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Újabb utcák kapnak aszfaltburkolatot
Egy hat és fél évvel ezelőtt megnyert pályázat realizálása—A
szeméttelepet a régi vágóhídnál levő hídon keresztül lehet
megközelíteni
A napokban ismét elkezdték egy újabb utca aszfaltozását
Kishegyesen mégpedig a Liget
utcának azt a részét, amely a szeméttelepre vezet. A két évvel ezelőtti aszfaltozási hullámot köve-

tően helyi erőkből kapott kétsávos
betonburkolatot
néhány
kisebb
utca. A hét végén a munkálatokat
munka-társaival megtekintette Csóré

Róbert kishegyesi polgármester.
-Hat, vagy talán hat és
fél éve annak, hogy a község első
ízben nyert pályázatot, amelyet az
utcák aszfaltozására írtak ki. A
szerbiai Nemzeti Beruházási Terv
azonban a nyertes
pályázat ellenére nem
realizálta a projektet.
A szeméttelepre vezető
Liget utcát, a park
körüli utcák egy részét
és a piactér körüli utcák
egy részét terveztük
kiaszfaltozni. A tervet
végül a Tartományi
Nagyberuházási Alap
vállalta át a mintegy
másfél
kilóméternyi
utcaaszfaltozást.
18-án
kaptuk
az
értesítést
a döntésről és másnap meg
is kezdődtek a munkálatok. Szeretném kihangsúlyozni, hogy 2007-

től kezdve minden évben történik
aszfaltozás vagy betonozás, ha nem
is olyan látványos nagyságrendű,
mint 2008 tavaszán. Remélem
hogy ezt az ütemtervet a jövőben
is tartani tudjuk. Kishegyesen
ugyanis még 15 utcának nincs szilárd
útburkolata— nyilatkozta Csóré
Róbert polgármester.
A
kivitelező
Vojput
szakemberei
szerint
egy-egy
útszakasz kiépítése egy hetet vesz
igénybe, vagyis a tervek szerint
a munkálatokat október közepére
fejezik be. Sokan érdeklődtek afelől,
hogy hogyan lehet eljutni az út
elkészültéig a szeméttelepre, hiszen
sokan megkezdték az őszi ház körüli nagytakarítást. Mint megtudtuk
a Liget utca leaszfaltozásáig a
szeméttelepet az eddig lezárt régi
vágóhíd melletti hídon keresztül
közelíthetik meg.

KÖZVITÁN A RÉSZLETES TERV
A Moholra és Adára vezető műút kiépítéséről
Augusztus végéig tart a moholi
út kiépítésének részletes tervéről
szervezett
általános
vita.
A
tervbizottság szeptember 1-én tart
nyílt ülést a kishegyesi képviselőtestület
nagy
tanácstermében,
és összegzi a vitában elhangzott
észrevételeket, megjegyzéseket. A
terv véglegesítésének folyamatában
a következő lépés a képviselőtestület döntése, majd ezt követően a
minisztériumi jóváhagyás.
A terv csak akkor tekinthető
véglegesnek, miután mindez lezajlik. Csak utána kezdődhet meg az
érintett szántóterületek felvásárlása,
vagy más néven kisajátítása.
Az útépítés a tervjavaslat szerint
nem kevesebb, mint 186 parcellát
érint az úgynevezett Kisvasút dűlő mindkét oldalán. Az út ugyanis
csak a Hármasút csomópontig

követi a mostani moholi út vonalát,
a csomópontnál áttér a Kisvasút
dűlő vonalára, s ezen megy végig.
Kishegyes északi részén kapcsolódik
az egykori nemzetközi úthoz. A
Hármasúttól az autóúti felüljárón át,
a község határáig, az út állami földek
között vezet, ezért ezek esetében
nem lesz szükség expropriációra,
csak át kell minősíteni az útépítéshez szükséges területet szántóföldből
építkezési területté, és ki kell majd
vonni a bérbe adott területekből is. A
Kisvasút dűlő esetében a kisajátításra
egyrészt azért van szükség, mert a
dűlőút nem elég széles egy regionális
műút kiépítésére. A másik ok, hogy
a Hármasútnál a meglevő dűlőút
vonalát követve, két kilencven fokos
kanyart kellett volna beiktatni, ami
kivitelezhetetlen. Itt tehát az útvonal
egy enyhe S kanyarulattal tér rá az
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egykori keskeny nyomtávú vasút útvonalára. A Hármasút közelében a
felsoroltak miatt nagyobb területeket
kell kisajátítani, a legtöbb esetben
tizenkettőtől tizenhét métert kell
elvenni – az út érdekében – a meglevő
szántóföldekből.
Az út esetében Kishegyes,
továbbá a többi érintett község is
kérte annak regionálissá minősítését.
Ez azt jelentené, hogy a beruházó
az állam vagy az általa megbízott
szervezet lenne. Kiépítése nemcsak
Kishegyes számára biztosítana közvetlen kapcsolódást az autóúthoz,
hanem Ada és Kúla számára is a
legközelebbi csatlakozási lehetőséget
jelentené. A tervezett út a Kúla–
Kishegyes–Ada–Nagykikinda
útvonal, nemzetközi vonatkozásban
pedig az Eszék és Temesvár közötti
legrövidebb út részét képezi majd.
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Felemás aratási eredmények
A minőségre nem aratás előtt kell hivatkozni
Az árpa aratása befejeződött,
és búzát sem igen lehet már találni
a kishegyesi, a bácsfeketehegyi és
a szeghegyi határban. Búzát
3882 hektáron, árpát 1288
hektáron termesztettek, tavaszi
árpával és zabbal együttesen
mintegy 200 hektárt vetettek
be. A hozamok – ahogyan Bácsi
Gábor községi gazdasági és
mezőgazdasági
osztályvezető
fogalmaz – a közepestől egy
kicsit gyengébbek.
– Árpából átlagban 3,7
tonna termett hektáronként. E
kultúra esetében tapasztaltuk
leginkább a megdőlést, ami a
szemek aszalodását eredményezte. A búza hozama még nem
végleges, számításaink szerint 4 tonna feletti, azzal, hogy hihetetlenül
nagy különbségek vannak: a bácsfeketehegyi birtokon például egyes
parcellákon a hozam meghaladta a 6
tonnát is, de voltak olyan parcellák is
a községben, amelyeken alig termett 3
tonna. Azt kell ismét mondani, hogy
aki teljes argotechnikát alkalmazott,
talajelemzést végzett, annak az idén
is megvolt a hektáronkénti 5,5–6
tonnás hozama. Ha tehát lenne pénzük
a földműveseknek, az átlag lehetne
5 tonnán felüli is. Ezért lenne szükség a területalapú támogatásra, hogy

legyen mit befektetniük vetéskor. Az a végsőkig ki vannak szolgáltatva a
államnak ez szerintem megtérülne piaci spelulációknak. Az agrotechnika
és a termelőknek is jól jönne, mert feladata az időjárási viszontagságok
ellensúlyozása, a piaci kilengések
ellensúlyozása
viszont az állam feladata
lenne. Például azzal, ha
megoldódna végre a közraktározás kérdése, és a
termelő nem kényszerülne
azonnal eladni a termést,
csak akkor amikor már
kialakul a végleges ár. A
másik sokat emlegetett
dolog a termés minősége.
A feldolgozók erre való
Fotó: Lakatos János hivatkozása
képmutató,
mert utána egyszer sem a
nyilvánvaló, hogy 5 tonnán aluli ho- minőség alapján fizetnek. Ha valaki
zam nem kifizetődő – mondta Bácsi valóban minőséget akar, annak a vetés
Gábor.
előtt kell megmondania, milyen óhaAz idén is ugyanolyan helyzet jai, elvárásai vannak. Akkor a termelő
volt a búza árával kapcsolatban, mint a is tudná, hogy milyen fajtát vessen,
korábbi években.
milyen agrotechnikát alkalmazzon,
– Minden évben aratás előtt de ehhez hozzátartozna az is, hogy
megkezdődik a propaganda, hogy túl pontosan megmondják a felvásárlási
sok a búza, ilyen meg olyan betegségek árat – nyilatkozta az osztályvezető.
támadták meg, rossz a minősége...
A szakember szerint lehet,
Persze mindez azért történik, hogy hogy a folyamatos bizonytalanság
minél alacsonyabb legyen a fel- miatt őszre sokan elállnak a búza
vásárlási ár. Az idén is először 8,5–9 vetésétől, viszont kérdés, hogy mi
dinárt kínáltak, most meg egyesek már mást vessenek, hiszen sűrű vetésre a
13–15 dinárt is adnának érte. Ebben vetésforgó miatt is szükség van.
az a legrosszabb, hogy a termelők

Kölcsönösen hasznos együttműködés
Kishegyesi és topolyai vállalkozókkal
vállalati
vezetőkkel
folytattak megbeszélést szerdán este
az Olasz-Szerb Gazdasági Kamara
képviselői: Pietro Vacchiano, főtitkár, Alessandro Bonnesi, az
igazgató bizottság tagja valamint
Oliver Lepori, a kamara tagja. A
megbeszélésen az olasz vendégeket
Bácsi Gábor üdvözölte rámutatván,
hogy a kishegyesi községben számos sikeres vállakozó van, akik
szívesen
lépnének
kölcsönösen
hasznos
együttműködésre
olasz
partnerekkel. A község nevében

Pál Károly üdvözölte a gazdasági
szakembereket, rámutatván a község
kínálta lehetőségekre elsősorban az
ipari parkban történő beruházásokra.
Pietro Vacchiano főtitkár bemutatva
az olasz-szerb kamarát elmondta,
hogy az olasz gyárak és vállakozások
igen nagy számban vannak jelen
Szerbiában és számuk a jövőben
várhatóan tovább fog növekedni. A
kamara természetesen segítséget
tud nyújtani abban hogy megfelelő partnereket tudjanak találni az
itteni vállakozók. Ennek érdekében
a kamara a belgrádi irodán kívül
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még két irodát működtet Cacakon és
Valjevoban, de hamarosan még két
iroda nyílik, egy Dél Szerbiában egy
pedig Újvidéken. A bemutatkozásokat követő beszélgetésből kiderült,
hogy a községben több cégnek is
vannak olasz partnerei, sokan pedig
olasz berendezéseket felszereléseket használnak és elégedettek is
velük. Az olasz vendégek külön
érdeklődést tanúsítottak a község
specialitásai , a meggyből készült
termékek, a mézbor és a kecskehúsból
készült termékek iránt.
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Elismerés az ifjúság támogatásáért
2010. augusztus 11-én, az ifjúsági
világnap (augusztus 12-e) előestéjén, a belgrádi Cvijeta Zuzorić kiállítási csarnokban,
ünnepélyes keretek között átadták a Građanske
inicijative (Polgári Kezdeményezés) szervezet,
az Ifjúsági és Sportminisztérium, valamint
az Önkormányzati Minisztérium elismeréseit
azoknak a tömegtájékoztatási szerveknek,
községeknek és városoknak, amelyek a
legtöbbet tették az ifjúság érvényesüléséért
közösségükben.

