunk megoldást a vadmér-
gezések problémájára. Eddig 
konkrét lépések nem történtek, és 
vadszámlálásban sem vettek részt. 
Egyébként a földműveseknek tudniuk 

kellene, hogy a törvény értelmében 
a parcellájukon biztosítaniuk kell 
állókát a ragadozó madarak számára, 
hogy azok le tudjanak szállni, és 
szemmel tarthassák a rágcsálókat. 
A vadkár ellen úgy tudnak fellépni, 
ha ijesztőket vagy vadriasztó il-
latanyagot helyeznek ki a földekre. 
Ha a földművesek nem tesznek 
eleget ezeknek az előírásoknak, 
akkor vadkár esetén sem kérhetnek 
kártérítést.

L.J.

VESZÉLYBEN A VADAK

A határban történő felelőtlen rágcsálóirtás tizedeli a vadállományt
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MIÉRT NEM MAGYAR NYELVŰ 
A VÉGZÉS?

MOTOROS MEZŐŐRÖK

A polgárok gyakran fordulnak a 
mezőőrökhöz 

 Csóré Róbert polgármester négy 
kismotrot adott át a falu mezőőreinek, amelye-
ket a község a tartományi mezőgazdasági 
titkárság pályázatán nyert. A szolgálat mobili-
tása szempontjából a motorok nagyon fontosak 
lesznek.
 A segédmotoros kerékpárok átadása 
alkalmából szervezett beszélgetésen Csóré 
polgármester kiemelte, hogy a szolgálat három 
éve működik, és igen szép eredményeket tud 
felmutatni a határban történő visszásságok és 
lopások megelőzése meg felderítése terén is. A 
legtöbb gond abból ered, hogy az efféle szol-
gálat munkáját hatáskörét a törvények nem 
szabályozzák pontosan, holott nyilvánvaló, 
hogy szükség van rájuk. A mezőőrökre azonban 
nemcsak a lopások megakadályozásának 
feladata vár, hiszen ők lesznek azok, akik a par-
lagfűvel kapcsolatos helyzetet is figyelemmel 
kísérik a legutóbb elfogadott községi határozat 
értelmében. Egészen biztosan könnyebb lesz 
szemmel tartani a határt motorokkal, mint 
kerépárokkal. A jelek szerint ebben és más 
kérdésekben is jól együtt tudnak majd működni 
az újonan kinevezett mezőgazdasági felügye-
lővel. A szolgálat működése kapcsán Bácsi 
Gábor, a községi gazdasági és mezőgazdasági 
osztály vezetője rámutatott, hogy a mezőőrök 
nagyon hasznos munkát végeznek nyáron a 
tűzesetek megakadályozásakor is, különösen 
aratás idején, de az is nagyon fontos, hogy 
a polgárok elfogadták a szolgálatot, ismerik 
a mezőőrök telefonszámait, és fel is hívják 
figyelmüket a visszásságokra.

 Az első negyedév leteltével a földművesek nemrégiben 
vehették kézhez a kataszteri jövedelem utáni helyi járulékról 
szóló végzést, amellyel kapcsolatban több megjegyzés érkezett, és 
kérdések is megfogalmazódtak. Ezekre kértünk választ Baranyi 
Szilárd községi pénzügyi osztályvezetőtől. 
 Az	első	megjegyzés	az	volt,	hogy	helyi	hozzájárulásról	
lévén	 szó,	 miért	 nem	 lehetett	 magyar	 nyelven	 megírni	 az	
értesítést?
  Vissza is kérdezhetnék, hogy ki mikor kapott utoljára 
magyar nyelven bármilyen adóvégzést? De természetesen 
foglalkozunk ezzel is, annak ellenére, hogy tudomásom 
szerint egyetlen magyar önkormányzatban sincsenek magyar 
nyelvű végzések. Meggyőződésem, hogy sikerül ezt a gondot 
megoldani.
 Miért	 hivatkozik	 a	 végzés	 a	 Jugoszláv	 Szövetségi	
Köztársaság	Hivatalos	Lapjára?
 A helyi hozzájárulásról szóló határozataink a JSZK 
idején, annak törvényei értelmében születtek, ezért kell erre hivat-
kozni. Egyébként tudni kell azt is, hogy a törvények addig vannak 
érvényben, amíg hatályon kívül nem helyezik őket, vagy amíg 
újabbak nem születnek. Vannak olyan törvényünk is, amelyet 
még a JSZSZK (Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság) 
idején hoztak meg, s míg nem születik újabb, csak erre hi-
vatkozhatunk.
 Az egyik megjegyzés arra vonatkozott, hogy a befizetési 
határidőt miért nem dátum szerint, pontosan írták be a végzésbe.
 A befizetés időpontját is az erre vonatkozó határozat 
szabja meg, és a végzésben is ezt kell megismételni.
 Egyes	vélemények	szerint	ez	esetben	is	alkalmazni	kell	
a	büntetőkamatot,	ha	valaki	késik	a	befizetéssel.
 Az az igazság, hogy ezt szerettük volna megkerülni, de 
nem lehet. Az adókról szóló törvények végrehajtására vonatkozó 
utasítás nem tesz különbséget egyetlen adónem között sem, vagyis 
vonatkozik a helyi járulékra is. Ezt nem mi, hanem az ország 
parlamentje dönti el. 
 A	megjegyzések	szerint	ki	kellett	volna	mutatni,	hogy	a	
búzának	melyik	átlagára	alapján	határozták	meg	a	kataszteri	
jövedelmet.
 Az adatot a Tartományi Árutartaléktól kaptuk. Nekünk 
ez esetben állami szerv adatát kell használnunk, és nem vehetjük 
figyelembe egyik vagy másik malom adatait. A jövedelmet tehát 
a búza 2008-as ára alapján határoztuk meg (mivel a végzés ta-
valy fogalmazódott meg, az előző évit kellett alapul venni), és mi 
eszerint is jártunk el. Sajnos való igaz, hogy a tavalyi ár ezzel 
szemben valamivel alacsonyabb volt, de ez majd csak a jövő évi 
végzésben fog megmutatkozni. Talán nem árt megjegyezni, hogy 
ezeket eddig is fizették a földtulajdonosok, együtt mindennemű 
adóval, amit azután az adóhivatal utalt át. Most ez kikerült az 
adóhivatal hatásköréből. A földművesek tudják például, hogy 
vízlecsapolási illetéket is külön fizették. Országos szinten 
döntöttek erről is, és talán jobb, hogy az emberek tudják, mikor 
mit fizetnek.

PI 
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 Január végétől szállítja a topolyai népkonyha a kishe-
gyesi község településeire is hetente kétszer, hétfőn és csütör-
tökön az egy tál meleg ételt a rászorulóknak. Száz adagot oszta-
nak ki minden alkalommal: 42-t Kishegyesen, 26-ot Szeghegyen 
és 32-t Bácsfeketehegyen.
 Márciusban körutat tettünk Sípos Etelkával, a Vörös-
kereszt kishegyesi, és Lestár Tiborral a szervezet topolyai 
titkáraival, az ebédek kiosztásakor, hogy meggyőződhessünk 
róla, elfogadták-e a rászorulók a segítségnek ezt a formáját, és 
milyennek tartják a minőséget.
 A riporternek ilyenkor nem könnyű, még akkor sem, 
ha biztosítom, hogy név nélkül is nyugodtan nyilatkozhatnak. 
Nehéz a szegénységet és elesettséget nyilvánosan is felvállalni.
 – Ötven múltam, munka nélkül maradtam és szégyen 
vagy sem, rászorulok a népkonyhára. A gyerekeim még iskolába 
járnak, minden pénzünket oda adjuk. Nekem személy szerint 
sokat segít ez a heti kétszeri étel. Ami a minőségét illeti, szerintem 
kifogástalan, benne van minden, aminek benne kell lennie és 
ízletes is – mondja a magamkorabeli, idősebb szeghegyi ember.
 A többiek sem panaszkodnak sem a mennyiségre, sem 
a minőségre. Ottjártunkkor éppen bab volt a menü, illatából és 
színéből ítélve igazi babgulyást kaptak az emberek.
 – Azt hiszem, jó megoldás, hogy a rászorulók elvihetik 
az élelmet. Nem csak azért, mert így megmenekültünk az 
edények mosogatásától, hanem, mert így egy kis hozzáadással 
gyakran egy egész család jól tud lakni. Ha azt vesszük, hogy a 
topolyai konyha ezért nekünk adagonként 50 dinárt számol fel, 
akkor valóban elégedettek lehetünk. Én azt is el tudom fogadni, 
ha valakinek esetleg időnként nem tetszik az étel. Végtére egy 
lakodalomban is előfordul, hogy valakinek nem tetszik a menü 
– mondta Sípos Etelka, hozzátéve, számára az a legfontosabb, 
hogy a többszörösen nagyobb igény ellenére az általuk felállított 
listára sehol sem tettek megjegyzést. Igaz, a listát nagyon elő-
vigyázatosan, körültekintően, a civil szervezetek bevonásával 
készítették.
 Lestár Tibor szerint a népkonyha teljes kapacitással 
működik, hetente négyszer 670 adagot osztanak ki a topolyai 
községben, és heti két alkalommal százat a kishegyesiben.
 – Lehetne növelni a kapacitást, ha bevezetnénk még egy 
műszakot, de erre nincsenek meg egyelőre az anyagiak. A konyha 
április végéig üzemel, nyáron szünetelünk. Az a tapasztalatunk, 
hogy mihelyt elkezdődik az alkalmi munkák idénye, megcsappan 
az érdeklődés a népkonyhai szolgáltatás iránt. Télen viszont 
valóban lényeges számukra, hogy túléljék a telet, ezért az idén 
is decemberben kezdjük meg a munkát. Szeretnénk elérni, hogy 
legalább a gyerekek és az idősek ne éhezzenek – mondta Lestár. 
 Mire visszaértünk, Kishegyesen már a vége felé járt az 
ételosztás. Azt mondják, nem szeretnék rászoktatni az étkezőket 
arra, hogy bármikor jöhetnek. Az ételt ugyanis a Vöröskereszt 
aktivistái osztják, s nem szabad visszaélni azzal, hogy ők időt 
szánnak erre a feladatra.

 Kishegyesen az elismervények átadásával 
befejeződött az a szerb nyelvű felzárkóztató tan-
folyam, amelyet a tartományi kisebbségügyi 
titkárság, a község és az iskola támogatásával az 
Ifjúsági Iroda szervezett.
 A kishegyesi Ifjúsági Iroda által még 
november folyamán meghirdetett tanfolyam célja 
a fiatalok munkaerő piaci elhelyezkedésének fel-
tételein történő javítás volt. Hiszen mindenki tisz-
tában van azzal a ténnyel, hogy nem elegendő 
a középiskolai, vagy felsőoktatási végzettséget 
megszerezni, ennél jóval több elvárásnak kell, 
hogy megfeleljen az adott személy, hogy megfelelő 
munkát tudjon találni magának. Ezen kritériumok 
közé sorolhatjuk a szerb nyelv, mint államnyelv 
megfelelő elsajátítását. Ebben próbált irodánk 
községünk fiataljainak a segítségére lenni, 
mégpedig e márciusig tartó nyelvi felzárkóztató 
program keretében.
 A projekt szükségességét mi sem bizo-
nyítaná jobban, minthogy kezdetben harminc 
vállalkozó szellemű fiatal jelentkezett a programba, 
és vett részt a heti négy órában történő oktatáson. 
A tananyag elsősorban a szerb nyelv általános 
nyelvtanának az elsajátítására okította a fiatalokat, 
de számos mindennapi szituációt is gyakorolhattak 
a tanulók, legyen az banki – vagy postai ügyintézés 
vagy akár közlekedés. Nem egy alkalommal újság-
cikkeket is fordítottak, elsősorban gazdasági 
témákban, melynek célja az volt, hogy közgazdasági 
fogalmakat is megismerjenek, annak érdekében, 
hogy szakmai önéletrajzukat minél pontosabban és 
„eladhatóbban” tudják a későbbiekben elkészíteni.
A program végezetével elismerő oklevélben 
részesültek azok a tanulók, akik sikeresen vizs-
gáztak a zárófelmérésen. Az első tudásfelmérés 
és a zárófelmérés alapján a tanfolyam hallgatói 
jó munkát végeztek, hiszen tanáraik elmondása 
szerint átlagosan harmincszázalékos előrelépést 
mutattak.
 A következő tanulók részesültek elisme-
résben: Ficze Tímea, Szabó János, Lukács Árpád, 
Molnár Csaba, Kurnyák Andrea, Kurnyák Anikó, 
Rajninger Rita, Bordás Katalin, Török Csilla, 
Mocnár Zita, Nyírádi Roland, Gyurik Melinda, 
Holló Emese, Nagy Anasztázia, Papajcsik Laura, 
Sándor István, Márkus Ágnes

Sándor István

LEGALÁBB A GYEREK ÉS AZ 
IDŐS NE ÉHEZZEN

SZERB NYELVŰ  
FELZÁRKÓZTATÓ  

TANFOLYAM
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AKI A VIRÁGOT SZERETI… TÖMEGNYOMORGATÁS

 Kezdek egy kicsit kételkedő lenni közmon-
dásaink nagy igazságait illetően. Az „aki a virágot 
szereti, rossz ember nem lehet” mondásunkkal meg 
egyenesen vitába is szállok. Legalábbis szeretném egy 
kicsit relativizálni. Mert igenis lehet rossz ember a 
virágkedvelő, de fogalmazhatnék úgy is, hogy a virág 
szeretetének is vannak változatai. 
 A Kis- Kommunál munkásai március 
folyamán, akárcsak a korábbi esztendőkben rendbe 
tették a községháza körüli és a központban található 
virágtartókat, és virágot is ültettek beléjük. Ez 
egyfajta virágszeretet, gondolom sokunk számára ez 
az a virágszeretet, amiről a közmondás is szól. De 
van egy másfajta szeretet is, amelyik viszont fogja 
ezt a virágot, és elviszi magának haza. Ez az a fajta 
szeretet, amelyet a fentivel szemben nagyon torznak 
tartok. Mint mondtam, nem ez az első eset, hogy ilyen 
sorsra jut a Női Fórum tagjainak igyekezetének ter-
méke, a korábbi években is csak imitt-amott maradt 
a virágokból, de sajnos nemcsak a virágok jártak már 
így. Egyik évben, amikor a parkba ültettek díszfákat, 
szinte az utolsó szálig eltűntek. Ennek az vetett véget, 
hogy a község nagyobb mennyiségű facsemetét ajánlott 
fel a polgároknak ingyenesen. És érdekes megjegyezni, 
hogy a csemeték ugyan gazdára találtak, de nem 
mondhatni, hogy pillanatok alatt szétkapkodták őket. 
Izgalmasabb talán ellopni? Valóban nem jut eszembe 
egyetlen épkézláb magyarázat sem, mert hogy nem 
az értéke miatt tették, arra megint mérget lehet venni. 
Egy doboz cigaretta árába sem kerül az árvácska, amit 
hazavittek. 
 Az is lehet azonban, hogy ez a fajta „virág-
gyűjtés” nem is most kezdődött, hanem jóval koráb-
ban. Gyerekkoromban halottak napja táján hallottam 
nem is egyszer odahaza, hogy ezt vagy azt rajtakapta 
valaki, hogy lopja a virágot mások hozzátartozóinak 
sírjáról. Nagy szégyennek számított ez akkoriban, 
mert mint mondták: hogyan tiszteli az a saját halottait, 
aki lopott virágot visz a sírjukra? Azelőtt gyakori lát-
vány volt szépen gondozott kis virágoskertet, vagy 
virágsort is látni a takaros házak előtt. Lehet, hogy 
a mi nemzedékünkből már kiveszett ez a fajta igény, 
de tartok attól, hogy a „mások virágainak kedvelői” is 
belesegítettek abba, hogy eltűnjenek a virágok. Nem 
véletlen, hogy manapság már csak olyasmi kerül az 
utcára, mint a rózsa, amit alkalmi megkívánója gyor-
san otthagy, az első markolás után.

