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Jézuska karácsonyfáJa

községnap 2010

 Rosszul sült el a meglepetés. 
Szüleim egész nap arról beszél-
tek, hogy ma hozza a Jézuska a 
karácsonyfát, ám a gyermeki kí-
váncsisággal nem számolva óvatlanak 

voltak, s nekem sikerült rajtakapnom 
a Jézuskát, amint a hátsó bejáraton 
keresztül lopakodik a karácsonyfával 
a kezében. Szavakkal nem lehet leírni 
azt a döbbenetet, zavart és rettenetet, 
ami akkor ébredt bennem, amikor a 
Jézuska mosolygó arcában apámra 
ismertem.

 Kisgyerek voltam, néhány 
éves csak, aki még hitt a felnőttek 
meséjében, hogy a karácsonyfát a 
Jézuska hozza, de vallásilag föl-
világosított emberpalántaként nagya-

nyámtól, aki imádságos asszony volt, 
azt is tudtam már, hogy a Jézuska 
az isten fia maga, ha érteni nem is 
igazán értettem még, hogy mit takar 
ez a mély tisztelettel kimondott szó. 
A gyerek lénye egyetlen módon 
alakíthat ki képet magának az isten vi-  
lágáról: a szülei képét kivetítve rá.

 Az istenkép megromlásához 
mindig az vezet, mondják a 
teológusok, ha a gyerek eltorzulva 
láthatja visszatükröződni az apjában 
és az anyjában azt a lelkében 
hordozott ősképet, akit ő egyedül a 
szülein keresztül képes elképzelni. 
Nem tőlük, vagy nemcsak tőlük, 
hanem mindenekelőtt az élő istentől 
távolodik el ekkor, néha életre 
szólóan, és a világ talán egyetlen 
hiteles istentagadója, Nietzsche 
kifejezésével élve egy halott, nem 
létező istenről alakít ki ekkor képet 
magának, aminek az elutasításával 
felnőtt korában – ha hithű ateista – 
valójában az élő istenhez tér vissza 
úgy, hogy ezzel maga sincs tisztában.
 Vallástudománnyal foglal-
kozva ma már pontosan be tudom 
azonosítani, hogy mi volt az a 
rettenettel és csodálattal vegyes 
sorsfordító érzés, ami akkor uralt 
el, amikor sikerült meglesnem a 
karácsonyfát hozó Jézuskát: ez volt 
életem első szent élménye, ami már 
kisgyerekként rádöbbentett, hogy 
az istent az emberek között, s nem 
a távoli és elérhetetlen égben kell 
keresni.

Sáfrány Attila

Ötvenegy éve ünnepli együtt 
Kishegyes, Szeghegy és 
Bácsfeketehegy november 26-át, 
közégünk születésnapját. 
Az ünnepség, a Községi Képviselő-
testület díszülésével kezdődött 
Pál Károly Elnök vezetésével 
, aki a jelenlevők között üd-
vözölhette: a Magyar Köztársaság 
Főkonzulátusának vezető konzulját, 
Babity Jánost, Dr. Tomislav Stantić-
ot a Tartományi Önkormányzati 
és Községközi együttműködési 
Titkárság titkárát, községünk test-
vértelepüléseinek elöljáróit, meghívott 
önkormányzatok és történelmi egy-
házaink képviselőit, és minden 
jelenlevőt.
Elsőként Babity János vezető konzul 
szólt a vendégekhez és méltatta 

az elmúlt évek magyar-szerb kap-
csolatát. Majd megjegyezte, hogy 
a konzulátus felkészülve várja a 
magyar állampolgársági kérvényeket 
a lakosságtól. 

Dr. Tomislav Stantić titkár, a 
tartományi kormány nevében üd-
vözölte az egybegyűlteket, kifejezte 
elégedettségét Kishegyes község 

pozitív szereplése miatt a titkárság 
által kiírt pályázatokon, valamint 
megjegyezte, hogy községünk az 
egyetlen olyan község, amelynek 
minden beadott pályázatát sikeres-
nek ítélte meg a titkárság. 
Csóré Róbert polgármester, az elmúlt 
év gazdasági, infrastrukturális és 
kulturális változásairól beszélt, mely 
mellé egy képes beszámolót is vetí-
tett az egybegyűlteknek.
Kiemelte községünk legnagyobb 
idei infrastrukturális beruházását, 
az utcák aszfaltozását, a Kishegyes–
Mohol regionális út és a Kúla–
Kishegyes csatorna tervének elkészí-
tését, illetve az első befektető megér- 
kezését az ipari parkba. 

fekete h.
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 A kishegyesi egészégház ven-
dége volt a közelmúltban dr. Zdravko 
Kosjerina tartományi egészségügyi 
titkárhelyettes, aki a dr. Deák Ti-
borral, a kishegyesi egészségház el-
nökével és az intézmény vezetőivel 
folytatott megbeszélését követően 
nyilatkozott lapunknak. Mint mond-
ta, a kishegyesi egészségházban pilla-
natnyilag az a legnagyobb gond, hogy 
nincs elég általános orvos. 
 – Az igazgatóval megállapí-
tottuk, hogy a zavartalan ellátás ér- 
dekében az egészségháznak legalább 
kilenc általános orvosra lenne szük-
sége, jelenleg viszont hét orvosuk 
van, beleértve az éjszakai ügyeletet 
is. Azon leszünk, hogy a miniszté-
rium ésszerűsítési programja Kis-
hegyes esetében tegyen kivételt. Ez 
természetesen magával vonja a tör-
vényben felállított kritériumok alkal-
mazását, vagyis elsősorban azt, hogy 
az orvosok teljesítményének egyik 
követelménye, hogy hányan válasz-
tották őket. Kiemelném: ez azért is 
fontos, mert néhány éven belül ezek 
a dolgozók úgynevezett „családi or-
vosok” lesznek, akik egy-egy család 
minden tagját ellátják majd. A másik 
tényező a receptek kiadása, a harma-
dik a kezelt betegek száma, a negye-
dik pedig a betegségek megelőzését 

szolgáló tanácsadás hatékonysága. 
Ezzel valójában arra szeretnénk fel-
szólítani a kishegyesieket arra, hogy 
válasszanak orvost (ezt eddig csupán 
a biztosítottak 80 szá-
zaléka tette meg), és az 
is jó lenne, ha a veszé-
lyeztetett kategóriákban 
gyakrabban jelentkez-
nének az emberek, még 
akkor is, ha nincsenek 
panaszaik. A nők ese-
tében a legfontosabb 
a mell és a méhnyak 
vizsgálata, a férfiaknál 
pedig a prosztatára és 
a vastagbélre kell foko-
zott mértékben figyelni 
– nyilatkozta lapunknak Kosjerina 
titkárhelyettes.
 Mint kiemelte, a kishegyesi 
egészségház igazgatójával és veze-
tőivel folytatott megbeszélésen fog-
lalkoztak az épületek állapotával  
és az önkormányzat feladataival is.
 – Óriási gond a laboratóri-
umi vizsgálatok költsége, nemcsak 
Kishegyesen, hanem másutt is. Ez 
esetben is az a helyzet, hogy a biz-
tosító által elismert költségek két és 
félszerese az egészségházaké. Nem 
lehet azt mondani, hogy ezekre nincs 
szükség, mégisvan olyan rendelő, 

amelynek az esetében a vizsgálatok 
eredménye 95 százalékban negatív. 
Ezt kell elkerülni. Ezért is tartjuk 
fonosnak, hogy tartományi szinten 

keressünk megoldást a kérdésre. Ilyen 
alapon nagy megtakarításaink lehet- 
nének – mondta Kosjerina.
 A maga részéről dr. Deák 
Tibor, a kishegyesi egészségház igaz-
gatója köszönetet mondott a titkárhe-
lyettesnek a látogatásért, s azért, hogy 
sikerült tárgyalniuk a nyílt kérdések-
ről, elsősorban a kádergondokról, de 
arról is, hogy a leggyakoribb női és 
férfi megbetegedések esetében sincs 
szó általános orvosi vizsgálatról, aki-
ben azonban a betegség bármilyen 
gyanúja felmerül, azon az egészség-
ház elvégzi a szükséges vizsgálato-

 A Szülőföld Alap támogatásának köszön-
hetően megújult a Nyugati temetőben a tizennégy  
stáció és a Golgota.
 A helyi közösség 800.000 Ft támogatást 
kapott a szoborcsoport rekonstrukciójára, ebből a 
pénzből szépült meg az év folyamán a központban  
található Szentháromság-szobor is.
 A helyi közösség tervei között szerepel a te-
metők további rendbetétele, többek között a régi 
sírkövek megmentése, szemetesek felállítása és il-
lemhely kialakítása is. Egyelőre csak az okoz gon-
dot, hogy a temető az egyház tulajdonában van,  
így a beruházásokat nem lehet elkezdeni.

-gg- 

Káderhiány és ésszerűsítés Kishegyesen

Megújult a Kálvária

kat. 
Papp Imre
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BéKésszentandráson jártunK

 Egy ajándék akkor jó, ha 
szívből jön, ha személyes, ha meg-
lepő, és ha évekig tartó maradandó 
élményt jelenthet. Remélem, sikerült 
szívből jövő, személyes, meglepő, 
és évekig maradandó élményt adni 
békésszentandrási barátainknak ün-
nepükön, Szent András napján.
 Rengeteg jó élmény ért. És 
nem csak engem, hanem az egész 
kis különítményt. Megerősítettük a 
testvértelepülési megállapodást. És 
Békésszentandrásnak Simonyifalva 
is testvértelepülése lett. Közös, há-

romoldalú együttműködési megálla-
podásra is sor került... A kis falu is-
kolaigazgató bácsija is jelen volt, jót 
beszélgettünk. 

 3 ajándékkal érkeztünk, mint 
a mesebeli királyfi (idézet Juhász  
Bálinttól, a Helyi Közösség Tanács-
elnökétől). Igaz, útközben nem tud-
tuk eldönteni, ki legyen a küldöttség 

vezetője, ezért mindenkinek jutott 
feladat. Először is vittük a hegyesi 
földet. Itt épp én szerepeltem a fotó-
sok kereszttüzében. Egy emlékhely 
van a faluban, melyet a trianoni ese-
mények 90. évfordulójára adtak át, 
és a nemzeti Összetartozás Emlék-
park elnevezést kapta. Ide szórtam 
a hegyesi földet, melyben őseink,  
az ő őseik is nyugszanak.
 És még mellette ott hagy-
tuk az idézetet is: Barát nélkül nem 

menny a menny sem, s barát nélkül 
mit ér a föld?
 Második ajándékként ér-
kezett a zászló. A hegyesi zászló, 
amiért az előző vezetés nem jött el. 
Az újak meg örömmel fogadták.  
Még egy könnycsepp is kicsordult. 
 A harmadik ajándék meg a 
néptánccsoportunk volt. A Rizgetős 
válogatott társasága megmutatta, 
mit tud. Még ha gond is volt a han-
gosítással, meg zenekaruk sem volt,  
hatalmas tapsot kaptak.
 Mi is megkaptuk kis ajándé-
kaink. A birkapaprikás a helyi postás 
készítésében, a régi ismerős arcok, 
Tünde, Gyöngyi, Juli, mindenki, aki-
ket szeretünk és viszontszeretnek, új 
arcok, Olasz, akit valamiért mindig 
Orosznak hívok (hiába, Magyaror-
szághoz az oroszok jobban kapcso-
lódnak…), a festőművész úr, Lóránt 
János Demeter holland feleségével, 
egy kézfogás, és nem utolsósorban 
az emberi szó, mindennél többet  
jelentett. Isten éltessen Szentandrás! 

Molnár Márta

Aki mostanában egy rasztás skacot meg az anyukáját látta 
egy kamerával és a hozzá tartozó állvánnyal forgolódni 
a kishegyesi színházban, könyvtárban, községházán, 
helyi közösségben, utcán, réten, mezőn, az engem és az  
én anyukámat látta kamerával és az ahhoz tartozó...
 Az történt ugyanis, hogy a helyi média 
(Szó-Beszéd) nagyhatalommá válásának egy újabb 
lépcsőfokára lépett. Nyert a Corvinus Alapítvány 
pályázatán egy videostúdió felszereléséhez elegendő 
pénzt, amit arra használ, hogy megörökítse Kishegyes 
gazdasági, kulturális, politikai és egyéb életének  
fontosabb pillanatait, alakjait, tetteit. 
 Ez a siker a magyarázat a két hónapos hírcsendre 
is, ami a Szó-Beszéd megjelenését illeti, ugyanis ki 
kellett spórolni a pénzt a nyert felszerelésre, merthogy 
utánfinanszírozásos a pályázat költségtérítési módja. 
 Én személy szerint nagyon örülök ennek a 
változásnak, mert már régi terv(em), hogy Kishegyest 
és kishegyesieket filmezzek. Vagy, hogy egyáltalán 
filmezzek valamit, például Kishegyesen. Az már csak 
tovább javítja a helyzetet, hogy a hegyesi operatőrségem 
első perce óta adva vannak a témák, a dokumentálandó 

események: a kamera beszerzésének másnapján volt a 
Rizgetős táncegyüttes 15 éves születésnapi műsora, ahol 
méltóképp felavathattuk az új eszközt. Azóta már részese 
voltam több olyan eseménynek, melyről talán egyébként 
nem szereztem volna tudomást. Vagy ha szereztem 
is volna, nem vettem volna tudomást. Mint például a 
lakossági fórum a kettős állampolgárság könnyített 
megszerzéséről (amibe belegabalyodott egy VMSZ 
beszámoló is) vagy a kishegyesi Nagy Beruházási Alap 
által támogatott objektumok körszemléje (amelyekhez 
vezető utat néhol a lábaink előtt szórták le hangulatos 
kőtörmelékkel). Szóval elmondhatom a felvételeket  
visszanézve, hogy zajlik az élet a faluban.
 E példák viszont már azt az újulást vetítik 
elénk, melyet még példa nélkül előlegeznék meg, hogy 
a felvett események (amikről bizonyíthatom, hogy 
nagyon sokan lemaradtak a falubeliek közül), a Dombos 
TV adásán lesznek megtekinthetők a közeljövőben. 
Erről akkor közlünk pontos részleteket, amikor rea- 
lizálódik a televíziótársasággal az együttműködés.

racka

kaMEra
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 Az utcák aszfaltozását 
természetesen nem kérdőjelezte meg 
senki, de már akkor is hallatszott, 
hogy a vízelvezető árkok felújítása 
legalább olyan odafigyelést igényel, 
mint az útépítés. Mivel ezzel 
teljes egészében tisztában voltak a 
kishegyesi község vezetői is, a nyáron 

tíz munkás közmunkában mintegy 
16 kilométernyi árkot tisztított meg 
és újított fel a Bartók és a Dózsa 
utca egy-egy oldalán, a Babcsányi 
utca és a Moholi út mindkét oldalán, 
a Szivárvány utcában, a Dudás 
Kálmán, a II. Rákóczi Ferenc, a 
Vásártér, a Vasút és a Kossuth utca 
egy-egy szakaszán és természetesen  
a Fő utca mindkét oldalán. 
 Ezek a mélyebben fekvő utcák, 
amelyeknek el kell vezetniük a vizet, 
ezért volt indokolt a munkálatokat 
éppen ezekben az utcákban kezdeni,  
de a nyáron, amikor néhány nap alatt 
több hónapos csapadékmennyiség 
zúdult a falura, nyilván nem 
volt elegendő az eddig elvégzett 
munka, mert a múlt században – a 
csapadékmentes időben – betemetett 
árkok helyén azóta is minden 
alkalommal megáll a víz. Pedig 
emlékezhetnek sokan arra is, hogy a 
határban levő főutak mentén is voltak 
árkok, amelyek összegyűjtötték 
a vizet, hogy az úton közlekedni 
lehessen. A faluban most több úgy-
nevezett kritikus pont van, ahol 
rendszerint összejön a csapadékvíz és 
ezekre a gondokra a helyi közösség is  
próbál megoldást találni.
 – A Kertsor mindkét vége 
problematikus, ugyanígy a Bartók 
utca, a József Attila utca középső 
része, a Csépe Imre utca vége, a Herceg 

János utca közepe… Sok esetben az 
a gond, hogy majd három évtizedig 
nem volt nagyobb csapadék, emiatt 
a komaszáció idején megszűntek 
a községi árkok (magántulajdonná 
váltak) és most persze gond a víz 
elvezetése. Jól jött a tartományi 
mezőgazdasági titkárság pályázata a 

közmunkára és a jövőben is pályáz-
ni fogunk ezekre a munkálatokra. 
Máris pályáztunk éppen ennél a 
titkárságnál a teljes vízelvezetési 
rendszer kidolgozásának tervére, ami 
nem kevesebb, mint 3 millió dinárba 
kerül – mondta ifj. Virág Gábor, a 
kishegyesi helyi közösség titkára.