községek képviselőit, valamint
Snežana Samardžić Marković
ifjúsági és sportminisztert,
Duško Radakovićot, az önkormányzati minisztérium államtitkárát és Miljenko Deretát,
az elismeréseket odaítélő zsűri
elnökét. Azanjac kiemelte,
hogy az elmúlt néhány évben
Szerbia-szerte nem kevesebb,
mint 107 ifjúsági iroda nyílt,
és ezeknek tevékenysége mára
már érezhető is. Snežana
Samardžić Marković miniszter
arra hívta fel a figyelmet,
hogy az ENSZ a következő
évet a fiatalok évének hirdette
meg, ezért a 2011-es évben
még többet kell majd tenniük
az országoknak és kisebb
tájegységeknek a fiatalokért.
Duško Radaković államtitkár
rámutatott, hogy a minisztéA szervező nevében Tanja Azanjac, a rium a maga részéről támoGrađanske inicijative koordinátora üdvözölte a gatta és a jövőben is támogatni

fogja azokat az önkormányzatokat,
amelyek külön figyelmet szentelnek a
fiatalság problémáinak megoldására,
elképzeléseinek érvényesítésére. Miljenko Dereta, a bírálóbizottság elnöke arra
utalt, hogy a zsűri az első fordulóban
azonnal és egyhangúlag hozta meg
döntését, ami természetesen azt jelenti,
hogy az elismerésekre való jogosultság
minden esetben nyilvánvaló volt.
A bizottság döntése alapján a
médiumok közül elismerésben részesült
az Oko nevű ifjúsági portál, a bujanovaci
ifjúsági műsor, az SZRTV, az Újvidéki
Rádió, a Rádió 21, a nagybecskereki
rádió és az obrenovaci ifjúsági internetes
portál. A fődíjat ebben a kategóriában
az utóbbi intézmény kapta. A községek
közül Vajdaságból elismerésben részesült Kishegyes, Szabadka, Zombor,
Mitrovica és Pancsova. A győztes az
egyik kategóriában Zaječar, a másikban
Loznica lett. A Kishegyesnek odaítélt
elismerést Csóré Róbert polgármester
és ifj. Juhász Bálint ifjúsági megbízott
vették át.

BUDAPESTI ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ
Budapest XVI. kerülete jóvoltából és a kishegyesi suli által újra
megjutalmazták öt napos kirándulással a versenyen résztvevő diákokat.
Izgatottan vártam az utazást.
Idén harmadszor részesülök ebben
a jutalomban, húgom Ági pedig másodszor. Nem lehet megunni, mert
mindig újabb programok várnak
ránk. Vezetőink Magó F. Emese
történelem tanárnő és Sípos Verbászi
Valéria tanítónő voltak. Hétfőn reggel
autókkal szállítottak át bennünket
szüleink a topolyai vasútállomásra.
A Keleti pályaudvaron Tünde, a
budapesti idegenvezetőnk várt bennünket. Néhányunknak kedves ismerőse az előző kirándulásokból. Első
nap terepszemle következett, majd
berendezkedtünk a takaros, kis faházikókba. Helyreráztuk magunkat,
majd következhetett a mozizás a
plázában. A 3D-s film nagy élmény
volt a csapatnak. Másnap a Dunán
hajókáztunk Visegrádig. A vízről

csodálhattuk a Parlamentet, a Lánchidat
és Budapest más nevezetességeit. Majd
következett egy igazi hegymászó túra
egészen a Fellegvárig. Kemény izomlázat
okozott szinte mindenkinek, de a látvány
miatt megérte. Harmadnapra már fáradtnak
tűnt a társaság. Reggeli után bevásárlás a
túrákra, majd irány az úticél. Megnéztük a
Hősök terét, a Szerb Nagykövetséget. A nap
hátralevő részében az állatkertben jártunk.
Csütörtökön Eger felé vettük az irányt. Elénk
tárult Gárdonyi Géza regényének színhelye.
Átéléssel figyeltük Dobó István várát,
Bornemissza Gergő tüzes kerekét. Szinte
láttam magam előtt a regényben lejátszódó
eseményeket. Kimenőt kaptunk a városba,
és akinek volt bátorsága, ,,megmászhatta” a
Minarettet, és átélhette a müezi munkáját.
Pénteken nagy móka várt ránk. A Pascal
fürdő igazi felfrissülés volt a nagy túrák
után. Mindenki önfeledten lubickolhatott.
Este volt a kirándulás fénypontja a Szent
István ünnepség, tűzijátékkal egybekötve.
Felemelő érzés volt az anyaországgal ünnepelni, és együtt énekelni velük a magyar
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himnuszt. Az utcabálon szinte
mindenki táncra perdült, és
éjfélig mulattunk. Szombaton
elérkezett a hazautazás napja.
Minden jónak hamar vége
szakad.
Belekóstolhattunk
kicsit a városi életbe. Megtapasztalhattuk a rohanó közlekedést, a nyüzsgést.
Jómagam és a kiránduló diákok nevében szeretnék köszönetet mondani
tanárainknak és azoknak, akik
lehetővé tették mindezt számunkra.
U.I.: Szerintem megéri
jó diáknak lenni!
Papp Orsolya

SZÓ-BESZÉD, A KISHEGYESIEK LAPJA

”Eltolódnak” a dűlőutak
Eddig tizenöt kilóméternyi dűlőutat hoztak rendbe a Kishegyesi
határban, őszre még ennyit tesznek rendbe
Az állami földek bérletéből származó bevétel kizárólag
céleszközként használható fel,
és a törvény azt is előírta, hogy
mire. Ezek szerint felhasználható
a határban levő utak építésére,
karbantartására, komaszáció lebonyolítására,
jégvédelemre...
A kishegyesi községben az idén
már felhasználták a pénz egy
részét: a dűlőutak karbantartására
és
a
jégvédelmi
szolgálat
működtetésére.
– Az idén tavasszal ebből
a pénzből mintegy 15 kilométernyi dűlőutat tettünk rendbe, őszre
az eddig megmunkált utakat még egyszer szeretnénk
feljavítani, és újabb, legalább tizenöt kilométernyi dűlőutat rendbe tenni.
Természetesen az a cél,
hogy jövőre folytathassuk
a munkát, esetleg komolyabb munkálatokba is
belekezdhessünk. Ha egyik
évben nem tudjuk felhasználni az állami földek
bérletéből származó teljes
bevételt, megtehetjük azt a
következő évben is, vagyis
akár fel is tudjuk halmozni a
pénzeszközeinket – mondta Csóré
Róbert polgármester.
Az idei első munkálatok

egy adott helyen milyen megoldás
alkalmazható, vízgyűjtő árkot kell-e
ásni az út mellé, vagy esetleg magát
az utat kell feltölteni – nyilatkozta a
polgármester.
A költségvetési terv szerint
a község erre a célra 65 millió dinárt
költhet, de mint Csóré Róbert kifejtette, a bérletekből nem folyt be a
tervezett összeg. A végső adatok majd
csak őszre tudhatók meg.
– A befolyó pénz nyilvánvalóan kevesebb lesz. Az sem lenne baj,
ha mindet nem tudnánk elkölteni,
hisz, mivel szigorúan céleszközökről
van szó, így azok átvihetők a következő
évre. Felhalmozhatók, és ugyanerre
a célra vagy akár nagyobb
beruházásokra is használhatók.
Tudni kell továbbá, hogy a pénz
egy része a jégvédelmi szolgálat
fenntartására is fordítható, s mi
ezt is tettük. A község területén
öt kilövőállomás van, kettő
Kishegyesen, kettő Szeghegyen
és egy Bácsfeketehegyen. Az
állandó ügyeletre fél éven át tíz
embert alkalmazunk, részben
minisztériumi
támogatással.
Ezenkívül szükség volt a tízhúsz éves épületek felújítására
és körülkerítésére is. Az idén több
alkalommal
is vizsgázniuk kellett.
vagy hóolvadáskor keletkező felesleges
Eddig
jól
végezték
munkájukat –
vizet. Természetesen a szakemberek, a
hallottuk
Csóré
Róberttől.
mérnökök fogják megmondani, hogy egymegkezdésekor
mindjárt
nyilvánvalóvá vált, hogy a dűlőutak sok helyütt
,,eltolódtak”, vagy ,,elvándoroltak” a
kataszterben megjelölt helyükről.
– Valóban nagy gondot jelent az
utak ,,eltolódása”. Többnyire az történik,
hogy az úton közlekedők – eső után, sáros
időben – a lapályosabb részeken, vagy egyik
vagy a másik oldalról kerülik ki a pocsolyát, s ily módon az út is áttevődik az általuk
használt vonalra. Az egyik esetben például
az út nem kevesebb, mint huszonöt méterre
tolódott el az egyik szomszéd számlájára.
Őszre és jövőre ezért az egyik legfontosabb feladatunk az lesz, hogy a lapályos
részeken elvezessük a hirtelen lezúduló,

Sportbarátságból testvértelepülési
megállapodás
Testvértelepülési
kapcsolatokról szóló megállapodást írt alá
július 3-án Kulcsár István, Örkény
város alpolgármestere és Szűgyi
István, a kishegyesi helyi közösség
tanácsának alelnöke. A megállapodást a polgármesterek aláírásukkal a
hónap végén véglegesítik Örkényben.
A helyi közösség tanácsának
díszülésén ifj. Juhász Bálint elnök
a tanács tagjait és a vendégeket

üdvözölve kiemelte, hogy tíz évvel ezelőtt
alapozták meg a ma már szép hagyománynak örvendő sportkapcsolatokat, s mindkét
részről olyan álláspont született, hogy ezeket
a két település között testvérvárosi rangra kell
emelni. Alkalmi beszédében Kulcsár István
alpolgármester kiemelte, hogy a megállapodás a sokéves sportbarátság megerősítése,
s mindkét részről arra a megállapításra
jutottak, hogy tovább kell lépni, az
együttműködést ki kell terjeszteni más
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területekre, a kultúrára, az
iskolák jó viszonyaira, a
gazdaságra és természetesen
az egyik legfontosabbra, a
személyes kapcsolatokra, arra, hogy a családok vegyék fel
a kapcsolatot egymással. Mint
mondta, sok kis kapocsra van
szükség arra, hogy sikeres
legyen a távolságok leküzdése.
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A FALUGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL
Vajon mi is itt nálunk, a mi
községünkben a falugondnoki szolgálat szerepe?
Gondolom, többen vannak,
akiben felsejlik mit is fedhet ez az
elnevezés, ismerik a Magyarországon
már jól működő falu-és tanyagondnoki
szolgálatot, de azért szükségét érezem
annak, hogy most így, a szolgálat
indulásakor pár szóban bemutassam
miről is van szó.
Igen, valami hasonlót jelent,
mint a határ másik oldalán, de attól több
mindenben eltérő. Például abban is,
hogy az efajta szolgáltatás a községünkben a már működő házi betegápolási
szolgálathoz és házi segítőszolgálathoz szorosan fog kapcsolódni, hiszen
a falugondnoki szolgálat a fő cél
itt is, mint az említett két szociális
szolgáltatásban, hogy a hatvanöt
évnél idősebb, illetve a különféle
betegség miatt mozgásképtelenné vált
embereket hozzásegíteni, hogy minőségibb életet éljenek.
A falugondnoki szolgálat ötlete
cseppet sem új keletű. A Kecskeméten
székelő Falugondnokok Duna-Tiszaközi Egyesülete, a Kishegyesi Helyi
Közösség, valamint a Nők Kishegyesi Fóruma 2008. áprilisában Kishegyesen egy tanácskozást szervezett,
me-lyen a magyarországi egyesület
a falu- és tanyagondnoki szolgálat
Bács-Kiskun megyei gyakorlatának
tapasztalatairól
tartott
előadást
szerbiai minisztériumi képviselőknek,
szerbiai településvezetőknek, civil
szervezeteknek.