Papp Imre

 Amikor, egy helyen sokan nyomorognak sorukra 
várva, azt szoktuk tömegnyomornak nevezni, az viszont, 
ami az utóbbi időben a kishegyesi Vajdasági Bank 
fiókintézetében történik, sokkal inkább a tömegnyomorgatás 
kifejezésnek felel meg. Ezesetben ugyanis, pontosan 
meghatározható alanyunk és tárgyunk is van. A nyomorgatás  
alanya a bank, a tárgy pedig a nyugdíjasok.
 A község nyugdíjasai nem sok lehetőség közül 
választhattak annakidején, amikor arról kellett dönteniük, 
hogy melyik pénzintézményen keresztül szeretnék  
felvenni járandóságukat, mert akkor csak a Posta és a 
Vajdasági Bank létezett Kishegyesen, Szeghegyen és 
Bácsfeketehegyen is. Utána jött a privatizáció (az egyetlen 
bank estében is), és az első lépések egyike a fiókintézetek 
megszüntetése volt Bácsfeketegyen és Szeghegyen, az 
ésszerűsítésre hivatkozva. Tiltakozott ugyan a község is meg 
az akkori munkaszervezetek is, kérték, hogy maradjanak 
meg a fiókok, de a bank a kevés forgalomra hivatkozva, 
mint mondták, kénytelen volt felszámolni kirendeltségeit. 
Ebben volt némi igazság, hiszen többszáz helybeli munkás 
maradt munka nélkül, és ez a bank számára is jóval kevesebb 
forgalmat jelentett. Csak a községi székhelyen maradt meg a 
kirendeltség, a nyugdíjkasok  többsége viszont nem váltott 
bankot, így járandóságukat a jelzett bank ügyfelei csakis  
Kishegyesen intézhetik azóta is. Mellesleg megjegyezném, 
itt is leépítették a létszámot. Nyílt ugyan egy másik bank 
is azóta, amelynek folyamatosan növekszik a forgalma, de 
nem tudta átvenni az ilyenkor keletkező terhek jelentősebb 
részét.
 A korábbi hónapokban is volt tömeges sorbanállás 
a bank előtt, de legutóbb már botrányos méreteket öltött 
a miloševići idők sorbanállásait idézve a nyugdíjak 
 kiosztása, sőt majd egy héttel ezután is még sor állt a 
bank előtt. A helyzetet csak tetézi, hogy “biztonsági” 
okokból a szerencsétlen öreg és beteg embereket be sem 
engedik a váróba, a szabad ég alatt kell órákon át ácsorogva 
“rászolgálniuk” pénzükre. 
 Biztos vagyok abban, hogy a nyugdíjak kiosztása, 
a zökkenőmentes kiszolgálás vagy bármilyen más juttatás 
kifizetése, nemcsak egyoldalú érdek, vagyis nemcsak 
azoknak az elesett öregeknek és betegeknek, vagy más  
juttatás élvezőinek az érdeke, hanem a bankké is, amely 
mégiscsak a pénzforgalomból él. Sokakat hallottam 
azzal érvelni, hogy mégis jobb lesz átvinni a nyugdíjat a 
Postabankba. Nem azért, mintha ott nem lenne sorbanállás, 
hanem azért, mert a nyugdíjat, még ha fizetni is kell 
valamennyit a szolgáltatásért, egy-két napon belül házhoz 
szállítja a postás. És természetesen igazuk van, hisz az, aki 
arra vállakozik, hogy szolgáltatást végez ügyfelei számára, 
legetőleg ne éppen az ügyfelek kárára “racionalizáljon”, 
vagy legalább mutasson hajlandóságot az olyan helyzet 
megoldására, amikor az ügyfél nemcsak kiszolgáltatva érzi 
magát, hanem megalázva is.
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Közérdekű ömlemény:
 2014.  január 1-től 1, 8 milliárd 
euró befektetése után a szerbiai vonatok 
253 km/h sebességgel fognak szágul-
dozni Belgrád és a magyar határ között. 
Ilyen sebesség mellett nem tudnak majd 
lelassítani a kishegyesi (akkora már romba 
dőlt) állomásnál, ezért kérik a polgárokat, 
hogy akik tervezik vonattal elhagyni  a 
falut, vagy szeretnének érkezni, azok 
az említett időpontig legyenek szívesek, 
tegyék ezt meg.
A tervezett indulás időpontja: 14:22
A tervezett érkezés időpontja: 15:35
Járat: Kishegyes-Újvidék  
Az állomáson
  13:34
Én: Jó napot! Késni fog az Újvidékre tartó 
személyvonat?
Egy kedves női hang: Még nem tudom, 
kérdezd meg később.
Én: Köszönöm.
  14:10 
Ismét én: Jó napot! Késni fog az újvidékre 
tartó személyvonat?
 A már ismert női hang: Nem 
tudom, mindjárt megnézem. Hívjon fel 15 
perc múlva.
 Logikus. Ha 15 perc múlva hívom 
és a vonat pontos, akkor már lekéstem. 
Viszont, mint tapasztalt utazó, tudom, ha 
nem késik, akkor is legkevesebb 15 perccel 
később jön, a fél óra késés meg egyenlő egy 
órával, stb. Legbölcsebb, amit tehettem, 
hogy kimentem időre, és vártam.
  14:19
 Megérkeztem az állomásra, a 
szintén utazni vágyó barátom kamerá-val 
a kezében üdvözölt. Találgattuk melyikünk 
fog előbb elindulni, én Újvidékre vagy ő 
Szabadkára. Már majdnem fogadtunk is, 
amikor egy sötét árnyékot pillantottunk 
meg Lovćenac felől közeledni. Kizárásos 
alapon, ha sínen jön, akkor vonat, vagy 
esetleg birkáit legeltető juhász, de erre 
kicsi az esély (1:111). Nyert. Ő szállt fel 
először, még viccelődni is volt időnk, 
mielőtt elindultak. ,,Ha látod a vonatom, 
mond neki hogy siessen.’’ - mondtam. Ha-
ha. Elmentek.  
  14:22
 Természetesen nem érkezett meg 
időben a vonat. Az 1 perc késés miatti 
öngyilkos japán mozdonyvezetőkről 
szóló legendákat hisszük is meg nem is, 
Szerbiában az a tündérmese járja, hogy a 
vonatok nem késnek (olyan sokat).
  14:45
 Hurrá/1! Megjelent egy 
vonat sziluettje a távolban. Lassan 
felvettem a táskámat. Közeledett.  

A fenébe/3! Teherszállító újra. 
  15:52
 Hurrá, hurrá, a fenébe! Megint 
jött valami. Már nem is bíztam, meg 
hasonlók, legyen aminek lenni kell. 
Megállt. Felszálltam 80 perc várakozás 
után. Igen, megcsináltam! Yes, I done it! 
A vonatban
 Helyet foglaltam, kényelmes. 
Táska fel, kivettem az aznapi újságot, 
majd olvasgattam útközben. Jött a jegy-
kezelő, először elment mellettem, nem 
vett észre, de mivel hallottam, hogy ötezer 
dinár a büntetés, ha nem veszek jegyet, 
jelentkeztem önként.
Én, az utas: Egy jegyet kérek Kishegyes-
től Újvidékig.
Jegykezelő: 295 dinár.
Én: Tegnap még 224 dinár volt.
Jegykezelő: Igen, de ha nem a jegypénz-
tárnál veszed meg, akkor 30 % -kal 
drágább.
Én: Tudom, olvastam az értesítést, de 
mivel Kishegyesen nincs jegypénztár, 
hogy vehettem volna meg a jegyet ott? 
Vettem volna...
Jegykezelő: Tudom, hogy nincs 
jegypénztár, de ez a szabály, ha a vonaton 
veszed drágább.
Én, fél-harciasan: De ennek így nincs 
értelme, nincs jegypénztár…. értse már 
meg, lehetetlen.
Jegykezelő: Sajnálom, itt azt írja, hogy 
295, nem adhatom olcsóbban.
Én,beletörődve: Jó, jó megértem. De akkor 
legalább Verbásztól írja ki a jegyet, hogy 
ne legyen ilyen drága. Lassan olcsóbb 
busszal utazni.
A rendes jegykezelő: Jó, akkor legyen 
Verbász. Ezek előbb-utóbb minden utast 
elüldöznek a vonatokról.
 A számomra előnyösen végződő 
jegyvásárlás után hátradőltem, és olvas-
tam tovább az aznap reggel vásárolt 
napilapot. E „vonatos nap” közben már nem 
is lepődtem meg azon, hogy egy „vonatos 
hírrel” találkoztam az újságban is. 
Kishír röviden:  Železnička fantastika

 A kormány tervezi a vasutak moder-
nizációját, nagyon tervezi, már német 
szakértőkkel is beszéltek. 1,7 milliárd 
euró, 18 hónap múlva meglesznek már a 
tervek is, 165 km/h... majd egyszer... úgy 
tervezik.  
  17:32 
 Megérkeztünk. Alig három óra 
alatt sikerült megtenni az 54 kilométert. 
A jegykezelő tényleg rendes volt, még 
mondta is, amikor megérkeztünk, hogy: 
,,Anizsa. Kiszállás.’’ 

A fenébe/1! Teherszállító.
  14:51
 Én, kicsit szélfújtan: Jó 
napot! Mennyit késik az újvidéki 
személyszállító?
A már ismert női hang: Pillanat, pillanat. 
Topolyán van, legtöbb 25 perc múlva 
megérkezik. Vagyis így kellene, hogy 
legyen.

 A még várakozó utasoknak, 
elmondtam az értesüléseimet. ,,Topolya, 
25 perc…”- ,,kellene, hogy legyen” – 
tettem hozzá.
  15:06
 Hurrá/2! Jön a vonat, szedtük 
lassan a táskákat. Nem lassított, dudált. A 
fenébe/2! Gyorsvonat.
  15:26
 Ekkor már  egy órája vártunk, 
az erős szél hordta a szemetet és az 
újságlapokat, behúzódtunk volna a 
,,váróterembe”, de valaki ismét WC-
ként használta, pedig nem írja ott, hogy 
,,toilet”. Egyébként is, bátornak ember 
az, aki bemegy, mert bármikor a fejére 
pottyanhat egy gerenda vagy tégla.  
Mégis vakmerően beléptem, én is 
belevéstem egy kezembe akadó éles 
tárggyal  a nevem a váróterem falába, 
hogy ,,XY, itt voltam, 2009.03.28. Hegyes 
a hegyesieké!” 
 Várakozás közben nézelődtem, 
összeszámoltam három fedetlen nyílást 
az állomás épülete körül, ha netán valaki 
nem figyel, könnyen 2-3 méter mélyen 
találhatja magát. Jól az eszembe véstem a 
helyüket, hogy ha kell csukott szemmel is 
ki tudjam kerülni őket.
  15:33
 Hurrá/3! Jön a vonatunk! De 
nem bíztam el magam, nem indul-
tam a táskámért, majd ha megáll, lesz 
idő, nyugodtan, relax. Félhangosan 
mormoltam, hogy  tretyá szretyá, 
három a magyaré, ez már csak a 
miénk kell, hogy legyen.  I can do it! 
Közeledett, lassított, dudált, gyorsított.  

MEGY A GŐZÖS ANIZSÁRA

Sicc
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 A kishegyesi községi tanács 
legutóbbi ülésén elhangzottak 
alapján Csóré Róbert polgármester 
levélben fordult a vasúthoz, hogy 
adjanak magyarázatot arra, miért kell 
a kishegyesieknek harminc százalék-

kal többet fizetniük a vonatjegyért, 
illetve hogy szüntessék meg a 
kettős tarifarendszert. A napokban 
megérkezett a válasz a polgármesteri 
megkeresésre. Ezek szerint pedig a 
vasútnak költségnövekedést jelent a 
kis forgalmú állomások megtartása, 
és a jegyek vonatban történő kiadása 

bővíteni kínálatukat. Ugyanakkor ja-
vasolják, hogy a gyakrabban utazók 
vegyenek előre jegyet, természetesen 
ott, ahol van jegykiadás, vagy váltsanak 
ki havi illetve félhavi jegyet, esetleg 
egész évi jegyet is. Mindezek esetében 
a vasút 30 százalékos kedvezményt 
ad. Mint a levélben leszögezik, a 30 
százalékos felár alternatívája az, hogy 
megszüntetik a megállót is. 
 Mint Csóré Róbert polgár-
mestertől megtudtuk, ezzel az ügy 
még nem zárult le, mert a vasút meg-
különböztető magatartást tanúsít a 
kishegyesi polgárok iránt. A vasút 
ésszerűsítése címén számolták fel 
egykor az állomást, és most ismét az 
ésszerűsítésre és a kevés forgalomra 
hivatkozva hárítják át a költségek 
egy részét a kishegyesi polgárokra. A 
felsorolt kedvezményes lehetőségek 
ugyan kecsegtetőek, de csak azok 
számára, akik valamelyik másik állo-
máson megveszik ezeket a jegyeket. 
Ezzel a lehetőséggel viszont nem tud 
minden polgár élni. 

alkalmával ezért alkalmazzák a 30 
százalékos felárat.
 A válaszban a vasút illetékese 
azzal érvel, hogy a vasútnak külön 
költséget jelent, nemcsak az, hogy 
a vonatban vásárolt jegy miatt 

több jegykezelőt kell al-
kalmaznia, növeli az ad-
minisztrációt az is, hogy a 
vonatban eladott jegyeket 
külön kell elszámolni, s 
ahogyan a válaszban áll, az 
is költség, hogy a vonatnak 
a megállónál meg kell  
állnia és újra el kell indul-
nia(!?) Megjegyzik viszont, 
hogy követik az utazók 

számának növekedését, és szükség 
szerint esetleg a jegyeladást is vissza-
állítják. Mint hangsúlyozzák, nem 
zárkóznak el a vállalkozói szférával 
való együttműködéstől sem, ami azt 
jelenti, hogy lehetővé teszik a vál-
lalkozások számára is a vasúti jegy 
árusítását, amennyiben ezzel szeretnék 

LEVÉLVÁLTÁS VASÚTÜGYBEN 
Vagy felár vagy megszűnhet a megálló – A vasút válasza a kishegyesi polgármester levelére

PÁLYÁZATFIGYELŐ

Sport- és ifjúsági projektek résztámogatása

Kiíró intézmény: Tartományi Sport- és Ifjúsági 
Titkárság
Beadási határidő: 2010. december 20.
Elnyerhető támogatás: vissza nem térítendő

Projekt javaslatok a sport területén:
• meglévő sportlétesítmények javítása, adaptálása 
és felszerelése;
• sportversenyek, rendezvények szervezése vagy 
azokon való részvétel;
• a sport fejlesztését elősegítő programok, 
különösen az alábbi csoportokra vonatkozó programok: 
gyermekek, ifjúság, nők, fogyatékkal élők;
• sportszövetségek rendes programjai
• élsportolók - olimpiai jelöltek támogatása.

