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MIT ÍGÉRHET A POLGÁRMESTER?
A költségvetési megvonások
érzékenyen
érintettek bennünket. A beruházások
és a tervek nem a választási
kampányt szolgálják, évtizedekre
meghatározzák az itt élő emberek
életét. Évértékelő beszélgetés
Csóré
Róberttel,
Kishegyes polgármesterével
Nyilván
senki
számára
nem
mondunk semmi újat,
ha azt állítjuk, hogy a
kishegyesiek is igencsak nehéz évet tudnak
maguk mögött, és sokan
a jövő év esetében
sem kimondottan derűlátóak. Ez esetben,
rendszerint az ország
vezetőire hivatkoznak,
akik az utóbbi időben
szintén mellőzik a megszokott optimizmust. Hogyan értékeli azonban az évet a polgármester Csóré
Róbert, és milyennek ítéli meg
a jövő évi kilátásokat?
Hogyan értékeli az elmúlt
esztendőt? Mi az, amit sikerült
elérni és mit nem?
- A karácsonyi fogadáson
már foglalkoztam ezekkel a
kérdésekkel, és nehéznek ítéltem
meg a helyzetünket. Ebben nem
vagyunk kivételek a környező
községekhez viszonyítva sem.
Számunkra azonban azért volt
méginkább nehéz az év, mert mint
minden más kisebb község, nagyon
rá vagyunk utalva az úgynevezett
állami átutalásokra. Ezesetben ötven százalékos volt a csökkenés, és
ennek az évi 40 millió dinárnak a
hiányát nagyon megéreztük. Ebből
oldjuk meg ugyanis az iskolák
fűtését, a diákok utaztatását... A
gazdasági válság itt is éreztette
hatását, sok munkahely megszünt,

s bár alakultak újabb cégek is, a
munkanélküliek száma tovább
növekedett. A téglagyár termelésleállításának következményeit e
téren nem tudtuk ellensúlyozni.
A községi költségvetés ennek
ellenére igen sikeres volt, mert

újrakezdeni, hisz az utóbbi 2030 évben elmaradtak a nagyobb
beruházások a községben. Azt
hiszem sikeresek voltunk abban,
hogy megalapoztuk nagyobb
terveinket. A téglagyárhoz vezető
kerülőút esetében az expropriáció
befejeződött, elkészült a
Moholi úti lejáró terve.
Tovább
dolgoztunk
a
szennyvízhálózat
kiépítésének
tervén,
elkészült a Kúla –
Kishegyes
csatorna
terve is , ha a kormány
jóváhagyja 2011 végéig lebonyolíthatjuk
az expropriációt ez
esetben is. Befejeződött a közbeszerzés
az ipari park bekötő
útjával kapcsolatban,
és most már merjük
pályázatok útján sikerült sok remélni,
tavaszra
valóban
mindent pótolni. Szinte minden el is kezdődik az építkezés.
titkárságnál és sok minisztériumnál
is pályáztunk, és igen sokszor Mit ígérhet a polgármester, ha a
nyertünk. Csak decemberben, vezető politikusok igen óvatosak
sikerült 20 millió dinárt szerez- az ígéreteket illetően?
ni különböző pályázatokon. A
tervhez viszonyított húsz szá- Akkor sem ígértem
zalékos csökkenés azonban tény. megvalósíthatatlant,
amikor
Ezért minden intézménynek, megválasztottak, és most sem
minden civilszervezetnek alább ígérhetek többet, mint azt, hogy
kellett adnia követeléséből. Arra amit elkezdtünk, azt megpróbáljuk
azonban nagyon vigyáztunk, hogy be is fejezni. Ugyanilyen tempóaz alaptevékenység, és mindaz, val, lendülettel fogunk dolgozni.
ami kedvező folyamatnak számít, Szeretném hangsúlyozni, hogy
megmaradjon. Az előbb említett ezek a tervek , hogy úgy mondjam,
pályázatok között szerepel az az nem a pillanatnyi politizálásról,
öt millió dináros is, amelynek vagy a választásokról szólnak,
köszönhetően ki tudjuk bővíteni ettől sokkal hosszabb távúak,
a házi ápolást és a falugondnoki évtizedekre meghatározzák az
szolgálatot Szikicsre is. Újabb 3 itt élő emberek életét, és azért
millió dinárt kaptunk fásításra, tartottam és tartjuk fontosnak
ami megközelítőleg 18 ezer facse- őket,
mert meggyőződésünk,
mete elültetését jelenti, de mivel hogy ezek nélkül elképzelhetetlen
csatlakoznak a civilszervezetek az itt élő emberek jövője.
is a maguk mennyiségével, a
csemeték száma elérheti akár
Papp Imre
a 30 ezret is. Nem volt könnyű
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ÚJÉVI KONCERTEK
Három újévi koncertet
tartott a környéken a fennállásának
kilencedik évében járó kishegyesi
Dombos
Kamarazenekar.
Január 2-án délután a topolyai
Múzeum vendégei voltak, este a
bácsfeketehegyi kultúrotthonban
tartottak koncertet, 3-án este pedig
a kishegyesieknek kedveskedtek
egy szép zenei élménnyel. A
zenekarnak, amely eddig is
számos kishegyesi és környékbeli
rendezvényen lépett fel, lassan
hagyománnyossá válik a búcsúnapi,
és húsvéti koncertje, valamint
rendszeresen fellépnek
az iro-

dalmi
rendezvényeken,
a
versmondó találkozókon is...
A zenekar összetétele változó,
attól függ, hogy a diákok közül
ki tud részt venni a felkészülő
gyakorlásokon. Hétfőn a zenekar
Gál József zenekarvezető, (hegedű), Tóth Pál (hegedű), Dudás
Virág Ervin (hegedű) és Linka
László (zongora) összeállításban
adott koncertet. Mindhárom
helyen két énekes Koncz
Regina (szoprán) és Gábor Zoltán
(bariton) egészítette ki az együttest.
A műsort ezúttal az alkalomhoz
illően könyedebb darabok, dalok,

operettrészletek, musicalrészletek
és slágerré vált filmzenék képezték.
A közönség a kishegyesi koncerten
vastapssal jutalmazta a zenészek
és énekesek műsorát.
pi