A Női Fórum, valamint a
kecskeméti Egyesület a tanácskozás
kiértékelése
után
folytatta
az
együttműködést. A magyarországi
tapasztalatok alapján, a Női Fórum és
a Községi Önkormányzat szociális
védelmi stratégiai terv egyik fő
célkitűzésével összhangban – mely
szerint a községben az egyik legfőbb
feladat az idősek helyzetének javítása
– egy projektumot dolgozott ki Új
szociális szolgálat – A falugondnoki
szolgálat Kishegyes község területén
– címmel, melyet a partnerségben a
belgrádi Helyi Kezdeményezéseket
Támogató
Balkán
Alapítvánnyal
partnerségben (BCIF) a hollandiai
székhelyű
CNF
(Co-operating
Netherlands Foundations, Vajdaság
AT Szociálpolitikai és Demográfiai
Titkársága támogat. A Női Fórum partnere ebben a pályázatban Kishegyes
önkormányzata mellett a Szabadkai
Egyházmegye Caritasa.
A kishegyesi önkormányzat és
a Női Fórum legfontosabb célkitűzése,
hogy a most induló szolgálattal a
falugondnok könnyítsen a hatvanöt
évnél idősebb, illetve a különféle betegség miatt mozgásképtelenné vált
emberek életén.
A szolgáltatás indulásakor a
Női Fórum a felhasználóval szerződést
köt, amiben pontosítsák, hogy az
adott esetben a falugondnok milyen
munkafeladatokat vállal. Lehet az
kisebb ház körüli munka, nyáron
fűnyírás, télen hóeltakarítás, tüzelő
előkészítése, a beteg szállítása, az
egészségügyi biztosítással kapcsolatos

teendők végzése stb.
Tehát, ami a legfontosabb: a
falugondnok szolgáltatásait a szerződés
megkötése után és az abba foglaltakkal
összhangban lehet igénybe venni.
A
hozzájárulás
összege
(participáció) függ a felhasználó bevételétől. A 8 ezer dinár alatti bevétellel
rendelkező felhasználó nem fizet
hozzájárulást.
A projektumot a hollandiai
CNF 19.808 euróval, Kishegyes
Község 10.656 euróval, Vajdaság
AT Szociálpolitikai és Demográfiai
Titkársága pedig 200.000 dinárral
támogatja.
A kapott támogatás egy évre
biztosítja a szolgálat működését, valamint lehetővé teszi egy gépjármű
vásárlását.
Jelen pillanatban a 11 jelöltből kiválasztott Szűcs István 16
felhasználónál látja el a falugondnoki feladatokat. A projekten belül
az egészségügyi nővér, a házi
segítőszolgálat, valamint a falugondnok
munkáját
Kocsis
Margit
koordinálja.
A Női Fórum szeretne minél
több önkéntest bekapcsolni ebbe a
munkába, természetesen mivel a projektum az egész községre kiterjed –
az egész község területéről, ezért kéri
mindazokat, akik éreznek magukban
késztetést az ilyenfajta volontőr munkára, jelentkezzenek!
Mivel a szolgálat még csak július
közepén indult, az első tapasztalatokról egy soron következő Szó-Beszédben tudunk majd beszámolni.
Zsidai Erzsébet

BÚCSÚVASÁRNAP KISHEGYESEN
A búcsú Szent Anna napján,
július 26-án van Kishegyesen, s ezen
a napon tartották az ünnepi szentmisét
is, amelyet a környékbeli papok többsége, valamint az újmisés fiatal papok
együtt celebráltak. A hagyományos
búcsút vasárnap tartották, ennek
elmaradhatatlan tartozéka az egy
kirakodóvásár felhozatalával vetekedő bazár az iskola mellett és a
piactéren. A Petőfi Sándor Művelődési
Egyesületnek köszönhetően a búcsúvasárnapi hagyományok részévé vált
a vasárnap esti templomkoncert, amelyet húsz éve szerveznek meg minden

évben, megszakítás nélkül. Az esti
hangverseny vendége a református
egyház bácskossuthfalvi vegyeskórusa
volt, amelyet Beke Edit vezetett, de
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fellépett a helybeli Ady Endre Kísérleti
Általános Iskola kórusa, továbbá a
Szent Anna Kórus Bulatović Gabriella
vezetésével, a Dombos Kamarazenekar
Gál József vezetésével, Csőke Márk és
Tóth András szólisták, zongorán Linka
László kísért. A műsoron középkori
szerzők művei, a klasszikusok közül
Bach, Schubert, Händel, valamint
magyar szerzők művei szerepeltek.
A hangverseny a Himnusz eléneklésével zárult. A koncert végén Brasnyó
Ferenc plébános köszönetet mon
dott a résztvevőknek.
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A kisérletezéssel nem hagyunk fel
A fesztivál a jó hangulatról szól és csak ráadás,
ha az művészeti élményt is nyújt
Az idei, jubileumi, sorrendben
tizedik Dombos Fest a „best of”
jelzőt viselte, ami arra utalt, hogy egy
kicsit retrospektív lesz. Elsősorban
azokra a műsorokra műsorszámokra,
művészekre összpontosít, akik az
elmúlt tíz évben emlékezetes produkciót mutattak be a fesztiválon. Ez
a cél jórészt meg is valósult, hiszen
ismét hallhatták a látogatók Lajkó

Félixet, a Muzsikás, a Tükrös és Téka
együtteseket, Rúzsa Magdit és Hobot
(azzal, hogy Hobo korábban nem járt
még ezen a fesztiválon). Ezúttal is
felvonultak a hazai magyar népzene
legismertebb együttesei is. A kezdés
ismét a hangulatot megalapozó Boban
és Marko Marković zenekart illette
meg, a befejezés pedig Dresch Mihályt
és csapatát.
Ifj. Horváth Lászlóval, a fesztivál művészeti vezetőjével a jubileumi
rendezvénysorozatról és a beharangozott változásokról beszélgettünk.
Szeretnénk hallani hogyan
értékeli a művészeti vezető a műsorokat, kiket emelne ki , sikerült-e
megvalósítani a „best of”-ot?
- Kétségkívül jó hangulatú
volt az idei fesztivál, amelyhez még
a „Hegyalja legendája” alcímet is
hozzárendeltük. Ez teljesült is. Persze
voltak most is olyan vendégeink,
akik először jöttek hozzánk. Például
Rókusfalvyék, de ugyanígy Hobo is, aki
külön gratulált nekünk, mint mondta,
emlékezetes marad számára a fesztivál
is és a helyszín is. Mindig individuális

dolog, hogy kit emel ki az ember,
ki tetszett neki legjobban. Nekem
személy szerint a borkultúra bevonása
és népszerűsítése volt kiemelkedő.
Rambo Amadeus is így vélekedett.
Nagyon jó volt az irodalmi rész és
a Campus, az építészek találkozója
sem volt, mondjuk rosszabb, mint a
korábbiak. Telitalálatnak bizonyult a
templomkoncertek
megszervezése,
sokan igényeltek
már
korábban is egy meghittebb
környezetet egyes koncertek
esetében. Ezt a gyakorlatot
nagyon szeretnénk folytatni. Egy ötös skálán én legalább négyest adnék az idei
fesztiválnak.
Összegezve
úgy gondolom, hogy jók
voltak a műsorok, kielégítő
a
látogatottság,
neves
művészek léptek fel, és
támogatták ötleteinket elképzeléseinket.
Apropó támogatás! Nagyon
kevés fesztivál tudna megélni támogatás
nélkül, de most a gazdasági válság
idején a közösségek még szűkebbre
szabják az adakozást. Mi a helyzet a
Dombos Fest háza táján?
- Jelenleg az a helyzet, hogy
a támogatásoknak a fele még nem
érkezett meg. A korábbi években is
volt e téren „csúszás”, egy-két hónapot
mindig késtek a befizetésekkel, most
még csak „mozgolódást” sem tapasztalunk, vagyis semmi jele annak, hogy
hamarosan megkapjuk az odaítélt
eszközöket. A jelenlegi kormányzás
által működtetett támogatási rendszer
szerintem nyilvánvaló diszkrimináció,
de akkor legalább ne lennének hangzatos
kijelentések. Milošević idejében legalább tudtuk, hogy hanyadán állunk
a hatalommal. A fesztiválok nem
szervezhetők piaci alapon, a támogatás
pedig attól függ, hogy ki milyen
pályázatot ír ki. Remélem, hogy talán
az év végéig megkapjuk a pénzt.
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A fesztivál kezdete előtt
egyik interjújában úgy fogalmazott,
hogy nézzék az idei rendezvényeket, mert a jövőben akár komoly
változások is lesznek, vagyis az
elkövetkező tíz fesztivál nem lesz
olyan, mint az előző tíz volt. Milyen
változtatásokra gondolt?
- A változások is a támogatások függvénye, sokminden függ
attól, átalakul-e a magyar támogatási
rendszer és attól is, hogy a Magyar
Nemzeti Tanács hogyan viszonyul
ehhez. A demokrata vezetésnek már
sajnos nemigen hiszünk, mindent
megigértek azután semmit sem adtak.
Fontos lenne, ha az MNT sem szorítkozna kizárólag a leghagyományosabb
rendezvényekre.
Terveznek-e koncepcióváltást?
- A fesztiválnak meggyőződésem szerint a jó hangulatról kell
szólnia, s ha ehhez művészeti élmény
is társul, akkor az a rendezvény révbe ért.
Természetesen figyelemmel kí-sérjük a
többi fesztivált is, és az a tapasztalat,
hogy túlnyomó többségük három-négy
napos, egyedül a kapolcsi Művészetek
Völgye tíz napos. Már korábban is
beszélgettünk arról, hogy koncentrálni
kellene a műsorokat. A jelenlegi három
hétvége luxusnak tű-nik. Valószínűleg
nagyon bírálnának, ha egy hétvégére
szűkítenénk a Dom-bos Festet. Talán a
kapolcsi példa a legjobb. Az az érzésem
ugyanis, az emberek úgy vannak vele,
hogy egy évben egy-két kultúrhatás
elegendő. Ezek szerint tehát két hétvége
elegendő lenne ennek a fesztiválnak
is, akár a kapolcsinak. Jó lenne persze
egyszer megszondáztatni az embereket,
hogy mit gondolnak ők a fesztiválról, ez
nagy segítséget jelentene számunkra.
Az azonban biztosra vehető, hogy
továbbra sem ununk bele a kisérletezésekbe, mindig készen leszünk az
újításokra.
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Emlékszem - löszfal
cipőpertlije volt a Martens-bakancsában. Amikor lejöttek, már
mindketten punkok voltak, a punk
megtérítette a szkinhedet.