 Ellátogattunk a Liget utcába 
Máté Péterhez is, aki arra panasz-
kodott, hogy különösen a nyári 
záporok idején jelentett gondot a víz 
elvezetése. Ő is tudja, hogy az utca 
végén annak idején az egyik udvaron 
keresztül vezetett a vízelvezető árok, 
de a komaszáció idején megszűnt. 
Bajukat csak tetézi, hogy az úttest is 
40-50 centiméterrel magasabban van, 
mint az udvarok szintje. A nyáron, 
amikor az emlékezetes zápor lezúdult, 
az ablakon ömlött be hozzájuk a víz. 
Annak idején a magasabban fekvő 
túloldalon ásták ki az árkot. Szerinte 
most az ő oldalukon is ezt kellene 
tenni és természetesen megnyitni az 
egykori községi árkot a Krivaja felé.
 A sajátos domborzati adott-
ságok miatt sajnos sok esetben 
előfordul, hogy az utcák középső része 
alacsonyabban fekszik, ezért esély 
sincs arra, hogy onnan természetes 
úton vezessék el a vizet. Ez esetben, 
mint hallottuk, ugyanazt a megoldást 
kell alkalmazni, mint régen, mély 
árkokba kell gyűjteni a vizet, hogy ne 
veszélyeztesse se a házakat, se más 
tulajdont.

PI

A Kelebia Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
„INTERREG III/A. Magyarország-Szerbia és Montenegró

Határon Átnyúló Együttműködési Program 2004-2006„ keretében beadott 
HUROSCG/06/02 számú pályázata alapján

HIRDETMÉNYT
  tesz közzé.

 Ezen hirdetményben a község központjában felépült megközelítőleg 
bruttó 500 m2 alapterületű parkolóval ellátott impozáns épületünkben, a
 Magyar-szerb Agrárkereskedelmi és Szolgáltató Központban 
Észak-Bácska és Vajdaság területéről szerbiai gazdálkodók és vállalkozók 
számára lehetőséget biztosítunk termelői találkozók, regionális 
termékbemutatók, szakvásárok és konferenciák szervezésére. Lehetőség van  
továbbá irodák állandó bérlésére is.
 A hosszú távú együttműködés reményében, és a partneri kapcsolatok 
erősítése érdekében várjuk jelentkezésüket!

Elérhetőségeink: 
Tel: 003677/454-201, Fax:003677/454-249
E-mail:kelebiahiv@t-online.hu
Postacím: 6423 Kelebia, Ady Endre utca 114., Magyarország

a száraz éveK után esős időszaK
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MagÓ  JELEna
(1953-2010)

Búcsúzunk…

Drága Jelena, kedves Zozi,

 hogy egészen megérts 
bennünket, minket, akik-
kel életed nagy részét töl-
tötted, magyarul szólunk 
hozzád. Azon a nyelven, 
amelyen éveken át oda-
figyeléssel, gonddal, nagy 
szeretettel nevelted a sok 
generációt Kishegyesen. 
Ezért nehéz ma szavakat 
találni, amellyel igazán 
kifejezhetnénk hivatásod 
iránti elismerésünket, óvónői 
munkásságodat, hálánkat a 
feledhetetlen jókedvedért...
 Korán meg kellett 
küzdened az élet komoly 
gondjával, a betegséggel, 
így egyszer már elmentél… 
Akkor azonban nem 
búcsúztunk. Nyugdíjasként, 
vidáman kívántál minden 

szeptember 1.-én boldog új évet, ezzel is elismerve 
az óvónői hivatás nem egyszerű feladatait, aminek 
aktív korodban számtalanszor részese voltál. Most itt 
körülvéve Téged, nehéz elhinni, hogy elmentél, hogy 
szólított az ég, hogy Jézussal van dolgod itt az ősz  
közepén, az évszakban amit legjobban szerettél.
 Mindig kérted, hogy ha elmész, cigányzenével 
búcsúzzunk Tőled. Zene nincs, csak mély megrendülés  
és néhány verssor:

“Emlékezni egy jó barátra, ha szomorú is,
Emlékezz velem! Bárcsak tudnám még egyszer

visszahivni! Régi társam hiányzol!”

 Drága Jelena, nézz le ránk, segíts onnan fentről 
szórni a nap sugarait, hogy együtt bearanyozzuk utolsó 
őszödet. Büszkék vagyunk Rád, örökre megőrizzük 
emlékedet. 
 Nyugodjál békében!  
A kishegyesi „ Pán Péter” Óvoda munkaközössége
 Verbász; 2010.nov.13.  
(Elhangzott Magó Jelena ny. óvónő temetésén Verbászon, 
szerb és magyar nyelven.) 

Kőműves Gizella

„Éreztétek-e valaha, 
hogy szívetekből messze száll a nyár, 

és álmaitok fényes nap-szeme 
felleg-homályos alkonyatra vár?”  

(Wass Albert: Amikor mi 
búcsúzunk)

 Mi, Női Fórumosok az elmúlt 
hetekben ismét búcsúztunk…   
 Barcsik Zsuzsanna és Bíró 
Ibolya többé már nincsenek velünk. 
Zsuzsa és Ibolya elsősorban Édesanya, 
Nagyanya, Feleség volt.  Mosolygós 
lelkűek, segítőkészek, tiszteletet és 
szeretetet érdemlők, tele tervekkel, 
életcéllal.   
 Életünk során folyamatosan 
búcsúzunk. Minden búcsú fáj, a végső 
búcsú szívbemarkoló. Íratlan szabály, 
hogy a halál csak az itt maradottaknak 
fáj.  Mert a távozóval önnön magunk 
egy részét is elveszítjük. 

 Az emlékek, a közös múlt 
akkor is megmarad, ha valaki 
végleg elmegy… Pillanatképek 
elevenednek meg bennem 
kettőtökről, amit megpróbálok 
szavakba foglalni. 
 Mélyen belém vésődött 
egy jelenet: az egyik játszóházunk 
alkalmával Ibolyám, Neked feltűnt, 
hogy míg a többi gyerek önfeledten 
játszik, egy kislány bánatos arccal 
nézi őket. Mosolyogva, rád valló 
természetességgel megfogtad a síró 
kislány kezét, a körhöz vezetted, és 
együtt kapcsolódtatok be a játékba. 
Emlékszem, kissé elfáradtál, 
megpihenni ültél le, de néhány 
perc múlva már egy csapatnyi 
gyerek ült körülötted és szájtátva  
hallgatta csodálatos mesédet. 
 Zsuzsám, te a munkád, a 
munkaidőd miatt nem tudtál úgy 

részt venni a Női Fórum munkájában, 
ahogyan szerettél volna, de abban, amit 
vállaltál, mindig tisztességgel  helyt 
álltál. Egész nap dolgoztál a boltban, 
és zárás után nem haza igyekeztél a 
családodhoz, hanem a Dombosra, a 
lángossütő asszonyokhoz. Magadra 
vetted a fehér kötényt, mosolyogva 
a lábas mellé álltál, és habár másnap 
reggel újra a pult mellett kellett 
lenned, ott maradtál velünk, míg az 
utolsó lángos is ki nem sült…  
Hiányozni fogtok!

Köszönjük Nektek, hogy itt éltetek 
közöttünk!

Zsidai Erzsébet
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 Az észak-vajdasági régió és a 
kiskunhalasi térség termelői számára 
is fontos lehet a tapasztalatcsere és 
a termékek kölcsönös megismerése 
– Kishegyesi és bácsfeketehegyi 
termelők kiállítása a magyarországi 
Kelebián
 Figyelemfelkeltő színfoltja  
volt Kelebia, Kishegyes testvértele-
pülése falunapjának rendezvényei kö-
zött a kishegyesi és bácsfeketehegyi 
termelők termékeinek kiállítása a 
Magyar–Szerb Agrárkereskedelmi 
Központ épületében. 
 A december 14-i kiállítást 
megnyitva Maczkó József, kelebiai 
polgármester hangsúlyozta, hogy ez  
a kiállítás csak előkészület vagy 
próba egy sokkal nagyobbra tervezett 
nyári rendezvényhez. Mint mondta, 
az óriási kínálat ellenére sem szabad 
odaállni a tömegáru mellé, mert a 
kistermelők egyedi termékeiben benne 
van a termelő szíve, lelke, és ez meg is 
látszik a termékek minőségén is.

 A megnyitót követően a 
polgármester megállapodásokat írt 
alá a kishegyesi méhészek, kecske-
tenyésztők és a bácsfeketehegyi 
Gazdakör képviselőivel a további e- 
gyüttműködésről. A kecsketenyész- 
tők nevében Talpai András, a méhé-
szek nevében Tumbász L. Miklós, 
a Gazdakör nevében pedig Kórizs 
József írta alá a megállapodást.  
Az aláírás után Maczkó József 
lapunknak többek között az alábbi-
akat nyilatkozta.
 – Ez a megállapodás azt 
szolgálja, hogy tovább erősödjenek 
több szálon is a testvérkapcsolataink, 
biztos vagyok benne, hogy csak 
előnyére válhat az észak-vajdasági 
régiónak és Kiskunhalas kistérségé-
nek is, ha a termelők megismerik 
egymás termékeit, termelési mód-
szereit, élelmiszereinek ízeit. Ezek a 
termékek, amelyeket leggyakrabban 
csak a helyi piacokon találhat meg az 
ember, nemcsak minőségiek, hanem 
gyakran bioterméknek is minősíthetők, 

vagyis az egészséges táplálkozást és 
életmódot segítik. Nem is szólva arról, 
hogy esztétikai értékük is van, hiszen 
az emberek egyedi módon díszítik 
őket. Nem titok, hogy ez a mostani 
kiállítás és a megállapodások aláírása 
is a nyárra, július közepére tervezett 
sokkal nagyobb, tömegesebb találkozó 
előkészítését jelenti, amikor nemcsak 
termékekkel, hanem technológiák-
kal is kölcsönösen megismerked-
hetnek a termelők, és tanácskozást 
is szervezünk, hogy tapasztalatokat 
cserélhessenek. Azt szeretnénk tehát, 
ha az emberekről és termékeikről 
szólna a nyári kiállítás – nyilatkozta 
a polgármester, akitől megtudtuk, 
hogy a kelebiaiak hamarosan együtt-
működési megállapodást írnak 
alá a másik testvértelepülés, Bajsa  
mezőgazdasági szervezeteivel is. 
 A magyarországi Kelebia 
falunapi rendezvényein részt vettek 
Kishegyes, Bajsa és a vajdasági 
Kelebia hivatalos küldöttségei is.

 Szép számban gyűltek össze 
Bácsfeketehegyen és Kishegyesen 
azokon a lakossági fórumon, 
amelynek középpontjában a kettős 
állampolgárságra vonatkozó tájékoz-
tató állt és amelyről Rab Márton 
konzul beszélt az érdeklődőknek. A 
lakossági fórumokon jelen volt Varga 
László parlamenti képviselő és Csóré 
Róbert polgármester is.
 A képviselő a parlamenti 
munkáról és a VMSZ-nek arról a 
politikai irányvonaláról beszélt: hasz-
not is remélnek abból, hogy tagjai 
a hatalmi koalíciónak. Az időszerű 
eseményekről szólva elmondta, hogy 
gyakori jelenség a szerb politikában 
az, hogy ha két lépést tesznek előre, 
legalább egyet tesznek hátra is. Ez 
történt most, amikor képviselőnk nem 
vett részt a Nobel-békedíj átadásán és 
ezzel Kína mellett sorakozott fel. Az 
előcsatlakozási folyamatban ez nagyon 
rossz üzenet az Európai Uniónak és 
tagországainak, ami egészen biztosan 

hatással lesz a további lépésekre is. 
Csóré Róbert polgármester a kishe-
gyesi község évértékelését vázolta 
fel a jelenlevőknek, kiemelve, hogy a 
községben az idén nagyon éreztette 
hatását a válság, ennek ellenére mégis 
sikerült újabb négy utcát kiaszfaltoz-
ni, az ősz és tavasz folyamán mintegy 
20 ezer fa ültetése esedékes. A lakos-
sági fórum résztvevőinek többsége 
elsősorban a kettős állampolgár-
sággal kapcsolatos tudnivalókra 
volt kíváncsi, s erre vonatkozóan 
is tették fel a legtöbb kérdést. Rab 
Márton konzul ismertette, hogy a 
kérelmezőnek személyes adatain, 
anyakönyvi kivonaton kívül (amely-
ről fordítás kell, ha nem kétnyelvű), 
bizonyítania kell, hogy vagy ő 
személyesen, vagy valaki a felmenői 
közül magyar állampolgár volt. Ez a 
bácskaiak esetében könnyebb, mert 
sokan 1941 áprilisa és 1945 januárja 
között születtek, s ők eleve magyar 
állampolgárok voltak. Bánság és 

Szerémség esetében viszont az esetek 
többségében a Trianon előtti idő- 
szakig kell visszanyúlni. A konzul 
elmondta még, hogy az időpontkérés 
a 024/626-330 és a 626-302-es tele-
fonszámokon azért fontos, hogy 
elejét vegyék a vízumok kiadásakor 
tapasztalt sorban állásnak, ami gyak-
ran megalázó volt. A beszélgetés során 
kiderült, hogy a kiskorú gyerekek 
esetében a szülők is beadhatják a ké-
relmet, a nagykorú családtagoknak 
viszont már önállóan kell folyamod-
niuk az állampolgárságért. Ugyanígy 
a házastársak is csak saját felmenő 
ági rokonságuk alapján kérhetik 
az állampolgárságot, mindegyikük 
csak a maga számára. Kérdésre 
válaszolva a konzul elmondta azt 
is, hogy a korábban elindított ál-
lampolgársági kérelmet, ha nem 
született eddig döntés, a legcélszerűbb  
ezen az alapon újra elindítani.

PI

az egyedi és Minőségi áruért

a Kettős állaMpolgárságról
PI
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 Tavaly húszszázalékos volt  
a költségmegvonás, az idén az állam 
még húsz százalékot tett rá – Jövőre 
talán abbamarad a kis önkormány-
zatok ellehetetlenítése – Csóré Róbert 
kishegyesi polgármester az idei és a 
jövő évi költségvetésről 
 Tavaly az állam a befolyt 
adókból az önkormányzatoknak  
járó 5,5 millió dinár helyett 2,7 mil 
liót utalt át a kishegyesi önkor 
mányzatnak, ami Csóré Róbert 
polgármester szerint óriási gondo-
kat okoz a feladatok ellátása szem-
pontjából.
 – Valóban a felére csök-
kentették az adóból származó 
visszautalásokat. Ezekből az átu-
talásokból fedeztük az iskolák, az 
óvodák, az egészségház és más 
intézmények egyes karbantartási 
beruházásait, az úgynevezett köz-
műszámlákat, de nem kevés pénzt 
áldoztunk a diákok utaztatásának 
igazságosabb kialakítására is. Most 
a topolyai utasforgalmi vállalatnak 
a diákok számára kedvezményesen 
meghatározott díjszabását vesszük 
alapul, és a középiskolások ez alapján 
kapják a juttatást. Szeretnénk ezt 
az összeget tovább növelni, ezért 

kihasználunk minden pályázatot, 
de nem tudni, hogy sikerül-e majd 
növelni az összeget – mondta Csóré 
Róbert kishegyesi polgármester.
 A költségvetés a jelek szerint 
az idén tehát újabb 20 százalékkal 
lesz kisebb, ami már-már kilátás-
talan helyzetbe sodorja a Kishegyes- 
hez hasonló fejletlen községeket.
 – Nemcsak az a baj, hogy 
csökkentették az úgynevezett transz- 
fer eszközöket, hanem az is, hogy a 
gazdaságban további gondok vannak, 
a válság miatt több vállalatban le-
állt a termelés, az új vállalkozások 
viszont nem fejlődtek olyan mér-
tékben, hogy munkát tudjanak 
adni a munkanélkülieknek. Csak a 
téglagyár leállítása száz ember mun-
kaerő-felesleggé válását jelentette, 
de nem jött létre olyan cég, amely 
ilyen mértékű alkalmazást tett volna 
lehetővé – hallottuk Csóré Róberttől.
 A polgármester szerint az 
említettekkel párhuzamosan meg kel-
lett növelni a szociális kiadásokat, 
nemcsak a saját erőre, hanem a pá-
lyázati eszközökre hivatkozva is.
 – Azoknak, akiknek szük-
ségük van támogatásra, a kis segít-
ség is rengeteget jelent. Ezért 

pénzeljük továbbra is a népkonyhát, 
bár ez esetben is csak a legin- 
kább rászorulókat, a házigondozást, 
a falugondnoki szolgálatot, ame- 
lyeket a fentiekhez hasonlóan nem-
csak saját erőből szervezzük, hanem 
pályázatok útján is. A szociális 
juttatások kategóriájába tartozik az 
uzsonnatámogatás is az iskolában – 
véli Csóré Róbert.
 Szavai szerint a község 
arányosan osztotta el a rendelke-
zésére álló pénzt, de a további meg-
vonások már az intézmények fenn- 
maradását veszélyeztetik.
 – Sajnos tisztában voltunk 
vele, hogy a kis községeket érinti 
a legérzékenyebben az ilyesféle 
megvonás. Mi ugyanis nagyon rá 
vagyunk utalva ezekre az átuta- 
lásokra. Ezt jeleztük is a minisz-
tériumnak, de negatív választ kap-
tunk. Mégis bízom benne, hogy 
jövőre talán annyi javulás lesz, hogy 
nem csökken tovább a bevételünk.  
Ezt arra alapozom, hogy ígéretet  
kaptak rá a fejletlen községek. El-
lenkező esetben valóban nagy gon-
dok lesznek az intézmények fenntar-
tásában – mondta a polgármester.