JÓ HOZAMOK, FELVÁSÁRLÁSI GONDOK
A gabonaféléket követően az őszi kultúrák esetében is jó hozamokat
könyvelhetnek el a termelők
Az elmúlt nyáron, mint
ismeretes, a gyakran esővel tarkított
aratás ellenére is szép hozamok
születtek a gabonafélék esetében.
A gondot akkor is leginkább a
felvásárlás körüli huzavona jelentette.
Előbb az a híresztelés, hogy
a sok eső miatt gombás betegségek támadták meg a termést,

majd a nedvességtartalomra, tisztátalanságra hivatkozva vontak le
nem kevés százalékokat. Nem is
szólva arról, hogy azok a termelők jártak legrosszabbul, akiknek
mindjárt kellett a pénz, hisz az
aratás befejezése után néhány hét
múlva a búza például már majdnem
dupláját érte, és azóta sem igen
csökkent az ára.

A kishegyesi községben az
őszi kultúrák esetében nem lehet
panasz a hozamokra. A kukorica hozama, amelyből egyébként a
legnagyobb területet vetették be –
összesen több mint hatezer hektárt –
10 tonna (száraz mag) körül alakult
hektáronként. A községi gazdasági
és mezőgazdasági osztály adatai szerint azonban voltak olyan parcellák
is, ahol a hozam meghaladta a 13 sőt
a 14 tonnát is. A szakemberek szerint ez elsősorban a fajtaválasztás
és az agrotechnika függvénye volt.
Meg kell állapítani azt is, hogy a
kukorica ára a törés idején sem
nagyon csökkent, ami annak tudható be, hogy a világpiaci ár is igen
magas maradt, és kereslet is volt
iránta.
Jónak mondható a napraforgó 2,85 tonnás átlaghozama,
valamint a szója 3,35 tonnás átlaga
is. Ez utóbbi kultúra esetében gyakran előfordul, hogy éppen abban az
időszakban marad ki a csapadék,
amikor a növénynek legnagyobb
szüksége lenne rá, és ez rendszerint meg is látszott a hozamokon.
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Tavaly ideális volt a fejlődése,
ezért jó lett a hozama is. Jól termett
a cukorrépa, amelynek december
elején még igen nagy hányada
a határban volt. A betakarítást
ugyanis a cukorgyár végzi saját
gépeivel, és úgy osztja be a szedést,
hogy ne legyen nagy mennyiség a
gyárudvarban felhalmozva. Miután végleg betakarították a termést,
megállapították, hogy a hozam 56
tonna hektáronként, ami nem rossz,
de a gyár 25 százalékos tisztátalanságot számolt fel. A termelők
tisztában vannak azzal, hogy a
rengeteg eső miatt valóban sáros
volt a répa, de az mégis túlzás,
hogy a lemért termésnek egyötöde
sár lenne. Ezzel a gyár megint
maga alatt vágta a fát, mert elveszi
a termelők kedvét, és ez, valamint
az a körülmény, hogy a gabona
és a kukorica ára is igen magas,
könnyen oda vezethet, hogy az
idén jóval kevesebb cukorrépát
ültetnek majd.
pi
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KISHEGYESI KÖZVILÁGÍTÁS
Befejező szakaszban a felújítás

Három
és
fél
évvel
ezelőtt kezdődött meg
a kishegyesi
községben a
közvilágítás
teljes felújítása, amelyre kizárólag
pályázati
eszközökből mintegy 50 millió
dinárt költöttek. Kishegyesen és
Bácsfeketehegyen már két éve
minden utcában égnek az új égők,
mint megtudtuk a munka Szikicsen
még nem fejeződött be.
- Adataink szerint a kivitelező még 230 lámpát nem szerelt fel.
A lámpák már náluk vannak és csak
arra várnak, hogy egy kicsit jobbra
forduljon az idő és a munkások megkezdhessék felszerelésüket. Mihelyt
elkezdődik a munka, véleményem
szerint, akár hetek alatt, de egy hó-

nap alatt egészen biztosan be lehet
fejezni a szerelést – mondja Szűgyi
István, a Telek- és Útügyi Közvállalat
igazgatója.
A községi képviselő-testület
tavaly őszi határozata értelmében a
közválallat veszi át a közvilágítás
feletti karbantartást.
- De még nem vette át
– pontosít az igazgató –, mert a
munka még nem fejeződött be. Ha
Szikicsen befejezik a munkát, akkor
mégegyszer át kell nézni az egészet,
mert természetesen vannak hibák. Az
ősz folyamán ellenőriztük a világítást
Kishegyesen és Bácsfeketehegyen, és
mintegy hatvan esetben állapítottuk
meg, hogy a lámpa nem ég. Az elmúlt
két év alatt számos helyen fordultak
elő gyakori vagy tartós meghibásodások, többek között a Fő utcán is, de
volt rá eset a Vasút utcában és gyakran
volt meghibásodás a Deák utcában is.
Ezeknek nagy részét sikerült kijavítani. Ha kicserélik a meghibásodott