Projekt javaslatok az ifjúság területén:

• az Ifjúsági akcióterv célkitűzéseit megvalósító 
projektek (fiatalok képzése, foglalkoztatása, egészség-
ügy, kultúra, szabadidő, társadalmi bekapcsolódás, 
polgári társadalom kiépítése, volontőrizmus, mobilitás, 
tájékoztatás, ökológia és  fenntartható fejlődés, szociális 
politika);
• edukációs táborok szervezése;
• helyi ifjúsági akciótervek kidolgozása és 
megvalósítása;
• tehetséges egyetemisták és tanulók támogatása.

Bővebb információ: Tartományi Sport- és Ifjúsági 
Titkárság, www.sio.vojvodina.gov.rs

  Prowag:  telefon: 024/731-424,
  e-mail:  prowag@gmail.com
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hogy bizton állíthassuk, a túlélés érdekében nem csak a saját 
házunkról, hanem saját falunkról, nem csak önmagunkról, 
hanem közösségünkről is tudunk gondolkodni. Hogy melyek 
ezek a lehetőségek, arról közösen kell véleményt alkotnunk, 
közösen kell kiépíteni a stratégiákat, amelyek képessé tesznek 
bennünket arra, hogy a közeljövőben nem üres és romos házakból 
álló, lassan elnéptelenedő faluról, hanem gazdaságilag prospe-
ráló, szociálisan kiegyensúlyozott, demográfiailag pedig 

virágzó kisvárosról 
b e s z é l h e s s ü n k 
– mondta ifj. 
Virág Gábor. A 
beszédet követően 
ifj. Juhász Bálint, 
a helyi közösség 
tanácsának elnöke 
felolvasta a tanács 
határozatait az idei 
díszpolgári oklevelek 
és emlékplaket-

tek odaítéléséről. A díszpolgári oklevelet dr. Szőke Anna 
pedagógus, néprajzkutató és Kollár Ilona népművész vehették 
át, az emlékplakettet pedig Karna Margit és Süveges Eta 
színművésznők, a Maronka Károly Önkéntes Tűzoltó Testület,  
a Dombos Fest szervezői csapata és a Rizgetős néptáncegyüttes 
kapta. Az ünnepségen Kovács István, Örkény polgármestere 
átadta a helyi közösség képviselőjének Örkény zászlaját és 
jelezte, hogy a hegyesi csata évfordulójáról való megemlékezés 
kere-tében szeretnék aláírni a testvértelepülési szerződést 
Kishegyessel. Az est befejező részében a Petőfi Művelődési 
Egyesület néptánc- és énekcsoportjai adtak alkalmi műsort.
 Mint már említettük, március 18-án, csütörtök este 
könyvbemutatót tartottak: Harkai Vass Éva Sárszegtől délre 
című könyvét – amelyből Solymosy Viktória olvasott fel 
részleteket – Gerold László mutatta be kiemelvén, hogy a mű 
négy topolyai író, Fehér Ferenc, Juhász Erzsébet, Tóth Ferenc 
és Fenyvesi Ottó munkásságát dolgozza fel, de a róluk írt 
kritikáival maga a szerző adja az ötödik portrét.
 A rendezvények sora 20-án, szombaton komoly-
zenei koncerttel folytatódott, amelyben fellépett a Dombos 
Kamarazenekar és a Szent Anna kórus.  21-én, vasárnap, 
a  délelőtt ünnepi szentmisét tartottak, délután pedig a 
tűzoltóotthonban az érdeklődők megtekinthették a Vajdasági 
Magyar Művelődési Intézet Radnóti-emlékműsorát ,,Oly 
korban éltem én...” címmel, amelyet a költő születésének 
századik évfordulója alkalmából készítettek.

Papp Imre 

 Díszpolgári oklevél dr. Szőke Annának 
és Kollár Ilonának, emlékplakett Karna 
Margitnak, Süveges Etának, az Önkéntes 
Tűzoltó Testületnek, a Dombos Fest szervezőinek  
és a Rizgetős néptáncegyüttesnek

 Március 15-én, a magyar 
szabadságharc és forradalom évforduló- 
járól való megemlékezéssel vette a kezdetét 
Kishegyes napjának, az újratelepítés 
 évfordulójának megünneplése, majd folytatódott 
18-án, csütörtökön este Harkai Vass Éva 
könyvének bemutatójával. Az ünnepség központi 
része március 19-én, pénteken zajlott, délután 
Molnár Edvárd fotoriporterünk megnyitotta 
Dudás Attila fiatal fotós kiállítását, este pedig 
az ünnepi műsor keretében kiosztották az idei 
díszpolgári okleveleket és emlékplaketteket.  
Március 20-án, szombaton a művelődési egyesület 
Dombos Kamarazenekara adott koncertet, 21-
én, vasárnap ünnepi szentmisével, délután  
pedig Radnóti-esttel zárult a rendezvények 
sorozata.
 Az ünnepi műsorban, amelyet a Petőfi 
Sándor Művelődési Egyesület szervezett, ifj. 
Virág Gábor a helyi közösség titkára üdvözölte 
a helybelieket és a vendége-ket, többi között  
Korsós Tamás főkonzult, Józsa Lászlót, az 

MNT elnökét, Fremond Árpád és dr. Bíró 
István képviselőket, a testvértelepülések: 
Békésszentandrás, Budapest XVI. kerület, 
Örkény, Isaszeg, Temerin és Bajsa küldöttségeit.
 – A mai ünnepen nem a nehézségeinkről, 
hanem a lehetőségeinkről kell beszélnünk. Arról, 

KÖZÖSSÉGBEN GONDOLKODNI
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 Ne csak taníts, örökíts! kötetcím 
akár hitvallása is lehetne dr. Szőke Annának, 
amit először óvodapedagógusként, majd a 
művelődési egyesület vezetőjeként, később pedig 
néprajzkutatóként is bizonyított. Kishegyes 
társadalomnéprajzával foglalkozó tanulmányai, 
könyvei is erről a belső, mindig meg-megújuló 
motiváló erőről tanúskodnak. Megörökíteni a 
múltat, a hátunk mögött hagyott szokásvilágot, 

és meglesni az emberélet jelenében a sors-
fordulókat – ez az, aminek jelentőségét már 
gyermekkorában megtapasztalja, és megérti 
szülei példamutatása révén. 
 Édesanyja nemcsak a zentai kőkecske 
legendáját meséli el neki a pihenés óráiban a 
fejük felett úszó bárányfelhőktől ihletetten, 
hanem arra is megtanítja, hogy nótaszóval, 
derűsen nézve a holnapba sokkal könnyebben 
halad a munka a Kaszáló tikkasztó hőségében. 
A kubikus édesapa esténként, vacsora mellett 
Álmosról, Árpádról regél, meg a hét honfoglaló 
vezérről, az igazságot osztó Mátyás királyról, 
a tizenhárom aradi vértanúról, a régi magyar 
vármegyékről, a turul madárról, a győztes 
kishegyesi csatáról („amikor vérben úszott a 
Völgy”), az 1849-es nagy szaladásról, a trianoni 
tragédiáról... 1956 pedig már nyílt történelemóra 
a nyolcéves kislánynak...
Dr. Szőke- lánykori nevén Török Anna 1948. 
október 13-án született. Kedden, mint a Kedd 
Asszonya, vagyis Szent Anna. Bizonyára ez a 
különös egybeesés is meghatározta életútját, 
mint ahogyan az a tény is, hogy szülőházuk 
a gazdászati iskolával szemben állt. ,,Mindig 
nagyra tartottam, és tiszteltem az ablakból vagy 
az utcán meglesett tanítónőket, felnéztem rájuk, 
s már akkor úgy éreztem, hogy felbecsülhetetl-
enül értékes munkát végeznek, hogy minden  
gyereket valamiképp ők vezetnek be az életbe” – 
említi többször is visszaemlékezéseiben, írásaiban  
dr. Szőke Anna. Azt a meggyőző hitét sem 

rejti véka alá, miszerint csak szeretettel lehet okosan nevelni. 
A harmincéves óvónői tapasztalatra épülő meglátásait, új 
módszertani elveit az óvodapedagógusoknak szánt tanulmányaiban 
- Hagyomány-tisztelő óvodai nevelés; Elszaladt a kemence; 
Volt egy pajta; Ne csak taníts, örökíts! című könyveiben tárja 
fel elsősorban, de az 1995-ben megalakított Vajdasági Magyar 
Óvodapedagógusok Egyesületében folyó műhelymunkák révén 
is megosztja kol-légáival. Tevékenységével átfogja a vajdasági 
magyar iskoláskor előtti nevelést és oktatást. Elsőként érez rá, 
milyen erővel bír egy nemzet kultúrájának megőrzésében a nemzeti 
kultúra átadása, ha ezt az alapoknál kezdik beépíteni a nevelő-
oktató munkába. Ő az, aki az iskoláskor előtti oktatást és a nevelést 
műveltségünk szolgálatába állította.
 Dr. Szőke Anna 1996-ban iratkozott be a Debreceni 
Egyetem Néprajzi Karára, ahol 2002-ben diplomázik. Doktori 
értekezését ötéves kutatói munka után 2007-ben írja meg ,,Mink 
itt istenfélésre vagyunk ítélve’’ címmel, amelyben a vallás 
megtartó erejéről szól a Versec környéki magyaroknál. Noha 
ezáltal egy teljesen feltáratlan vidékről és folklórkincsről adott 
hírt az egyetemes magyar néprajzkutatásban – amire számtalan 
dicséretet és a további kutatásra való ösztönzést kapott az egész 
Kárpát-medencéből – igazi „szívügyének” mégis Kishegyes tár-
sadalomnéprajzának feltérképezését tartja. A Kishegyesi Szent 
Anna-templom, valamint az Ez a falu más című kötetek már a 
szülőfalunak állítanak emléket, de az összefoglaló nagy mű most 
vár nyomtatásra. Az emberélet három fordulója című könyv a 
születés-esküvő-halál rítusvilágát örökíti meg.
 Dr. Szőke Annát Vajdaság-szerte ismerik a közéletben 
vállalt tevékenysége, a magyar művelődési életben betöltött 
szerepe révén. A művelődési élet fáradhatatlan apostolaként – a 
Petőfi Sándor Művelődési Egyesület vezetőjeként kitörölhetetlen 
érdemeket szezett, és a közösség megbecsülését vívta ki magának. 
1992-ben megalakította a néptánccsoportot és a Marcipán gyermek-
csoportot. Velük lépett fel a Minden Magyarok Fesztiválján 
Gyulán 1993-ban. És velük betlehemezett karácsonykor. 1994-ben 
megszervezte az Anna-napokat. 1995-ben eljutottak az Európa 
jövője Nemzetközi Gyermektalálkozóra. Májusban sor került a 
Vajdasági Magyar Óvodás Színjátszók – első – Találkozójára. 
Mikulás napján 700 gyermeknek osztottak ki ajándékcsomagot a 
faluban. 1996-ban zajlott le először a Hazaváró. 1997-ben a Dudás 
Kálmán Vers- és Prózamondó Találkozót szervezte meg. 1998-
ban a Mikulás házhoz megy elnevezésű rendezvény aratott nagy 
sikert...
  Társadalmi tevékenységéért, a közösségért tett szolgálata-
iért Szőke Annát 1986-ban a község Októberi Díjában részesíti. 
2000-ben megkapja A magyar kultúra lovagja elismerést elsőként 
a Vajdaságban. Tavaly Aracs-díjjal tüntették ki. De a legnagyobb 
elismerésnek ezt  a díjat tartja, amellyel a saját közössége tisztelte 
meg.

Gratulálunk és további eredményes munkát kívánunk! 
 