PI

 Több mint háromszáz 
magyar könyvet kaptak októberben 
a Szülőföld Alap támogatásával 
a kishegyesi és bácsfeketehegyi 
könyvtárak, elsősorban ifjúsági 
és gyermekirodalmi köteteket, 
de vannak közöttük más témájú  
könyvek is. 
 – Az ifjúsági és 
gyermekirodalom felfrissítésére írt 
ki pályázatot a Szülőföld Alap és 
ezen nyert a két könyvtár hatszázezer 
forintot, ami több mint háromszáz 
kötetet jelent. Ennek fele a kishegyesi, 
a másik fele a bácsfeketehegyi 
könyvtárba került. Bár a könyvek 
elsősorban a pályázatban meghirdetett 
kategóriába sorolhatók, van köztük 
úgymond felnőtteknek szóló irodalom 

is, például az idei Nobel-díjas Mario 
Vargas Llosa néhány kötete és más 
úgynevezett sikerkönyv, amelyeket 
az olvasók gyakran keresnek – 
hallottuk Szöllősi Vörös Júliától, a 
kishegyesi könyvtárak 
igazgatójától.
 A könyvtá-
rakban folyamatban 
van a kötetek kata-
logizálása és a jövő 
hónap elejétől a teljes 
lista megtekinthető a 
könyvtár honlapján. 
A listán egyébként a 
könyvtár mintegy 14 
ezer kötetéből már 
tízezer kötet meg-
található. Az igaz- 

gatótól azt is megtudtuk, hogy a 
könyvtár tagjai szükség esetén 
ingyenesen használhatják az intéz-
ményben az internetet.

PI

MindenKineK arányosan KeveseBB

töBB Mint hároMszáz Magyar Könyv  
érKezett a Kishegyesi és a BácsfeKetehegyi 

KönyvtáraKBa
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ledolgozzáK az öröKös leMaradást
Kishegyesen járt pásztor istván a vMsz elnöke és Kern imre, a tartományi 

nagyberuházási alap igazgatóhelyettese 

isKolahíreK

 Az elmúlt néhány évben 
Kishegyes a Tartományi Nagyberu-
házási Alapnál nem kevesebb mint 
488 millió dinár értékű pályázatot 
nyert és ebből több mint 188 
millió dinár értékű beruhá-
zást le is tudott hívni. Jelen-
leg a legfontosabb az lenne, 
ha a következő hónapokban 
kiépülne az ipari parkhoz 
vezető út, mert infrastruk-
túra nélkül nem várhatjuk a 
külföldi befektetőket.
 A fentieket Pásztor 
István, a VMSZ elnöke, a tar-
tományi kormány alelnöke 
jelentette ki december 9-én 
Kishegyesen, megtekintve a  
Tartományi Nagyberuházási Alap 
által pénzelt eddigi és folyamatban 
levő beruházásokat. A látogatáson 
jelen volt Kern Imre, a Nagyberuhá 
zási Alap igazgatóhelyettese is, aki 
szerint Kishegyes valóban kimagas-
lóan sok sikeres pályázatot nyújtott 
be az alaphoz, és mint hangsúlyozta, 
pályázataik azért is fontosak, mert 
nemcsak az utak aszfaltozására kér-
tek, hanem a Női Fórum székházára 
is, ahol a szociálisan rászoruló gye- 
rekek napközi tartózkodását szer-

vezik majd meg és a jelek szerint 
a jövő év első felében a székház 
végre el is készül. Kishegyes azért is 
fontos Pásztor szerint, mert azt bizo-

nyítja, hogy egy tettre kész, agilis 
vezetőség munkájának köszönhető-
en megpróbálják ledolgozni a község 
örökös lemaradását. A látogatáson 
Pásztor István kijelentette, hogy a 
VMSZ nem tudja támogatni az olyan 
országos költségvetést, amely nincs 
összhangban az alkotmánnyal, és 
amely a Vajdaságban megvalósított 
jövedelem egyértelmű átömlesztését 
szorgalmazza. Kern Imre az újságírók 
kérdésére válaszolva elmondta, hogy 
az alapnak az elmúlt esztendőkben 

nyolcvan milliárd dinárt kellett vol- 
na kapnia, ezzel szemben mindössze 
a felét, vagyis negyven milliárdot  
kapott a költségvetésből. Ezért tör-

ténik az, hogy sok nyertes 
pályázat a mai napig sem való-
sult meg, és az alap nem keve-
sebb mint 14 milliárd dinárral  
tartozik a kivitelezőknek.
 A vendégek megtekintet- 
ték a kishegyesi helyi közös- 
ség épülő tetőterét, a műanyag- 
palackok bálázóját, a tenisz-
pályát, a Női Fórum székházát 
és az idén kiaszfaltozott utcák 
egy részét. 
 A látogatás végén Csóré 
Róbert polgármester beszá-

molt az úgynevezett „metró”-vonal 
kiépítéséről, amely az összeköttetést 
jelenti a község egész területén egy 
optikai kábel segítségével a községi 
székhelytől az ipari parkig, s amely 
áthidalhatja a meglevő kommuniká-
ciós hálózatokat. A polgármester szólt 
arról is, hogy a beszélgetésnek helyet 
adó tűzoltóotthon a nagyberuházási 
alap egyik első befejezett beruházása, 
ahol minden héten vannak össze-
jövetelek, rendezvények.

Papp Imre

 2010. 10. 4-8-ig a Gyermekhét 
alkalmából különböző programokat 
szerveztünk diákjainknak. Volt 
kisállat-kiállítás, sportnap, Mini 
Megasztár, Játék határok nélkül, 
aszfalt rajz és fordított nap.

 A VI. Őszi Találkozón, 
Zentán, 2010. 10. 16-án hét kisegítő 
tagozatos diák mutatkozott be erre az 
alkalomra készített koreográfiával. A 
tanulók különdíjban részesültek.

 Az V. Záporka Vers- és 
Prózamondó Találkozón, amelyet 2010. 
10. 30-án tartottak Bácsfeketehegyen, 
iskolánkat a kisegítő tagozatos diákok 

képviselték. Jovanović Izabella 1. 
díjban részesült.

 Az Eco Enjoy november 
6-tól kezdve több szombaton 
keresztül vetítéssel egybekötött 
környezetvédelmi előadássorozatot 
szervezett az iskola ebédlőjében. 
Témák: 
 Aktuális problémák a Krivaja 
folyónkról
 Környékünk madárvilága
 A pókok stb.

 2010. 11. 19-én ünnepeltük 
az iskolanapot. Hajvert Ákos 
rendezésében színvonalas műsort 

készítettek diákjaink. Ez alkalomból 
a magyarországi Határtalanul 
Alapítvány 2500 könyvet adomá-
nyozott iskolánknak.

 A Dudás Kálmán Nemzeti 
Vers- és Prózamondó Találkozón 
Kőműves Noémi különdíjban 
részesült.

 2010. 12. 23-án fejeződik az 
első félév. Aznap karácsonyi vásárt 
tartunk az iskola ebédlőjében.

 A második félév 2011. 01. 17-
én kezdődik. A felsős tanulók délelőtt, 
az alsósok délután jönnek iskolába.
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éveK óta az első KoMolyaBB felújítás
több mint kétmillió kellett volna a teljes felújításhoz, de a kapott pénzből  

legalább a vadászotthon tetőszerkezetét tatarozni lehet 

ígéretes együttMűKödési lehetőség
hamarosan égetőkemencét kaphat a kishegyesi dévity imre Kerámiai  

Művésztelep – rákóczifalvi küldöttség járt Kishegyesen 

 Utoljára a nyolcvanas évek-
ben történt említésre méltó felújítás 
a kishegyesi vadászotthonban, és 
nemrégiben ismét ennek lehettünk 
szemtanúi. A beázott gerendák tönk-
rementek, mindenféleképpen le kel-
lett cserélni őket. 
 – A tartományi mezőgaz-
dasági titkárság pályázatán egymil-
lió dinárt nyertünk. Sokkal többre 
pályáztunk, egészen pontosan 2,2 
millió dinárra, de a titkárságnak csak 
ennyi pénze volt. Terveink szerint 
mintegy 300 négyzetméternyi terüle- 
tet kellett volna lefedni, de nyil-
vánvalóvá vált, hogy ekkora re-
konstrukcióra most nem lesz lehető- 
ségünk. Tavaszra ígértek egy 
újabb pályázatot, és egy ezen is-
mét szeretnénk indulni – mond-
ta kérdésünkre válaszolva Kátai 
Sándor, a kishegyesi vadászegyesület 
elnöke. A nyár folyamán megkezdett 
munkálatok során az egyesület tagjai 
sok önkéntes munkaórát töltöttek az 
otthonnál, és csak ennek köszönhető, 
hogy hamarosan befejeződhet a fe-
lújítás. Az elnök elmondása szerint 
a cserepek fele tönkrement, és a 

sikeres tetőzés annak köszönhető, 
hogy a helybeli Agriromagna vál-
lalat lebontott néhány régi épületet, 
 és odaajándékozta a cserepet.
 Októberben egyébként me-
gindult a szokásos vadászidény a 
fácánra és a nyúlra, ennek folyamán 
– ahogyan az elmúlt hónapokban 
is – vidéki és külföldi vadászokat is 
vártak. Az elnök szerint a nyáron már 

érkeztek olyan külföldi vendégek, 
akik visszajáróknak számítanak, és 
remélhetőleg a jövőben is a kishegyesi 
vadászegyesület vendégei lesznek.
 Az elnök véleménye szerint a 
további beruházások legfontosabbika 
egy gondnoki lakás kialakítása az 
otthon mellett, mert jelen pillanatban 
ennek érzik a legnagyobb szükségét.

 A rákóczifalviak a kishe-
gyesi Dévity Imre kerámiatelep- 
nek adományozzák használaton  
kívül álló kerámiaégető-kemencéjü-
ket, amennyiben sikerül elintézni a 
formaságokat a közeljövőben.
 A két önkormányzat – Csóré 
Róbert kishegyesi polgármester, 
valamint Szabó László rákóczifalvi 
alpolgármester vezetésével, valamint 
a jelen lévő Balázs Antal és Papp 
Imre képviselőkkel, illetve Lethenyei 
Boglárka tanácsossal – úgy határozott, 
hogy a továbbiakban mindkét rész-
ről megfontolják a testvértelepülési  
kapcsolat felvételének lehetőségét.
 A november 19-ei kishegyesi 
találkozón a települések képviselői 

tájékoztató bemutatkozást tartottak. 
A rákóczifalviak beszámoltak az 
évtizedekkel ezelőtt létrehozott 
Macimúzeum kialakításáról, amely-
nek napjainkban már többezres lá-
togatóközönsége van és védjegye 
egy kuruc ruhába öltöztetett maci. 
A Szolnokhoz közeli kisváros kép- 
viselői szerint nagyon fontos bekap-
csolódni a környék, ez esetben 
Szolnok, és a fürdőváros, Martfű 
kínálatába is, mert a vendégek a helyi 
kínálaton kívül más látványosságra  
is kíváncsiak lehetnek.
 A két település Marković 
Radmilának, a Dévity Imre Kerá-
miai Művésztelep vezetőjének kez-
deményezésére próbál szorosabb 

kapcsolatokat kialakítani, s tegnap a 
rákóczifalvi küldöttség ki is fejezte 
hajlandóságát, hogy a náluk ki-
használatlanul álló égetőkemencét a 
művésztelepnek ajándékozzák. 
 A kishegyesiek a kerámiai 
művésztelepi tevékenységen kívül 
rámutattak a közösség irodalmi ha-
gyományaira, azaz a Csépe-emlék-
napra, illetve a Dombos Festre. A 
küldöttségek képviselői kifejezték 
szándékukat, hogy a jövőben is 
ápol-ják a kölcsönös érdekeken  
nyugvó kapcsolataikat.

PI

PI
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 Kishegyesen nem mindig volt 
hagyománya a néptáncnak. De 1995-
ben, 15 évvel ezelőtt, a Petőfi Sándor 
Művelődési Egyesület akkori elnöke, 
Szőke Anna ezen változtatni kívánt, 
és az őt körülvevő gyerekeket táncol-
ni invitálta. A próbálkozás sikeresnek 
bizonyult, melynek eredményekép-
pen megalakult a Gézengúz, illetve a 
Szarkaláb néptánccsoport. Az utóbbi, 
vagyis az idősebb csoport vezető-
jévé Rind Anzelmet, az előbbi, fiata-
labbak vezetőjévé Kisimre Árpádot 
nevezte ki. Szükség volt még egy 
személyre, aki a csoportvezetők 
távollétében levezeti a próbákat, 
aki koordinálja a háttérmunkákat. 
Péter Mária, Maja éveken keresztül 
együtt dolgozott a csoportokkal,  
figyelemmel kísérte fejlődésüket. 
 Lassan beállt egy követ- 
kezetes rendszer az együttesek 
életében, heti két alkalommal 
próbáltak a fiatalok. Szőke 
Annának köszönve már gyer-
mekként számos fesztiválra, ta-
lálkozóra eljutottak a táncosok, 
a sok utazásnak köszönhetően sok 
ismeretséget kötöttek, sokat tanultak.
1996-ban egy újabb személlyel bő-
vült a vezetők köre, Szerda Anna is 
csatlakozott. Neki köszönhetően, 
azóta énekcsoport is működik az 
egyesületben. Miután a Gézengúz 
tagjai középiskolások lettek, a ve-
zetőség úgy gondolta, felesleges két 
felnőtt csapatot fenntartani, ezért 
egyesítették az együtteseket. Ettől 
kezdve Kisimre Árpád és Kisimre 
Szerda Anna a csoport vezetői. Az 
idő múlt, a táncosok egyre idősebbek 
lettek, lassan kinőtték a Gézengúz 
nevet, és közös megegyezés alapján 
Rizgetősre keresztelkedtek. 2003-
ban Linka Berec Gabriella vette át 
az egyesület vezetését, azóta ő segíti 
munkájukat. 7 éve jóban-rosszban 
kitart melletük, egyengeti útjukat, 
dorgálja vagy szereti őket, egyik fő 
támaszuk. 
 Az évek folyamán egyre ke-
vesebben vállalták a próbákkal járó, 

sokszor áldozatos munkát, minek 
eredményeképpen éveken keresztül 
mindössze 5 pár alkotta az együttest. 
Ők viszont nem adták fel, és ezekből 
a fiatalokból mára olyan táncos 
egyéniségek neveledtek, akik szintén 
vállalták a feladatot, hogy továbbadják 
azt, amit az évek alatt elsajátítottak, 
megtanultak. Név szerint: Patyerek 
Csaba és Kovács Hanna, Utasi Péter 
és Borsodi Patyerek Orsolya, Linka 
Szabolcs és Barna Harmat Beáta. Itt 
kell megemlíteni Mészáros Márta 

nevét, aki amellet, hogy sok éven 
keresztül tagja volt az együttesnek, 
néhány évig csoportvezetőként is 
tevékenykedett. Az ünnepi műsoron 
ő és Sipos Török Csilla egy-egy 
műsorszám erejéig újra színpadra 
álltak, mint a csoport egykori tagjai.
  2001 óta tehát több generá-
cióban folyik a munka, azóta ismét 
volt egy egyesítés, amikor is a legelső 
utánpótlás csoport, a Krajcárka be-
olvadt a Rizgetősbe. Így most ismét 
van egy népes felnőtt csoportja az 
egyesületnek. Ez a 23 fiatal hét-
végéiket nem sajnálva, úgy a nyári 
hőségben, mint a téli mínusz fokok- 
ban több óra hosszákat a színház-
teremben tölt, mert szeretik, amit 
csinálnak, jól érzik magukat ebben 
a közösségben. Habár különböző 
korosztályúak, az évek folyamán ba-
ráti társasággá kovácsolódtak.
 A Rizgetős a 15 év alatt 
Vajdaság legjobb táncegyütteseinek 
egyikévé nőtte ki magát, de Kárpát-

medencei viszonylatban is ismerik  
a nevét.
 2005- ben először vettek részt 
a „Martin György” Néptáncszövetség 
által szervezett Néptáncosok Or-
szágos Bemutatószínpadán, ahol ak-
kor minősült az együttes, 2007-től 
pedig már a kiválóan minősült cím 
tulajdonosai. Jártak a százhalombattai 
Summerfesten, a szabadkai Interet-
non, a Határon Túli Magyarok Fesz-
tiválján, a Duna Karneválon és még 
számos helyen határon innen és túl. 