égőket, vagyis ha minden karón
ég a lámpa, akkor történhet meg a
műszaki átvétel, és akkor kerül majd
igazán a hatáskörünkbe. Nem tudom
sikerül-e azonnal elintézni azt is,
hogy a közvilágítás kapcsolódobozai kikerüljenek a transzformátorok
kapcsolódobozaiból. Erre azért van
szükség, hogy a világítás javítása
esetén ne kelljen minden alkalommal
a villanygazdaság terepi szolgálatát
is igénybe vennünk. Ez ugyanis
hosszadalmassá teszi a hibaelhárítást
hiszen a villanygazdaságnak nem ez
az elsődleges feladatköre – mondja
Szűgyi István.
Az
igazgató
elmondása
szerint most készül a határozat a
karbantartás rendszeréről. A tervek
szerint a munkát minden bizonnyal
szerződéses alapon végeztetik majd
egy szakavatott céggel, vállakozással.
pi

ÉRTESÍTÉS
hivatalos adataink szerint a környező községek között
továbbra is Kishegyes községben marad a legalacsonyab
ezen szolgáltatások ára, tehát az egyik szempont a
fogyasztóbarát árkorrekció volt. A másik szempont pedig
a szolgáltatások gazdaságossága, zökkenőmentes folyamatossága és működtetése. Ezen szempontok érdekében
elengedhetetlen volt ez a minimális ármódosítás.
Köszönjük a megértésüket.
Dudás Béla

A kishegyesi Kis-Kommunál kft. Helyi
Közművesítési vállalat értesíti fogyasztóit és szolgáltatás
igénylőit, szolgáltatásainak új díjszabásáról:
2011. január 1-től a víz köbméterenkénti ára
36,00 dinár helyett 38,00 dinárral lesz elszámolva, míg
a szeméthordás matricái 47,20 dinár helyett 50,00 dinárban lettek megszabva.
Erre az árkorrekcióra a Szerb Nemzeti Bank által, a
2011-es évre megcélozott infláció keretein belül került
sor. Ezenkívül a határozat meghozatalakor két szempont
között kellett megtalálni a mérsékelt középutat. A
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A MAGYAR NEMZETI TANÁCS MUNKÁJA
Ösztöndíjprogram

Kishegyesiek az MNT-ben

Mint ahogy már többször
is beszámoltunk róla, a szerbiai
Magyar Nemzeti Tanács 35 tagját
közvetlen, titkos szavazással választották meg 2010. június 6-án.
Az MNT-választásokon hat lista
mérettette meg magát, és a választási
eredmények alapján a Magyar
összefogás listája elsöprő győzelmet
aratott, a 35 tagú tanácsba ily módon
27 tagot delegálhatott.
Szabadkán, a Városháza
dísztermében 2010. június 30-án
tartotta meg az alakuló ülését az új
MNT a nemzeti tanácsokról szóló
új törvénnyel összhangban, amely
jelentős jogkörbővülést irányoz
elő a tanács számára, lehetővé
téve így, hogy ténylegesen is a
vajdasági magyar autonómia megvalósulásának eszköze legyen.
Az Magyar Nemzeti Tanács
– élén az új elnökkel ifj. dr. Korhecz
Tamással – annak 7 bizottsága és
a Közigazgatási Hivatal, számos
stratégiai dokumentum és program
kidolgozásán, illetve azok konkrét megvalósulásán dolgozik. Az
MNT Közigazgatási Hivatala a
Tanács végrehajtó szerve. A jogköröknek megfelelően oktatással,
tájékoztatással,
kultúrával
és
nyelvhasználattal foglalkozik, és
általános jogi ügyekkel megbízott,
főállású tanácsosok látják el a
munkáját.

A közoktatási bizottságban
Molnár Márta dolgozik, az ifjúsági
bizottságban ifj. Virág Gábor és
ifj. Juhász Bálint vesz részt, a civil
konzultatív testületben ifj. Horváth
László, a kulturális bizottságban
pedig Linka B. Gabriella van jelen,
aki egyben a tanács tagja is.
Az elmúlt fél évben hat
MNT ülést tartottak, de a bizottságok munkáját is több tucatnyi
jellemezte. A konkrét munka során
több stratégiai döntés született.
Elfogadták az oktatás középtávú
fejlesztési
stratégiáját,
amely
meghatározza az MNT további
stratégiáját az oktatás területén.
Fontos megemlíteni a felsőoktatási
programot is, mely meghatározza a
nemzeti kiemelt intézményeket és
díjakat. A hivatalos nyelvhasználat
terén is fontos döntések születtek, például a munkaközvetítőkben
lehetséges a magyar nyelvű
pszichoteszt
alkalmazása.
Az
MNT költségvetési eszközeiből 12
millió dinár pályázati úton került
szétosztásra a civilszervezetek
működésére, programjaira. Az
oktatás fejlesztési stratégia fontos
állomása az ösztöndíjprogram,
melynek célja jelentősen növelni
az állami költségen, a vajdasági
államilag finanszírozott egyetemi
és főiskolai karokon tanuló magyar fiatalok számát és arányát
a 2011/2012-es tanévben. Az
ösztöndíjak összege havi 120150 euró lenne! A 2011/2012-es
tanévben a lehetőségektől függően
legalább 600-800 elsőéves főiskolai
és egyetemi hallgató részesülne
ösztöndíjban. Minderről tájékoztatást
kaptak a végzős középiskolások,
kiegészítésként tájékoztató füzetet is
osztottak az MNT képviselői, amikor
meglátogatták a középiskolákat.
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MIT NYÚJT AZ MNT AZ
ÖSZTÖNDÍJ-PROGRAMON
KERESZTÜL?
1. Széleskörű tájékoztatást
a vajdasági állami egyetemeken és
főiskolákon való továbbtanulásról,
a szakokról, a felvételi feltételrendszerről stb.
2. Pályaválasztási tanácsadást, segítünk józanul és bölcsen
eldönteni, miért és merre tanuljunk
tovább.
3. A sikeres egyetemi felvételit jelentősen megkönnyítő
felvételi felkészítőt szervezünk
mindenérdekelt
érettségizőnek,
e-learning és műhelyképzésen
keresztül is. (további részletek
a www.felkeszito.mnt.org honlapon). A műhelyképzések megszervezésének és az e-learning
tananyagok felkerülésének várható
időpontja: 2011. február.
4. Minden állami költségre
felvett, előzőleg magyarul érettségizett elsőéves hallgató havi
120-150 eurós ösztöndíjban részesülhet, tanulmányainak sikeres
folytatása esetén, tanulmányainak
befejezéséig.
5. 2011 szeptemberében
minden ösztöndíjasunk számára
szerb nyelvű intenzív felzárkóztató nyelvi képzést szervezünk,
amely az első szemeszterben is
folytatódna azzal a szándékkal,
hogy a szerb nyelvi lemaradásukat
a hallgatók mihamarabb sikeresen
ledolgozhassák.
6. Egyetemi tanulmányaik
sikeres befejezése esetén az MNT
segít a munkahelykeresésben és a
szülőföldi érvényesülésben is.
Az ösztöndíjprogram legfontosabb
tartalmi elemei
•
Az ösztöndíjakat nyilvános
pályázat útján ítélné oda a
lebonyolító szervezet az MNT által
elfogadott szabályzat alapján.
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•
Minden vajdasági magyar
nemzetiségű egyén jogosult az
ösztöndíj megpályázására, aki először iratkozik szerbiai székhelyű
felsőoktatási intézménybe és magyar nyelvű középiskolát fejezett a
Vajdaságban.
•
Az ösztöndíjak összege
havi 120-150 euró lenne a pontozási rendszerben elért pontszámtól
függően.
•
A 2011/2012-es tanévben
a lehetőségektől függően 600-800
elsőéves főiskolai és egyetemi
hallgató számára biztosítanánk ösztöndíjat. A következő tanévekben
azok tarthatnák meg az ösztöndíjat,
akik sikeresen beiratkoztak a második évfolyamra, de új pályázatot
írnánk ki az elsőévesek számára is.
Lehetőség szerint ebben az esetben
is újabb 600-800 hallgató számára.