Krekity Olga 

DÍSZPOLGÁROK ÉS OKLEVELESEK
Kishegyes díszpolgára: 

dr. Szőke Anna
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 A népművészet szépsége gyönyörködteti 
a szemet és a lelket...
 Ebben a hagyományait vesztő 
világunkban képes visszaterelni a figyelmünket 
és szeretetünket a múlt becsüléséhez, és ősi, 
tiszta szépségeihez. Megadja az alkotás örömét, 
elűzi az unalmat. Kollár Ilona népművész, 
népi hagyományőrző, felsőfokú népi hímző és 

szakkörvezető. Munkáját a szakma is elismerte: 
háromszor érdemelte ki a népművészet 
nagymesteri díját, rengeteg dicsérő oklevél, 
köszönőlevél díszíti lakását. De kapott Októberi-
díjat, a helyi közösségtől emlékplakettet. Ő az, 
aki nem engedte, hogy a magány eluralkodjon 
rajta, aki szereti az életet, aki a rossz emlékeket 
az út szélén hagyja, aki tele van erővel, akivel 
úgy kell időpontot egyeztetni, mert annyi dolga 
van még az életben, aki tele van célokkal, aki 
olyan dolgokat csinál, amit szeret, ami boldoggá 
teszi, és ahogy érzi magát, olyannak látjuk mi 
is, aki viccesen azt mondja, hogy permutálva 27 
éves.
 Már fiatal korától kezdve aktív 
résztvevője a hegyesi közéletnek, a községi 
női szervezet elnöke volt,  a községi képviselő 
testületben dolgozott 1951-1988-ig, de nyugdíjas 
korában is vállalta a HK képviselő testületének 
elnöki posztját. 
 Lehetetlenség lenne felsorolni, hogy mi 
mindent tett Kishegyesért, a hegyesi emberekért, 
a civil szervezetekért, az intézményekért. Ahol 
segíteni kell, ahol szükség van szakértelmére, 
mindig számíthatunk rá. Minden hegyesi 
rendezvényen jelen van. Aktív tagja a Női 
Fórumnak. Soha nem mond nemet a felkérésre. 
Ha kell, továbbképzésen vesz részt, ha kell, 
lángost süt a Dombos Festen, kemencés finom-
ságokkal kínálja a vendégeket, lakodalmas 
kalácsokat készít, egyedülálló embereket, 

betegeket látogat, a multietnikai karavánon a nemzetek konyháját 
mutatta be, de kürtős és mézeskalácsa is híressé vált. 
 Nem tucatterméket ad az idelátogatóknak,  hanem  
egyedi alkotást, amibe belefoglalja lelke egy részét is. A 
Gyöngyösbokrétán és Durindón fellépők Kollár Ilona népvise-
letbe öltöztetett rongybabáját vihették haza emlékül. Zászlót 
hímzett az Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek, a településnek, Rozi  
babája nagy sikert aratott az Újvidéki Vásáron. Határokon innen 
és túl is ismerik a nevét, munkásságát. A csuhélevél életre kel  
keze nyomán egy húsvéti nyuszi, betlehem, vagy akár egy 
rőzsehordó, vajköpülő asszony képében. Tudását megosztja 
másokkal is, gyerekekkel és felnőttekkel is egyaránt, átadja a 

tojásfestés, írás, hímzés, karcolás rejtelmeit, a batikolás, nemezelés 
fortélyait, otthonosan mozog a szövés, kosárfonás, gyöngyfűzés 
terén is. 
 Külön figyelmet érdemelnek kézimunkái. A kishegyesi 
kézimunkacsoportnak 1955-től tagja, ma már vezetője is. 
Kiállításokra járnak, kiállításokat szerveznek, a MIRK-en mindig 
elismeréssel szólnak szőtteseikről, csipkéikről, hímzéseikről.  
Az iskola Galériáját a Nagyanyáink hagyatéka című kiállítással 
avatták fel, amely Kishegyes tárgyi kultúrájának  egy töredéknyi 
bemutatója volt - Kollár Ilona és Fürsztner Etelka gyűjtésében. 
Mindannyiunk Banyi nénije imád sétálni, utazni, táborozni, örök 
fiatalságáról tanúskodik, hogy fogékony az újra, követi a modern  
kor szellemét. Megtalálhatjuk a világhálón, ismerősként 
üdvözölhetjük az iwiw-en, a facebook-on. Rátalálhatnak az 
eszperantó táborban részt vevők, a Kátai-tanyára látogató 
kisdiákok, mindazok, akikkel határtalan türelemmel, kedvesen 
foglalkozott. És azok is, akiket annak idején ő „adott össze”, 
mert 8 évig anyakönyvvezetőként ő indította útra az ifjú  
házasokat. 
 Kosárral a kezében mindenkihez van pár kedves szava. 
Mesél gyerekeiről, négy unokájáról, utazásairól. Állandóan 
mosolyog, viccelődik. És abban a kosárban legtöbbször lapul 
valami ajándék. Ahogy ő vallja, inkább elajándékozza az  
alkotásait. Húsvét és karácsony táján a hegyesi intézmények 
asztalára mindig jut egy-két hímes tojás, pár mézeskalács, angyalka, 
csuhébaba. 
 
 Drága Ilonka néni! Maradjon meg továbbra is ilyennek, 
munkában, örömben, alkotásban gazdag nyugdíjas éveket 
kívánunk!

 Molnár Márta

DÍSZPOLGÁROK ÉS OKLEVELESEK
Kishegyes díszpolgára: 

Kollár	Ilona
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 Karna Margit Kishegyesen született, 
1931. febr. 11-én. Pályáját a topolyai Járási Magyar 
Népszínháznál kezdte 1949-ben. 1960-ban e színház 
megszűnése után a Szabadkai Népszínházhoz 
szerződött, és 1988-ig – nyugdíjba vonulásáig – a 
színház egyik meghatározó egyénisége volt. 

 Karna Margit színészi díjai: a 
Szerbiai Drámaművészek Szövetségétől 
színészi díjak és elismerő oklevél, a vajdasági 
színházi találkozókon számos színészi díj,  
a III. Pécsi Országos Színházi Találkozó díja, Színi-
kritikusok Díja (Budapest), Életmű-díj (Kisvárda).
 A kezdeti epizódszerepek után elsősorban 
drámai hősnőket alakított. Királynői termete részben  
szerepkörét is meghatározta, a „nagyasszonyok” 
megformálása szinte kizárólag az övé volt. 
Ugyanakkor jó érzéke volt a komikumhoz is. 
 Karna Margit topolyai éveit Faragó Árpád 
frappánsan értékelte könyvében: „Kivételes tehet-
ségű színészegyéniség, akinek a neve szorosan 
kötődik a topolyai Járási Magyar Népszínházhoz, 
egy olyan társulathoz, amelynek munkájáról, 
hősies helytállásáról csak a legnagyobb tisztelettel, 
elismeréssel szólhatunk, és amely az ötvenes években 
a jugoszláviai magyar színjátszást rendhagyó 
korszakkal ajándékozta meg.”
 Karna Margit akkor, ott Topolyán „tanulta 
ki a szakmát”, és abban a kis közösségben tette 
meg azokat az első sorsdöntő lépéseket, amelyek 
aztán egy varázslatos világba kalauzoltak, és ahol 
kristálytisztává érlelődött benne a hivatástudat, az 
etikai elkötelezettség, amely aztán útitársul szegődött 
melléje a színészi pályán. 

dr. Virág Gábor

 Süveges Eta Kishegyesen született, 1929. dec. 11-
én. Pályafutását is itt kezdte. Mint műkedvelő, Dickens: 
Házitücsök című színdarabjában, tűnt fel először. S 
talán ennek a véletlennek köszönhette, hogy a topolyai 
népszínházhoz került. 
 Süveges Eta 1951-ben szerződött a topolyai 
Járási Magyar Népszínház társulatához. 1959-ig, 
annak megszűnéséig tagja volt. Ekkor a Szabadkai 
Népszínházhoz került, onnan vonult nyugdíjba 1987-ben.  
Időközben játszott a rövid életű Kísérleti Színpad 
előadásaiban is. Topolyán több főszerepet, a Szabadkai 
Népszínháznál inkább epizódszerepeket alakított, 
mindegyiket gondosan megformálva. A színházban 
azonban nincsenek kis és nagy szerepek, csak nagy 
színészek, akik még az egy-két mondatos szerepben 
is felejthetetlent tudnak alakítani. Süveges Eta ilyen  
művész. De a nagy színészi feladatok ott sem maradtak 
el.
 Egyik legnagyobb alakítása Anna Frank szerepe 
volt. 1958-ban a Vajdasági Színházak Szemléjén, 
Nagybecskereken és a Jugoszláv rádióhálózat újvidéki 
hangjáték-fesztiválján Süveges Etát, az Anna Frank 
címszerepéért díjazták. 
 

A művésznő, indulásáról, topolyai színházi éveiről a 
következőket mondta: 
„A színház és a színész igazságával az Anna Frank naplója 
című dokumentumdrámában és William Shakespeare 
Hamlet című tragédiájában – tegyük hozzá Ophélia 
szerepében – találkoztam. Úgy mondják, le is írták, hogy 
időnként nemcsak a szakma igényeinek és elvárásainak 
tettem eleget, hanem valami többre törekedtem. Csak 
úgy, hivatásszeretetből, mindig megpróbáltam többet 
nyújtani, mint amire a rendező tanít és utasít.”
 Ezek a mondatok végül is egy teljes életpályát 
meghatározó színészi hitvallás lettek. 

dr. Virág Gábor

DÍSZPOLGÁROK ÉS OKLEVELESEK

Karna	Margit Süveges	Eta
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Rizgetős	néptáncegyüttes

 A Petőfi Sándor Művelődési Egyesület Rizgetős 
néptáncegyüttese a kishegyesiek fénylő csillaga,  
hisz országhatárokon át viszi Kishegyes hírét.
A táncegyüttes, amely kezdetben a Gézengúz nevet 
viselte, 1995-ben 
alakult meg 20 
általános isko-
lás gyermek 
közreműködésével 
és Péter Mária 
vezetésével. Nem 
sokkal később 
már egy kecs-
keméti gyermekfesztiválon közönség elé is léphetett 
a csoport. Az egyesület akkori elnöke Szőke Anna 
csakhamar Kisimre Árpádot bízta meg együttes további 
vezetésével és a koreográfiák elkészítésével. Az 1996-
tól megrendezésre kerülő Kőketánc vetélkedőnek a 
Gézengúz rendszeres résztvevőjévé vált, és munkája 
eredményeképpen minden évben dobogós helyezést ért 
el. Ugyanebben az évben Szerda Anna is bekapcsolódott 
a munkába, és a tánccsoport lánytagjaiból megalakította 

az énekcsoportot.
 Az évek folya-
mán a tánccsoport 
tagjai cserélődtek, 
egyesek kiváltak, 
mások csatlakoztak, 
és ezzel egyidőben 
az együttes kinőve 
a Gézengúz nevet 

Rizgetősre váltott.
 Már a kezdetektől fogva Vajdaság 10 
legkiemelkedőbb táncegyüttesei közé sorolja a csoportot 
a szakma. 
 Az együttes mai tagjai középiskolás,  
egyetemista és dolgozó fiatalok, akik a gyakorlással és 
fellépésekkel eltöltött évek alatt, nemcsak a tánclépések 
és koreográfiák elsajátításával gazdagították a tudásukat, 
hanem a fegyelem, a zene és a tánc iránti elkötelezettség, 
a közösség és a társaság szeretete, szinte kivétel nélkül 
jellemző mindannyiukra.
 Az elismerésekről is szóljunk, amit az elmúlt 
években kapott az együttes: 2005-ben szerepelt először 
a Martin György Néptáncszövetség által kétévenként 
szervezett Néptáncosok Országos Bemutatószínpadán, 
ahol minősült, majd 2007-ben kiválóan minősült, 2009-
ben szintén kiválóan minősült címet érdemelte ki.

 
Linka B. Gabriella

Dombos	Fest

 A Dombos Fest előtörténete a kilencvenes évek 
közepén kezdődött egy irodalmi kötettel, a Dombosi 
történetekkel, melyben a fesztivál későbbi megálmodói 
a valóságos Kishegyesre egy fiktív Dombost próbáltak 
felépíteni, félig irodalmi, félig valóságos hősökkel 
benépesítve. Metró-és villamoshálózatot terveztek például 
Dombosra, Forma 1-es 
pályát, különböző, 
Kishegyesre egyáltalán 
nem illő dolgokat, 
egyszerűen más 
dimenziót próbáltak 
adni az akkoriban 
igencsak elkeserítő 
mindennapoknak. 
 Metró-és villamoshálózat ugyan még nem épült 
a településen, de 2001 óta él, és virul a Dombos Festre 
keresztelt fesztivál, melynek hősei a közönség és a 
művészek lettek. Azzal a céllal jött létre, hogy bemutassa 
mindazon értékeket, melyeket a magyar és a környező 
országok népeinek kultúrái hordoznak. Több tízezer 
látogató, többszáz fellépő viszi hírét a kishegyesi-dom-
bosi csodának, hogy hírül adja a fesztivál ars poetikáját: 
az életöröm nem tabu, hanem ráadás! 
 A fesztivál szer-vezésében az elmúlt évek 
alatt több száz fiatal vett részt, megmutatva, hogy 

a nehéz helyzetekben is lehet értékeket teremteni, 
a Hegyalja utcai illegális sze-méttelepből európai 
színvonalú fesztiválhelyszínt kiépíteni. A fiatalok  
az évek alatt váltották ugyan egymást, a régi arcok  
mellett és helyett újak jelentek meg, egy azonban min-
dannyiukban közös maradt: nélkülük nem valósulhatott 
volna meg a fesztivál egy napja sem, a szervező csapat 
ugyanúgy védjegye lett a rendezvénynek, mint a fellépő 
művészek produkciójának minősége.
 A helyi közösség Tanácsának oklevelével az ő 
munkájukat szeretnénk megköszönni.

DÍSZPOLGÁROK ÉS OKLEVELESEK
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 A kishegyesi Maronka Károly 
Önkéntes Tűzoltó Testület 1874-
ben, 136 évvel ezelőtt alakult. Az 
egykori tűzoltó nevét 2004 óta viseli a 
Testület.  Hozzá fűződik az önkéntes 
tűzoltás újraszervezése falunkban. 
Fáradhatatlan munkája eredményét 
láthatjuk napjainkban is. 

 Hosszú a hőstettek sora. 
Akik végrehajtották, nem tartottak, 
és nem tartanak ma sem igényt az 
elismerésre, a jutalomra, sokuknak 
az idők folyamán a neve is feledésbe 
merült. A Tűzoltóotthon falára ki-
függesztett tablón lévő fényképeket 
nézegetve emlékezhetünk rájuk. És 
azoknak a szívében is ott vannak, 
akiknek a bajban, nehéz pillanatokban 
segítettek, mert csak az ő áldozatos 
munkájukra számíthattak. Minden 
tűzoltóban kialakult egy érzés, aminek 
önzetlenség a neve. Van egy mondás, 
mely szerint „A köz szolgálatába állni, 

nagy tisztesség. Önzetlenül szolgál-
ni a közt: valóban nemes hivatás”. 
Megannyi emberélet, anyagi érték 
menekült meg, megannyi könny és 
bánat maradt el, hiszen ők mindig 
a helyzet magaslatán álltak. Nappal 
és éjszaka, hétköznap és ünnepen, 
mindig is segíteni igyekeztek. 
Bizonyítottak minden alkalommal. 
A tűzoltók valóban kivívták az 
emberek tiszteletét. 
 Szent Flórián a tűzoltók 
védőszentje. Szobra ékesíti a közös 
összefogással felújított Tűzoltó-
otthon udvarát, hiszen történetének 
üzenete ma is érvényes: készenlét 
a segítségre. Ő a példakép, akinek 
fontos volt mások életének védelme, 
a bajba jutottak megsegítése. 
 Tűzoltóink nagy hangsúlyt 
fektetnek a megelőzésre, fontos 
feladatuk, hogy tudatosítsák az 
emberekkel a tűzmegelőzés szabá-
lyait. A legifjabbakat is bevonták a 
Testület munkájába. Bemutatókat 
szerveznek az iskolás gyerekek 
számára, megismertetik őket a tű-
zoltók életével. Községi- és körzeti 
versenyeken vesznek részt, majd 
azután a köztársasági versenyen is 
bizonyítják a csapat gyorsaságát, 
szorgalmát, rátermettségét. Leg-
büszkébbek a köztársasági ver-
senyen elért második helyezésükre.