Nem emlékszem a Dombos
Fest első megnyitójára, mert ott
sem voltam. Akkor még számtalan
helyszínen zajlott a fesztivál, így
a Mozi kocsmában is. Ahol annyi
volt a légy, hogy az egyik pesti író
elnevezte falunkat Kislegyesnek. A
másik költő meg azt mondta, száznál
több verset egy költő se írjon. A
harmadik beszólt: lakott településen
pedig ötvennél többet ne.
Szerintem megnyitóból sem
kell túl sok.
A többire sem emlékszem,
mert általában ilyen szavak, kifejezések fordultak elő: nagyon
örülök, löszfal, megtisztelő, de jó
itt, szórakozást, löszfal, ez a falu,
zenekarok, löszfal, büszkeség, jövőre
is, vajdasági magyar, a kultúra, a
művészet, ez egy csoda, löszfal,
szavazzanak, megmaradás, löszfal,
támogatni, helyszín, csodálatos,
löszfal, üdvözlöm, egybegyűlteket,
löszfal.

Emlékszem, hogy a polgármester, amikor még újonc volt,
s első alkalommal üdvözölte az
egybegyűlteket a csodálatos löszfal
alatt jó szórakozást kívánva, annyira
izgult, hogy a mobiljába írta be a
szöveget, azt tartotta a kezében,
mintha csak egy mobil lenne, s onnan
próbálta leolvasni.

Emlékszem, hogy mindig
elveszítettük a szerb nyelvű megnyitószöveget, amit Góci minden évben
rendületlenül,
igazi
pedagógus
módjára átírt, pedig igen egyszerű
volt: zelimo vam, umetnost, löszfal,
pozdravljamo, Dombos Fest, löszfal.
Még ma sem tudom, a löszfalat
hogyan is mondják szerbül. Talán
lesfalnak, ahogyan a vajkrém is
vajkrem lett szerbül a kilencvenes
években.
Emlékszem, hogy Tolnai
Ottó igen szép s hosszú szöveget
írt a megnyitóra – olvashatják is a
most kiadott Dombos Fest remixben,
megvásárolható a bejáratnál -, de
annyira ideges lett az előtte felszólaló
politikusi megnyitók brutális közhelyeitől, hogy szövegét zakója
zsebébe süllyesztette, s akárha egy
igazi stand up comedysta lenne, még
jobb szöveget mondott, improvizált
annál, mint amilyet írt.
Emlékszem, hogy egyszer
az egyik rendőr kifaggatott, hogy
egyik-másik zenekar – melyek
amúgy világzenét játszottak – nem
játszanak-e véletlenül nacionalista
zenét,
ami
veszélyeztetné
a
közrendet és az állambiztonságot.
És a zenekarok nevét is le kellett
fordítanom, mert angolul voltak.
– Erről jut eszembe, hogy a
vajdasági magyar vőfélytalálkozón
a lakodalmas rock-zenekar nem tudta eljátszani a magyar himnuszt –
ritkán kérik, mondták.
Emlékszem, hogy egyszer
a szervező egy punkot meg egy
szkinhedet küldött fel őrködni a löszfal tetejére, akik abban
különböztek
egymástól,
hogy
egyiknek fekete, másiknak színes
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Emlékszem, hogy a politikusok mindig csötörtek, hogy ők
is felszólalhassanak a megnyitón,
és a közönség végül nagyon ideges
volt, mert a zenekart várták, nem a
társadalmi-közösségi-politikai lelki
fröccsöt, a kortesbeszédeket.

Emlékszem, hogy miközben
a megnyitónapokon egy mappával a kezemben álltam a színpad
mellett, biztatgattam az izguló
megnyitó-embereket, politikusokat
és egyéb nagy embereket, hogy
minden rendben lesz, nem is kell
sokat mondaniuk. Amikor lejöttek
gyöngyöző homlokkal, leizzadva,
mindig megdicsértem őket, hogy
nagyon szépen beszéltek, minden
rendben van.
És tényleg, minden rendben
van: Dombos Fest, löszfal, csodálatos, helyszín, zenekarok, vajdasági
magyar, löszfal, kultúra, Kishegyes,
művészet, üdvözlöm, idén is, löszfal,
jövőre is, tizedik, szeretettel, löszfal,
köszönjük, támogatások, löszfal,
még nem érkeztek meg, löszfal,
megnyitom, löszfal.
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Kovách Ernő, galsai
Galsai Kovách
A vitézek Kováchot szerették alapján konstruált képet. „Kovách
Ernő a Zala volna látni a zászlóalj élén, de a kor- Ernő őrnagyunk alig 24 év körüli
megyei Türjén mány Kölgen Ferencet nevezte ki pa- lehetett, azelőtt a gárdánál szolgált,
született 1825. rancsnoknak, mire ő áttétette magát az magas, karcsú, szőke fiatal ember volt,
s z e p t e m b e r aradi táborkarhoz. Itt azonban kevesell- igen szerény, csendes véralkatú, de
14-én. Iskoláit te a munkát; a csatatérre vágyott s áp- mindenkinek kellemesen imponálni tuPápán, Keszt- rilis 17-én már mint őrnagy tért vissza dó, hivatalában igen szigorú és pontos
helyen,
Kő- zászlóaljához, mely Perczel tábornok egyéniség volt, ki néha pihenő óráiban
szegen, Nagy- vezetése alatt vett részt a Szenttamás egész gyermekiesen eljátszogatott egy
kanizsán végezte, majd a bjelovári körül vívott harcokban. Április 24-én láncon tartott rókájával. Mindenben első
katonai intézetben folytatta tanulmányait, már Kovách vezette a 30. zászlóaljat volt a riadók alkalmával, úgy a hegyesi
s még húsz éves sem volt, mikor 1845. a velencei, május 6-án a tomašovac– támadásnál is ez lehetett az oka, hogy
májusában magyar királyi nemes testőr uzdini, 25-én az óbecsei és július 14- legénységének egy részét – de nem mind
lett hadnagyi ranggal.
én a hegyesi csatákban. Itt azonban egyenként – felkölthette. Nemkülönben
Ott volt Bécsben, a birodalom az osztrákok elfogták és Zimonyba, fel kell említenem azt, hogy Kovách
fővárosában 1848 tavaszán és nyarán, majd Pestre, végre pedig november őrnagyunk bármily exponált helyen
szemtanúja volt az ottani nagyszerű 15-én az aradi várba vitték s 1850. állott elől vagy hátul, a zászlóaljának,
nép-mozgalomnak és az
ha fedezeten, tehát álló
ese-ményeknek, míg szephelyben voltunk, ok nélkül
tember elején az országos
helyéről nem mozdult,
magyar küldöttség megérmint kőszobor állott a
kezett. Ez a magyar teslegsűrűbb golyózáporban
tőrséget felszólította Bécs
órahosszat, mely előtt soha
elhagyására s a szoronnem láttam lehajolni, vagy
gatott haza oltalmára.
félreugorni, mint ahogy az
Erre a felhívásra a
különben szokás volt.”
testőrség – kivéve néSzabadulása
után
hány
horvátországi
hasznosítva
Bjelováron
származású egyént –
szerzett földmérői ismetömegesen
benyújtotta
reteit – előbb Pest megye
lemondását,
odahagyta
főmérnöke mellett lett
Kovách Ernő naplójának kézirata:a Hegyesi csata lapjai
a fényes és kedves
segéd, később – a budai
bécsi életet, huszárjai élén dezertált, március 14-én kötéláltali halálra ítélték. Polytechnikumban 1860-ban letett földés felajánlotta szolgálatait a hazának. Kovách Ernő édesapja közbenjárására mérői vizsga után – almérnök, majd
1848. szeptember 24-én ki is nevezték azonban az uralkodó kegyelmet adott a tiszteletbeli főmérnök (1865). 1868-ig
főhadnagynak a hódmezővásárhelyi halálraítéltnek, az ítéletet várfogságra püspöki uradalmi mérnökként dolgozott
30. honvédzászlóaljhoz (ez a zászlóalj enyhítve, melynek letelte után – a sors Vácott. Karrierjének csúcsát mégsem
majd részt vesz a hegyesi csatában), fintoraként – börtönparancsnokként megyei alkalmazottként érte el, hanem
de egyelőre a pozsonyi városi katonai futott be pályát.
országos
fegyintézeti
elöljáróként.
parancsnoksághoz
osztották
be.
Mivel tizenhat évi bilincses vár- 1868-tól két évig Lipótváron, majd
A parancsnokság megszűnte után fogságra kegyelmezték meg, alkalma két éves váci kitérő után tizenkét éven
november 12-én szolgálattételre jelent- nyílt, hogy az aradi várban rendezze át Illaván volt fegyintézeti igazgató.
kezett Hódmezővásárhelyen, de Aradra és összefoglalja naplójegyzeteit. A Végül visszatért Vácra s újabb kilencévi
utasították, mert a zászlóalj annak 2800 oldalnyi visszaemlékezés, melyet szolgálat után onnan ment nyugdíjba
ostromában vett részt. Másnap már ő fogolyként vetett papírra, s amelyet az 1890-ben, amikor egyúttal a váci ipar- és
is Aradra érkezett s november 16-án Országos Széchényi Könyvtár őriz. Az kereskedelmi hitelintézet igazgatójává
a 3. század századosa és parancsnoka első kötet a testőr korában Bécsben töltött választották.
lett. 215 embere közül csupán 30-nak három esztendőt ismerteti; a második
A váci fegyintézetben máig
volt puskája, egyenruhája pedig csak 6 a szabadságharcban való részvételét ápolják emlékét, márványtáblát is álaltisztnek. Ezt a kaszás csapatot rövid írja le; a harmadik pedig fogságának lítottak neki nemrég.
időn belül ő tette a honvédségnek egyik elbeszélését tartalmazza.
Ezek e száraz történelmi tények,
legjobban fölszerelt századává. Ott volt
A mértéktartás, szerénység de Kovách Ernő alakja irodalmi hőssé
a december 4-ei első, de elhamarkodott és szigorúság kísérte katonai pályáján formálva tovább él. Dédunokája, Gajári
sikertelen rohamban, december 14-én a Kovách Ernőt. Katonatársa, Szárics László elbeszéléséből tudjuk, Jókai
kisszentmiklósi vesztett csatában; kitűnt Bertalan (későbbi zentai főügyész) Mór a családdal jó barátságot ápolt és
február 8-án az aradi utcai harcban s visszaemlékezése a külső szemlélő a dédapáról, Kovách Ernőről mintázta
február 10-én Újaradot ő foglalta vissza nézőpontjából
is
megerősíti
az a Kőszívű ember fiai című regényének
a császáriaktól.
Ernőről (naplójában) saját vallomása meg rokonszenves Baradlay Richárdját.
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EGY SZÁZ ÉVE KIADÁSRA VÁRÓ NAPLÓ
Az aradi vértanúk sorát kellet volna gyarapítania –
Gajáry László, a hegyesi csatában fogságba esett
Kovách Ernő honvédőrnagy dédunokájával
Az 1849 júliusában lezajlott
hegyesi csatáról való idei megemlékezés egy kedves színfoltja volt a
csatában a császáriak
fogságába esett Kovách
Ernő honvédőrnagy két
dédunokájának látogatása a Nyugati temetőben
levő emlékműnél, Guyon
Richárd mellszobrának
leleplezésénél és az emlékcsata eseményein.
A rendezvények
szünetében
Gajáry
Lászlóval beszélgettünk,
de nyugodtan beszélgethettünk volna dr.
Fonda Almerigo Edmondóval, a
család olasz ágának képviselőjével is,
hisz ő is kitűnően beszél magyarul.
A rendezvényeken azonban Gajáry
László vállalta a szereplést, s ezért is
döntöttünk a vele történő beszélgetés
mellett.
Hogyan került kapcsolatba a
hegyesiekkel?
– Az én hegyesi kapcsolataim
csak a közelmúltban kezdődtek.
Egyik nap megszólalt a telefon, és
azt kérdezték tőlem, dédunokája
vagyok-e Kovách Ernőnek? Az igenlő
választ izgalmas közlések követték,
majd több levélváltás is. Csodálattal
tölt el és mélyen meghat dr. Virág
Gábor őszinte és tiszteletet sugárzó
hozzáállása e témakörben. Hasonló