Az ösztöndíj megszerzését az
alábbi elemek segítik hangsúlyozottan az ösztöndíjprogram
pontozási rendszerében
•
hiányszak,
•
magyar nyelvű egyetemi
oktatás,
•
érettségi eredmény,
•
a szülők iskolai végzettsége,
•
a jelentkező gazdasági
helyzete,
•
a lakóhely és az oktatási
intézmény közötti távolság,
•
a magyar választói névjegyzéken való szereplés
•
van-e
mód
kollégiumi
elszállásolásra a felsőoktatási intézmény közelében
•
munkaviszonyban van-e a
képzés időszakában
•
2010/2011-es tanévben
érettségiztek

Kik nem kaphatnak ösztöndíjat?
• Akik nem államilag támogatott
hallgatói helyre nyertek felvételt
• Akik nem magyar nyelven végezték a középiskolát vagy az
általános iskolát
• Akik nem először iratkoznak felsőoktatási intézménybe
Szerbiában
• Akik nem szerbiai felsőoktatási
intézménybe nyertek felvételt
Az ösztöndíjpályázat 2011. július
15-én kerül meghirdetésre.
Honlap: osztondij.mnt.org.rs
		
		

Összeállította:
Linka B. Gabriella

BŐVÜLT A HÁZIÁPOLÁS ÉS A FALUGONDNOKSÁG
A két szolgálat a szociális ellátás jelentős láncszeme

Több mint két éve működik a kishegyesi községben az idős
emberek, háztartások háziápolási
szolgálata, és tavaly nyáron csatlakozott hozzá az idősek szociális
ellátásának egy új formája, a falugondnoki szolgálat. A két szolgálat
eddig három embert foglalkoztatott,
de január elsejétől újabb négy
alkalmazott kap munkát, és ezzel
bővül az ellátottak köre is.
A község szociális akcióterve
alapján két és fél évvel ezelőtt létrejött a községi háziápolási szolgálat,
a kishegyesi Női Fórum, valamint
a szabadkai püspökség Caritas
szolgálata együttműködésének eredményeként. A szociális gondoskodás e formája az idősebb nemzedéket célozta meg, mivel az eddigi
felmérések arra utaltak, hogy a
község településein sok az ellátás
nélkül hagyott idős ember. Először a
betegek ápolását, ellátását szervezték
meg. Ez egy egészségügyi nővér és
egy gondozónő alkalmazását jelentette, akik mintegy húsz háztartás-

ban jártak, ami természetesen
húsznál több személy ellátását is jelenthette. A falugondnoki szolgálat
szintén legalább húsz háztartásban
volt jelen. Tudni kell, hogy a háziápoló és az egészségügyi nővér a
házon belüli gondokat rendezte,
vállalva természetesen a receptek
kiíratását és más egészségügyi teendőket, a gondnok viszont a külső,
úgynevezett udvari, ház körüli teendőket volt köteles és köteles
ma is elvégezni. A két szolgálat
tevékenysége eddig elsősorban Kishegyesre korlátozódott, az év végén
a munkaügyi és szociális védelmi

minisztérium pályázatán a község 5 millió dinárt kapott és ennek
megfelelően a szolgálat kibővülhetett még négy ember alkalmazásával, illetve a bácsfeketehegyi és
szikicsi felhasználókkal. A program
végrehajtói, a kishegyesi Női Fórum,
valamint a szabadkai egyházmegye
Caritas Szervezete úgy határoztak,
hogy a legfontosabb kritérium az
új alkalmazottak esetében hasonló,
mint a kishegyesen alkalmazottak
esetében, vagyis, hogy kitűnően
ismerjék a település viszonyait
és helybeliek legyenek. Eddig
ugyanis a szolgálatban csak
kishegyesiek dolgoztak, most a
szolgálatok két szikicsivel és két
bácsfeketehegyivel bővülnek.
Az ellátottak száma ezzel
településenként 20–25 között mozog majd. Mint a program kivitelezői mondják, e két szolgálattal egyelőre ennyi idős ember háztartását
tudják ellátni.
Papp Imre
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Egy elfelejtett iskolatípus
A kishegyesi szaktanítós gazdasági iskola története
2.