Tisztelt Polgármester- és Titkár Úr!

Szeretném mégegyszer megköszönni a kitüntetést, amit adományoztak, és 
azt a kedvességet, amivel fogadtak és körülvettek.
Jó volt újra otthon lenni. 
Hiszem, hogy munkájuk továbbra is gyümölcsöző lesz, ehhez kívánok sok 
sikert, erőt, egészséget!

Tisztelettel: Karna Margit

  Szabadka, 2010.03.23

 Ma, a Maronka Károly 
Önkéntes Tűzoltó Testület több mint 
140 tagot számlál. Folyamatosan szépí-
tik az „otthonukat”, korszerűsítik 

a felszerelésüket. Ápolják a kap-
csolatokat a civil szervezetekkel, 
az intézményekkel, vállalatokkal, a 
környező testületekkel. Aktívan részt 
vesznek a falu életében, jó velük együtt 
dolgozni. 
 Köszönjük minden tűzoltó-
nak, hivatásosnak, önkéntesnek egy-
aránt, hogy vigyáznak ránk, hogy 
önfeláldozóan segítenek nekünk, hogy 
mindig számíthatunk rájuk. Bátrak, 
hatékonyak. Igazi lánglovagok ők, 
és jelenlétük mindig biztonságot 
ad. Becsüljük meg őket! És azt kí-
vánjuk, kevés munkájuk legyen, ne 
találkozzonak a tűzzel! 

Molnár Márta

DÍSZPOLGÁROK ÉS OKLEVELESEK

Maronka	Károly	Önkéntes	Tűzoltó	
Testület
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 A szülőfaluval is kicsit úgy van az ember, mint 
a szüleivel, pörlekedik velük néha, s ifjú korban ellenük-
ben próbálja megszerezni mindennél előbbre tartott 
önállóságát. A végén legtöbben mégis visszakanyarodnak 
ezekhez a legerősebb kötődésekhez, hiszen a szülők 
jelentik a legönzetlenebb szeretetet, a szülőfalu pedig 
a világmegismerés egy 
életre meghatározó élmé-
nyeinek első, kitörölhetetlen 
sorát. Nem is szoktam 
csodálkozni azokon, akik 
évtizedek múltán térnek 
vissza, gyakran azzal a 
magyarázattal, hogy így 
megéri nekik, nyugdíjuk 
itt többet ér mint ott, ahol 
életük nagyobbik részét 
leélték. Nem jönnének, 
ha a visszatérésben nem 
keresnék az „aranykor” 
illúzióját, az „elveszett 
Édenkertet”, (vagy ahogyan Németh István nevezi 
Kishegyest: a Tündérlakot), és nem keresnének kárpótlást 
az évtizedeken át tartó megtűrtségért és a kivetettség 
éreztetéséért. Errefelé, és nemcsak Kishegyesen, hanem 
Vajdaság-szerte szinte mindenütt, minden nemzedék 
megküzdötte harcát ezzel a globális életérzéssel, s nem 
tudni a mai napig sem, hogy bárki is megtalálta volna rá 
az egyértelmű válaszokat. 
 Kétszáznegyvenegy évvel ezelőtt, amikor a 
kishegyesiek ősei Békésszentandrásról érkezve, ebben az 
időszakban megszálltak a dombokkal övezett, és bőséget 
ígérő vízfolyásnál, bizonyára nem számoltak azzal, hogy 
az újratelepítők nemzedéke még jóformán ki sem hal, 
amikor 1848-ban sokak számára ismét a menekülés tűnt 
a legjobb megoldásnak. A mi esetünkben is hasonló lett. 
A múlt század második felének fellendülése táplálta 
önbizalmunk az utolsó évtizedben, a háború kitörésekor, 
egycsapásra elillant, és ez a nemzedék is a „menni, vagy 

maradni” dilemma előtt találta magát. Sokan döntöttek 
a költözés mellett, mert nem is maradt más választásuk. 
Sokan elmentek és természetesen sokkal többen maradtak. 
Sokféle vélemény elhangzott akkor is meg azóta is ezekről, 
és én őszintén nem voltam és vagyok biztos abban, hogy 
ki volt a bátrabb, aki maradt, vagy aki belevágott az 

ismeretlenbe.  
Mindkettőt átéltem: 
elmentem és visszajöttem, 
és érezhettem a 
befogadók lekezelését 
és a visszafogadók 
szemrehányását.
 Egyik fehérvári 
kollégám jól sikerült 
faluriportját kezdte 
azzal, hogy „a temető 
felől jöttem be a 
faluba, lássam, van-e 
neves szülötte...”. A 
kishegyesi temetőket 

járva a sírokból, sírfeliratokból erre nemigen lehetne 
következtetni. Érdekes, hogy a szülőfalujukat soha meg 
nem tagadó, sőt ahhoz nagyon is ragaszkodó ismert és 
elszármazott hegyesiek nem itt nyugszanak. Jóleső érzés 
azonban az is, hogy nagyjaink jó része a mai napig él és 
alkot, ír, fest, tanít vagy kutat. De felnőtt mellettük egy 
újabb nemzedék is, amelynek tenni akarása hozta létre a 
délvidéki magyarság egyik legismertebb, legváltozatosabb 
fesztiválját.
 Nem mindig hálás ott élni, ahol esetleg a szülők 
sőt nagyszülők bűneit is viselni kell, mert „mindenki 
mindent tud a másikról”, mégis egészen biztos, hogy 
az ember csakis ott van igazán otthon, ahol a világ 
megismerésére tett bizonytalan léptei elkezdődtek. Talán 
innen az a gyakran megfoghatatlan, keserédes, már-már 
irracionális ragaszkodás a helyhez, amely nem mindig jó, 
hanem néha rossz is, nem mindig szép, néha csúnya is és 
nem csak nevel, hanem büntet is.

KISHEGYES ÜNNEPÉRE

MEGTÖRT A JÉG

Nagy öröm számomra, hogy Brasnyó Ferenc atyával leültünk beszélgetni  a Szó-Beszédben 
megjelent cikkem után. Egy jót beszélgetni. Indulatoktól mentesen, nyugodtan, baráti lég-
körben. Több órán keresztül. Megvitattuk a gyerekek hozzáállását, a szülőkét, az enyémet, az 
övét. És azóta voltam húsvéti misén, gyászmisén, esküvőn, és mondhatom, jó volt a templom-
ban lenni. Szép volt a húsvéti beszéde, kedvesen szólt az ifjú párhoz, útravalót kaptak az előt-

tük álló élethez, a kántorlány éneke is szebbé tette az ünnepeket. És azóta találkoztunk már pályázatok ügyében is, 
közösen léphetnénk a temetőügyben, figyeljük a további lehetőségeket. Együtt kell tennünk a faluért. Megbeszéltük. 

Molnár Márta
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 A falunapi 
ünnepség kereté-
ben Kollár Ilona 
népművész átvette 
a díszpolgári címet 
igazoló plakettet. A 
nemcsak helyben 
és a környéken, 
hanem Magyaror-

szágon is ismert népművész leginkább 
festett, vagy ahogyan ő mondja, írott 
húsvéti tojásairól és csuhébabáiról ismert, 
pedig a népi kézművesség szinte minden 
területén járatos: kézimunkával kezdte, 
és ma is szívesen kézimunkázik, batikol, 
nemezel, fát farag, mézeskalácsot és 
gyermekjátékokat készít, gyertyát önt, 
gyöngyöt fűz...
 Amikor a kezdetekről kérdezem, 
vagyis arról hogyan is kezdődött a 
kézművessége, a kézimunkázása, megle-
petésemre nem hozzávetőleges, hanem 
pontos dátumot mond.
 – 1955-ben alakult meg a  
községben az úgynevezett AFŽ (az 
Antifasiszta Nők Frontja), s ennek keretében 
kezdett működni a kézimunkacsoport. 
Ekkor kezdtem igazából kézimunkázni. 
Voltunk vagy húszan-huszonöten, min-
dannyian horgoltunk, slingeltünk. Azután 
ez a szervezet beolvadt a népfrontba, 
de a kézimunkázók tovább működtek, 
alig volt olyan év, hogy ne csináltunk 
volna legalább egy kiállítást legújabb 
darabjainkból. Később Badáék által 
szervezett nemzetközi kiállításokra 
jártunk rendszeresen, egy évben, a 
kilencvenes évek elején, ha jól emlékszem, 
Kishegyesen is volt egy kiállítás. Ezeken 
a tárlatokon több nagymesteri címet is 
szereztem – meséli Kollár Ilona.
 A kezdeti időszakban azonban 
igen vegyes volt a kézimunkák stílusa.
 – Már a hetvenes évek elején 
éreztük, hogy tovább kell lépnünk, 
még-pedig az eredeti, népi motívumok 
irányába, és nem a divatlapok által közölt, 
sokszor giccses mintákat kell másolnunk.  
1976-ben vettük fel a kapcsolatot a 
kalocsaiakkal, és ez a gyümölcsöző 
kapcsolat egészen a rendszerváltásig 

nagyon is szoros volt. Később 
Szabadkán is megalakult a folklór-
központ, és Raj Rozália ismert 
néprajzosunk többször szervezett 
számunkra tanfolyamokat. 1997-ben 
kaptam meg a népi hímzőszakkörök 
vezetésére feljogosító diplomámat, 
hároméves képzés eredményeként. 
Éppen ettől az évtől kezdve 
vagyok állandó vendége a 
Zalaegerszegen minden évben 
megrendezésre kerülő pedagógus 
kézművestábornak. A kézimunkán 
kívül itt tanultam meg minden 
más kézművességet. A tojásírás 
szempontjából (meg egyébként 
is) a legtöbbet Bércziné Szendrő 
Csilla ismert néprajztudóstól, aki 
nagyon sok helyen gyűjtött anyagot 
a Kárpát-medencében, és nagyon 
jó ismerője a motívumoknak és 
azok jelentéseinek. Valószínű, 
hogy a Zalaegerszegen általam 
írott-festett tojások egyike-másika 
került azután a zengővárkonyi (Pécs 
melletti) Míves Tojás Múzeumba, 
Magyarország legnagyobb ilyen 
jellegű gyűjteményébe. Magam 
is meglepődtem, amikor egyik 
ismerősömmel ide látogattam, és 
az igazgatónő azt mondta, hogy 
a gyűjteményükben tőlem is van 
munka – mondja a tojásíró és -festő.
A sokfajta kézművesség közül, 
gondoltam, lesz kedvenc foglalatos-
sága, de tévedtem.
 – Nem tudnék választani, 
hogy mi számomra a legkedvesebb 
elfoglaltság. Mindig azt szeretem 
legjobban, amin éppen dolgozom, 
egyforma örömet szerez mindegyik 
munka. Legtöbbször persze 
csuhézunk, és tojást festünk. 
Nyaranta, a Kátai-tanyán mindig 
van kézművestábor is, és az a 
legfontosabb, hogy a gyerekek 
nagy része megismeri ezeket a 
foglalkozásokat, és elsajátítja leg-
alább az alapvető ismereteket. 
Kezdetben nem sokan jelentkeztek, 
tízen sem voltunk, de mára már 

annyian vannak, hogy alig lehet 
egyéni foglalkozást alkalmazni, 
pedig ez esetben ez az egyik 
legfontosabb követelmény. Lehet, 
hogy a gyerekek révén ismer-
nek sokan, de valószínűleg azért 
is, mert nyugdíjasként szívesen 
megyek mindenhová, tiszteletdíjat 
rendszerint nem kérek, csak úti-
költséget. A tanítóim is arra 
biztattak, hogy igyekezzek átadni 
tudásom, és én ezt meg is teszem. 
Talán ezért látnak oly szívesen 
Zalaegerszegen is, és én is szívesen 
megyek hozzájuk, mert valóban 
sokat lehet tőlük tanulni.
 A terveiről olyan formá-
ban kérdem, hogy van-e a 
kézművesmesterségek közül leg-
alább néhány, amit nem ismer, de 
szeretne megtanulni.
 – Szőni szőttem már, de 
minden fortélyát nem ismerem 
eléggé. Persze, ehhez egy szövőszék 
is kellene. Igaz, Kátainál van 
egy szövőszék, de az embernek 
nincs mindig kedve járkálni. A 
fiatalok egyébként használják ezt 
a szövőszéket, minden csoport 
sző egy-két sort az úgynevezett 
barátság-szőnyegbe. Tavaly nyá-
ron, a zalaegerszegi táborban 
megismerkedtünk egy újfajta 
japán batikolási móddal, ezt is 
szeretném tökéletesíteni. Érdekel a 
népi szabászat is, valamint a népi 
viseletek készítése, és ez szerintem 
egy külön terület, amelyhez jó lenne 
nem csak „nagy vonalakban” érteni. 
Korábban készítettem rongybabákat 
is. Ezt sem ártana felújítani és 
tökéletesíteni, annál is inkább, 
mert ennek ezen a vidéken szép 
hagyománya volt. Tervek vannak, 
és úgy érzem, hogy két életre, vagy 
kétszáz évre lenne szükségem, hogy 
mindegyikre kellő időt tudjak szánni 
– mondja Kollár Ilona.

AZT SZERETEM A LEGJOBBAN, 
AMIN ÉPPEN DOLGOZOM

Kollár Ilona tojásfestőnek két élet kellene a tervei megvalósításához
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 A hegyesi csata évfordulóiról 
való megemlékezések között néhány évvel 
ezelőtt hívta fel a figyelmet dr. Virág Gábor 
nyugalmazott egyetemi tanár, helytörténész 
azokra a tényekre, amelyek a számok között 
bújtak meg, s amelyek azt bizonyítják, hogy a 
háború borzalmainak súlyát többnyire a civil 
lakosság viselte. A közép-bácskai térségben 
előbb a magyarok, majd utána a szerbek is. 