érzés töltött el akkor is, amikor dr.
Ágoston Sándor szabadságharcról
szóló könyvét olvastam, amelyben több
helyen is hivatkozik
dédapánknak az itteni
harcokban
betöltött
szerepére.
A családban hogyan
ápolták
a
dédapa
emlékét?
– Kora ifjúságomtól kezdve emlékszem,
hogy a tárgyi relikviákon kívül sokat
emlegették édesapám
anyai nagyapjának történetét. Felcseperedvén
azután mindent megtettem annak
érdekében, hogy minél jobban megismerjem dédapám életét. Édesapámtól
tudtam meg, hogy a dédapám írta
napló, összesen 5 kötet, 2873 oldalon
az Országos Széchenyi Könyvtárban
van. Ezért aztán minden pesti utam
alkalmával, szabad óráimban kikértem
a kéziratot, olvastam, jegyzeteltem.
Most már számítógépben van a szöveg,
remélem, hamarosan meg is jelenik
majd. Dédapám családja vagyontalan kisnemesi család, amely a nemességet Rudolf királytól kapta 1602-ben.
Ő maga Türjén született, s én igyekeztem eljutni életének minden jelentősebb állomására, Pannonhalmára,
Keszthelyre, Kőszegre, Nagykanizsára,
Bjelovarra, Bécsbe…

A császári testőrség tisztje
volt, de amikor kitört a szabadságharc,
nem habozott belépni a honvédséghez,
félretéve a császárnak tett hűségesküjét.
Perczel Mór hadseregében a 30. honvédzászlóalj parancsnoka volt és
számos délvidéki csatában vett részt,
egészen a kishegyesi csatáig, amikor
is egységeivel elszakadt a fő erőktől és
császári fogságba került. Zimonyban
kezdett raboskodni, majd Pestre és
végül Aradra került, ahol kötél általi
halálra ítélték, és az aradi vértanúkkal
egyszerre kellett volna kivégezni őt
is. Édesapjának a napóleoni háborúkban szerzett érdemeire való tekintettel
mégis megkegyelmeztek neki és a
halálos ítéletet 16 év vasban letöltendő
várfogságra változtatták.
Sikerült-e összegyűjteni a jeles
ős életére vonatkozó adatokat?
– Dédapám eseményekben
gazdag életútját, úgy érzem, még
mindig nem tudtam teljesen feltárni,
és ezért a kutatásokat lehetőségeimhez
mérten tovább folytatom. Gyermekeimnek, unokáimnak és immár dédunokáimnak is gyakran emlegetem a nevét,
egy alkalommal ők is elkísértek váci
sírjához. Legteljesebb megismerését
azonban az fogja szolgálni mindanynyiunk számára, ha könyv formájában
is megjelenik terjedelmes naplója.

Papp Imre

Záróvizsga a tánciskolában
Szépszámú közönség
előtt tartották meg augusztus utolsó hétvégéjén a
tánciskolások számára az
ünnepélyes
záróvizsgát
Kishegyesen. Az idén a
Petőfi Művelődési Egyesület
alapfokú
tánciskolájában
Miló Emília vezetésével húsz
hetedikes és nyolcadikos
diák tanult klasszikus és
standard táncokat. A fellépők tánctudását háromtagú
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szakzsűri értékelte s szavazatuk
alapján a tánckirálynői címet Papp
Orsolya, a tánckirályi címet pedig
Povazsánszki Elek érdemelte ki. A
második helyen végzett Kancsár
Larissa és Dudás Dániel, a harmadikon
pedig Sarnyai Ajnó és Hajagos
Tamás. A közönség szavazatai alapján
megválasztották a bálkirálynőt és
bálkirályt is, ezt a titulust Papp Orsolya
és Hajagos Tamás nyerték el.
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Levél az agyaghadseregből
Ezen a nyáron egy több éve
elfeledett szokást élesztettek újra
hagyományőrzők és hagyományteremtők.
Hosszas meneteléssel, leküzdve a sivatagos környék viszontagságait és egyáltalán az otthon
kényelmének csábítását, sokan útnak
indultak különböző felszereléssel: ki
trak-torral, ki bicajjal, ki családdal,
ki magányosan a vasútállomás szirtje
mutatta ösvényen a Welker-tanya felé.
A testekről patakzó izzadság és

por keveréke az első kiképzési (tűrés) gyakorlat a majdani agyagkatonáknak. Ez a folyékony földalapú
testpáncél a napi áldozatuk a tónak,
amit rituális lefürdéssel mosnak le
magukról, s olvasztanak be a víz illékony formájára. Ezelőtt viszont a

göröngyösre szántott megközelítési
útvonal a soron következő akadály,
ami fékezi a sereget. Áldozatukért
cserébe a sereg hivatalos, ősi vértezetét kapják, mely a tóba lépve a
talpuktól kezdve borítja be testüket.
Így születtünk idén is mi, a
kishegyesi agyagvértesek, kiknek
híre oly messze szállt, hogy messze
földről is útra keltek, még síkvidéki
népek is, hogy akár nagy erőfeszítések árán is eljuthassonak a Welkerhez. Elszánt kitartással megmászták
a kishegyesi dombgyűrűt,
hogy
tiszteletkör üket
leróva később ők is
beléphessenek helyi
agyaghadseregünkbe.
Azért tették ezt oly
sokan és sokfélék,
mert
beleszerettek
hadunk különlegességébe, mégpedig abba, hogy kor, nem,
faj, nemzet határain
átlépve történik a sorozás.
Amikor először megpillantottam a vízvárat, éppen egy osztag
kiképzése folyt. Azóta átállt hozzánk
a topolyai légió egy veteránja, illetve
németalföldi és Tarcal-hegyi katonák
is. Viszont néhány hadi gyakorlat

után feltűnt egy hasonlóan képzett
alakulat, akik a zászló nélküli tavat saját királyságukhoz, Bajsához
akarták csatolni. Hazaszeretetünk
lángra gyúlt, és békeharcot vívtunk
ellenük egy saját, de addig szűz
harcmezőn. Hogy ne adjunk újabb
okot a vitára, miszerint Bajsa vagy
Kishegyes fölött áll-e a Nap a csata
ideje alatt, éjszaka szálltunk harcba,
és arattunk győzelmet a szomszédos
csapatok felett. Látva keserűségüket
és a tó zavaros vizét, a két nép serege
kézfogással és egy diplomáciai közös
fürdéssel megpecsételt közkincsi és
közhasználati döntésben egyezett ki.
Bár a sereg egyre nőtt, legtöbben
őrizetlenül hagyták augusztus derekára állásukat. Ezt tartom okának
legutolsó szolgálatom során talált ork
hordák nyomainak is: vadállati zabálásaik során fennmaradt hulladék a
vízben és a parton is.
Zárszóként,
imádkozok
az agyaghadsereg összes lelkéhez,
hogy ne vessék le egy évre a nyári
páncélt, hanem alkalmanként teljes
harci díszbe öltözve menjenek el
őrjáratra, ezzel szolgálva és védve a
Welker-tavat, hogy be ne temesse, és
újra elfeledetté ne tegye több évre a
lelketlen tivornyázók hada, mely a
miénknél jóval népesebb.
agyg

Ébren tartani az emlékezést
A hegyesi csata évfordulóján, július 14-én arra emlékeztek,
hogy tíz évvel ezelőtt sikeresen befejeződött az emlékmű visszaállítása
a kishegyesi Nyugati temetőben. A
megemlékezés, mint mindig, ezúttal
is a Himnusszal kezdődött, majd id.
Horváth László egykori polgármester,
az
emlékmű
visszaállítására
megalakított
bizottság
elnöke
beszélt a tíz évvel ezelőtti körülményekről, arról, hogy nem kis
bátorság kellett ahhoz, hogy a
miloševići időben a csata 150.
évfordulójára visszaállítsák az egykori emlékművet. Mint mondta,
megnyugtató érzés a bizottság

minden tagja számára, hogy a
megemlékezésekkor
a
fiatalok
adják a műsorokat, ők állnak az
idősebbek mögött. Linka B. Gabriella,
a
Magyar
Nemzeti
Tanács tagja rámutatott,
hogy az emlékmű visszaállítása után a művelődési
egyesület saját feladatának tekintette, hogy a
műsorokkal ébren tartsa
az emlékezés lángját,
hogy az ősök tiszteletét
átadják az utódoknak is.
A
megemlékezés
záró
részében
a
Petőfi
Művelődési
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Egyesület fiataljai adtak alkalmi
műsort, majd a jelen levő testületek és intézmények képviselői
megkoszorúzták az emlékművet.
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A KONYHÁK ÍZEI
A folyamatosan szemerkélő
eső ellenére is több százan vettek részt
július 25-én a kishegyesi Hegyalja
utcában megtartott családi napon,
amelyen a résztvevők megismerkedhettek a község nemzeti konyháinak, a magyar, a montenegrói és
a roma konyhák specialitásaival.
Az ételek elkészültéig a fiatalok
számára alkotóházat szerveztek.
A fiatalok elsajátíthatták a
nemezelés, a fonás, a papírhajtogatás

alapjait. Szintén a fiataloknak tartott
előadást a Tini-Actors kúlai színjátszó
csapat, Németh Ervin Ludas Matyi
című gyermekszíndarabját mutatták
be. Az eső miatt a darabot a Hegyalja
utcai kisszínpad helyett az iskolában
mutatták be, de ez a legkevésbé sem
zavarta sem a lelkes közönséget
sem pedig a szintén olyan lelkes
fiatal színjátszókat. A végén pedig a
Hegyalja utcában mindenki kedvére
kóstolgathatta az elkészült ételeket.