A faiskola és a gyakorlati oktatás
A gazdasági és kertészeti
gyakorlathoz a hegyesi felekezeti
iskolának megvolt a gyakorlóterepe, földje. 1856. aug. 10-én a
határrendezés kezdetekor a kamarai birtok 2400 négyzetöl földet
ad „a tanuló gyermekeknek a gyümölcsfa oltásbani oktatásra.”
1866-ban a helytartótanács
a népiskolák körül található gyümölcsfatermesztés és méhtenyésztés érdekében meghagyta a
közigazgatási hatóságoknak: „a
szóban forgó mívelődési ágak
felvirágoztatására, a már létezők
fenntartására, gondos ápolására és
terjesztésére a néptanítók e részbeni
kötelességszerű közreműködésének
igénybe vételével felügyeljenek.”
Sok iskolában azonban
semmi haladás nem történt a gazdasági és kertészeti gyakorlatok
ügyében, s ezért a vallás- és közoktatásügyi minisztérium Lukácsi
Sándor tanítót – aki a kertészeti
és fatermesztési vándortanítás
terén dicséretes buzgalmat fejtett
ki – egyévi időtartamra biztosi
minőségben küldte ki, hogy a
községi faiskolák állapotát gyökeres
vizsgálódás és tanulmányozás tárgyává tegye.
A miniszteri biztos a jelentésében községekre lebontva tárta
fel a tapasztalatait és tájékoztatta
a minisztériumot a faiskolák elhanyagolt állapotáról, annak okairól.
„A
községi
faiskolák
és az úton nyújtandó gazdasági
és kertészeti gyakorlati oktatás
jelzett mérvben elhanyagolása
okául a jelentést tevő néptanítók
panaszolják: miként a községi
– illetőleg a felekezeti iskola
elöljárósága megtagadja a faiskolák föld megmunkálására szükségelt munkaerőt, – a faiskola
legtöbb helyen bekerítetlen, a

károsítások ellen nem oltalmazzák,
megtagadják a míveléshez nem
nélkülözhető magvakat és a szellemi taneszközöket, és ekként a
faiskola mívelésben a gyakorlati
szakoktatásban akadályoztatnak…
Legfőbb akadályt azonban
az ország minden részén nyert
meggyőződésemnél fogva én abban találom, hogy a néptanítók
legnagyobb része hivatásos szakismeretekkel nem bír; a dolog
természeténél én a közoktatási
törvényeknél fogva pedig a
faiskolák kezelése másra – mint a
tanítókra alig bízható –; és miután
nagy idő kívántatik még arra, hogy
a célszerűen berendezett tanítóképezdékből ezen szakban is kellőn jártas új erők felváltsák a most
alkalmazottakat; — az időnek elejbe
nyúlva akként kívántam segíteni,
hogy erkölcsi befolyásommal a
községi faiskolák érdekei szemmel
tartásával szerkesztett Népkertésze
című szaklapot hivatalos közlönyül
megválasztottam; az úton közlött
ez érdekű hivatalos rendeletek
és utasítások mellett gyakorlati
útmutatóul szolgál a faiskolákat
kezelő néptanítóknak, mindig
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az időhöz kötött munkálatok
olyatán magyarázatával, hogy
azok után az egészen járatlan is
eligazodhatik…”
A Lukácsi Sándor miniszteri biztos által kidolgozott
utasítás – mai szóval élve –
környezetvédelmi
szempontból
igen fontos dokumentum, hisz
ez a fatelepítési program hosszú
évtizedekre meghatározta falvaink
gyümölcskertjeit tájaink utcáinak,
utjainak, országútjainak fasorait,
ezért is idézek belőle hosszabban:
„2. par. A községi faiskolák
feladata:
a) Az ország fásításához
minden község határbeli ültetésekkel járulandó, e célra alkalmas
csemetéket nevelni.
b) Azon a vidék legalkalmasabb nemes gyümölcsfajait
szaporítani, és azokat elsősorban
a község lakosai között – azután a
vidéken terjeszteni.
c) Azon vidék viszonyainak
és a községi lakosok igényeinek
legjobban megfelelő jövedelmező
kertipart kifejteni.
d) A népiskolai ifjúságot
a közs. faiskolában erejéhez mért