Négy évvel ezelőtt, a Magyar Vár 
Alapítvány Dél-alföld határok nél-
kül elnevezésű táborában Pomázon 
ők képviselték Vajdaságot. Akkor, 
ott különleges barátság alakult ki 
a pomáziak és a Rizgetős között. 
Azóta elképzelhetetlen a nyár a 
Magyar Vár tábor nélkül. Két évvel 
ezelőtt ott ismerkedtek meg a mé-
rai hagyományőrző táncegyüttessel, 
akik aznap este megtisztelték 
őket jelenlétükkel. Velük együtt 
érkezett Balogh Balázs, a Magyar 
Tudományos Akadémia Néprajzi 

Intézetének igazgatója, illetve a 
pomázi küldöttség.
 Az együttes eredményes 
munkájának köszönhetőn Kishegyes 
Község Önkormányzata ez évben 
a település rangjának emeléséért 
és hírnevének növeléséért köszönő 
oklevelet adományozott nekik.

 Köszönettel tartozunk a 
Magyar Nemzeti Tanácsnak, a Tar-
tományi Jogalkotási és Kisebbségi 
Titkárságnak, a Tartományi Kul-
turális Titkárságnak, a Szekeres Ala-
pítványnak és nem utolsó sorban a 
Helyi Közösségnek és Kishegyes 
Község Önkormányzatának, akik 
hozzájárultak az ünnepi műsor 
színvonalas és sikeres lebo-
nyolításához.

Kovács Hanna
 

15 éves a rizgetős
2010. november 6-án ünnepelte a rizgetős táncegyüttes  

fennállásának 15. évfordulóját



ÉJFÉLI ÚJSÁG

RENDKÍVÜLI KÖZLEMÉNY

 Az illetékesek felhívják az 
érdeklődők figyelmét arra, hogy 
a Magyar Köztársaság állampol-
gárságának felvételével nem jár 
automatikusan a magyarországi 
nyugdíj vagy az ottani szociális 
segély, viszont a magyarországi 
magánnyugdíj-pénztárakhoz hason-
lóan a szerbiai nyugdíjalap pénzeit 
is államosítja a magyar kormány, 
és így végre a trianoni történet 
végére is pont kerülhet. A nyugdíjak 
összevonásáról és főleg kifizetéséről 
később intézkednek.

CÁFOLNAK A 
SPORTVEZETŐINK

 Illetékeseink cáfolták, hogy 
Oroszország és Katar sikeres pályá-
zását látva falunk megcélozza a lab-
darúgó világbajnokság szervezését. 
Sportvezetőink elmondták, ez aljas 
rágalom, és azt a célt szolgálja, hogy 
lejárassák őket. Az viszont igaz, hogy 
nemzetközi teniszversenyt szerveznek 
a dzsámi és kézilabdapálya közti 
tenisz-centerben, és mindenképpen 
igyekeznek Grand Slam-versenyt 
rendezni. Ha ez nem jön össze, 
még idén szerződést kötnek az 
Eurosport tévécsatornával, hogy a 
nyugdíjas-otthonból közvetítsék a 
biliárdmeccseket. A bevételből pedig 
a Dombosi Roland Garros Ausztrál 
USA Opent fogják finanszírozni, ha 
máshol nem Wimbledonban.

HÍREK AZ EGÉSZSÉGHÁZBÓL

 Az egészségház vezetősége 
megerősítette a szárnyra kelő hírt, 
hogy tudományos együttműködést 
kötnek a kazah orvostudomány 
vezetőivel, miután kiderült, hogy az 
öregedés folyamatát visszafordító 
kutatásokra ösztönözte Nurszultan 
Nazarbajev elnök egy minap megnyílt 
új tudományos központ tudósait 
Kazahsztánban. 
 Ugyanis falunk olyannyira 
elöregedett, hogy lakosait egyre 
nehezebb gyógyítani (és hát 
valljuk be, életben tartani), ezért 
az egyedüli megoldásnak tele-
pülésünk megmaradására és fel-
virágoztatására épp a Nazarbajev 
által forszírozott verzió, az életelixír 
szolgálhat, amely megfiatalítja 
az idősebbeket. Nyugdíjasok ked-
vezménnyel kaphatják majd az eli-
xírt, mely úgy az állami, mint a 
magángyógyszertárakban kapható 
lesz, részletfizetésre is. 
 Az egészségház dolgozói kö-
zössége Brüsszelben már le is védte 
ezt a korszakos találmányt, még 
Nurszultan úr előtt. 
 Ugyanakkor rossz hír a 
kopaszodóknak, hogy az elixírtől nem 
nő ki újra a hajuk, mert a fiatalodás 
egyfajta visszakopaszodással jár 
a többiek esetében is, hisz – mint 
ismeretes – egyes csecsemők is igen 
gyér fizimiskával jönnek a világra. A 
fogak sem nőnek vissza, különösen 
akkor, ha valaki túladagolja magát, és 

szintén a kisbabákhoz hasonlatosan 
fog nélkül jön újra a világra.
 Az egészségház egyes 
dolgozói ugyanakkor – nevük elhall-
gatását kérve – arról tájékoztatták 
szerkesztőségünket, hogy nem 
mindnyájan hisznek ebben a pro-
jektben, és ők egyelőre abban a hitben 
maradnak, hogy az ember általában 
megöregszik, nem pedig idősebb 
korára megfiatalodik.

MŰVELŐDÉSI ÉLETÜNKBŐL

 A ME elnöke cáfolta, hogy a 
globális felmelegedés miatt, aminek 
következtében már a Krivaja is ki-
öntéssel fenyeget, a táncosok ezentúl 
nem bőrcsizmában ropják, hanem 
egyszerű gumicsizmában, a lányok 
pedig azoknál a táncoknál, amikor 
a fejükön hordják a borosüveget, a 
jövőben műanyag vödröt és partvist 
használnának. Az viszont anyagi 
okok miatt elképzelhető, hogy a fiúk 
gumicsizmát kapnak. Ekkor azon-
ban a repertoárt is megújítják, s nem 
néptáncot adnak elő, hanem modern 
performance-alapú gyári balettet, 
parasztbarokkosan, hogy a stílust 
ne kritizálhassák lapunk felkent 
kritikusai. 

ÁLTALÁNOS 
HOROSZKÓP

 Hagyjuk a hülyeséget, hogy 
az ember életét, sorsát a születése 
napja, órája, perce határozza meg, a 
Hold meg a Nap állása (jó vicc, 

doMBosi álhíreK



MEGKÉRDEZTÜK A 
POLGÁROKAT!

 Ön kinek adná AZ ÉV 
TELEPÜLÉSE megtisztelő címet 
Vajdaságban?

 A polgármester úr (harminc-
valahány éves): „Én idén mindenképpen 
saját magunknak adnám ezt a megtisztelő 
címet, mivel minden eredmény arra 
utal, hogy mi vagyunk az év települése, 
de nemcsak Vajdaságban, hanem akár 
Boszniában is. Kellő szerénységgel állítha- 
tom, hogy nemcsak az év települése 
vagyunk, hanem az évtizedé is, és év-
századokról csak azért nem beszélhetünk 
per pillanat, mert arra nem emlékszünk, de 
ha a biológiai-technikai feltételek adottak 
lesznek, kész vagyok kitüntetni magunkat 
ebben az értelemben is.”

 A helyi közösség képviselője 
(harmincvalahány éves): „Ez egy 
megtisztelő kérdés, de az az igazság, hogy 
mi a község területén korábban döntöttünk 
a kérdésről, nehogy valamelyik másik 
falu elhappolja tőlünk ezt a fölöttébb 
kecsegtető és szép címet. Ezért mi már át 
is adtuk saját magunknak a díjat, és kisebb 
ünnepség keretében megünnepeltük. Szó 
van arról is, hogy falunkat egy füst alatt 
megjutalmazzuk az év testvértelepülése 
címmel is, de ehhez további testvér-
települési látogatások szükségesek, kisebb 
ünnepségek keretében.”

 Céltalanul őgyelgő járókelő 
(harmincvalahány éves): „Hát én 
megmondom az igazat! Engem aztán 
nem lehet csőbe húzni. Meg átverni 
úgy simán! Én nem hiszek ezeknek. 
Asziszed, nem vagyok elég bátor, hogy a 
szemükbe mondjam?! Én mindig kiállok 
a véleményemért! Még hogy amit ezek 
mondanak? No idefigyeljél, most meg-
mondom a tutit, hogy mi van, mi az ábra, 
a helyzet. Idefigyelsz? Akkor jegyzeteljél! 
Meg ebbe a magnódba is vegyed fel, 
meg a mobilodra, egy szó se vesszen el!  
Szóval én úgy gondolom, hogy….”
- A válasz folytatását, továbbá a többi 
tisztelt polgár véleményét helyszűke miatt 
majd következő számunkban közöljük.

micmac

azzal a kurvával leléptél, hozd 
vissza a traktort, a kolbásztöltőt 
és kedves édesapád nyugdíját, 
amit elloptál, mert szíjat 
hasítunk a hátadból!
 Eladó egy traktor és 
egy kolbásztöltő. Jelige: Új élet 
szülők nélkül!
 Alig totálkáros Zastava 
 jutányos áron eladó vagy 
elcserélhető egy mp3-leját-
szóra. Jelige: Nem, nem 
cserélem kolbásztöltőre, ne is 
zaklassanak.
 Taxis korán kelő 
munkás mellé keres hatodik 
utazótársat kényelmes autó-
jába, Topolyáig. Jelige: A cso-
magtartóban tovább alhatsz.
 Kiscsirkék eladók! 
Ugyanitt jelezzük, hogy a múlt 
heti tojásrendeléseket bizonyos 
okokból nem tudjuk teljesíteni. 
Jelige: Előbb volt a tojás, aztán 
a tyúk, mit kell ezen meditálni?
 Köszönetnyilvánítás: 
köszönjük a drága rokonok-
nak, szomszédoknak és 
harcostársaknak, hogy 96 éves 
nagyapánk, illetve déd- és 
ükapánk (kinek hogy) temetésén 
megjelentek. Megemlékezésünk 
jeléül kiállítást rendezünk a 
Drága Papa relikviáiból:, azaz 
kiállítjuk ük-, déd- és nagyapánk 
1931-es Jugoszláv Kommunista 
Párt-tagsági igazolványát, 1942-
es Don-kanyar emlékérmét, 
1944-es német vaskeresztjét 
és acélsisakját, 1945-ös 
szovjet kommunista párt- 
tagságiját, a Goli otokról 
hazahozott kőgyűjteményét, 
1961-es Jugoszláv Kommunista 
Szövetségi párttag-ságiját, 
továbbá 1990-es reformista, 
1990-es VMDK-s, 1995-ös 
VMSZ-s és 2009-es Magyar 
Remény Mozgalom párttag-
ságiját. Valamint azt a két 
könyvet, amit összesen életében 
elolvasott. Béke poraira!

hogy meghatározza: ha süt a Nap, 
előfordulhat bőrünk leégése), meg 
aszcendens, 12 jel, anyánk kínja, 
plusz a kínai horoszkóp és egyéb 
varázslatok.
 Az ember életét – ide figyel-
jenek! – az határozza meg, hogy 
mennyire tanul, dolgozik-e, szépnek 
és egészségesnek születik, vagy 
mondjuk rondának. Mert ugyan azt 
állítják, hogy a párválasztásban fő a 
belső, meg az érzelmi élet, egymás 
megértése és tisztelete, bla-bla-bla, 
a tudományos kutatások kimutatták, 
hogy a szép embereknek könnyebb az 
életük, gazdagabbak és boldogabbak 
lesznek, miután összejöttek szintén 
szép párjukkal.
 Úgyhogy a szép-csúnya, 
tízfokú skálán mindenki helyezze 
el magát (ha magától nem megy, 
kérdezze meg szüleit, barátait, is-
merőseit és forduljon fogorvosához és 
a szépségszalon munkatársaihoz), az 
1-es a legszebb, a 10-es a legrondább. 
 Kész? (Na de előbb nézzen a 
tükörbe, ne csaljon!)
 Ha 1-3 pontot kaptál (adtál 
magadnak), boldog, sikeres életed 
lesz, ha 4-7-es, akkor átlagos és unal-
mas, ha 8-10 pontot gyűjtöttél, hát 
sajnáljuk, szenvedni fogsz, mint a 
kutya, és jobb, ha ki se mozdulsz a 
tévé elől, nézz brazil szappanoperákat, 
hátha az feledteti kínjaidat!

APRÓHIRDETÉSEK 
A DOMBOS TÉVÉ 21. 
CSATORNÁJÁRÓL

 Özvegyember minden káros  
szenvedély nélkül (jó, néha befigyel 
pár deci lityi) olyan társat keres, 
akinek van nyugdíja, szeret a föl-
deken dolgozni és lehetőleg alig 
dumál. Jelige: Napsugaras ősz. (Cigit 
is hozzál!)
 Ezúton jelezzük, hogy sze-
retett fiunk betöltötte 21 életévét, Isten 
éltessen sokáig egészségben, drága 
gyermekünk! Ugyanitt jelezzük, hogy 
elhagyta a csendes és békés szülői 
házát kedvesével, sok boldogságot 
kívánunk, és kedves kis unokákat 
nékünk is! Tetteikért felelősséget 
nem vállalunk. Jelige: Te rohadék, aki 



Közélet

Nem számít, hogy év vége van, 
új projektumot valósított meg a 
dombosi helyi közösség. Tulipán 
Ámortól, a helyi közösség titkárától 
megtudtuk, hogy a Dombos 
Szánkópálya elnevezésű projektum a 
Nagyberuházási Alap támogatásával 
valósult meg. 
- Eredetileg szerettük volna lesózni 
a Csúz tanárbá előtti meredek részt, 
de a Nagyberuházási Alaptól kapott 
pénzből csak sárga szalagokra 
futotta, így inkább lezártuk ezt a 
szakaszt, és elneveztük Dombos 
Szánkópályának. Ha összejön rá a 
pénz, akkor februárban Gipszovics 

Kele festőművész jégszoborparkot 
fog létesíteni szánkópálya mellett – 
tudtuk meg Tulipántól.

Kommunális hírek

Egy hihetetlen projektummal 
akarja kezdeni a 2011-es esztendőt 
a kishegyesi Kiskanál Kommunális 
Közvállalat, tudtuk meg Kutatás 
Évától, a vállalat igazgatónőjétől. 
Eredetileg azzal a kérdéssel kerestük 
fel az igazgatónőt, hogy mikor fogják 
kicserélni a régi vízvezetékcsöveket a 
faluban, de Kutatás asszony elárulta, 
hogy erre egyáltalán nem lesz 
szükség:
- Nem hazudok, ha azt mondom, hogy 

egy nagyon régi álmom válik valóra 
a vezeték nélküli vízzel. Sokan még 
csak azt sem tudjuk elképzelni, hogy 
mi ez? Nagyjából úgy kell elképzelni, 
mint a vonalas- és mobiltelefon közti 
különbséget. A vonalas telefonnál 
a vezetéken keresztül jön a hang, a 
mobilnál meg nem. Nahát, a vezeték 
nélküli víz is olyan, mint mobiltelefon: 
vezeték nélkül jön a víz. Ezzel a 
módszerrel a vízóra leolvasáson is 
nagyon sokat megspórolunk, mert 
műholdon keresztül személyesen 
tudom elvégezni ezt a feladatot, 
anélkül, hogy kimozdulnék az 
irodámból.