 – A szerb csapatok első csatározá-
sainak áldozatáról 1948 augusztusából sze-
rezhettünk tudomást Kishegyesen. A halotti 
anyakönyvi kivonatba ugyanis bekerült, hogy 
egy bizonyos Dukai Mihály szenttamási 
illetőségű lakost, ahogyan a kivonat fogalmaz, 
„a háborgó rácok lőtték agyon”. Tudni kell, 
hogy a szerb nemzetőrség felállítása és 
Szenttamás elsáncolása után az ottani magyar 
lakosság, amely a népesség egyharmadát 
tette ki, túlnyomórészt elköltözött. Sokan 
közülük Kishegyesre jöttek. A menekültek 
között azonban minden jel szerint éhinség 
uralkodott, mert gyakori volt az elhalálozás. 
Különösen a fiatalok és a gyerekek körében 
szedte áldozatait a nélkülözés. 

 Ezt a halotti anyakönyvi adatokból 
következtethetjük ki. Kishegyesen a szabad-
ságharcot megelőző esztendőkben 180-
200 halottat temettek. A forradalom első 
évében, 1848-ban, amikor a szenttamásiak 
már megérkeztek, a halottak száma 634 
lett. A rákövetkező esztendőben a halottak 
száma még ezt is meghaladta, 656 temetést 
jegyeztek. Ezeknek egyharmada, vagyis 253-
an temeriniek voltak, akik a szerb csapatok 
elől menekültek Kishegyesre, mivel a két 
község családjai között sok volt a rokoni 
kapcsolat. Egy évvel a szabadságharc leverése 
után a halottak száma visszaesett 194-re, s 
közülük nyolcan voltak temeriniek. Ők is a 
háború áldozatainak tekinthetők. A bajt csak 
tetézte, hogy egy újabb kolerajárvány is volt 
a szabadságharc idején. Erről nem sok adat 
maradt fenn, nem tudni pontosan, milyen 
méreteket öltött. Valószínűleg nem volt olyan 
pusztító, mint az 1831 és 1836 között dúló, de 

bizonyára hozzájárult a fenti adatokhoz 
–mondja dr. Virág.
 A csatározások és a civil 
lakosságon elkövetett atrocitások va-
lójában akkor szaporodtak meg, amikor 
a magyar haderő visszavonult.
 – Szinte érthetetlen, miért 
vonták vissza Perczel Mórt és 
hadtestét Verbászról, mert ekkor 
kezdődött igazából a szerb csapatok 
előrenyomulása. A Duna mentén 
vonulva Zombort, majd Bajmokot 
követően Szabadka alá értek el, a 
Tisza mentén pedig Becsét foglalták 
el, és feldúlták Zentát is. Ezzel a 
visszavonulással védelem nélkül  
maradt az itteni magyarság, amit 
az ellenség ki is használt. Az 1849 
januárjában történt szerb betörés érin-
tette elsősorban a polgári lakosságot. 
Bácsfeketehegyen az adatok szerint 
ekkor több mint húsz embert  
öltek meg. Azért „csak” ennyit, mert 
a többség akkorra már elmenekült. 
Kishegyesre is eljutottak, itt is volt 
néhány áldozat, valójában megsar-
colták a falut, ami csak félig-meddig  
sikerült, mert valaki elhíresztelte, 
hogy jönnek a honvédek, és a szerbek 
gyors tempóban távoztak. Elsősorban a 
zsidó kereskedők házait fosztották ki. 
Mindebből a harmadik fél, a németek 
sem maradtak ki, ahonnan lehetett, 
ők is elvitték a javakat – mondja a 
helytörténész.
 A szenttamási csapatok 
bácsfeketehegyi betöréséről, egy 
szenttamási szemtanú, Novak 
Golubski is írt. Könyvét dr. Virág 
fordította le magyarra, s ebben erről 
a többi között ez áll: „Pillanatok alatt 
elfoglaltuk a sáncot, majd Feketicset 
is, mert az ellenség nem állt meg a 
faluban, hanem fejvesztve menekült,  
így mentve irháját. Katonáink nem 
akarták a falun túl is üldözni őket, 
viszont a faluban, akire csak ráakadtak, 
azt megölték. Feketicset tehát egyetlen 
rohammal és veszteség nélkül bevettük. 
A kifosztott Feketicsről jókedvűen 
távoztunk.” 
A „jókedvű” portyázásnak azonban 
hamarosan vége szakadt. 
 – Márciusban a honvédség 
Perczel vezetésével visszatért, kö-
rülfogta a sáncot, és rövid időn belül 

ezúttal sikeresen be is vette. Ebben 
a harcban is nagyon sok polgári 
áldozat volt. Mindkét oldalon voltak 
szélsőségesek. A szerbek soraiban 
főleg az úgynevezett „szerviánok”, a 
Szerbiából bejött önkéntesek végezték 
az atrocitásokat, de a magyarok köré-
ben is akadtak bőven olyanok, akik 
nem ismerték az itteni körülményeket 
és kegyetlenül viselkedtek – véli a 
helytörténész.
Szenttamás bevételekor a legtöbb civil 
azonban nem a honvédek bosszúja miatt 
halt meg, hanem azért, mert pánik tört 
ki a menekülő lakosság körében, és 
legtöbben vízbe fúltak. A fent említett 
szerző erről a következőképpen emlé-

kezett meg: „A mieink (a szerbek) 
a hídra (az Újvidék felé vezető 
pontonhídra) tódultak és menekülni 
kezdtek, az ellenség már a hátukban, a 
sáncon volt. Elképzelhetjük, micsoda 
szörnyű látvány volt az, amikor ezernél 
is több polgártársunk a szűk hídra 
özönlött és menekülni kezdett, a szűk, 
alig két öl széles hídon tolongott az 
ellenséggel a hátában, amely a hátukba 
tüzelt és gyilkolta őket... Ebben a zűr-
zavarban a híd kétoldali korlátja is 
eltört, s hirtelen tömegével hullottak 
és fulladtak a vízbe. Itt a víz nagyon 
mély, keveseknek sikerült csak a partra 
vergődni.” A másik menekülési útvonal 
a becsei úti Krivaja-híd volt, de az itt 
posztoló szerviánok nem engedték 
át a lakosságot egészen addig, amíg 
nem látták a hátuk mögül közeledő 
honvédeket. Ekkor azonban tülekedés 
támadt, pillanatok alatt eltorlaszolták 
a kijáratot, és a pánikban sokan itt is a 
jeges folyóba vetették magukat. Leg-
többen mégis a Becse felőli oldalon 
menekültek meg. A korabeli becslések 
szerint Szenttamás bevételekor mintegy 
négyezren haltak meg, többségük civil 
volt, mint ahogyan korábban a környező 
települések lakosai is.

NEM CSAK A KATONÁK HALTAK MEG

A szabadságharc civil áldozatairól kevés hadijelentés szólt
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RÖVIDHÍREK

 A 13. Podolszki József publicisztikai pályázatra idén 30 
pályamű érkezett, amelyeket a Tóth	Lívia (elnök), Máriás	 Endre és 
Szakács	Áron összetételű zsűri bírált el. 
 Döntésük alapján az alábbi eredmények születtek: első díjat 
kapott a Szülők és gyerekek című írás, „S.M” jeligével érkezett, szerzője 
Kiss	Kornél . A második díjat az Add az arcod, add az életed című irás 
érdemelte ki, „zöld tehén”jeligével érkezett, szerzője Soós	 Georgina 
. Harmadik díjas A jólét nyomába című írás lett, amely „gyöpsor”  
jeligével érkezett, szerzője Wilhelm József . Három különdíjat is 
osztottak. A Hét Nap különdíját a Tiszta patika című írás kapta 
„zsüni“ jeligével, szerzője Zakinszky	 Toma	 Viktória , a Képes 
Ifjúság különdíját A mindenkori érettségizők című írás kapta, „lotus-
meadow” jeligével, szerzője Illés	Eszter . A Fórum Kiadó különdíját 
a Szivárványtársadalom című munka kapta „anoli” jeligével, szerzője 
Kalmár	Fece	Annamária.

 Ezúttal is színvonalas koncertet tartott 
húsvéthétfő délután, az iskola kiállítási csarnoká-
ban az iskola énekkara, valamint a Petőfi Sándor 
Művelődési Egyesület komolyzenei szakosztálya.
 A szépszámú megjelentet üdvözölve 
Linka B. Gabriella emlékeztetett, hogy lassan 
hagyománnyá válik a húsvéti koncert, mert a 
dokumentumok szerint 1992 óta minden évben 
megtartották, s a jelek szerint a jövőben is így lesz, 
hiszen újabb és újabb tehetséges fiatalok tűnnek fel.  
Ők lesznek azok, akik továbbvihetik ezt a hagyo-
mányt. A műsorban a kóruson kívül felléptek azok  
a fiatalok, akik az utóbbi hetekben kimagasló 
eredményeket értek el a körzeti és köztársasági 
versenyeken, többek között Paróczi Dominik, Csőke 
Noémi, Papp Orsolya, Péter Fanni, Toldi Blanka, 
Trombitás Orsolya, Németh György és Csőke 
Andrea.

 A Montenegrói „Princeza Ksenija” Kulturális-
Oktatási Egyesület április 30-án, 18 órai kezdettel megtartotta 
első kulturális-művészeti eseményét a Montenegrói  
kulturális napok Vajdaságban rendezvénysorozat keretein 
belül.

Műsor:
 - Nenad Stevović „Crnogorsko iseljeništvo 
kroz diplomatske arhivske izvore“ c. könyvét  
Slobodan Medojević publicista méltatta
 - A cetinjei Luka Lagator világhírű karikatúrista 
kiállítását Jasmina Perović képzőművész nyitotta meg
 - A topolyai Zeneiskola tanulóinak (Dina és Božo 
Kapa, Maksim Stevović) mini koncerje

 - Nataša Vučinić szavalata
 Aleksandra Vučinić, a Montenegrói „Princeza 
Ksenija“ Kulturális-Oktatási Egyesület művészeti 
igazgatója kihangsúlyozta, hogy az egyesület célja a 
montenegrói kultúra, folklór és nyelv gazdag értékeinek  
megismerése és megismertetése.
 Filip Vujanović közbenjárásának köszönhetően 
népviseletet kapott a lovćenaci néptánccsoport. Az egyesület, 
hamarosan, a falu központjában a kishegyesi Önkormány-
zattól használatra kapott megnyitja az olvasótermet, 
mely látogatóinak a montenegrói történelem és irodalom  
számos kiadványát kínálja.
 Az egyesület megannyi kulturális esemény szerve-
zője lesz Vajdaság-szerte a 2010-es évben.

 A középiskolások Népzenei- és 
Néptáncvetélkedőjére április 22-én került sor 
Temerinben. Egyesületünket a Rizgetős	táncegyüttes 
tagjai képviselték. Énekkettős kategóriában 
Csőke	 Andrea és Povázsánszki	 Csilla harmadik, 
énekcsoport kategóriában, a	Szajkó ( Csőke Andrea, 
Kerekes Zsuzsanna, Moldvai Anna, Patyerek Réka, 
Povázsánszki Csilla) második, szólótánc kategóri-
ában Berec	Zalán második, párostánc kategóriában 
pedig Kerekes	Zsuzsanna	 és	 Linka	 Szabolcs első  
helyezést értek el. 
 Az énekeseket Borsodi	 Patyerek	 Orsolya	
készítette fel, a táncosok pedig önállóan készültek.

Kovács Hanna

 Márciusban Kishegyesre és Bácsfeketehegyre is ellátogatott 
a Petőfi Irodalmi Múzeum Nyelvet öltünk elnevezésű utazó 
kiállítása, amely a magyar nyelv aktuális változatait, nyelvhasz-
nálati sajátosságait, nyelvjárásait, rétegnyelveit, valamint a nyelv  
történetét és a nyelvemlékeket mutatta be. 
A képeken meg a dokumentumokon kívül a látogatók gazdag  
hanganyagot hallhattak a kiejtések sajátosságairól.

 A Maronka Károly Önkéntes Tűzoltó Testület férfi 
tagjai húsvéthétfő reggelén tűzoltóautón járták körül a falut 
(parancsnokuk engedélyével), hogy meglocsolják a testület 
csaknem húsz női tagját. Persze nem vízágyúval, hanem  
csak kézi fecskendővel, de a meglepetés így is tökéletes volt.

A PODOLSZKI PUBLICISZTIKAI 
PÁLYÁZAT EREDMÉNYEI

SZÍNVONALAS 
KONCERT

KMV

A NYELVRŐL ÉS 
NYELVEMLÉKEINKRŐL

LOCSOLKODÁS TŰZOLTÓ 
MÓDRA

MONTENEGRÓI KULTURÁLIS 
NAPOK VAJDASÁGBAN
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jóváhagyását, Jelasics csapataival szep-
temberben betört Magyarországra, s 
ez indította el a fegyveres harcokat. 
Alkalmi beszédében ifj. Juhász 

Bálint, a kishegyesi helyi közösség 
tanácsának elnöke rámutatott, hogy a 
162 évvel ezelőtti események, soha nem 

látott módon forrasztotta eggyé a  
nemzetet. A nemzet akkor is vállalta 
az áldozatokat, és ezt ma is vállalni 
kell. Hasonlóan egységesen lépett fel 
a vajdasági magyarság is nemrégi-
ben, amikor több mint 130 ezren 
nyilvánították ki, hogy közösségként 
akarnak élni szülőföldjükön. Az 
elnök beszédében elmondta, hogy a 
tervek szerint a kishegyesi szobor-
parkban az idén mellszobrot állíta-
nak a hegyesi csata tábornokának, 
Guyon Richárdnak. Az ünnepség 
Podolszki József versével és a Szózat 
eléneklésével ért véget, majd a jelen 
levő küldöttségek megkoszorúzták  
a csata emlékművét.