SZÓ-BESZÉD, A KISHEGYESIEK LAPJA
munkálatokkal
elfoglalva
az
elsorolt gazdasági és kertészeti
okszerű műveletekbe tanítójuk
által gyakorlati úton bevezetni, és
azuton adandó magyarázatokkal
felvilágosítani, oktatni.
e) Ezeknél fogva a községi
faiskolák berendezésénél oda kell
törekedni hogy az azon község
viszonyai szem előtt tartásával
tenyész – kísérleti – és minta kertjéül. valamint beszerzési forrásul
szolgáljon a község földmívelő
lakossága
azon
osztálynak,
melyeknek változott viszonyai követelte ismereteket határán kívül
magának megszerezhetni sem
módja. sem alkalma.
3. par. A határbeli ültetésekhez
tartozik:
a) A községi szélesebb
utcák, nagyobb térek, különösen a
templom és iskolatér szegélyezése.
b) A köz- ás mellékutak
alkalmas fákkal szegélyezése,
c) A csorda kutak mellékeinek – a marha delelőknek befásítása, hogy forró nyári napokban
egészséges menhelyben részesüljön
a legelésző gulya,
d) Homokkötés, a futóhomok továbbterjedésének gátlásául,
e) Partos vidéken a vízmosások és partszakadások faültetésekkel orvoslása,
f) A tagosított magán birtokrészek határainak élő sövénnyel
állandó jelölése.
Ezen községi erővel a község tetemes hasznára keresztül
vitt határbeli ültetések együttesen
– az ország befásítása nagy
horderejű munkájának a nagyobb
fele részét képviselvén s ezzel
csak az adóalapot terhelő roppant
költségtől megkíméltetik az ország, mely határbeli ültetmények
minden községnek saját hasznára
esnek: a belső ültetmények az
egészségi állapot javítása – és
a
tűzvész
továbbterjedésének
gátlása tekintetéből, – a külső ültetmények pedig amennyiben a
faszükségen segítenek légjavító

befolyásuknál fogva az időjárás
szélsőségeit orvosolják, a magánbirtok határait állandósítván, a
perpatvarkodásoknak elejét veszik
– a homokok és vízmosások
megkötésével a mívelet alatti földeket megvédik és a terméketlen
homokbuckák befásítva – idővel a
legtermékenyebb szántóföldekbe
alakulnak…
7. par. A közs. faiskola
kezelése más, szakavatottabb hiányában a néptanítót illeti meg.
8. par. A községi faiskolák
munkássága és azúton nyújtható oktatás fölötti felügyeletet
a község, illetőleg a hitfelekezeti
elöljáróság az általa választott
gondnok útján gyakorolja…
9. par. A községi faiskolára
fordítandó költségeket a szem előtt
tartandó cél követelései szerint
a község – illetőleg a felekezeti
iskolaalap szabályozza: ilyenek
a faiskola berendezési költségei.
azután a szellemi és anyagi eszközök – s végre a magvak – csemeték és hasonlók beszerzésére
szükséges költségek…
Szükséges tájékoztatásul szolgáljanak a következők:
a) a faiskola bekerítése,
hogy a károsításoktól megvédve
legyen.
Legalkalmasabb e célra a deszka
vagy léckerítés, mely a nyulak
általi károsításoktól is megvédi,
hol az nem lehetséges, elég mély és
széles árok, melynek partja eleven
sövénnyel ellátandó.
b) öntöző kút, hol azonban a
költség hiányzik, a helyi viszonyok
minden községben kijelölnek
olyan közvetítést, mellyel a kúthiány pótolható: patak – szomszéd
kút – lapájon ásott gödör stb.
A szellemihez tartoznak:
a) Szakkönyvek, melyek
legszükségesbét a „Fatenyésztés
könyvét” minden népiskola bírja a
Néptanítók lapja mellékleteként.
b) A „Nép kertésze”
mint a községi faiskola hivatalos
közlönye.
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Az anyagi eszközökhöz
tartoznak a faiskola mívelésére
szükséges eszközök u. m. ásó,
kapa, vas és fagereblye, kerti
zsinór, öntöző kanna: kést és ollót
a faiskola kezelője saját költségén
szerzi meg magának.
A faiskola beállítására
szükséges magvak a munka megindításával a faiskola pénztára terhére
szerzendők be, azok t. i. melyek o
tanító és iskolai ifjúság által, ott
helyben nem gyűjthetők; további
övekben ilyenekről a faiskola kezelője tartozik gondoskodni.”
Az utasítás tartalmazta a
fatermesztés tanításának részletes
anyagát, tantervét is.
Hegyesen a faiskolában
főleg a gyümölcsoltást gyakorolták
a gyerekek, a nemesített fákat azután áruba bocsátották. Az iskolának
kezdettől volt fizetett kertésze, aki
rendben tartotta a kertet. A faiskola
sohasem volt veszteséges, a kertész fizetésén túl tiszta hasznot is
hozott.
Illusztrációként álljon itt egy pénztári számadás:
„Az epreskerti iskola 47
frtért adatott ki melyből bejött
készpénzben
34 frt 70 kr.
követelésben maradt
12 frt 29 kr.
az eladott gyümölcsfákból bejött
10 frt 30 kr.
1879-re készpénz maradt
9 frt 1 kr.
visszafizetett tőkéből bejött 		
9 frt 38 kr.
visszafizetett kamatokból
1 frt 80 kr.
összesen
77 frt 48 kr.
Czékusnak 1878 évi gondnoki díj
fejében		
8 frt
maradt
69 frt 48 kr.
ebből követelés 			
12frt 30 kr.
maradt készpénzben 			
57 frt 18 kr. ”
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1881-ben Hegyesen növelik
sz oktatási területet:
„Végre az iskolaszék a megvásárolt
iskolahelyiség kertjének 1/3-ad részét önmagának tartja meg és azt
a tanonczok a kertészetben leendő
oktatására fordítani határozta.”
Néha baj volt a felfogadott kertésszel, mert nem teljesítette a
feladatát:
„Elnök Úr felszólítja a faiskolában eszközölt munkálatok
megvizsgálására kiküldött bizottság
tagjait, miszerint tapasztalataikról
tegyenek jelentést, mely felszólításra a kiküldöttek oda nyilatkoznak,
miszerint a felfogadott kertész
sem a nemesítés, sem egyéb kertészi teendők teljesítésében eleget
nem tett, miért is véleményezik
hogy az illető az eddig élvezett
kertészi munkadíjban ne részesítessék hanem munkájáért 5 forint
díjban részesítessék.”
Olykor a faiskola befásítása
is gondot okozott az iskolaszéknek:
„A faiskola mielőbbi s
minél célszerűbb befásításának
kérdése kerül szőnyegre. Kérdés
intéztetik az iskolaszék tagjaihoz,
Vajon a faszaporításnak melyik