Janez

 Megjelent a kishegyesi 
Rétesbéles zenekar első albuma. A 
sorban harmadik az album címadó 
dala, a HegyS a hegySieké!, ami 
szövegében idézi a banda alakulásának 
és az azóta is hasonló hangulatban 
zajló próbák miliőjét: a tagok három 
hetente gyűlnek össze a topolyai 
vásártér mellett, ahol különböző 
autókkal körözve csalják maguk közé 
a Muzsát. Ennek a rituálénak időről 
időre háromezer dinár az ára tagon-
ként, de megéri, mert alkalmanként 
két számot is össze szoktak hozni. A 
poligon szerkesztésűek közül Batman 
nosztalgikus, a világból kiüldözött 
művész sorsfájdalmáról szóló dalai, 
a Mikor megszülettél olyan ronda 
voltál, hogy a kályhacsővel szoptattak 
a másik szobából és az Ült volna 
föl anyád, amikor születtél! címűek 
kerültek fel erre a lemezre. Tudni 
kell, hogy saját szóló albumain már 
megjelentek ezek a balladák beton-
keverő-ének előadásban. Viszont most 
már felfedezhetőek a számokon Péem 
sötét csengőhang témái is, amiket 
saját szerzeményein, a tesztírás 
elve szerint alkotott, érezhetően 
szándékos ritmusvariációkkal és tán- 

colós részekkel operálva. Ezek: a 
slágergyanús Szétküldi, mint Mari 
néni a kóstolót című etno-emo stílusú 
szám és a kalsszikusoknak tisztelgő 
Hülye vagy, mint egy marék lepke 
refrénű címnélküli hörgős-csujogatós. 
Sajátos, modern hangzást ad a 
csapatnak Pléboj hangszerének, az 
elektromos tejbetöknek a szaggatott 
csilingelő pöfögése. Két számban is 
szólót kap ez a húzós-bugós hangszer: 
Annyit érsz, mint kandisznón a csöcs 
és  Megkezdődött a DombosFest. 
Ezeket meghallagthatjuk a Youhtour-
ón, a Csantavéri Traktorevő verseny 
felvételei között. Nem esett még szó  
a felállás ritmusszekciójáról, amit 
egy rég összeszokott páros Mir 
Sha és Bü D képviselnek. Az ő 
zenei utazásaikról már korábban is 
beszámoltunk, úgyhogy nem idegen 
számunkra a téma, melyet messzi 
tájak zenéiből kölcsönöztek, s 
egyáltalán ezeknek a daloknak 
a hangulata, a dallamrendszere. 
Ezen a lemezen három korábbi, 
más kultúrák világába merülő 
számuk hallható: a Ronda vagy, 
mint a pecellósi kommunista 
szobor, a Ha száz évig élnék száz 

évig részeg lennék és a Ha fáj a f*szod, 
akkor harapd meg az enyémet is, meg 
egy lóét, és ketten megyünk lóháton az 
orvoshoz. Az utóbbi kettőben inkább 
a keleti filozófia és ideológia forrásá-
ból merítenek, és a pszichedelikus hó-
nalj dobolással, valamint a pofafinga-
tással fordítják le a zene nyelvére. Az 
első számok – azt kell, hogy mondjam 
– ebben a felállásban: betonkeve-
rővel, csengőhangokkal, tejbetök hoz-
záadásával szólnak igazán jól. Így jön 
ki belőle a lázadó hatás.
 Remélem hallunk még a 
fiúktól, a fiúkról ezután is. És bízok 
benne, hogy miután mind letették 
az autóvizsgát, továbbra is együtt 
maradnak és nem sodorja el őket 
egymástól a világvége és a mai 
fiatalság.

racka

doMBosi KishíreK

hegyesieK szájáBól hegyesieK füleKBe,
onnan ide, a hegyesieK szeMéBe.



 Nekünk abban az időben nem 
jelentett gondot, hogy mi lesz velünk a 
nyári szünidő alatt. Szüleink se törték a 
fejüket, hogy melyik táborba küldjenek, 
mert ott volt nekünk a legeltetés. A 
falu gyerekeinek többsége vagy libát 
vagy tehenet legeltetett. A libások 
többen voltak, és mi, akik teheneket 
legeltettünk,  nem nagyon rajongtunk 
értük. Ha ugyanis a libák végigmentek 
a tarlón, végig is fostak mindent, 
és utánuk a tehenek nem akartak 
legelni, ami nem is csoda, hisz ki 
eszegetne onnan,  ahová más “odatett”. 
Vasárnaponként, amikor  a délelőtti 
műsoron, a matinén megnéztünk egy-
egy vadnyugati filmet, és azt láttuk, 
hogy a tehenészek üldözik a juhászokat, 
nekünk nem kellett magyarázni az okát. 
A birkákkal mi is éppen úgy jártunk, 
mint a cowboyok. A tehenek nem 
akartak legelni utánuk sem. Csakhogy 
az utakon nekik volt előnyük, mert 
az utak mentét a juhászok bérelték a 
községtől, tehát valójában ők tűrtek 
meg minket. Azt szerettük leginkább, 
amikor a tarlókon lehetett legeltetni, 
mert a jószág ott nyugodtan “elvolt”. 
Az utak mentén nem csak a birkákkal 
volt baj. Már június közepén  megvénült 
és beporosodott a fű, tehát hiába 
próbáltuk ott tartani a teheneket, azok 
ha csak tehették, beléptek a kukoricába,  
letörtek néhány csövet, és olyankor 
pontosan tudtuk, mi fog következni. 
Még haza sem hajtottuk a jószágot, 
apám már mindenről hallott. Ki nem 
állhattuk az olyan pecsovicsokat, akik 
még akkor is panaszkodtak, amikor nem 
is az ő kukoricájukról volt szó! Magunk  
között sem tűrtük meg az ilyeneket, az 
idősebbek esetében meg szabályosan 
útáltuk. Ha volt rá módunk, kilestük 
őket a kukorica sűrűjéből, amikor 
lovaskocsival nyugodtan mendegéltek, 
s az ujjainkra erősített parittyából elég 
volt egy jól irányított lövés a ló farára. 
Akkorákat ugrott a szegény pára, hogy 
a gazdája azonnal hanyatt vágódott 
az ülésen, és el sem tudta képzelni, 
mi történt az egyébként nyugodt 
természetű Betyárral.
 Legeltetés közben volt időnk 
mindenre, például hogy “betörjük “ 
a bikákat. Eleinte nekünk sem volt 
könnyebb dolgunk, mint azoknak a 
rodeósoknak, akiket a tévében lehet 

látni, mert egyik állat sem szereti, ha 
a hátára másznak. Idővel azonban 
megszokja, csak egy kis kitartás kell 
hozzá, s egyszer aztán sikerül, és a 
jószág belenyugszik. Természetesen 
megláttak minket, és el is mondták 
szüleinknek. Aztán apám elmesélte, 
hogy jött Pista bácsi, és annak ellenére, 
hogy meg volt rakva a kocsi, nem volt 
rest megállni a tanya előtt. Ilyen esetben 
nem volt a legokosabb dolog a lovakat 
magukra hagyni, tehát kihívta apámat, 
és elmondta neki mit látott. “Tudod te, 
Miska, hogy a gyerekek mit csinálnak 
a határban?” “Mit?” – kérdezett vissza 
apám. “A bikákat lovagolják, ha nem 
tudnád”. “Majd adok én nekik!” – 
mondta apám, hogy megnyugtassa az 
aggodalmaskodó öregurat, pedig ő már 
jóval korábban észrevette, mi történik. 
Meglátta ugyanis, hogy az egyik bikát 
fogjuk be az elé a  kiskocsi elé, amit 
ő készített elő nekünk. Hüledezett 
nagyokat, hogy megnyugtassa Pista 
bácsit, sőt még meg is köszönte neki, 
hogy szólt. Aztán nekünk csak annyit 
mondott, hogy “azért engedjétek legel-
ni is őket”. 
 Voltak persze kellemetlen 
helyzetek is. Ha valaki kukoricájában 
baj keletkezett, az mindjárt hozzánk 
jött azzal, hogy mi voltunk ott, mi 
legeltettük ott a jószágot, és biztosan 
mi engedtük be őket a kukoricába is. 
A végén már annyira tartottunk az 
ilyesmitől, hogy ha csak lehetett messze 
elkerültük a pecsovicsok földjeit. Nem 
véletlenül voltunk ilyen vállakozó 
szelleműek, hiszen apáink már kis-
korunkban megtanítottak minket arra, 
hogyan kell szőrén megülni a lovat. Az 
állatokhoz persze szigorúak voltunk, 
felfegyverkezve ostorokkal. Legjobban 
azt a karikásostort szerettük, amit 
magunk készítettünk, mert elég volt 
egyet durrantani, s a jószág máris 
tudta, hogy rossz útra tévedt. Egyszer 
szállítani kellett az egyik bikát, s apám 
az öcsémmel vezette ki a vasútál-
lomásra. Valójában a kilencéves öcsém 
vezette a kocsiút közepén, apám pedig 
a járdán kisérte őket. Alig értek be a 
faluba,  Jani bácsi máris megjegyezte, 
hogy “belegondoltál te abba Miska, 
hogy  mi történhet ha megvadul a 
bika?” Apám hidegvérrel csak annyit 
mondott, hogy ez a bika sokkal jobban 

tart az öcsémtől, mint két felnőttől. Való 
igaz, hogy egyetlen bikát sem kellett 
orrkarikával vezetnünk a szállításra. 
Egyszer viszont magam is megijedtem. 
Hazahajtottuk az állatokat, és itatásra 
készültünk, mikor az egyik bika – talán 
a rengeteg légy miatt – nekidörgölőzött 
a félig elhasznált szárkúpnak, majd 
mindinkább belelendült, és a végén 
teljesen szétdobálta a kúpot egyetlen 
épp kévét sem hagyva. Hiába próbáltam 
megállítani, hiába csattant a hátán az 
ostor, még csak arra sem fordult. Anyám 
mondta, hogy hagyjam,  úgysem lehet 
lecsillapítani, amíg egy kéve is van. 
Pedig éppen az a bika volt, amelyiket 
először ültünk meg. 
 Karcsinak csak egy tehene volt, 
vele poroszkált minden reggel kifelé  
a faluból. Szeretett velünk  lenni, mert 
iskolába is együtt jártunk, meg csapatban 
mi is jobban éreztük magunkat. Otthon 
így volt kire hivatkozni – “kérdezzék 
meg Karcsit” –, ha netalán kérdőre 
vontak. Azonban Karcsi szavának sem 
volt nagyobb hitele. Ő a társaságunkat 
azzal hálálta meg, hogy hosszú meséket 
tartott a szexről, valamint minden vele 
kapcsolatos dologról. Néha kijött vele a 
nénje is, a szomszéd Etával és a libáival, 
de csak akkor, ha Etával ott volt Géza, 
a bátyja is. Ilyenkor aztán órákra ránk-
hagyták a libákat, mi meg persze a 
sorsukra bíztuk őket. Csak Karesz 
ment időnként a libák után dünnyögve, 
káromkodva vagy pityeregve, attól 
függően milyen kedve volt éppen. 
Ilyenkor elmesélte aztán, hogy Eta vala-
milyen szerelmes szövegeket mond, 
amit a nénje és a Géza eljátszanak, és 
még az is lehet, hogy “azt” is csinálják, 
mert a Géza elmondta neki, mit kell 
csinálni, hogy ne legyen gyerek. Hamar 
rájöttünk persze, hogy Karcsi egy kicsit 
hazudós, de emiatt nem űztük el a ban-
dából. Az egyik Lacit viszont igen, 
mert úgy gondoltuk, hogy ő találta meg 
a búcsúra kapott és másnap legeltetés 
közben el is vesztett órát, és persze nem 
adta vissza. Mindenesetre jó ürügy volt 
hogy lerázzuk, mert sokat piszkálódott, 
és azt hitte,  ő tud mindent a legjobban. 
Tulajdonképpen ez volt a nagyobbik 
bűne.

Papp Imre

az eszMélés véget neM érő történetei (3)
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SZÓ-BESZÉD, A KISHEGYESIEK LAPJA

 A kishegyesi néhai régi 
jó iskola épületei közül ma már 
csak egy áll, de az sem a tudást 
szolgálja, funkciót váltott, átépítették 
bolttá és rendezvényeket szolgáló 
objektummá vált. Az idősebb he-
gyesiek közül élnek még sokan, akik 
falai között tanulták a betűvetést. 
Emlékezetükben ma is csak a  
gazdászati iskolaként él az épület.
 A kiegyezés után kerülhetett 
sor az oktatásügy újabb rendezésére. 
Az Eötvös József által kezdemé- 
nyezett 1868: 38. tc. tankötelezettséget 
rendelt el a hat–tizenöt éves korú 
gyermekek számára, és a községek-
nek előírta az elemi mindennapos 
és az ismétlő iskolák működte-
tését, valamint szakképzett tanítók 
alkalmazását. Az elemi oktatással 
párhuzamosan ismétlő iskolák is 
működtek. Az elemi iskola hat osz- 
tályból állt, de a mindennapos is-
kolában valójában csak az I-IV. osz-
tályt járták ki a tanulók, többségük 
lemorzsolódott, és az V–VI. osztályt  
jóval kevesebben végezték el. 

Vasárnapi iskola 
 Az oktatás legrégibb formája, 
mely abból állt, hogy vasárnap 
a nem mindennapos tanköteles 
korban levő mindkét nembeli ifjú-

ság ismétlő oktatást nyer. Nálunk 
ez az oktatás bezárólag a 15 éves  
életkorig volt kötelező.
 A történelmi Magyarországon 
a vasárnapi ismétlő iskolát a tanügy 
első Országos rendezésekor (1777) 
honosították meg a célból, hogy az 
elemi iskolát elvégzett fiatalok a 
tananyagot ismételve ne felejtsék el 
az iskolában tanultakat. Hamarosan 
azonban kettős célt kezdett szolgálni 
ez az iskolatípus. Egyrészt megtartot-
ta eredeti feladatát, másrészt már 
1783-ban a mesterinasok számára 
kötelezővé tették az úgynevezett 
vasárnapi rajziskolát, majd 1786-
ban a Helytartótanács elrendelte, 
addig nem szabadíthatják fel az 
inasokat, amíg bizonyítványt nem 
mutatnak fel arról, hogy vasár- és 
ünnepnapokon a rajztanfolyamokat  
egy esztendőn át látogatták 
 A modern értelemben vett 
ismétlő iskola, a 10–12 éven felül 
levő és az elemi oktatásban részt 
vett ifjúságnak ismétlő kötelező is-
koláztatása valójában a Bach-kor- 
szaknál nem régibb keletű. A 
vasárnapi iskolákat 1853. évben 
állították fel. Az 1854-ben kiadott 
császári rendelet az ismétlőis- 
kolák és a vasárnapi iskolák rendjét 
szabályozta. Ennek értelmében az 

ismétlőiskola célja, hogy folytassa 
és kiegészítse a népoktatást. Az 
inasok számára külön tantermekben 
több osztályt kellett szervezni. A 
három éves oktatás vasár- és ün-
nepnap napi két órában folyt. A 
gyakorlatban azonban a falusi is-
kolák (így a kishegyesi is) 3 évesek 
voltak. A vasárnapi iskolák legtöbb  
helyen nem is jöttek létre. 
 A hegyesi ismétlőiskoláról 
az első fennmaradt adat 1854-ből 
származik: 
„Bizonyítvány 
 Melly szerint alul írottak 
Bélik Pétert fölkérdeztük ma egy 
hete s tanulságának némi jeleit ad-
ta, mit, de tekintve elhagyatott-
ságát őt irgalmasságból ugyan de 
azon igéret mellett hogy mostani 
csekély tanulságát szorgalma által 
tökéletesítendő, őt a mesterséget ta-
nulók közé felveendőnek ítéljük. 
Költ Hegyesen 1854-dik December 
24-én 
Botka Mihály kerületi esperes Blázek 
József hegyesi plébános tanító” 
 Az 1867-es kiegyezés 
új alapokra helyezte Ausztria 
és Magyarország kapcsolatát a 
Monarchián belül. A kiegyezési 
törvény (1867: 12. tc.) kimondta 
a két ország önállóságát (külön 
kormányokkal, parlamenttel) és 
egyenlőségét, paritását. Ugyanak-
kor rögzítette az együttműködés 
módozatait is. 
 A kiegyezés tehát lehetősé-
get teremtett a magyar társadalom 
polgári fejlődése számára, s – ezzel 
párhuzamosan – kedvező feltételeket 
biztosított a magyar iskolaügy 
korszerűsítésére, tartalmi-szervezeti 
modernizálására.
 Ekkor kerülhetett sor az 
oktatásügy újabb rendezésére. Az 
Eötvös József által kezdeményezett 
1868: 38. tc. tankötelezettséget rendelt 
el, és a községeknek előírta az elemi 
mindennapos és az ismétlő iskolák 

egy elfelejtett isKolatípus

a kishegyesi szaktanítós gazdasági iskola története
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működtetését, valamint szakképzett 
tanítók alkalmazását. A mindennapi 
iskolába tartoztak járni a 6-ik évüket 
betöltött gyermekek 12-ik évük 
betöltéséig. Kivételt csupán azon 
gyermekek képeztek, akik négy évi 
elemi oktatás után felsőbb tanintézet-
be (polgári iskola, középiskola) lép- 
tek, s ott legalább két évig tanultak.
 Az elemi iskola hat osztályból 
állt, de a mindennapos iskolában 
valójában csak az I–IV. osztályt 
járták ki a tanulók, többségük 
lemorzsolódott, és az V–VI. osztályt 
jóval kevesebben végezték el. 
 Pénzbüntetés terhe mellett 
kötelezett minden szülőt, hogy gyer-
mekét hatéves korától tizenkét éves 
koráig iskolába járassa. Ettől kezd-
ve lépett érvénybe Magyarországon 
az általános iskolakötelezettség  
(más szóval tankötelezettség).
 A hatosztályos elemi népis-
kola után, a 12. életévüket betöltött 
gyermekeknek a három évig terjedő 