Papp Imre

 Márciusban, a 
hagyományokhoz híven, a Nyugati 
temetőben, a hegyesi csata elmék-
művénél alkalmi ünnepséggel em-
lékeztek a magyar szabadságharc 
és forradalom 162. évfordulójára. A 
himnusz elhangzása után, amelyet  
az általános iskola kórusa és a 
Rizgetős táncegyüttes kórusa énekelt, 
dr. Nagyné Végh Mária, a szabadkai 
főkonzulátus konzulja felolvasta 
a magyar miniszterelnök ünnepi 
köszöntőjét, majd Kovács Hédi 
mondott történelmi összefoglalót az 
1848/49-ben történtekről. Kiemelte, 
hogy a bécsi udvar ’48 márciusában, 
a bécsi események nyomására 
elfogadta a magyar parlament 
követeléseit, de utána visszavonta 

MA IS VÁLLALNI KELL AZ ÁLDOZATOKAT

 A gazdasági világválság 
mélypontja minden jel szerint nálunk 
az idén várható, és ez mindenekelott 
a mezőgazdaságot érinti súlyosan. 
Az állam ugyanis semmit sem 
tesz annak érdekében, hogy meg-
könnyítse a gazdálkodás helyzetét. 
A környező országokban mindenütt 

arra törekednek, hogy az európai 
uniós csatlakozás előtt megerősítsék 
mezőgazdaságukat, nálunk ez nem 
tapasztalható, és mindez egészen 
biztosan nem véletlen.
 A fentieket Fremond Árpád 
parlamenti képviselő, a mezőgazda-

sági bizottság tagja mondta már-
cius 5-én a Kishegyesen, majd 
Bácsfeketehegyen is megtartott 
élőújságon, amelyet Magvető című 
mezőgazdasági mellékletünk abból 
az alkalomból szervezett, hogy 
megindult újabb nyereménypályá-
zata. A pályázatról Halász Enikő 
főszerkesztő-helyettes és Tóth Bátori 
Erzsébet tájékoztatták a termelőket. 
Varga Attila, a Magvető szerkesztője 
az agrárium általános helyzetét ecse-
telve rámutatott, hogy Szerbiában a 
becslések szerint mintegy 700 ezer 
gazdaság létezik, és ebből 450 ezret 
jegyeztek be, az pedig kétségtelen, 
hogy ez a szám is igen nagy. Egy 
Szerbia méretű országnak ötvenezer 
gazdaság lenne az optimális. Úgy 
tunik, hogy kizárólag ez a cél ve-
zérli az államot, hiszen szemmel 
láthatóan mindent megtesz annak 
érdekében, hogy ellehetetlenítse a 
kisebbeket, többek között azzal is, 
hogy késve fizeti ki a támogatásokat. 
Nem az a baj, hogy a kormányzat a 
birtokok összevonására törekszik, 
hanem az, hogy ugyanakkor nem 
teremt lehetőséget más ágazatokban 

történő elhelyezkedéshez. Köztudott, 
hogy a munkanélküliek többsége 
mezőgazdaságból tengeti életét. Egy 
ilyesfajta politika tartósan nagyon 
komoly szociális gondokat okozhat.
 Az élőújságon részt vett 
Miklós József, a pacséri Micra Kft. 
vezetője, aki szerint jelen pillanatban 
a malactenyésztés kifizetődőnek 
mondható, de ez esetben is az a 
gond, hogy hosszú távon senki 
sem tud tervezni, a kormány a 
mezőgaz-daságot teljes egészében  
átengedte a piac kényekedvének.
 A beszélgetésben szó esett 
arról is, hogy mit érdemes vetni 
az idén a tavaszi kultúrák közül.  
Eszerint egészen biztosan kukori-
cából lesz majd a legtöbb, de a 
legnagyobb hasznot a szója ígéri. E 
növény azonban – mint ismeretes – 
nagyon érzékeny az időjárásra, tehát 
nagy a kockázat. Ezért a termelők 
inkább a napraforgót részesítik 
előnyben. A cukorrépa az utóbbi 
idoben elfogadható jövedelmet  
hozott. Az állattenyésztési ágazat a 
jelek szerint a legkockázatosabb.

A KISGAZDASÁGOK LEÉPITÉSE
Az idén várható a válság mélypontja

aprilmajplus.indd   22 2010. 05. 28.   12:24:21



23

SZÓ-BESZÉD, A KISHEGYESIEK LAPJA

 A minap kaptam egy elekt-
ronikus levelet. Egy továbbküldőset,  
melyben nagyjából ez állt:   
 Egy halmozottan sérült, be-
teg gyerek édesapja mesélte, hogy egy  
alkalommal a fiával a parkban sétáltak, 
ahol gyerekek fociztak. A fia megkér-
dezte tőle, mit gondol, vajon a gyerekek 
bevennék-e őt a csapatba? Az apa, pon-
tosan tudta, hogy a gyerekek többsége 
nem szeretné a fiát a csapatában, viszont 
azt is tudta, hogy gyerekének ez nagyon 
sokat jelentene. Odament tehát az egyik 
focizóhoz és megkérdezte, nem ven-
né-e be a csapatába a fiát. A kérdezett a 
gyerek felé fordult: „Végtére is... miért 
ne, már 4-1-re veszítünk, már teljesen 
mindegy... nemsokára vége a mérkő-
zésnek... jöjjön!“ Az apa átszellemülten 
nézte sugárzó arcú gyerekét, aki boldog 
volt, nagyon boldog, hogy a gyerekek 
befogadták, hogy VÉGRE a többiekkel 
EGYAZON közösségbe tartozhat. A fiút  
befogadó csapat gólt lőtt, majd egy újabb 
ellentámadásból 4-3-ra szépített. A körü-
löttük álló gyerekek és felnőttek egyre 
hangosabban bíztatták a még mindig 
vesztésre álló csapatot, és bekövetkezett 
az, amire pár perccel előbb még senki 
nem számított. Tizenegyes. Igen ám, de 
ki legyen az, aki a büntetőt értékesíti. A 
fiúk összedugták a fejüket, tanakodtak, 

mígnem az egyikük megszólalt: 
 „Adjuk oda NEKI!“ - mutatott 
az új fiúra. A többiek csodálkozva néz-
tek a javaslattevőre, ugyanis pontosan 
tudták, ha az új fiúval rúgatják a bünte-
tőt, elveszítik a meccset, hiszen az új fiú  
még arra sem képes, hogy a labdába be-
lerúgjon, nemhogy a kaput eltalálja, ki-
cselezze az ellenfél kapusát. 
 „Legyen!“ helyeseltek a közön-
ség megrökönyödésére a csapattársak. 
Amikor az ellenfél kapusa meglátta, 
hogy a beteg fiú állt a labda mögé, egy-
ből megértette: a másik csapat tudatosan 
vállalja a vereséget, csak azért, hogy en-
nek a gyereknek legyen egy szép pilla-
nata, ő is döntött: a kapuban az ellentétes 
oldalra fog majd vetődni. Az új fiú ne-
hézkes mozgásával éppen csak megérin-
tette a labdát, és megindult vissza a saját 
térfelére. Az ellenfél játékosai megbabo-
názottan álltak. „Fuss! Fuss a labda után, 
és rúgd kapura!“ kiáltotta valaki a nézők 
közül, az új fiú visszafordult, a nézők 
egyre hangosabban biztatták: „Fuss!“ A 
fiú a bíztatásból erőt kapott, soha ilyen 
sebesen még nem futott, mint ott, abban 
a pillanatban. A labda már az alapvonal 
közvetlen közelében volt, amikor utol-
érte. Utolsó erejével a kapuba gurította. 
„Brávó!“ kiabáltak a csapattársak, „brá-
vó“ kiabáltak a nézők. A fiút hősként 

ünnepelték,és mégcsak a csapat győ-
zelmébe sem került, hogy társai a be-
teg fiúnak egy szép napot szerezzenek.  
Hogy a továbbküldős levélben leírtak 
megtörténtek-e vagy sem, nem tudom. 
De azt igen, hogy akár meg is történhe-
tett volna, vagy megtörténhetne. 
 Tényleg szeretném hinni, hogy 
ilyesmi akár mifelénk is megtörténhet, 
mert, ha jól belegondolunk, mindany-
nyian egy kicsit „mások” vagyunk, 
akit valakik elfogadnak olyannak,  
amilyen, mások pedig nem…
 Néha jó ilyen pozitív példákról 
is olvasni.
 Nemcsak arról, hogy „valakik” 
rongálják a parkban felállított hintákat, 
elgörbítik az útjelző táblákat, csator-
nákat, vagy arról, hogy alig három óra 
leforgása alatt tűntek el a községhá-
za előtt lévő virágos betonvályúkból a  
Kis-Kommunál által ültetett virágok…
 Másról sem hallunk naponta, 
mint erőszakos, obszcén, közönséges 
viselkedésekről, tragédiákról, amikről 
azt gondoljuk, minket nem érintenek,  
velünk nem történhetnek meg.  
Pedig dehogynem! 
 Gandhi gondolatával kezdtem 
az írásomat, az ő soraival is zárom: „Mi 
magunk legyünk az a változás, amelyet 
látni szeretnénk a világban.”

AMI KIBUGGYAN BELŐLEM...

AZ EMBERI JOGI KÖZPONT AJÁNDÉKA 
ISKOLÁNKNAK

 A szenttamási székhelyű Em-
beri Jogi Központ legújabb kiadvá-
nyából (Történetek a magyarság múlt-
jából) 150 darabot adományozott a  
kishegyesi iskolának. A kiadvány a 
magyarság mondavilágát dolgozza fel, 
de egyben kifestőkönyv is, mert min-
den monda mellé társul egy vonalrajz. 
A könyvet Andróczky Csaba és Kiss 
Rudolf írta és szerkesztette, a vonalraj-
zokat pedig ifj. Osztrenkovity József 
készítette. 
   A kiadvány főleg az általános 
iskolák 3. és 4. osztályos tanulóinak 
készült, de a közeljövőben napvilágot l 
át a kötet második változata is, amely 

a felsős diákokkal szeretné megismer-
tetni őseink történetét. A kötet szer-
kesztői oktatási rendszerünk hiányos-
ságaira szerették volna felhívni a 
figyelmet, mivel azonosságunk és 
kulturális örökségünk megőrzésének 
egyik pillére: történelmünk ismerete. A 
diákok e könyv segítségével játékosan 
elsajátíthatják a magyar múlt históri-
áját, megismerkedhet ló mondájával 
vagy Emese álmával. A hézagpótló 
könyv 13 történetet dolgoz fel. 2000 
példányt készítettek a könyvből, me-
lyet díjmentesen igényelhetünk a szer-
vezettől a következő e-mail címen: 
ejk@humanrightscenter.net

 Az Emberi Jogi Központ töb-
bek között a délvidéki magyarságot 
érintő jogsértések felkutatásával, elő-
adások és konferenciák szervezésé-
vel, a kétnyelvűség érvényesítésével 
is foglalkozik. A szervezet  munkáját 
2009-ben az Európai Parlament Eu-
rópai Polgár Díjjal jutalmazta. Aki 
bővebben szeretné megismerni a 
szervezet eddigi munkásságát, az a  
www.humanrightscenter.net	 honlap-
címen tájékozódhat. 
Az iskola dolgozói és diákjai ezúton is 
köszönik a könyveket.

Kormos Ferenc

„A különbség a között, amit megteszünk, és amire képesek lennénk, megváltoztathatná a világot.” (Gandhi)

Zsidai Erzsébet
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Közvetlenül a húsvéti ünnepek  
előtt szervezett aktivitásaink:
  - Március 20-án, az iskola 
ebédlőjében Kollár Ilona a tojás-
festés fortélyaira oktatta az érdek-
lődő gyerekeket és felnőtteket.
 - Március utolsó hétvégéjén 
ruha- és lábbeli gyűjtést, illet-
ve osztást szerveztük a volt 
Bata-féle kocsma épületében.  

 Szeptember 21. – Aranyeső vers- és 
prózamondó verseny döntő, Kishegyes, hét 
felkészített gyerek, díjazottak: Papp Viktor 2. 
hely, Bojko Andrej 3. hely, Papp Ágnes 2. hely, 
Paróczi Elvira 3. hely, Lénárt Tícián 1. hely, Papp 
Orsolya 2. hely
 Október 10. –  I. Cérna Miklós 
mesemondó verseny, Hegyesi Mesenapok, 
Oromhegyes, Papp Viktor
 Október 31. – Záporka tanulásban 
akadályozottak vers- és prózamondó találkozója, 
Goda Krisztián 3. díj, kishegyesi felsős kisegítő 
tagozatok lányainak verses-táncos előadása
 November 21.-22. – Dudás Kálmán vers- 
és prózamondó találkozó, 6 felkészített gyerek, 
4 továbbjutó, Kancsár Larissa különdíj, Hajvert 
Ákos felkészítői díj
 Január 30. – Ötágú síp üzenete vers- 
és prózamondó találkozó, Eger, 2 felkészített 
gyerek, Kancsár Larissa különdíj
 Február 24. – Országos vers- és 
prózamondó verseny községi döntője 4 
felkészített gyerek, Lénárt Tícián 2.hely,  
Kancsár Larissa 3. hely
 Március 13. – Anyám Fekete Rózsa 
vers- és prózamondó találkozó elődöntője, 
Bácsfeketegy, 4 felkészített gyerek, Kancsár 
Larissa továbbjutó
 Április  10. – Arcok Üveg Mögött 
Műfordítások Vers- és Prózamondó Versenye, 
 2 felkészített gyerek, Kancsár Larissa 3. díj
 Április  29 – Május 2. – Anyám Fekete 
Rózsa középdöntő, döntő, Veresegyház, Kancsár 
Larissa 3. helyezett
 Május 8. – Általános Iskolások 
Művészeti Vetélkedője, Szabadka,  
2 felkészített gyerek, Lénárt Tícián (7-8 
korosztály) prózamondás 1. díj, Paróczi Elvira  
versmondás (5-6 korosztály) 1. díj 
 Május 10.-11. – Falusi Krónika Vers- és 
Prózamondó Találkozó, Keszthely, 1 felkészített 
gyerek, Papp Viktor  kiválóan  minősült