módját vélik előnyösebbnek faiskolánkra nézve; mire Greiner
József úr indítványozza, miszerint
tekintetbe véve ama körülményt,
hogy faiskolánk jelenleg igen
kevés nemesíthető alanyokkal
bír, intézkedjék az iskolaszék,
miszerint helyben és a közelfekvő
városok piaczain alma és körtevadonczok vásároltassanak s azok
még ezen tavaszon elültettessenek,
továbbá, hogy tavasszal vethető
gyümölcsmagokat az iskolaszék
haladéktalanul
rendelje
meg,
hogy azok mielőbb elvethetők
legyenek.”
Úgy látszik, a fentiekből
nem lett semmi, mert a faiskola
üresen maradt, így felmerült a
bérbeadás gondolata:
„Ft. Elnök úr a faiskolának
négyzetlánconként esetleg egészben leendő bérbeadására vonatkozólag intéz kérdést az iskolaszékhez. Kiss Boldizsár isk. gondnok
jelenti, hogy két ízben közhírré
lett téve, a nevezett terület bérbe
adása, s annak foganatosítására
határidő is jelöltetett négyzetlánconként azonban bérbe adható nem
volt mert kevesen jelentkeztek.

Tanácsosabbnak tartja tehát gondnok ha két–három parcellában kukoricza alá adatik bérbe, de csakis
készpénzért. Az iskolaszék magáévá
tette az indítványt s megbízta a
gondnokot, hogy az Elöljárósággal
egyetértőleg ílymódon eszközölje
a 2400 négyzetöl területtel bíró
faiskola bérbe adását. Egyidejűleg
ft. Elnök úr kérdésére Karaszy S.
jelenti, miszerint a nagyobb fiúk
ápr. 1-én csoportokba osztva naponként kilátogatnak a faiskola kertbe,
hol kertészetben oktattatnak.”
A bérbeadásból sem lett
semmi, ellenben később javul a
helyzet, hisz 1899-ben az iskolakert
jövedelme 242 forint 93 kr.
A faiskola helyzete teljes
mértékben majd a gazdasági ismétlő iskola felállításával fog
rendeződni.
Folytatjuk
Virág Gábor

TŰZ AZ ISTÁLLÓKBAN
Nagy tűz ütött ki 2010. december
31-én késő este Kishegyesen Dudás Károly
szarvasmarha-tenyésztő istállóiban, a Munkácsy utcában. A tűz úgy keletkezett, hogy a
tulajdonos pörkölővel próbálta felolvasztani
a csövekbe fagyott vizet. Ekkor kapott lángra
az istálló feletti szénafészer, amelyben az
egész télre való szénát tárolták. A takarmány
és a szénatároló tetőszerkezete is teljes egészében tönkrement, de szerencsére sem a
jószágállományban, sem pedig a szomszédok
vagyonában nem esett kár. A helyszíni vizsgálat szerint a kár értéke több százezer dinár.
pi
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anyakönyvek
Elhunytak 2010-ben
Nők

Férfiak

1. Ács Kerekes Gizella 53
2. Barcsik Kovács Zsuzsanna 53
3. Becskei Eszter 47
4. Berkec Süli Etelka 66
5. Bíró Süli Ibolya 57
6. Brezovszki Lajkó Teréz 74
7. Csépe Tóth Erzsébet 89
32. Majher Mihály 70
8. Csincsák Lévai Margit 86
33. Magyar Imre 78
9. Greiner Zakucki Ilona 83
34. Mercel Lajos 66
10. Dániel Goda Julianna 80
35. Mikulić Stipo 64
11. Dudás Fridrich Ilona Mária 84
36. id. Mocnár József 74
12. Karna Hajagos Piroska 75
37. id. Molnár István 86
13. Fontányi Novaković Dragica 77
38. Morel László 59
14. Hajas Gaudia Rozália 74
39. Németh Sándor /Zsuzso/70
15.
Homogyi
Brezovszki Erzsébet 83
40. id. Ország Zoltán 54
16. Ilić Pesti Klára 60
41. Papp János /ács/ 57
17. Karna Etelka 81
42. Paróczi Gyula 82
18. László Szabó Ágota 82
43. Péter Károly 69
19. Lukács Fodor Etelka 79
44. Rác Mihály 86
20. Magó Karna Anna 63
45. Rasztovác János 63
21. Maronka Szabó Szabados Judit 60
46. Safrankó Mihály 95
22. Mészáros Máté Mária 82
47. Sipos Lajos 59
23. Molnár Ódor Aranka 27
48. id. Skallák János 64
24. Novaković Kolompár Magdolna 73
49. Szilágyi Imre 78
25. Novaković Lakatos Rozália 57
50. Szilágyi Béla 58
26. Papp Csabai Ida 78
51. ifj. Szokola István 47
27.
Péntek Kovács Amália 82
52. Szőke Ferenc /Vitusz/ 70
28. Povazai Csernik Etelka 67
53. Ristić Petar 50
29. Sipos Gyömrei Mária 76
54. Tóth András 76
30. Sándor Barta Erzsébet 83
55. ifj. Zabos József 52
31. Szabó Faragó Ilona 60
56. Zelenka Mihály 55
32. Szalai Drobina Piroska 53
33. Szokola Hegedűs Mária 84
34. Szűcs Margit 76
Vidéken-külföldön
35. Tóth Uhor Irén 63
36. Trkulja Kovács Ibolya 39
1. Bartus Imre 63 Verbász
37. Varga Gálik Gizella 68
2. Csőke István 86 Budapest
38. Vladisavljev Zorica 45
3. Fülöp János 75 Szabadka
39.
Zsadányi Szőke Rózsa 91
4.
Junker
Karna
Gizella
77
Németország
5. Magó Jónás Jelena 57 Verbász
6. Merkva Péter 77 Bácsfeketehegy
7. Molnár József 82 Újvidék
8. Onhausz Péter Gizella 71 Verbász
9. id. Rác István 71 Topolya
10. Samu Csabai Borbála 75 Péterréve
11. Tandari Sóti Ilona 84 Németország