„ismétlő iskolába” kellett járniuk. Itt 
már nem folyt mindennapos tanítás. 
Télen hetenként öt, nyáron két óra  
volt a kötelező tanítási idő. Ha ugya-
nazon helységben hitfelekezeti vagy 
egyéb népiskolák is voltak, melyek-
ben csak 6 évi tanfolyam volt, azon 
iskolákból kikerült gyermekek is  
15-ik évük betöltéséig kötelesek vol 
tak a községi ismétlő iskolába járni. 
 A tanórák száma a tanulókra 
nézve hetenként: a mindennapi 
iskolában legalább 20, legföljebb 
25, bele értve hit- és erkölcstant is, 
de nem értve ide a testgyakorlatot 
és a mezőgazdasági vagy kertészeti 
gyakorlatokat.
 Az ismétlőiskolában heten-
ként télen 5, nyáron 2 tanítási óra 
volt.
 A mindennapi iskolába 
járó növendékek 10 éves korukig, 
a szünidő kivételével, télen nyáron 
egyformán tartoztak iskolába járni; 
a 10 évesnél idősebb gyermekekre 

nézve azonban a földműveléssel fog-
lalkozó községekben az iskolaszék 
megengedhette, hogy a szünidőn kí-
vül még két hónapig, a legnagyobb 
munkaidőben csak vasárnapi isko-
lába járjanak.
 Az 1868: 38. tc. a községi 
és az állami népiskolák számára 
mind a hatéves mindennapi, mind a 
hároméves ismétlő iskola megszer-
vezését kötelezővé tette. Ez utóbbi 
alól azonban a felekezeteket fel-
mentette, s mivel a népiskolák 
zöme felekezeti jellegű volt, ezért 
az ismétlőiskolák létrehozása alig 
haladt előre. A hatéves mindennapi 
népiskola lehetett osztatlan, részben 
vagy teljesen osztott. A törvény 
elvben a lányok és fiúk külön-külön 
oktatása mellett szólt, a valóságban 
ennek megvalósítása leküzdhetetlen 
akadályokba ütközött. Ezért aztán az 
iskolák többsége vegyes, koedukált 
volt.
(Folytatjuk)  Virág Gábor

 Napjaink egyik legfontosabb témája a környe-
zetvédelem. Sajnos sokan beszélnek róla, de kevesen 
tesznek érte. Az Eco Enjoy Polgárok Egyesülete azok 
közé tartozik, akik nem csak üres szavakat, hanem konkrét 
eredményeket is fel tudnak mutatni. Az egyesület több 
falutisztítási akciót is szervezett, legutóbbi projektumával 
pedig az általános iskolások tudását gyarapította, miköz-
ben környezettudatos viselkedésre oktatta őket. Az Eco 
Enjoy és az általános iskola közösen pályáztak a községnél 
egy környezetvédelmi előadássorozat megszervezésére. 
Laczkovics Annamáriától, a projektum koordinátorától 
megtudtuk, hogy az előadások célcsoportja az általános 
iskolások korosztálya volt.
 A projektumra az Eco Enjoy pályázott az önkor-
mányzatnál, de az iskola mindenben partnerünk volt. Négy 
előadást szerveztünk, és alkalmanként 30-40 gyerek jött 
össze. Célcsoportunk az általános iskolások voltak, de 
bárkit szívesen láttunk.
- Miről szóltak az előadások?
 - Az első előadás az energiákról, illetve a Krivaja 
folyó helyzetéről szólt. Ezt egy környezetvédelmi mérnök, 
Andrea Mračević tartotta. A második előadáson Miklós 
Csongor, a topolyai Arcus Környezetvédelmi Egyesület 
tagja mesélt környékünk madárvilágáról. A gyerekek olyan 
érdekes adatokat tudhattak meg, hogy például vidékünkön 
130 madárfaj él. A harmadik előadást Tóth Dénes, a 
palicsi EcoFriends egyesület elnöke tartotta, és az elemek 
újrahasznosításáról beszélt. A gyerekek ez alkalommal 

egy műhelymunkán is részt 
vettek. Elemeket kellett 
szelektálniuk Tóth tanár úr 
útmutatása alapján. Az utolsó 
előadásnak az volt a címe, 
hogy Bepillantás a pókok 
csodálatos világába. Ezt Mgr. 
Vukajlović Natália, hazánk 
egyetlen igazi pókszakértője 
tartotta.
- És ezzel lezárult a projek-
tum?
 - Nem, tavaszra lesz  
még egy záró kirándulás is. 
Ezt a gyerekek sem tudták 
előre. Csak azok vehetnek 
részt rajta, akik jelen voltak az 
előadásokon. Valószínűleg a 

Kopácsi-rét lesz az úticél.
- Mik a további terveitek?
 - Tavaszra megismételjük az elemekről szóló 
előadást, télen pedig etetőket fogunk kihelyezni a madarak 
számára. Ebbe a projektumba is szeretnénk bevonni az 
iskolásokat. Tavaszra folytatódni fognak a munkaakciók, 
és megpróbálunk még több előadást szervezni.

Lakatos János

aMirE érdEMEs odafigyELni
Környezetvédelemben „utazik” az Eco Enjoy Polgárok Egyesülete
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 Egy svéd történész esszéjében olvastam a csönd, 
pontosabban a hang történetéről, amely akár ugyanolyan 
sokatmondó lehet, mint bármi más történetének a leírása 
– a gazdaságé, a háborúké, a betegségeké, a közlekedésé, 
az oktatásé, a szegénységé vagy éppen a szereteté és a 
gyűlöleté. 
 Peter Englund írása több szempontból is elgon-
dolkodtató. Ő maga úgy kezdett el foglalkozni a dologgal, 
hogy egyszer késő este ért haza, az utcájuk kihalt volt, 
mindenki behúzódott. Viszont a hó olyan erősen esett, 
hogy meghallotta a havazást! Először maga sem hitte, a 
szélre gyanakodott, de rájött, nem: oly intenzitású volt a 
láthatatlan hópelyhek esése, hogy a sok pici, hallhatatlan 
súrlódás hallhatóvá vált.

 
 
 
 

         Mifelénk persze aligha lesz egyszer ilyen erős 
havazás. Nemrég azonban, egy decemberi sötét reggelen, 
körülbelül hat órakor felébredve elcsodálkoztam azon, 
hogy Kishegyesen mekkora a csönd. Hogy van csönd. 
Hallom a hangnélküliséget. Az utcában, ahol Pesten 
lakom, mostanában építkezés folyik, és kora reggel 
flexelésre, kamionzajra, kopácsolásra ébredek, s aztán ez 
folyik egész nap. De nem is a falusi csöndöt sírom most 
vissza, azt az idillit, amit a városiak istenítenek és alig 
várnak turistáskodva, hisz falunk kifejezetten nyaranta 
már hajnaltól hangos: traktorok, kombájnok tepernek, 
keddenként pedig a piacra siető tragacsok, amelyeknek 
levált a kipufogójuk. Aztán tavasszal ott vannak a bagzó 
macskák, a kóbor, egymást ugató kutyák, a búgó galambok 
és Isten összes állata. Vagy a szomszéd tehene, melyet alig 
etetnek, nem meglepő tehát, hogy szegény pára már éjjel 
is fel-felbőg. Meg ott vannak a veszekedő szomszédok, 
a hazafelé tartó részeg fiatalok szombat hajnalokon, a 
motoraikat túráztató legények, akik mással nem tudnak 
felvágni a csajok előtt. No persze télen ők is inkább 
behúzódnak, különben lefagyna fülük-farkuk, aztán pedig 
nem lenne se kép, se hang…
 Ez a decemberi kora reggel azonban fura volt, hisz 
semmiféle neszt nem tudtam kivenni az éterből, s ekkor 
jutott eszembe, hogy Kishegyes hangjainak történetét 

is meg lehetne írni (ha már a csöndét oly nehéz). Hisz 
életünk jó része a hangokhoz kötődik, azokra emlékezünk 
vissza, akárcsak az arcokra, a képekre, a történetekre, 
az ízekre és a szagokra (a Krivaj egykori átható bűze 
például felejthetetlen). Persze Proust óta nem új dolog 
ez az irodalomban sem, nincs, ami még nincs megírva, 
mondhatnánk.
 Tudnivaló, hogy a történelem során nem csak a 
tér uralkodására törekedtek a hatalomra vágyók és az azt 
megtartani kívánók, hanem a hangéra is. Nem véletlen, 
hogy az egyház harangozik, és a francia forradalomban 
például be is olvasztották a harangokat. Az egyházat nem 
kedvelő forradalmárok pedig katonai dobokkal, fúvósok- 
kal jelezték, kürtölték széjjel, kinek is van itt joga 
„harangozni”, azaz hangjelekkel üzenetet küldeni. Napó-
leon azonban szerette a harangok hangját, visszaállítatta 
azokat, majd a francia kommün ismét bezúzta. A 20. 
században aztán a leghangosabbá a szirénák váltak: 
nem csak a tűz jelzése miatt, hanem azért, hogy – akár 
a harangok – a közelgő ellenség, főleg a bombázók 
érkezését jelezzék. Vagy csak azért, hogy kipróbálják, 
működik-e még, mint minden hónap első szerdáján, délben.  
Nem is tudom, létezik-e még ez a szokás.
 Hogy melyek falunk jellemző hangjai a már fent 
említett járműveken és állatokon túl? Igen, itt van példá- 
ul a harang. A nagyanyám mindig abból kottázta le az időt, 
a halottak számát és azt is, hogy a halott rokonai mennyire, 
hány kongatásra taksálták, tisztelték meg a megboldo-
gultat. De én inkább emlékszem arra, hogy vasárnap 
délelőttönként elhallatszott hozzánk a kézilabdameccs, a 
szurkolók zaftos bekiabálásai és a bíró sípjának hangja, 
ami miatt olykor-olykor botrány is lett, mivel az zavarta 
a misét. Egy ideje már azonban csönd honol a pályán, de 
előfordul az is, hogy a misére hívó harangozás is hiába-
való, kevés a hívő, kevés a lakos. 
 Legutóbb 2005-ben, egy hétvégi estén hallottam 
furcsa hangokat a kézilabdapályáról: már otthon voltam, 
aludni készültem, amikor egy addig sosem hallott női 
énekhang ütötte meg a fülemet. Amikor másnap érdek-
lődtem, azt mondták, Rúzsa Magdi és az együttese volt 
az, helybéliek… Nem hittem sem a fülemnek, sem a 
szememnek, amikor aztán a tévében láttam őt. De ahogyan 
én nem voltam azon a koncerten, hallom, sokan azért nem 
járnak a Dombos Festre, főleg az idősebbek – ami több 
hétvégén át betölti a teret, mert a löszfal a falu felé tereli –, 
szóval azért nem járnak a koncertekre, mert otthon kiülnek 
a teraszra, onnan fülelnek.
 Körülbelül tíz éve szinte minden szombat este 
elhallatszott a Sógor vendéglőből a lakodalom zaja, és ha 
még lőttek is, azt is megtudtuk, kik tartják. Búcsúkor pedig 
szinte egy héten keresztül hangzavar volt, a vidámpark 
korán megérkezett, aztán bömböltették a magnójukat. 
Közben ordított a dinnyés, a rosszvasas. Azelőtt ugye még 
a fagyis is körbejárt, és az idősebbek jól emlékeznek 

van-e a hangoKnaK 
Kishegyesi történetüK?
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arra, hogy a kisbírót felváltotta a hangszóró, valahon-
nan a központból adták a „műsort”, a híreket. Kint pedig 
mindenütt szólt a sámlirádió, mi, gyerekek meg egész 
álló nap kinn játszottunk és ordítottunk, nem egyszer 
be is zavart bennünket valamelyik szomszéd. Ma már a 
Dombos TV üzenőfalát bámulják otthon az emberek, a 
gyerekek pedig a számítógépet. Aligha hallható ma már 
az utcákon estefelé, hogy „gyerekek, befelé”, pár jóízű  
káromkodás közepette. 
 Viszont nehéz felmérni, mennyire változott a 
hangok erőssége az iskolában: gyanítom, a mi időnkben 
olykor még pisszenés nélkül ücsörögtünk az órákon, 
miközben egyik-másik tanár ordítása az emeletről is 
lehallatszott. Gondolom, ma fordítva van, bár – ahogy 
hallom – tanára válogatja! És persze micsoda nyüzsgés 
volt akkor, amikor a központban a falu apraja és nagyja 
ünneplőben várta a stafétát. Én még énekkaros is voltam, 
ott daloltunk a községháza előtt, mint minden ünnepség-
en. A jugoszláv himnuszra talán még sokan emlékezünk, 
eközben nem tanultuk meg az új szerbet, és gondolom, nem 
megy mindenkinek a magyar sem, legfeljebb az eleje.
Ma a hangszennyezés elvben ugyanolyannak számít, 

mint a környezet mindenféle tárggyal való szennyezése.  
Persze sokkal kevesebbeket érdekel, főleg falun kevésbé 
feltűnő. Különösen ott, akár nálunk, ahol bezártak a 
gyárak, nem járnak az áruszállító kamionok. Vagy éppen 
már nem a főút mellett lakunk. Húsz éve nemcsak hogy a 
főutca másik felére nehéz volt átmenni, de folytonos volt 
a dübörgés is. Emlékszem még a vasárnap esti, 6.45-kor 
Topolya felé induló Lasta hangjára – amikor nem kellett 
rá felülni, hogy a középiskola felé utazzak Zentára. Ha  
jól rémlik, 5.20 tájékától egymás után érkeztek a buszok, 
a brummogó-keserves hangú Topolatransok, hogy mun-
kába, majd hat után iskolába szállítsák az embereket. Ami 
azt jelenti, hogy volt még hova járni dolgozni. Gondo 
lom, ma 5.20 tájékán nem sokan ácsorognak a busz-
állomáson, s ennek nem a rengeteg taxi az oka. Lárma 
a központban akkor van, ha sztrájkolók érkeznek, de az  
sem vészes már, hisz sztrájkolni se sokan tudnak. 
 De a kishegyesi hangok története még megírásra 
vár. A csönddé is, bár azt nehezebb megírni. Még akkor is, 
ha az egyre nagyobb.