AZ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG MINŐSÉGRE KÖTELEZ
Az épületek jó része piaci, vagy politikai nyomásra készül –
Kivitelezhető-e az emberarcú modernitás? – A Campuson,
az építészek kishegyesi találkozóján elhangzottakról
A vajdasági magyar építészek találkozóján, az ezúttal is
Kishegyesen megtartott Campuson az
idén sem vonakodtak a legidőszerűbb
problémákról szólni. Az idei
vita kiindulópontját elsősorban a
szabadkai építészeti megoldások
képezték, de természetesen nemcsak
egy-egy esetet elemeztek, hanem
szükségszerűen szóltak általánosabb
meglátásokról és gondolkodásmódról
is. A rendezési terv felkiáltójelei
címmel tartotta meg vitaindítóját
Pesti Attila, a nemrég hatályba lépett szabadkai rendezési terv néhány
megoldásáról. Elsősorban a nagyobb

sajtóvisszhangot keltett helyszíneket,
a Népszínházat, a fedett uszodát, a
Zoran Đinđić teret, a Sportcsarnok
bővítését, a Gombkötő és a Papp
Pál utcák romjait és a Fekete Fürdőt
említette. Megállapította, hogy a
rendezési terv nem tiszteli minden

esetben a történelmi városmag
értékeit s ezért azt gyakran a beruházók szabad prédájává teszi. Hozzáfűzte azonban, hogy a telekspekuláció csúnya dolognak tűnik
ugyan, de valójában sok száz éve
ez határozza meg a városképeket.
Hozzászólásában Dömötör
Gábor a Községközi Műemlékvédelmi Intézet munkatársa rámutatott,
hogy műemlékvédelmi szempontból
ez a terv sokkal kedvezőbb, mint
a korábbiak. A médiában említett
kérdések többsége félreértésekből,
vagy az eset ismeretének hiányából
ered. Dr. Hovány Lajos viszont
úgy vélekedett, hogy a fentről
irányított várostervezés sosem
szolgálja a város építését,
sőt romboláshoz vezet és a
végeredmény a történelmi városközpont teljes eltűnését
eredményezheti. A felszólalók
többsége egyetértett abban,
hogy a csekély időbeli eltolódás
ellenére is megállapítható: az új
épületállomány messze elmarad
attól a minőségtől, amelyre a
város építészeti öröksége kötelez.
Ludasi Adél szerint a kulcsszereplő
az igényes megbízói réteg lehetne,
egyelőre azonban nem az. Rámutattak
arra is, hogy a „világ jobbik felében”
a nyilvános pályázatok garantálják a
minőséges épületeket, nálunk ezzel
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szemben kontraszelekció érvényesül,
alkalmasság helyett bennfentességi
alapon születnek a megbízások. Az
építészek foglalkoztak a tervezői
magatartással is, és ezzel kapcsolatban Valkay Zoltán megállapította, hogy a radikálisan modern
épületek valójában elitisták, elvont
jelképrendszerük gátolja a szélesebb
körű befogadást, emellett formai
letisztultságuk rendszerint ridegséget
is kölcsönöz nekik, vagyis hiányzik
belőlük az elfogadáshoz szükséges
melegség. Lehet, hogy a Népszínház
elutasításának is ez az oka. Horváth
László szerint azért nincs egységes
kiállás az építészek körében a történelmi városmagot illetően, mert
egy jelentős réteg nem tud azonosulni
az itt található épületekkel, vagyis
ez az örökség nem része identitásuknak. A felszólalók egyetértettek
abban, hogy egyfajta emberközeli,
emberarcúbb modernitást kellene
kialakítani, a kor nyelvén szólva,
de az itteni épületanyagokat használva beilleszkedni az építészeti
környezetbe is.
A találkozó második napján szakmai előadások hangzottak el egyegy építészeti megoldásról, tervről
és kutatásokról, valamint tárgyaltak
a készülő honlapról is. Befejezésül
közös kiránduláson vettek részt.
Papp Imre
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SZOBORAVATÁS ÉS EMLÉKCSATA
Második alkalommal szervezte
meg az idén a Dombos Fest szervezői
csapata, a kishegyesi helyi közösség
és a Petőfi Sándor Művelődési
Egyesület segítségével a hegyesi csata
évfordulójára az emlékcsatát, a szegedi
hagyományápolók közreműködésével. A
Hegyalja utcában megtartott bemutatót
az idén is több százan tekintették meg.
A hétvégi rendezvények a Zala
Megyei Népművészeti Egyesület tagjainak kézműves bemutatójával kezdődtek.
A fafaragók, mézeskalács készítők,
kovácsok, gölöncsérek, kötélfonók, szövők
csipkeverők munkájának bemutatójára
nemcsak a fiatalok voltak kíváncsiak, a
felnőttek is sokan látogatták a sátraikat
és természetesen a jurtát, amelyet már
több alkalommal is bemutattak a Dombos
Festen. Igen sok érdeklődőt vonzott a
zentai íjászok bemutatója is. A hegyesi
csatáról való megemlékezés még a hét

elején megtörtént, de szombaton is volt
egy koszorúzás a csata emlékművénél.
A hegyesi csatában fogságba esett
galsai Kovách Ernő honvédőrnagy
dédunokái, Gajáry László és Fonda
Amerigo helyezték el dédapjuk, továbbá
Guyon Richárd és az elesett honvédek
iránti tisztelet jeléül koszorújukat az
emlékműnél. Az Aradon raboskodott
őrnagy emlékeiből készített kiállítás nyílt
a Hegyalja utcai kemencekápolnában.
Július 18-án, vasárnap, a
tízórai ünnepi szentmisét követően a
templomkertben felavatták a hegyesi
csata hősének, Guyon Richárd honvédtábornoknak a mellszobrát. Az ünnepségen dr. Zakar Péter, a Csongrád
Megyei Közgyűlés alelnöke, a szobor
felállításának egyik támogatója kiemelte,
hogy a hegyesi csatának az volt a legfontosabb vonatkozása, hogy a magyar
honvédség átvette a kezdeményezést a

császáriakkal szemben. Az ünnepségen
felszólalt ifj. dr. Korhecz Tamás,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke,
kiemelvén, hogy Kishegyes egyik példája
annak, hogy egy kis közösség is lehet
agilis és sikeres. A szobor elkészüléséhez sokan hozzájárultak, ami bizonyítja,
hogy mindig összefogásra van szükség,
és arra is, hogy mindig tisztában
legyünk értékeinkkel. Az egybegyűlteket üdvözölte Gajáry László is, majd
a magyarkanizsai Rákóczi Szövetség
tagjainak alkalmi műsorát követően
ifj. Juhász Bálint, a helyi közösség tanácsának elnöke és ifj. Bíró István, a
szoborpark kialakításának támogatója
leleplezték Guyon szobrát, amelyet
Sinkovits Ede készített. A szoboravatót
követően dr. Virág Gábor helytörténész
megnyitotta a Guyon Richárdról szóló
dokumentumok kiállítását az iskola
galériájában.
Papp Imre

A TÖBB ÉVTIZEDES SZERVEZŐI MUNKÁÉRT
Európa Jövőjéért Díjat kapott dr. Szőke Anna
Két évtizede rendezik meg kétévenként Kecskeméten az Európa Jövője
nevű nemzetközi gyermektalálkozót,
amelynek egyik kitüntetettje dr. Szőke
Anna néprajzkutató, a Vajdasági Magyar
Óvodapedagógusok
Egyesületének
elnöke lett. A július elején átadott
kitüntetésről és a találkozóról kérdeztük
dr. Szőke Annát.
– A találkozót legtöbben
Csiperó néven emlegetik, de nem ez
a neve. A Csiperó a találkozó kabalamadarának a neve. Az idén 26 ország
36 településéről fogadták a kecskemétiek a több mint ezer gyereket és
kísérőiket. Most már nemcsak Európából jöttek vendégek, hanem Japánból,
Koreából, Ausztráliából és Kanadából
is. A találkozóra engem és egyesületünket 1995 óta rendszeresen meghívnak,
és nagyon sok vajdasági település fiataljait küldtük el a rendezvényre.
Kishegyesről két alkalommal küldtünk
csoportot, de mentek Nagykikindáról,
Udvarszállásról, Fejértelepről (Šušara),
Magyarcsernyéről és Újvidékről is.
Hogyan jutottak el a találkozóra először?
– A kishegyesi Petőfi Sándor
Művelődési Egyesület betlehemező csoportjával voltunk 1994 decemberében