 Az idei iskolaévben 32 
alsós és felsős diák vett részt 
különböző vers- és prózamondó 
versenyeken. Már az iskolakezdés 
első hónapjában felszaporodott 
a tennivaló. Harminckét gyerek 
jelentkezett az községi Aranyeső 
vers- és prózamondó verseny iskolai 
elődöntőjére, amelyről heten jutottak 
be a döntőbe. A szeptember mara-
dék része további felkészüléssel telt, 
hiszen a következő hónapban két 
hasonló jellegű rendezvény várta 
iskolánk tanulóit. Az oromhegyesi I. 
Cérna Miklós mesemondó találkozó 
és a bácsfeketehegyi Záporka vers-  
és prózamondó találkozó. Az utóbbit, 
tanulásban akadályozott gyermekek 
és fiatalok részére szervezték meg. 
E találkozó záróműsorán intéz-
ményünk kisegítő tagozatos lányai 
léphettek fel egy verses-táncos 
összeállításban. Novemberre már 
egészen belejöttünk a verselésbe. 
A bácsfeketehegyi Dudás Kálmán  
Vers- és Prózamondó Találkozóra 
hat felsős diák érkezett iskolánkból. 
Közülük négyen jutottak a döntőbe, 
és egy tanuló különdíjat kapott.
 Januárban, egy rövid, 
szünidei pihenőtől feltöltődve két 
kishegyesi fiatal leány eljutott az 
Egerben megrendezett Ötágú síp 
üzenete elnevezésű találkozóra, 
ahol egy különdíjat ismét sikerült 
bezsebelnünk. Februárban az Orszá-
gos vers- és prózamondó verseny 
községi döntőjén négy felsősünk 
szállt ringbe a továbbjutásért, 
közülük két helyezettet és egy 
továbbjutót jegyezhet ez a döntő. 
Tavaszodott, és ahogy rügyeztek 

a fák, úgy kaptunk lehetőséget  
újabb és újabb megmérettetésre.  
Az Anyám Fekete Rózsa 
Nemzetközi Vers- és Prózamondó 
Találkozó bácsfeketehegyi elődön-
tőjén ugyancsak négyen indultak 
iskolánkból, közülük egy versmon-
dó jutott tovább Veresegyházra, 
a rendezvény döntőjére, ahol az 
ifjúsági kategória harmadik díját 
érdemelte ki. Áprilisban, a Költészet 
Napja előtt az Arcok Üveg Mögött 
elnevezésű Műfordítások Vers- és 
Prózamondó Versenyén két di-
ákunkból egy, harmadik díjban 
részesült. Néhány hete tartották meg 
Szabadkán az Általános Iskolások 
Művészeti Vetélkedőjét, ahol két 
versmondó műhelyes diákunk egy-
egy első díjat kapott vers-, valamint 
prózamondás kategóriában. A 
legutóbbi találkozót is sikerként 
éltük meg, ugyanis a Keszthelyen 
megszervezett Falusi Krónika című 
vers- és prózamondó találkozón 
egy alsós diákunk kiváló minősítést 
kapott a 3.- 4.-esek csoportjában, s 
ezzel kiváló krónikássá minősült.
 Az Ady Endre Kísérleti 
Általános Iskola versműhelye a teljes 
tanév alatt működött. A kitartó és 
dolgos diákok hat helyszínre jutottak 
el: Oromhegyesre, több ízben 
Bácsfeketehegyre, Szabadkára, 
valamint Magyarországon belül 
Egerbe, Veresegyházra és Keszt-
helyre. Tizenhat díj, helyezés, mi-
nősítés a sok-sok megmérettetés 
eredménye. A tanév nem volt fukar 
velünk. Becsüljük meg.

Hajvert Ákos

 - Tagjaink 56 egyedül élő, idős 
embernek vittek süteménycsomagot. 
A süteményeket a Női Fórum tagjai 
a kishegyesi Nyugdíjas Otthon 
konyháján készítették.
 Köszönjük az iskolának, 
Paróczi Pálnak és családjának, valamint 
a Nyugdíjas Egyesületnek, hogy a 
fenti tevékenységeink lebonyolítására 
helyiséget biztosítottak.
 

 Az április 17-re tervezett 
bálat a csekély érdeklődés miatt 
lemondtuk. 
Ezúton kérünk elnézést azoktól, akik 
azzal a szándékkal vásároltak jegyet, 
hogy egy kellemes áprilisi estét 
töltenek el a Nyugdíjas Otthonban, a 
Calypso zenekar társaságában. 

A NŐK KISHEGYESI FÓRUMÁNAK HÍREI

EREDMÉNYEK A VERSFELKÉSZÍTŐ MŰHELY 
2009/2010. ÉVI MÉRLEGE

aprilmajplus.indd   24 2010. 05. 28.   12:24:22



25

SZÓ-BESZÉD, A KISHEGYESIEK LAPJA

Diákjaink ismét bizonyították tudá-
sukat és tehetségüket.

Versenyeredmények:
 2010. március 3-án a községi 
kémia versenyen a következő ered-
mény született: Kőműves Noémi (7.a) 
és Papp Orsolya (8.a) első, Petrás 
Tibor (7.c) és Éter Gréta (8.a) második 
helyezést értek el.

 A 2010. március 6-án 
megrendezett községi matematika 
versenyen Miljković Zoran (6.a) és 
Bakorek Attila (7.c) első helyezést, 
László Andor (7.c) második helyezést, 
Kovács Viktor pedig harmadik 
helyezést értek el. Ugyanezen a napon 
tartották a községi szerb anyanyelvi 
versenyt is, ahol Mitrović Jelena 
harmadik helyezett lett.

 Egy hónappal ezelőtt megérkezett az iskolába 
Ljubo Rajković, a Területi Tűzoltó Egységek parancs-
noka. Megkérdezte, hogy mit csinálnánk abban az  
esetben, ha háromszor szólalna meg az iskola csengője. 
Szégyen, nem szégyen, nem tudtam a helyes választ. És 
hiszem azt, hogy más sem.  Javaslatára „lejátszottuk”, 

hogy tűz van az iskolában, 
és hogyan is menekítenénk  
ki a gyerekeket, dolgozó-
kat, kinek mi a feladata 
tűzriadó esetén. Nem is 
tudtam elképzelni, hogy 
lehet 300 embernek 50 
másodperc alatt elhagynia 

az iskolát. De sikerült. Április 22-én a délelőtti és a 
délutáni váltásban is érkezett a szirénázó rendőrautó és 
két tűzoltókocsi. A titkos akcióról nem tudtak a hivatá-
sos tűzoltók, sem a gyerekek. Mindkét váltásban 6 diák 
elrejtőzött az iskolában. A sikeres mentési akció után a 
gyerekek beülhettek a rendőr- és tűzoltóautóba, olthattak 
tüzet, kipróbálhatták a szirénákat, a vízágyút, és nagy 
örömükre még engem is megbilincselhettek... Szeretnénk 
megköszönni a tűzoltóknak a szakszerű hozzáállásukat, 
 a türelmüket, és tudjuk, hogy mindig számíthatunk 
rájuk.  
 Hasznosnak bizonyult a bemutató, de reméljük, 
„élesben” nem kerül sor ilyesmire... 

 Vajdaság csapatbajnoki címével tértek haza 
április 10-én a szabadkai Spartacus színeiben versenyző 
kishegyesi és bácsfeketehegyi kis birkózók, a legfiatalabb  
korosztály az 1997 és 1999 között születettek.
 – Eredményes volt az idényünk, s azt is el kell 
mondani, hogy a gyerekek rendszeresen jártak edzésekre 
Kishegyesen és Bácsfeketehegyen is. Mint ismeretes, 
a szabadkai Spartacus színeiben versenyzünk, és 
anyaegyesületünk hálás is nekünk azért, hogy utánpótlást 
biztosítunk számukra. Ebből a 40-45 gyerekből sokan 
kerülnek Szabadkára a középiskolákba, és ők rendszerint 
a szabadkai egyesületben folytatják pályafutásukat. Így 
már vannak vajdasági bajnokaink, és tavaly Fehér Áron, 
aki szintén közülünk került ki, országos bajnok lett 
súlycsoportjában – hallottuk Sebők Ferenc edzőtől. Lódi 
Miklós vezetőségi tag azt hangsúlyozta, hogy a pénzügyi 
nehézségek ellenére sikerült rendszeres edzéseket tartani, 
s mint mondta, a legfontosabb az egyesület számára, hogy 
a fiataloknak ingyenes legyen az edzés, hogy sikeres 
szerepléseik csakis szorgalmukon és tehetségükön múljon.

 2010. március 13-án a községi 
magyar versenyen Toldi Blanka és 
Burik Evelyna első, Bánszki Dániel, 
Patyerek Réka, László Andor és Vojtér 
Emese második, Nyírádi Léna és 
Gere Szilvia harmadik, Csőke Márk  
pedig negyedik helyezést értek el. 

 2010. március 15-én 
Aranđelovacon a Nemzetközi Zenei 
Fesztiválon Dudás Virág Ervin 
(hegedű) maximális 100 ponttal 1.díjat 
nyert. Paroci Dominik (harmonika) 2. 
díjas lett. 
 Dudás Virág Ervin (7.a) 
Belgrádban a köztársasági versenyen 
szintén 1. díjat nyert, és ő lett a kategó-
riája legjobbja! 

 Gratulálunk minden versenyen 
résztvevő diáknak! Büszkék vagyunk 
rájuk!
 2010. március 26-án tanulóink 
a Petőfi Irodalmi Múzeum mozgó 
kiállítását tekinthették meg. 

 2010. április elsején Bolondos 
napot tartottunk. A felsősök Ki mit tud? 
vetélkedőn vettek részt, az alsósok pedig 
stafétajátékokat játszottak. 

 A tavaszi szünet április 2-tól 
11-ig tartott. Diákjaink kipihenten kezd-
hették az utolsó negyedévet.

 2010. április 12-én és 13-án is-
kolánkba összesen 63 elsős íratkozott be. 
A szakszolgálat április 19-én kezdte az 
ovisok felmérését.

ISKOLAHÍREK

TŰZRIADÓ AZ ISKOLÁBAN
BIRKÓZÁS

Molnár Márta
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 2010.04.24-én, szombaton, a 
kishegyesi Ifjúsági Iroda szervezésében, 
megtartották az I. Két keréken a községen 
át elnevezésű kerékpártúrát  a Föld napja 
alkalmából. A 38 km táv megtételére 60 
általános iskolás és 10 felnőtt vállalkozott. 
 Kishegyesről indulva Szeghe-
gyen át Bácsfeketehegyre érkeztek a 
bringázók, ahol csatlakozott hozzájuk 
a bácsfeketehegyi általános iskolások  
egy csoportja.
 A Föld napja, egy jó apropó arra, 
hogy a helyiekkel is megismertessük, és 
megmutassuk nekik, mi az, ami körül 
vesz  bennünket. Melyek azok az értéke-
ink, amelyre vigyázni kell, és amelyek 
enyészetén változtatni sohasem késő.
 Ezért a kerékpártúra útvona-
la érintette a bácsfeketehegyi „Small 
Steps” d.o.o. ipari parkot, a szeghegyi 
szeméttelepet, a Pecze-kastély romjait, 

a kishegyesi vasútállomást, a Kaszálót, 
a Welker-tavat. Végállomás a  Hegyalja 
utca lösszfalainak árnyékában volt, 
ahol a túrázókat izzó parázs várta 
szalonnasütésre. 
 Az útvonal megtervezésénél a 
magisztrális út elkerülése, illetve annak 
minimális használata volt a legfőbb 
szempont. Kanyarogtunk a kishegyesi 
II. Rákóczi Ferenc, Kert, Kossuth Lajos, 
Hegyalja utcákban, a szeghegyi Đura 
Petrović, Jovana Tomašević, Stanka 
Martinovića utcákban, a bácsfeketehegyi 
Temető, Vasút, Testvériség, Nikola 
Đurković és Hős utcákban és a Becsei úton. 
Megnéztek bennünket a bácsfeketehegyi 
piacosok és a hangzavarra kikukucs-
kálók.
 Sándor István, az Ifjúsági Iroda 
önkéntese elmondta, hogy a jövőben 
is lesznek ilyen és ehhez hasonló 
kerékpártúrák, mindig más útvonalon, 
sőt terveznek egyszerre több útvonalat, 
rövidebb és hosszabb távokat is. 

magamat is – , akik most látták először 
a romokat. A valóság sokkal szomo-
rúbb és egyben felemelőbb képet fest 
bármely fényképnél. A jövője pedig 
még szomorúbb lesz, mert egyszer csak 
eltűnnek a falai is, és egyedül csak a 
gesztenyefa fog ott árválkodni.
 Reményeink szerint és 
természetesen a látottakból ítélve, 
nem ez lesz a sorsa a régi majálisok 
színhelyének, a Welker-tónak, hisz a 
bővítési és tisztítási munkálatok már 
megkezdődtek. Kotrógépekkel mélyí-
tik, és szélesítik a tavat, igyekezve 
visszaadni azt a polgároknak. A kör-
nyékén lévő nyárfást pedig, az idén, 
több száz új facsemetével bővítették. 
Hogy a kerékpártúránkkal a nap 
végére elértük-e célunkat? Bizton  
állíthatom, igen. 
 Letekertünk 38 km-t olyan 
útvonalakon, melyeket még a helyiek 
sem igazán ismernek, láttuk ami 
új és korszerű, amin változtatni 
kell, és tudjuk, mit kell megtartani 
a jövőnek. Nekünk pont elég, hogy  
a gyerekek tudják. 
 Köszönet a résztvevőknek, a 
koordinátoroknak: Fekete Helgának, 
Sándor Istvánnak, az önkéntes non-
stop bringázóknak, Tóth Andornak, 
Csabai Norbertnek, Dávid Donáldnak, 
akik az úton bíztatták, és támogatták a 
kisebbeket, biztosították az útvonalat 
és azoknak a tanároknak, akik felügye-
lete alatt zajlott a kerékpártúra. Köszö-
net Bíró Ákosnak, aki lehetővé tette, 
hogy mindenki jóllakottan, füstösen  
induljon haza a szalonnasütésről. 

 A fokozott elővigyázatos-
ságnak köszönhetően komoly baleset 
nem történt, csupán néhány horzsolás 
és természetesen másnapra mindenki 
izomlázzal küszködött. 

 Mindezek ellenére jól éreztük 
magunkat.
 Az ipari parkban tett látoga-
tásunknál kiderült, hogy a jelenlevők 
közül csak néhányan jártak már arra, 
és igazi látványosságnak bizonyul-
tak a hosszú várakozások után meg-
jelent munkagépek, melyek már az  
új malom alapjait készítik elő. 
A szeghegyi szeméttelep egy volt 
azok a megállók közül, melyre büsz-
kék nem lehetünk, de látnunk kellett, 
milyen helyre szállítják a háztartási 
hulladékainkat, és hogy mennyivel 
kisebbek lennének a halmok, ha a 
komposztálást és a szelektív hul-
ladékgyűjtést a lakosság nagyobb  
része is magáénak érezné. 
 Megállónkat a Pecze-kastély-
nál „Pecze-kastély romjai” megállónak 
neveztük el. Azt hiszem, erről már 
sokan írtak sajnálkozó vagy épp tenni 
akaró szavakat. Nagyon sajnáltam 
azokat a gyerekeket – többek között 

I. KÉT KERÉKEN A KÖZSÉGEN ÁT
Ismerjük meg a múltat, építsük fel a jövőt, ápoljuk tovább a szépet, 

változtassuk meg a csúfat

fekete h.
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