- szerbhorváth - 

 Nem tudom, hányan nézik, 
hányan sem a tv2-n a Divatkreátort, 
ami egy tehetségkutató show divat-
tervezőknek. Igazából a Megasztár 
stylistjai ők. Valójában Nekem is 
az egyik barátnőm hívta fel a figyel 
mem, hogy van egy hegyesi lány is 
közöttük. Méghozzá egy olyan fi- 
atal lány, akivel egy utcában is 
lakunk. Vagyis már nem, mert Dudás 
Judit, vagyis Judy időközben Pestre 
költözött.
 Amikor a fővárosba érkezett, 
rögtön a mélyvízben kezdte, mert 
Lakatos Márk éppen munkatársat 
keresett maga mellé az akkor induló 
Megatánc szereplőinek az öltöz-
tetéséhez. Rúzsa Magdi beajánlotta 

hozzá. Márkkal együtt találták  
ki az öltözékeket, alkalma volt meg-
ismerkedni a ruha-tervezőkkel, ruhás 
cégekkel. Jó alap volt ez számára. 
Juditnak hamarosan sikere is lett, 
miután a nagymamájától kapott, fe- 
kete horgolt betétekkel díszített 
női fehérneművel megnyerte a ma-
gyarországi Triumph Inspiration 
Awards-ot. Ezután a  pekingi világ-
döntőn bekerült a legjobb nyolc kö- 
zé. Mégis a férfiruhák tervezése job-
ban vonzotta, és amikor a vizsga-
munkájában férfiaknak kellett tervez-
nie, akkor a csipkeinspirációt foly-
tatta, csak épp férfikollekcióban.
 Judy is az az ember, aki egy 
kisfaluból került fel a nagyvárosba, 

ahol már eddig is bizonyított, 
csodákat alkotott úgy, hogy az ut-
cabelijei közben sok mindent nem 
is tudnak róla. Emlékszem, annak 
idején, amikor az első, felejthetetlen 
generációmnak voltam osztályfőnö-
ke, és Erdélybe vittem kirándulni őket, 
Racka szólt, hogy van itt egy rendes 
lány, a Dudás Judit, igaz, már befejez-
te az általánost, de azért vigyük el őt is. 
Elvittük. Esküszöm, fogalmam sincs, 
milyen ruha volt rajta, most viszont 
nem győzöm csodálni, micsoda 
gyönyörű ruhaköltemények születnek 
a keze alatt. És hát a zsűri is dicséri 
rendesen. 
 Úgy érzem, érdemes odafi-
gyelni rá jobban is, mert méltán érdem-
li meg nemcsak a mi, az utcabeliek, a 
kishegyesiek, a vajdaságiak figyelmét, 
támogatását és biztatását, hanem 
az egész országét is, hogy egykor 
majd büszkén mondhassuk, lám, a 
mi kis Judynk milyen sokra is vitte. 
És ahogy jöttek a magyarországi 
újságírók Kishegyesre, jött velük 
Rúzsa Magdi is, nyilatkoztak a 
gyerekek, az ismerősök, a tanárok, 
filmezték Magdi naplóját, tablóját, 
az iskolánkat, szeretettel várjuk őket 
Judittal együtt is... És addig is, sok 
sikert ott a nagyvárosban

Molnár Márta

a Mi juditunK
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 A közelmúltban tartott borásztalálkozót a 
 kishegyesi „In vino veritas” Borrend. Az egyesület még 
2009-ben megalakult, 27 tagja van, ám hivatalos bejegy-
zése csak a közeljövőben fog megtörténni. A borrend 
célkitűzése az, hogy rendezvények szervezésével fejlessze 

Kishegyes idegenforgalmát, valamint, hogy hozzájáruljon 
a magyar vendéglátás jó híréhez. Az egyesület a találkozóra 
meghívta a szikicsi szőlőtermelőket és borászokat 
is. Az esemény jó apropót szolgáltatott az új borok 
megkóstolásához és a borászok közti tapasztalatcseréhez. 
Az est borozgatással és barátkozással telt. 
Pecze János, az egyesület nagymestere és egyben 
legidősebb tagja elmondta lapunknak, hogy a Borrend 
a borkészítés régi, hegyesi hagyományát szeretné 

feleleveníteni:
- Régen a falu szélén rengeteg szőlő volt. 5-6 kvadrátos  
kis parcellákon termesztették, amit a 70-es években 
kiirtottak. Ekkor jöttek a jobb termések, és az emberek 
szőlő helyett búzát, kukoricát kezdtek termeszteni. 
Napjainkban szinte egyáltalán nincs szőlő a faluban. Én 
már a 60-as évek óta foglalkozom borászattal és a mai 
napig van szőlőnk. Igaz, hogy mindössze 1 kvadrát, de a 
Pecze-bort az egész társaság kedveli.
- Honnan a borrend megalakításának az ötlete?
- Az ötlet Dudás Bélától származik. Béla elképzelése  
az egész társaságnak tetszett, így tavaly megalakultunk. 
Hasonló borrendek vannak más községekben is, de 
azoknak a működése már komolyabb szinten van.

L.J.

 A bajsai SVI nevű civil szerve-zet 4 
non profit szervezettel közösen az Európai unió- 
ból (Nagy Britannia, Belgium, Olaszország, Magyaror-
szág) lehetőséget kapott, hogy realizáljon egy programot 
,,We are here,, név alatt, melyet az Európai Únió kulturá- 
lis bizottsága támogat. 
 A projekt fő hordozója A 19 Film and video Ltd t/a 
Media 19 Nagy Britanniából.
 Célja, hogy újszerű módon elősegítse a romák 
társadalmi beilleszkedését és integrációját. Az új mód-
szernek köszönhetően, könnyebben megérthetjük a cél-
csoport mondanivalóját, valamint ők is könnyebben, 
közvetlenebbül kifejezhetik önmagukat, érzéseiket, 
a társadalomban való helyüket, céljaikat, vízióikat. A 
módszert Angliában már sikeresen alkalmazták, nálunk 
Szerbiában viszont még nem praktizálták. A program 
keretén belül nem a hagyományos módon, a többségi 
társadalom szemszögéből mutatjuk be a marginalizált 
csoportot, hanem segítve nekik, ők mutatják be saját ma-
gukat objektív módon.
 A célcsoport tagjai a műhelymunkákon mesél-
hetnek reális mindennapjaikról, kihívásaikról, valamint 
kifejezhetik érzéseiket, félelmeiket és ambícióikat.

 A célcsoportot olyan kirekesztett romák alkot- 
ják, akik bizonyos érdeklődést mutatnak a művészetek  
iránt, de környezetük és korlátozott lehetőségeik nem en-
gedik, hogy a művészeteken keresztül fejezzék ki önmagu- 
kat. Ezért a projekt lehetőséget kínál nekik, hogy művé-
szek segítségével olyan alkotások (rövidfilm, képek) ké-
szüljenek, amik a nagyközönségnek objektív képet adnak 
a kirekesztett romák helyzetéről.
 Vajdaságban négy műhelymunkára került sor: Sza-
badkán, Kishegyesen, Újvidéken, és Bácsmonostoron.
 Kishegyesen, Gordana Radulovićnak, az Aromi-
nek, a Teleháznak és a Helyi közösségnek köszönhető 
en szeptemberben sikeres és sokatmondó alkotások 
születtek Jasmina Perović vezetésével, aki a helyi romák- 
kal olyan alkotásokat készített, melyek bemutatásra ke-
rülnek Újvidéken, Budapesten, Brüsszelben és Londonban. 
A Workshopokon különböző technikákkal készültek 
képek, festmények, rajzok, grafikák. Minden résztvevő 
választhatott magának irányzatot. Az alkotásokat művészek 
felügyelték és irányították, hogy a célcsoport minél 
egyszerűbben, érthetőbben és érdekesebben mutathassa be 
mindennapjait, érzéseit, félelmeit, önmagát. 

európai úniós MűhelyMunKa 
a teleházBan

a Bor lovagjai
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 Szeptember elején vette kez-
detét a Kishegyesi Ifjúsági Iroda 
„Korak do posla”, azaz „Egy lépés 
a munkáig” elnevezésű programja. 
A projekt elsődleges célja a fiatalok 
munkaerőpiaci versenyképességének 
a növelése, azaz felkészítése a mun- 
kakeresés éles helyzeteire. A tanul-
mányok elvégzése után a munkát 

kereső fiatalnak szembesülnie kell a  
ténnyel, hogy a munkahely, illetve 
a lehetőség nem pottyan csak úgy 
az ölébe, vagyis csak keveseknek 
adatik meg az, hogy mindjárt álmaik 
munkakörében dolgozzanak. Jobban 
mondva sajnos az is nehéz, hogy köz-
ségünkben egyáltalán valami mun-
kát kapjon, amiből némi bevételre 
tehet szert. Ennek számos oka van, 
mindannyian fel tudunk sorolni kap-
ásból néhányat. Valószínűleg azzal 
kezdenénk, hogy nincs hol, hogy nincs 
lehetőség, ami sajnos valóban egy 
egetverő probléma, de ha optimistán 
akarjuk a dolgot szemügyre venni, rá 
kell jönnünk, hogy aki keres, aki jó 
helyen kopogtat, az a jég hátán is meg 
tud élni, jelen esetben lehetőséghez 
juthat. A munkahelyek hiánya mellett 
hatalmas probléma az elszántság-, és 
önbizalomhiány, hiszen elsősorban 
panaszkodunk, s mindezt legtöbbször 
a négy fal között, elbújva tesszük, 
barátaink körében. Amikor pedig 
valami mégis történik, elhatárolódunk, 
hiszen tenni akarásunk ritkán párosul 
valódi, célratörő tettekkel. 
 A „Korak do posla” projektum 
egy lehetőség, egy próba, amellyel 
élni lehetett, és minden aspektusában 
hasznos volt azoknak, akik fel-
ismerték a program mondandóját. 

Elsősorban szakmai, gyakorlati tu 
dást akartunk nyújtani az érdeklő-
dőknek, másodsorban pedig pozitív 
látásmódot szerettünk volna kialakí-
tani. Sokan nincsenek tisztában az-
zal, hogy az önértékelésnek, a saját 
képességeink felmérésének, valamint 
 a pozitív tulajdonságaink felismeré-
sének mekkora szerepe van egy 
állásinterjú során, vagy a későbbi-
ekben, a munkánkban. Nehéz munkát 
keresni, de mindezt megnehezíti az 
a tény, hogy nem vagyunk tisztában 
azzal, mit is szeretnénk, illetve melyek 
azok a lépések, amelyek segítségével 
eredményesek lehetünk. 
 Képzéssorozatunk első felé 
ben a résztvevők különféle pszi-
chológiai módszerek segítségével, 
játékosan ugyan, de felismerhették 
képességeiket. A program második fe-
lében mindezt megtanulták helyesen 
előadni, azaz „eladni” - egyrészt írásos 
önéletrajz formájában, másrészt pe- 
dig állásinterjúk szimulálásának se- 
gítségével. Szándékosan használtam 
az „eladni” szót, hiszen a mai vi-
lágban a munkaadók megbízható, 
pontos, képzett munkaerőt keresnek, 
és nem elég ennek megfelelni, mind-
ezt prezentálni is tudnunk kell a 
munkaadónak.
 Eddig csak elméleti tudás- 
ról és felkészítésről beszéltem,azon-
ban a program ezzel még nem ért vé- 
get, ugyanis a képzést sikeresen és ki-
tartóan teljesítők december folyamán, 
szakmai gyakorlaton vesznek részt. 
A gyakorlati helyek kiválasztásához 
az önkéntesek végzettségét és tudását 
vettük alapul, ezt követően felvettük 
a kapcsolatot a vállalkozókkal. Amit 
mi kínáltunk, az a fiatal, képzett és 
elszánt munkaerő, aki próbára szeret-
né tenni magát éles helyzetekben, 
a vállalkozónak pedig az egyetlen 
kötelezettsége, hogy egy hónapon át 
feladatokat adjon a fiatalnak, ezáltal 
fejlesztve szakmai tudását. Ilyen 
formában az Ifjúsági Iroda hídként 
szolgált a fiatal munkaerő és a vál-
lalkozó között. A munkáltatóknak el- 
hoztuk azokat a személyeket, akik bi-
zonyítani szeretnének, a fiatalokkal 

pedig megtettük az első lépést a 
munkáig. Hogy mi várható a jövőben? 
Annak a hét fiatalnak, akik gyakor-
lati helyre kerültek, vajon sikerül e 
a későbbiekben állandó munkához 
jutni? Mindezen kérdésekre nem tud- 
juk a választ. Rajtuk áll, hogy bi- 
onyítsanak, a munkaadókon pedig, 
hogy eldöntsék, tudnak e helyet 
szorítani a jövőben jelenlegi gyakor-
nokaiknak. Egyben azonban már most 
biztos vagyok: a gyakorlati lehető-
ség, a próba mindenképpen hasznos 
lesz, hiszen akik már eddig eljutot- 
tak, kimozdultak a négy fal és a hét-
köznapok rabságából.  A jövőben pe-
dig olyan tapasztalatokkal lesznek  
felvértezve, amelyek esélyesebbé te-
szik őket azokkal a társaikkal szem- 
ben, akik pusztán tettek nélkül 
várják, hogy sikeresek legyenek. 
Elgondolásunkat sikeresnek könyvel-
hetjük el, hiszen számos fiatal élni 
tudott az általunk felkínált lehetőséggel, 
valamint az eddigi visszajelzések a- 
lapján, mind a munkaadók, mind 
gyakornokaik bizakodóak.

A projektet a Szerb Köztársaság If- 
júsági és Sport Minisztériuma tám-
ogatja.
A programban résztvevő vállalkozások 
a következők:
CHICK PROM d.o.o
Small Steps
d.o.o „DGM”
Kalmár János magánvállalkozó
Szociális központ - Kishegyes
Kishegyesi Ifjúsági Iroda

s.istwan

Egy Lépés a Munkáig
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 Kishegyesi létem ellenére viszonylag ritkán 
szánom rá magam a helyi szórakozási lehetőségek igény-
bevételére. Elsősorban, mert a közvélemény szemében 
sznob vagyok, s nem érdekel mi történik hétvégén a  
falumban, másodsorban pedig a zene, amit a mai 
fiatalok hallgatnak nem igazán jön be nekem. Azonban a 
közelmúltban a sors úgy hozta, hazai pályán vetem bele 
magam a szórakozás tengerébe.
 A diszkóba lépve tapasztaltam, hogy a tánc-zaj 
még mindig nem az én ízlésemnek megfelelő, a vendégek 
nagy része pedig már-már egy laza „kezitcsókolom”-
mal köszön nekem az utcán rosszabb napjaimon, tehát 
nagyjából ugyanaz a harci helyzet, mint legutóbbi 
alkalommal, egyet kivéve: valami nem volt jelen, bár 
azt nem mondhatnám, hogy hiányérzetem támadt. A 
bejáratnál fogadó szokásos vizelet (húgy - a szerz.megj.) 
szag megszűnt. Egyszerűen eltűnt, mint ház elől a cserép 
– a ködben ugyebár.
 A történet azonban nem ilyen egyszerű, ám 
gyakorlatilag Merlin-féle mágiában sem bővelkedik, 

azonban a varázslattal egyenértékű jelenségről szól, az 
emberi összefogásról és jóindulatról.
 Megesett ugyanis, hogy az „Eco-Enjoy” szerve- 
zet támogatásának köszönhetően, melyet a Szerb Köz-
társaság Ifjúsági és Sportminisztériuma pénzelt, végre 
felújíthatták a rozoga illemhelyeket, melyek már többet 
ártottak, mint amennyi haszon volt belőlük. 
 Így tehát az Eco-Enjoyosok a Kishegyesei If-
júsági Iroda koordinálásával neki is láttak a munkának, 
viszont az összeg csupán a szükséges nyersanyagra volt 
elegendő. Ekkor következett be az, amit én személy 
szerint sosem vártam volna falubelieimtől. Egy egész 
csapat önkéntes érkezett a diszkósok segítségére, köztük 
szakemberek is, akik jelentősen megkönnyítették az egész 
munkafolyamatot.
Pár nap alatt fel is épült az új WC, s már csak egy 
feladat vár a fiatalokra, a legnehezebb. Megőrizni a töb- 
bi fiataltól.

Calcifer

Kedves gyereKeK!