Kecskeméten a betlehemes találkozón.
A zárónapon egy bábelőadáson vettünk részt, és amíg az előadáson
voltunk, feltörték a mikrobuszunkat
és mindenünket elloptak. Volt persze
sírás, meg kétségbeesés, mint amilyen
ilyenkor lenni szokott, jött a rendőrség,
kihallgattak bennünket, és három nap
múlva végre jöhettünk haza. A kárt a
HTMH megtérítette, de kaptam egy
levelet Katona László polgármestertől
is, aki elnézést kért a történtekért.
A válaszomban arra kértem, hogy
kárpótlásként hívjon meg bennünket
a III. Európa Jövőjéért Nemzetközi
Gyermektalálkozóra. A találkozó szórólapja ugyanis a betlehemes fesztiválon
került a kezembe. A polgármester eleget
tett kérésünknek és egy évre rá, július
8-a és 12-e , Pipacs néptánccsoportunk
a kecskeméti találkozó vendége volt. El
kell mondjam, hogy ennek a csoportnak
volt a tagja 1995-ben többek között
Rúzsa Magdi, akit az idén felkértek
legyen a Csiperó nagykövete. Nem
szeretnék azonban elfeledkezni azokról a „nagykövetekről” sem, akik
szülőfalujukban fejtenek ki hatalmas
munkát megmaradásunk érdekében,
Kátai Annamáriáról, Kovács Hannáról,
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Mészáros Kurnyák Mártáról, Borsodi
Patyerek Orsolyáról, Barna Harmat
Beátáról, Patyerek Csabáról, Utasi
Péterről. Nagyon büszke vagyok rájuk,
de ugyanígy a nagykikindai vagy
udvarszállási gyerekekre is, akik szintén
vállalják, hogy szülőfalujukban őrzik
tovább nemzeti kultúránkat.
Minden évben hárman részesülnek az Európa Jövőjéért Díjban.
Milyen megindoklással terjesztették fel
erre az elismerésre?
– Az indoklásban többek
között a több évtizedes kulturális szervezői tevékenységemet említik, mint
olyat, aki sokat nyújtott a vajdasági
szórványban élő magyar gyerekeknek
és pedagógusoknak. Őszintén büszke vagyok erre az elismerésre. A rendezvényről természetesen rengeteget
lehetne beszélni, de még egy dolgot
szeretnék elmondani. Mivel nagyszámú
vendéget fogadnak, a találkozóba bekapcsolódtak a környező települések is.
A kishegyesi gyerekek egyik alkalommal Kocséron vendégeskedtek. Ebből
a vendégeskedésből alakult ki azután
a testvértelepülési kapcsolat a falu és
Bácsfeketehegy között.
Papp Imre
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Guyon Richárd
(Bath, 1813. március 31. – Isztambul, 1856. október 11.)
az előző számban közölt cikk folytatása
Guyon élete végéig Kossuth
egyik legkedveltebb és a legbizalmasabb embere volt. Az 1849. október 8-án kelt végrendeletében a
kormányzó őt kérte fel gyermekei
gyámjául, október 28-án pedig a grófot
Vidinben altábornaggyá léptette elő.
Az év hátralevő hónapjait
Bukarestben töltötte, ahonnan – angol
összeköttetéseinél fogva s az angol
konzul
közbenjárásával
szerzett
útlevéllel Isztambulba érkezett, és
felajánlotta szolgálatát a török kormánynak.. Ott eleinte föltételül szabták, hogy a muszlim hitre térjen át;
de ő ezt határozottan megtagadta (bár
vannak történészek, akik ezt kész
tényként kezelik). Az angol követ
közbenjárására azonban a porta elállt e
feltételtől, s megelégedett azzal, hogy
a tábornok keresztyén hitét megtartva török nevet vegyen föl. Hursid
néven (jelentése Nap) mint pasa,
osztálytábornoki
ranggal
lépett
a török hadseregbe. Háború nem lévén, helyparancsnoki szolgálatra
Damaszkuszba irányították.
Közben a forradalom legyőzésével, az osztrákok fogságba
vetették családját és Pozsonyban
elzárva tartották, vagyonukat pedig lefoglalták. Azonban a bécsi
angol követség közbenjárására a
börtönben szenvedő családot már
1850 elején szabadon engedték, majd
az angol befolyásnak köszönhetően
Isztambulba távozhattak.
Guyon – vagy már Hursid
pasa – e szerint családjával: nejével,
egy leányával és két fiával – mehetett
új rendeltetési helyére Damaszkuszba,
ahol egészen 1854-ig, az orosz–török
háború kitöréséig, némely lázadó
tartományok s felkelők ellen vívott
kisebb csatákat kivéve, békében élt.
A krími háború kitörésekor
először reiz-pasának (a táborkar
főnökének) nevezték ki az anatoliai
hadseregbe a szeraszkir mellé, s e
minőségben Erzerum, majd Karsz
védelmének szervezésében nagy része

volt, s jól ismerve a török hadsereg
gyengeségeit, sokat tett kivált az
abban elharapózott fegyelmezetlenség féken tartására. A várvédés
azonban nem az ő tere, ő a rohamok
hőse volt. Különben az európai
diplomácia nem is akarta őszintén,
hogy Karsz soká tartsa magát.
Guyont az angolok titokban
felhívták erre figyelmét, de ő nem
akarta ezt megérteni. Mielőtt még
az oro-szok Karszot körülzárolták
s rendes ostrom alá fogták volna –
nyílt csatát vesztett ellenük, de azt
sem saját hibájából, hanem seregének
s tisztjeinek gyöngesége miatt; ekkor már az iránta való bizalom
ingadozni kezdett. Ehhez járult az

Guyon Richárd sírja (mai állapot)
Isztambulban ellene szőtt ármány,
melynek eredménye az lett, hogy
a fővárosba visszarendelték, de a
krími háborúban szerzett érdemeiért
feridpasává, altábornaggyá léptették elő. Szolgálata, ismét helyőrségi
parancsnokságra szorítkozott. Ilyen
minőségben is általános tiszteletnek
örvendett a fővárosban, s különösen
a díván előtt. A szultán azt kívánta,
hogy minden pénteken ő kísérje,
ünnepélyes díszben, a nagy mecsetbe.
Egy ilyen pénteken, már
díszbe öltözve, hogy a szultánt
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kísérje, egyszerre komoly
rosszullétet
érzett. Előtte
való este társaság
volt
nála, s azon
éjjel a család
több tagján
is hasonló tünetek mutatkoztak, a
jelek kisebb fokú mérgezésre utaltak.
Guyonon magán hasonló tünetek,
csakhogy sokkal nagyobb mértékben,
csak reggel törtek ki. Majdnem
egész bizonyossággal meg lehetett
állapítani, hogy mindazok szenvedtek
e
kórjelekben,
akik
bizonyos
süteményből – mely a tábornok
kedvenc csemegéje volt, s melyet egy,
szolgálatában álló egyén szerzett be
ez alkalommal – csak falatot is ettek.
Azonnal orvos után küldöttek de az –
tudatlanságból-e vagy rosszakaratból
– kolera-jeleket akart megállapítani,
holott a jelek egészen mások voltak s
mérgezésre mutattak. Guyon néhány
órai kínos szenvedés után, 1856.
október 12-én, kilehelte nemes lelkét.
Amint halálhíre a városban
elterjedt,
majdnem
forradalom
ütött ki. Holtestést az angolok
kérték a hatóságoktól; ellenben a
törökök, akiknek legnagyobb része
őt mohamedánnak vélte, s vallásos
rajongással tisztelte, ellenszegültek
és megtagadták kiadatását. Végül
is csak titkon, éjjel lehetett testét
átvinni az angol követség palotájába,
ahonnan keresztyén szertartással temették el a Márvány-tengerre néző
üsküdari (skutari) angol katonai
temetőben, Isztanbul ázsiai részén.
Sírfelirata a következő:
GRÓF GUYON RIKHARD
TÖRÖK TÁBORNOK
FRANKHON IVADÉKA,
ANGOLHON SZÜLÖTTE
MAGYAROK VITÉZE.
dr. Virág Gábor
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KÖSZÖNÖMÉRT, MOSOLYÉRT…

- Micsoda időzítés! – gondoltam
magamban, ugyanis éppen azon a
délutánon, amikor Faragó Jánosékhoz indultam, a topolyai Rádióban
Sípos Etelka, a községi Vöröskereszt
titkára, a Kishegyes községbeni
önkéntes
véradók
legutóbbi
eredményeiről számolt be. Például
arról, hogy június 14-e, az Önkéntes
Véradás Világnapja alkalmából
Belgrádban elismerést vehettek át
a kishegyesi önkéntesek, mert a
lakosság több mint 4,54 százaléka
véradó, és arról, hogy az országos
elismerés után, Egeresi Sándor, a
tartományi képviselőház elnöke is
nyilvános elismerésben részesítette a
kishegyesi véradókat.
Útközben Faragóék háza felé, a Vásártér környékén karikázva,
azon járt az eszem, vajon mit és
hogyan éreznek azok az emberek,
akik készen állnak önkéntesen segíteni, hogy a rászorulóknak mindig
legyen elegendő vér a kórházakban
– hiszen a férfi véradók évente 4
alkalommal a nők 3 alkalommal
adhatnak vért. Kivétel a szeparáció,
amikor a kórházban a hematológián

csak bizonyos komponenseit használják a vérnek.
Amikor felteszem Faragó
Jánosnak ezt a kérdést, csak mosolyog.
Mosolyogva mesél arról,
hogy 18 éves korában a katonaságnál
kezdte, hogy a legközelebbi alkalom
már a 140. véradása lesz, hogy ezt –
ha az egészsége megengedi, túl fogja
szárnyalni, ugyanis a férfiak 65 éves
korukig adhatnak vért. Miközben
őt hallgatom, felesége Mari, kiteszi
elém az 50., a 75. és a 100. alkalomra
kapott érméket, Jani pedig mutatja
azt az újságcikket, ahol a fotón éppen
a polgármestertől veszi át a 100.
alkalomért járó kitüntetést, a katona
könyvét, a véradók könyvét, melyek
hiteles bizonyítékul szolgálnak mindarra, amit a beszélgetésünk során
elmondott.
Amikor arról kérdezem,
volt-e olyan eset, hogy tudván tudja,
az ő vére mentette meg valakinek az
életét, csak ennyit mondott:
- Volt – és szerényen elterelte
a beszélgetésünket más irányba. Mesélt a Soko Banja-i jutalomkirándulásról, arról, hogy itt helyben hogyan
zajlik egy véradás.
- Tudod – mondja, azt nem
szeretem, amikor az ujjamat szúrják,
nem bánom mennyi vért vesznek a
karomból, de az ujjam, az nagyon
érzékeny.
Majd két órát töltöttem náluk,
és még mielőtt Jani a fotó kedvéért odaállt a kapuhoz, a felesége
muskátliperceket szedett a sok

színben pompázó virágokról.
- Ne köszönd – mondja Jani,
mikor indulok – , mert akkor nem
fogják meg!
A muskátli perceket nem is
köszöntem meg.
De mást igen. Mást köszönök.
Hogy sok más társával együtt időrőlidőre odateszi a karját és hagyja,
hogy a verbászi vérátömlesztő állomás dolgozói „megcsapolják”,
hogy anyukámnak, akinek időnként
vérre van szüksége, eddig minden
alkalommal jutott vér a szabadkai
kórház hematológiai osztályán, és
nem nekünk kellett biztosítanunk az
életmentő folyadékot.
Gyakran
elgondolkodom
azokon az embereken, akik egy
„köszönöm”-ért, vagy egy mosolyért
tesznek jó dolgokat másokkal.
Azon, hogy vajon mi ösztönzi az
önkéntes
véradókat,
tűzoltókat,
hogy szabad idejükben, esőben, hóban, kánikulában, emberi életeket,
avagy anyagi javakat mentsenek…
önkéntesen, egy „köszönöm”-ért, egy
mosolyért…
És azokon is, akik az ilyen
embereket és az általuk nyújtott segítséget már csak akkor tudják értékelni, amikor ők maguk szorulnak rá…
Becsüljük meg őket! Az
önkéntes véradókat, tűzoltókat és
mindazokat, akik mögöttük vannak:
szervezőket, hozzátartozókat.
Zsidai Erzsébet

Kölcsönös vendégeskedés

A
kishegyesi
KINCSE
nagycsaládosok egyesületének, a
múlt hónap végén vendégüllátták

a budapesti XVI. kerületi hasonló
szervezetének küldöttségét, amelynek
tagjai természetesen többségében
gyerekek voltak.
- Budapesti vendégeink
három napot töltöttek Kishegyesen.
A Kátai-tanyán szállásoltuk el
őket, de kirándultunk többek között
Adán, Zentán és Szabadkán is.
Harmincöten jöttek autóbusszal,
így volt elegendő hely, hogy
közülünk is tízen-tizenöten mindig
csatlakozhassanak hozzájuk, ezáltal
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szinte állandóan együtt lehettünk.
Ezzel a vendéglátással a XVI. kerületiek vendáglátását viszonoztuk,
hiszen szeptember utolsó hétvégéjén,
a Kertvárosi Vigasságokon mi is
rendszeresen az ő vendégeik vagyunk
– hallottuk Kerepes Árpádtól,
a
Kishegyesi
Nagycsaládosok
Egyesületének elnökétől.
Kishegyes és a XVI.
kerület évek óta hivatalosan is
testvértelepülési kapcsolatban áll
egymással.
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A NŐI FÓRUM HÍREI
Sokéves hagyományainkhoz
híven – július a lángos sütés és a
kemencés finomságok készítésének
jegyében telt. Négy este készítettünk
mákos, diós, illetve lakodalmas
kalácsot a Hegyalja utcában lévő
kemencében, lángost pedig összesen
7 alkalommal sütöttünk.
		***
A tavasszal alakult kézműves
és kézimunkacsoport 18 tagja július
8 – 11 között részt vett Bezdánban
a Vajdasági Kézimunka Kedvelők
Szövetsége által szervezett kiállításon.
A vasárnapi zárónapon a Női
Fórum tagjai kirándulást szerveztek
Bezdánba, ahol a kiállítás mellett
megtekintették a Jelena Etno-házat, a
Novitet-Dunav Szövödét, ahol a híres
bezdáni damasztot szövik, valamint a
katolikus templomot.
		***
Július 24-én szerveztük meg
a szintén hagyományossá vált Családi
Napot, melyen a községünkben
élő nemzetek konyháinak ízvilágát
mutattuk be. Szöllősi Boglárka és

Kollár Ilona pedig alkotóműhelyt
szervezett a gyerekek részére.
Sajnos az eső elmosta a kis színpadra
tervezett gyerekelőadást, de lelkes
gyerekpártolóknak köszönve (akik
a szereplőket, nézőket, autóikkal
a Hegyalja utcából a faluba
fuvarozták) a kúlai Tini-Actors
diákszínjátszó csoport Ludas Matyi
c. előadását a Dombos helyett az
iskola előcsarnokában – rögtönzött
helyszínen (hiszen azt meg éppen
tatarozták) került bemutatásra.
Az előadást a nemzeti ízek kóstolója
követte a Hegyalja utcában.
Köszönet
mindazoknak,
akik
segítettek, hogy az eső ellenére sikeres
rendezvényt tudjunk szervezni.
		***
Augusztus első hétvégéjén
immár harmadik alkalommal vettünk
részt a kecskeméti Falugondnokok
Duna-Tisza Közi Egyesülete által
szervezett kunfehértói Családi Napon.
Tagjaink mellett – tapasztalatszerzés
céljából a találkozón részt vett Szűcs
István is, a községi falugondnok.
		***

Augusztus 20-án a falu több
civil szervezetével, valamint a helyi
közösséggel karöltve szerveztük
meg a Szent István napi sokadalmat.
A gyerekeket a Hegyalja utcában
különféle játékok várták, közelebbről
megismerkedhettek a tűzoltó autóval,
a Vörös kereszt aktivistái, Kurin
Beáta és Fehér György különböző
„sérüléseket”
improvizáltak
a
gyerekeken, és bemutatták, hogyan
kell a sérüléseket ellátni. Végül a
program szalonnasütéssel zárult.
Segítségükért köszönettel tartozunk:
a Maronka Károly Önkéntes
Tűzoltó Egyesületnek, a községi
Vöröskeresztnek,
a
kishegyesi
Helyi
Közösségnek,
az
Alfa
Fűrésztelepnek, a Kis-Komunálnak,
a Sípos Vágóhídnak, a Dombos
Kábeltévének, az újvidéki és a topolyai
Rádiónak, a Magyar Szónak és a
Családi Körnek, illetve a rendezvény
főtámogatójának, Kishegyes Község
Önkormányzatának.

Elsősök névsora
Magyar anyanyelvű tanulók:
1. Bacsó Ervin
2. Bakanics Levente
3. Cékus Zalán
4. Csernik Fábián
5. Csernus Dorottya
6. Csincsák Kevin
7. Dániel Richárd
8. Döme Daniella
9. Dudić Đurđija
10. Dudić Dušica
11. Đulinac Viki
12. Éter Réka
13. Farkas Boglárka
14. Fulajter Fanny
15. Gál József
16. Goda Brigitta
17. Hajas Nikolett
18. Hajdú Hanna
19. Hajdú Vivien
20. Janó Vanda

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Kalauz Katarina
Karna Enikő
Klamár Róbert
Kolompár Ivica
Kormányos Krisztina
Kovács Krisztián
Kovács Michael
Lakatos András
Lakatos Denis
Lakatos Vanessa
László Lilla
Lukács Krisztián
Mészáros Teodor
Nagy Petra
Novaković Samanta
Papp Jázmin
Papp Mercedes Noémi
Papp Sarolta
Papp Tamara
Paróczi Csaba

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
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Paróczi Tamás
Perčić Krisztián
Petri Viktor
Popović Sára
Sipos Vivien
Süli Vivien
Szabados Szilvia
Szilágyi Dávid
Szlancsik Noémi
Szőke Dominik
Szőke Richárd
Szőke Szabolcs
Szvoreny Attila
Tóth Ádám
Vásárhelyi Ádám
Vidák Viktoria
Világos Adrianna
Világos Viktor

Szerb anyanyelvű
tanulók:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Farbaš Lujzijana
Gadžunović Luka
Kukač Fazli
Mihajlović Dejana
Mihajlović Stefan
Nađ Daniel

SZÓ-BESZÉD, A KISHEGYESIEK LAPJA

Kishegyes, a “bolondok falva”
Az internetet nem használók
számára előbb egy alapinformáció,
mi is az a Youtube. Nos, a világhálón látható ez az internetes oldal,
amelyre bárki felteheti az általa
készített videófelvételeket. Ma már
egy videó készítése igen egyszerű:
a legegyszerűbb fényképezőgép és
mobiltelefon is képes erre. Aztán a
többnyire rövid felvételt csak „fel
kell tenni” az internetre, és bárki
a világon láthatja.

Általában rövidebb anyagok
ezek, áltagban 2-5 percesek, igen
sok videoclipp látható-hallható (azaz zene), de számtalan filmet is
felraknak a hívek; gondolom, ezek
java illegális terjesztésnek számít.
Mindenesetre igen érdekes a Youtubeon kalandozni, például számtalan
dokumentumfilmet is megnézhetünk, magyarán a Youtube betöltheti
a televízió szerepét.
Sokan persze arra használják
fel ezt a honlapot, hogy a másokról
titokban készített, őket megalázó
pozícióban láttató felvételeket terjesszék. A jobbik esetben ezek vicces felvételek, egy részük azonban
tényleg megalázó, és éppen olyan
emberekről készültek, akik nemhogy
az internetet nem ismerik, de
alighanem analfabéták. Szegény,
szerencsétlen, iskolázatlan emberek,
akik sok esetben bizonyosan a körülmények áldozatai – rossz helyre

születtek rosszkor, a családjuk nem
nevelte őket, senki sem törődött
velük.
Másfelől tudjuk, minden
falunak megvan a saját falubolondja.
Kishegyes kapcsán persze mindenkinek föltűnhetett, hogy hát nem
egy bolondunk van, no de mégiscsak nagy település a miénk, nem
egy ötszáz lelket számláló kis falu.
Jegyezzük meg, olyan hivatalos
kategória, hogy bolond, nem létezik,
ezért természetesen most neveket
sem fogok említeni – bár nem valószínű, hogy perelnének írásomért, hisz
mondom, nem hogy az internetet és
a Youtube-ot nem ismerik, de a betűket sem, vagyis a Szó-Beszédet sem.
Szóval a mi „bolondjaink”.
Egy nap eszembe ötlött, megné-zem,
mi van a nevezett honlapon Kishegyesről. Mert teljesen természetes,
hogy ha az ember utazni készül, a
Youtube-on is utánanéz, mi lehett
ott, miről nevezetes egy település. Jó
esetben ugyanis ez is egy marketingfórum, a falu népszerűsítéséhez járulhat hozzá.
És noha már magam is tapasztaltam, hogy a megtalálható
felvételek 99 százaléka eszement
baromság,
meglepődtem,
hogy
falunkról-ból is elsősorban ilyen
felvételek találhatók. Akad ugyen egykettő a Dombos Festről, Rúzsa Magdi
is előbukkan, pár archív felvétel is a
diszkóból (a hetvenes évekből), meg
amatőrfelvétel, amely a falut mutatja
be, alapjáraton mégiscsak falunk
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„bolondjai” kerülnek elő. Akiket nyilván heccel a filmkészítő, hogy minél
hülyébbeknek mutathassa be őket.
Nem mondom, akad érdekes
felvétel ... Amikor az egyiküket
láncon felkötik a lábánál fogva és
alátesznek egy fűnyírót (igaz, az
alany önkéntesnek tűnik). Ugyanő
a szexuális életéről is beszámol. A
másik már azt sem tudja, hogy mi az,
amivel felveszik és hová is fog kerülni
a felvétel. Énekeltetik, szívatják,
faggatják, táncoltatják, b...gatják.
A cél természetesen nem az, hogy
dokumentumfilm készüljön falunk
elesett személyeiről, akik aligha
élnek emberhez méltó életet (bár
némelyiknek még így-úgy sikerül),
hanem a másik kiröhögtetése, megalázása ... Nem mondom, hogy a
közéleti személyiségek, politikusok
esetében mondjuk a kritika, a humor
ne lehetne bevethető eszköz, de itt
szó sincs erről ... S felmerül a kérdés,
nem inkább azok a bolondok, akik
azzal szórakoznak, hogy efféle „műalkotásokat” hoznak létre? – s lehet,
ők szorulnának orvosi kezelésre.
Persze mindez ma nem a világ és
Kishegyes legnagyobb problémája, és
meglehet, másutt még több a „bolond”
és az őket megalázó népség. De mivel
talán azok is utánanéznek falunknak az interneten, akik ide óhajtanak
látogatni, jó lenne, ha illetékeseink
gyorsan legyártanának pár normális felvételt is, ami jobb fényben
tünteti fel Kishegyest.
- szhgy -
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