 Idén Kishegyesen szervezte meg szokásos 
Mártonnapi találkozóját a Közép-bácskai Szent György 
Borrend, amelyen új borlovagokat avattak és eszmecse- 
rét folytattak a bor egészségmegóvó hatásáról.
 A találkozón megjelent borrendi tagokat és a 
vendégeket, többek között Csóré Róbert polgármestert, 
valamint Bíró Máriát, a Magyarországi Borrendek Szö-
vetségének elnökségi tagját, továbbá a Csongrád megyei, 

a kiskőrösi, a monori és a villányi és a bajsai borrendek 
lovagjait Tóth János, a Szent György Borrend kancellárja 
üdvözölte. Kiemelte, a borrend elsődleges célja, hogy 
elérje a Telecskai-dombok borvidékké nyilvánítását s  
hogy a térség bekerüljön a borrégiók hálózatába. 
Csóré Róbert polgármester alkalmi beszédében szintén 
ennek fontosságát hangsúlyozta, rámutatva, hogy a múlt 

század elején a Telecskai-domboknak alig volt olyan ré- 
sze, ahol ne termett volna szőlő, most viszont fordított 
a helyzet. Jó azonban, hogy e téren is vannak kedvező 
változások. Bíró Mária, a Magyar Borrendek Szövetségé-
ről szólva elmondta, hogy a szervezet tagságát 44 ren-
des és 5 határon túli borrend képezi, ami több mint 5 
ezer borlovagot jelent. A találkozó délelőtti részében a 
Szent György Borrend új lovagokat avatott, Juhász Antal 
topolyai ügyvédet, dr. Lódi Gábor parlamenti képviselőt, 
Nenad Popović szenttamási termelőt, és Kátai Sándort, 
a kishegyesi vadászegyesület elnökét avatták lovaggá 
a hagyományok szerint összefont venyigével. Kátai 
Sándort egyúttal megbízták, hogy hozza létre a vadászok 
borrendjét, amelyre másutt már van példa. 
 A lovagavatást követően a házigazdák és vendé-
gek ünnepi hálaadó szentmisén vettek részt a Szent Anna-
templomban. A templomi köszöntőkben elhangzott, hogy 
a bor lehet áldás és átok is, áldás, mert megélhetést te- 
remt sokak számára, áldás, ha mértékkel fogyasztják, hi-
szen bizonyított jótékony hatása az érrendszeri betegségek 
megelőzésében, átok viszont, ha valaki mértéktelenül 
fogyasztja. Mértékletes fogyasztással a bor jó kedvet és 
barátságokat teremt. Brasnyó Ferenc plébános beszédé- 
ben kiemelte, hogy a bor az egyik legősibb és legter-
mészetesebb itala az emberiségnek és az emberek él- 
ni akarásának és kitartásának szimbólumává vált.
A találkozó részvevői délután a Kátai-vendégházban 
szakmai tanácskozást tartottak a bor jótékony hatásairól.

Papp Imre

a Bor: áldás és átoK
A közép-bácskai Szent György Borrend Márton-napi találkozója
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 Egy dolog van, ami nem kerü- 
li el falunkat soha. A divat. A divat irá-
nyít minket, s átszab. Persze itt nem af- 
féle párizsi, new york-i szemlékre gon-
dolok, hanem a média által nyakunkba 
zúdított tömegkultúrára, a giccses, gyo-
morforgató trendekre, amiktől feláll a 
szőr a hátamon.
 Az egész társadalmi leépül-
ésünket, avagy a fent említett kultusz 
fejlődését leginkább elősegítő eszköz 
az internet, s azon belül a társasági 
oldalak. Aki nincs otthon a témában, 
annak elmondom, hogy az ilyen jelle-
gű oldalak azzal a céllal jöttek létre, 
hogy megkönnyítsék a kommunikáci- 
ót, pl.: volt osztálytársakkal, külföldi  
rokonokkal, barátokkal. Az említett 
oldalakon lehetősége nyílik a felhasz- 
nálónak levelezni, képeket, videókat 
 megosztani, valamint élménybeszámo-
lókat közzétenni. Idővel azonban az 
egész dolog elfajult, s aki napjainkban 
szánja rá magát a regisztrálásra, s 
konzervatívabb életvitelt folytat, el-
szörnyedve érezheti magát, sőt úgy 
vélheti, egy szexpartner kereső oldalra 
tévedt.
 A divat lényege, hogy minél 
kihívóbb profilunk legyen, s általa minél 
jobban el tudjuk adni magunkat, tehát 
ingyenes önreklámmá vált az egész.
 Vázolnék is egy amolyan 

útmutatófélét a kezdőknek:
 Lányoknak minél kihívóbb öl-
tözetben fényképezkedni; a fürdőruhás 
és alsóneműs képek, a fürdőszobában 
pózolós képek amolyan kötelező ki-
egészítők. Ajánlatos ugyanazt a képet 
hatszor feltölteni, csak különböző szín-
árnyalatban. 
 A családi állapotot javasolt 
hetente változtatni, s minden alkalom-
mal, mikor egyedülállóvá válunk, aján- 
lott teleírni az üzenőfalat szomorú 
féloldalas idézetekkel, de megoszthat-
unk esetleg depressziós zenéket, s fe-
nyegetőzhetünk öngyilkossággal, hogy 
minél több „Ne tedd, annyi mindenért 
érdemes élni” kommentet kapjunk. 
Amikor egy hét múlva újra változik az 
állapotunk „kapcsolatban”-ra, nagyjából 
ugyanez az eljárás, természetesen most 
szerelmes versek, s romantikus zenék, 
valamint „újra hiszek a szerelemben/
új értelmet nyert az életem” – típusú 
kiírások.
 Családtagokként legyen fel-
tüntetve fél osztályunk és negyed szom-
szédság; jelöljünk be mindenkit, aki a 
falunkban lakik, annak ellenére, hogy 
az utcán nem fogunk köszönni, viszont 
majd küldünk karácsonyi üdvözlőlapot, 
s gratulálunk a születésnapjára is. 
Fiúknál is nagyjából ugyanezek az 
alapkövetelmények, azzal, hogy fel-

tétlenül szükség van pár konditerem- 
ben készült képre is, valamint have-
rokkal női napszemüvegekben pózolós 
– alkoholt ivós fotóra is, a környékbeli 
diszkók mindegyikében.

 De álljunk meg egy ’space’ – 
re, vajon mi idézte elő ezt a társadalmi 
leépülést?! Mi magunk, vagy valamiféle 
külső hatásnak köszönhető?
 Ennyire elkorcsosult volna 
a lelkivilágunk, hogy már normák és 
értékek nem léteznek? Annakidején az 
egyenjogúságért küzdő nők ez ellen 
emelték fel a szavukat, a szexuális 
tárgyként való kezelésük ellen harcol-
tak, s az egésznek az lett az eredménye, 
hogy a még általános iskolába járó lá- 
nyok tudatosan skatulyáztatják be 
magukat. Az intelligencia egyre ke-
vésbé teszi atraktívvá a nőt, vagy 
esetünkben lányt, viszont akinek a 
legkihívóbb képe van fenn, dominánssá 
válik a társaságban, valamint tíz évvel 
idősebb srácokkal pózolhat a környező 
szórakozóhelyeken. 
 Társadalmunk fajult el, s mi 
sodródunk vele, vagy mi görbülünk, s 
 ezáltal a környezetünk is görbül ve-
lünk?
 Lázadj fel, sárba tiprott 
lelkem!

Calcifer

lájK!

 Gyerekkoromban én 
is mondtam verset. És első al- 
kalommal arattam a legna-
gyobb sikert. Elsős voltam, és 
egy anyás verssel készített fel a 
tanító néni. Meg is nyertem az 
iskolabajnokságot az alsósok 
között. A kapott könyv Maronka 
tanító bácsi dicsérő szavaival 
kiemelt helyen állt a polco-
mon. Később örökös második 
maradtam. Mert jött a Maja, jött 
a Nellike, és ők voltak a jobbak. 
Lelki traumákat nem okozott 
bennem ez a „kudarc”. És már tudtam, ha megláttam őket, 
hogy az első hely már foglalt. 
 A suliban is van egy tanító bácsink, aki a 
versmondóinkkal foglalkozik. Könnyű neki, hiszen a 
Vajdasági Magyar Versmondók Egyesületének az elnöke 

is egyben. Ez is jelent valamit. 
Érti a dolgát. És nem egy díjjal 
tértek már haza diákjaink külön- 
féle megmérettetésekről. 
 Azután meg volt egy verseny 
Győrben. A (vers)versenyek ver-
senye. Vajdaság is képviseltette magát 
a XXXIV. Radnóti Miklós Nemzeti 
Vers- és Prózamondó ver-senyen. 
Vagyis a mi Ákos tanító bácsink is 
ott volt. És ha már ott volt, akkor 
meg is mutatta, hogy mit tud. És 
Radnóti-díjat is kapott. De ő szerény, 
és ezzel nem is di-csekedett. Lazán 

megjelent dolgozni, senki nem vette észre, hogy merre 
csavargott a hétvégén. Nem is kell, hogy beszámoljon róla, 
de azért nem árt, ha tudja, hogy mi is tudjuk. És büszkék is 
vagyunk rá!
 

a radnóti-díjasunK

Tóth Péter és Hajvert Ákos - 
a Radnóti-díjasok
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 November végén évi köz-
gyűlést tartott a Női Fórum. A köz-
gyűlést tisztújító értekezletként hívták 
össze, ugyanis a vezetőségnek lejárt 
a megbízatása. A jelenlévők azon- 
ban egyhangúlag támogatták azt 
a javaslatot, hogy a választásokat 
az új alapszabály elfogadása után 
ejtsék meg. Az egyesületekről szóló 
törvény értelmében ugyanis a meg- 
lévő szervezetekenk, így a Női 
Fórumnak is új alapszabályt kell 
hoznia, és újból el kell végezni a 
szervezet bejegyzését is. Terveik sze-
rint az új alapszabály kidolgozása 
január közepéig megtörténik, így a vá-
lasztásokra legkésőbb január végéig 
sor kerül. 
 A közgyűlés résztvevői meg-
hallgatták Zsidai Erzsébet beszámoló-
ját a szervezet nyolcéves munkájáról, 
aki elmondta, hogy a Női Fórum tevé-
kenysége valójában már a hivatalos 

megalakulásuk előtt 
elkezdődött, ponto-
sabban 2002. nyarán 
merült fel először, hogy 
tenni kellene valamit 
annak érdekében, hogy 
a magyarországi oktatási 
támogatásból ne maradja-
nak ki a hátrányos hely-
zetben élő kishegyesi csa- 
ládok. Ezután Rácz Jó-
zsef közbenjárására az 
újvidéki ökumenikus sze- 
retetszolgálattól nem hi- 
vatalos csoportként meg- 
kapták az első anyagi támogatást.
 Az elmúlt nyolc év alatt voltak 
– és ma is vannak – olyan akcióik, 
amikre elsősorban egyedi és újszerű 
jellegük miatt büszkék a Női Fórum 
tagjai. Például, 2004-ben a szabadkai 
Zenith Műhellyel karöltve elsőként 
szerveztek képzést a községben mű-
ködő civilszervezetek tagjainak.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2006-ban és 2007 első felében 
két projektjük is a még 2003-ban 
megkezdett Értük - Értünk elnevezésű 
program folytatására irányult. Az 
„Esély az egyenlőségre” elnevezésű- 
projektjük az újvidéki Ökumenikus 
Szeretetszolgálat, a „Gyermek, gyer- 
mek, hogy szeressétek és meg-
értsétek…” pedig a belgrádi BCIF 
– A Helyi Kezdeményezések 
Balkáni Alapjának támogatásával 
valósult meg. A „Lépjünk tovább 
– mert a gyermek, gyermek, hogy 
szeressétek és megértsétek…” 
elnevezésű projekt pedig a 10-15 év 
közötti gyerekek agresszivitásának 
csökkentését tűzte ki célul. 2009-ben 
és 2010-ben ezt a tevékenységet a 
községi Önkormányzat által kiírt pá-
lyázatból folytatták. 
 A gyerekekkel való foglal-
kozás terén tapasztalatokat gyűjtöt- 
tek a verseci Djepeto Műhelyben, 
a topolyai Bethesdában, az új-
vidéki Milan Petrović speciális 
középiskolában, a belgrádi speci- 
ális napközi központban, a bács-
feketehegyi Izidában, valamint nagy 
támaszra találtak Maruzsenszki 
Erna kiskunhalasi gyógypedagógus 
személyében. Az általa vezetett in-

nyolc év MérföldKövei

első hely 
goriziáBÓL

A nemrégiben megtartott 10. Nemzetközi 
Zongoraversenyen az olaszországi Goriziában 96 
ponttal az első lett kategóriájában Csőke Noémi. 
Képünkön Noémi az idei kishegyesi koncerten.

Január 3-án a 
Tűzoltóotthonban 
18 órakor Újévi 

koncert
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tézettel a mai napig együttműködnek. 
2008-ban részt vettek Kishegyes Község szociális 
védelmi stratégiájának kidolgozásában, illetve 2009-

ben a Helyi Ifjúsági Akciós Terv összeállításában is. E 
két dokumentum nagyon fontos nem csak a szervezet 
működése szempontjából, hiszen amellett, hogy a pályá-
zatoknál is lehet rájuk hivatkozni, útmutatóul szolgálnak 
községünkben azzal kapcsolatban, hogy a jövőben milyen 
feladatok várnak megoldásra. 
 2009-ben az  inkluzív oktatásra való felkészülés 
céljából az UNDP, Románia Külügyminisztériumának, 
a Szerb Köztársaság Mezőgazdasági, Erdészeti és Ví-
zgazdálkodási Minisztériumának, valamint a Vajdaság AT  
Mezőgazdasági, Erdő- és Vízgazdálkodási Titkárságának 
támogatásával a Kishegyes község oktatási intézmé-
nyeiben dolgozó tanügyi munkásoknak és a kishegyesi 
Női Fórum önkéntes dolgozóinak részére képzéseket, 
illetve két napos budapesti tanulmányutat szerveztek.
 A Női Fórum 2008-ban és 2009-ben a Községi 
Önkormányzat és a szabadkai Caritas partnereként 
bekapcsolódott a Házi betegápolás és gondozás 
szolgálatába. 2010-ben a  belgrádi BCIF, a hollandiai 
Cooperating Netherlands Foundations, valamint a Vajdaság 
AT Szociálpolitikai és Demográfiai 
Titkársága által nyújtott támogatásból 
partnerségben a  Szabadkai Egyházmegye 
Caritasával és Kishegyes községgel a házi 
betegápolás és gondozás szolgálatát sikerült 
kibővíteni a falugondnoki szolgálattal, 
amely pillanatnyilag az egész község 
területén működik.
 Ez év márciusában a Női Fó-
rum keretében megkezdte munkáját a 
Kézimunkázók csoportja. Áprilisban a 
Kulturni vremeplov elnevezésű rendez- 
vényen, amelyet az újvidéki Epicentar 
szervezett, ők képviselték a vajdasági 
magyar kisebbséget. Ezenkívül részt 
vettek a kézimunkázók bezdáni kiállításán, 

és bemutatkoztak a Nemek közötti egyenjogúsággal 
foglalkozó tar-tományi intézet által szervezett zombori 
kiálllításon. 

 2010. nyarán bekapcsolódtak a szabadkai 
Femina Creativa civil szervezet projektumába melynek 
legfontosabb célja a helyi szintű kezdeményezések éle-
trehívása, lokális és széleskörű kutatásokon alapuló 
stratégia kidolgozása, amelyek ráirányítják az intézmények 
és a közvélemény figyelmét a falusi nők foglalkoztatá-
sának, vidéki gazdaságban
való szerepvállalásának fontosságára. 
 
 A falugondnoki szolgálatra vonatkozó projekt 
keretében az idén egy gépkocsit is vásárolhattak. 
Reményeik szerint tavaszra elkészül a Női Fórum épülete, 
ami nagyban megkönnyítené a szervezet munkáját. 

 Az elmúlt nyolc év alatt rengeteg programot 
szerveztek a gyerekek részére, ünnepekkor süte-mé-
nycsomagot vittek a magányosan élőknek, Mikulás 
és karácsonyi csomagot a rászoruló gyerekeknek, 
jótékonysági bálakat, kiállításokat, ruhagyűjtéseket és 
osztásokat, valamint teadélutánokat szerveztek, emellett 
pedig még magukat is képezték. 
 Büszkék arra, hogy az általuk készített lángos és a 
kemencés finomságok az évek múlásával a Dombos Fest 
egyik meghatározó jelképévé váltak.

 A nyolc év alatt több szervezettel is létrejött 
együttműködés, de a legszorosabb barátság a kiskunhalasi 
Református Pedagógiai Szolgálattal és a Kecskeméten 
székelő Falugondnokok Duna-Tisza-Közi Egyesületével 
alakult ki. 
 Az ülésen elhangzott, hogy jó lenne, ha a hegyesi 
emberek közelebbről megismerkednének a szervezetben 
folyó munkákkal. A Női Fórum másik célja pedig a 
fiatalítás. 

Zsidai Erzsébet
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