1. Bakanics József 70
2. Bakurek Zoltán 45
3. Balog István 57
4. Bata Ferenc Róbert 48
5. Bede László 56
6. Brezovszki Dezső 78
7. Butterer Lajos 67
8. Csabai Géza 68
9. Csáki Antal 83
10. Csernik Imre 82
11. Doszkocs Tibor 68
12. Facskó Ignác 70
13. Faragó Antal 61
14. Faragó Lehel 60
15. Fejes Károly 70
16. Földi Oszkár 63
17. id. Gavlik Péter 99
18. Goda Sándor 56
19. Đokić Milivoj 55
20. Hornok István 88
21. id. Hornyák Lajos 88
22. Jerković Đuro 80
23. Kádas István 59
24. Kecskés István 69
25. Kiss Ferenc 74
26. Komáromi János 80
27. id. Komáromi Sándor 81
28. id. Kovács József 75
29. Körtés János 61
30. Krivóbacsenkó László 53
31. Loncsárevity László 52
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Legidősebb lakosok
1. Horváth Ferenc cipész 97
2. Földesdi Csabai Julianna 93
3. Szőke Hajdu Veronika 92
4. Virág Nagy Margit 92
5. Dudás Sándor 92
6. Szabó Süge Gizella 92
7. Malkácsi Fodor Gizella 91
8. Firány Gábor 91
9. Szőke Maczkó Aranka 91
10. Kurnyák Bodza Erzsébet 91
11. Klacek Zsidai Erzsébet 91
12. Dudás Dudás Piroska 91
13. Dudás Péter 91
14. Szabó Budai Piroska 91
15. Bacsó Kálmán 91
16. Balázs Lajos 91
17. Sistov Sági Erzsébet 91
18. Hajas Dudás Mária 90
19. Kormos Kratok Erzsébet 90
20. Maronka Ferenc 90
21. Sipos Kiskovács Ilona 90
22. Fridrich Magó Margit 90
23. Kecskés Faragó Etelka 90
24. Fejfár Dudás Julianna 90
25. Molnár Elek 90
26. Szilágyi Bogdán Hilda 90
27. Lukács Szabó Mária 90

28. Fodor Tóth Piroska 90
29. Kiss Gurbity Erzsébet 90
30. Papp Szűgyi Ilona 89
31. Berta Berkec Viktória 89
32. Berta Dudás Julianna 89
33. Pataki Virág Matild 89
34. Baranyi Antal 89
35. Toldi László 89
36. Palusek Acsai Erzsébet 89
37. Mátyus József 89
38. Kormos Kerepes Gizella 88
39. Dudás János 88
40. Sági Etelka 88
41. Vanka Zetkó Anna 88
42. Kormos Dániel 87
43. Moldvai Szlifka Magdolna 87
44. Sándor Kalapáti Viktória 87
45. Ludrován Szokola Erzsébet 87
46. Varga Imre 87
47. Radócz Balázs Margit 86
48. Czékus Komáromi Ilona 86
49. Zsadányi Kerepes Rozália 86
50. Pisák Oláh Julianna 85
51. Baranyi Pecze Valéria 85
52. dr. Dudás Béla állatorvos 85
53. Varga Géza magiszter 85
54. Bélik János 85

50 éves házasok

55. Kalacsi József 85
56. Toldi Krakovszki Mária 85
57. Papp Kratok Rózsa 85
58. Fodor Gyömrei Gizella 85
59. Német István /kőműves/ 85
60. Komáromi Imre 84
61. Komáromi Pásztor Erzsébet 84
62. Sinka Klacek Erzsébet 84
63. Bacsó Mendler Jolán 84
64. Komáromi Sipos Margit 84
65. Horváth Kovács Etelka ovónő 84
66. Novák Béla 84
67. Szőke Alajos 84
68. Hornok Ferenc 84

Legidősebb házasok

1. Bata Ferenc és Maronka Jolán
2. Csabai Imre és Sáfrány Julianna
3. Harangozó János és Blahó Erzsébet
4. Homogyi Pál és Csőke Mária
5. Lukács Szilveszter és Süli Mária
6. Mák Kálmán és György Etelka
7. Németh Pál és Kormos Margit
8. Pece Nándor és Kecskés Mária
9. Pece Károly és Tomajek Mária
10. Szőke Ferenc és Mokány Erzsébet
11. Szőke Dezső és Szabó Ilona
12. Sipos Sándor és Szvoreny Jolán
13. Hermecz Árpád és Sipos Matild

1. Dudás Péter és Fontányi Gizella 64
2. Kormos Dániel és Kerepes Giella 64
3. Döme István és Kovács Julianna 62
4. Varga Imre és Becskei Matild 62
5. Faragó András és Péter Anna 60
6. Mátyus József és Kancsár Irén 60.
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Házasságok 2010-ben
1. Tóth Attila és Kálmán Tünde
2. Kecskés Attila és Kecskés Angéla
3. Aleksandar Vraneš és Radojka Ćaćić
4. Dudás Zoltán és Gogolák Olinka
5. Harangozó Zsolt és Péter Mária
6. Molnár Szabolcs és Keller Kornélia
7. Sipos Tibor és Török Csilla
8. Csáki Andor és Gyalus Sarolta
9. Szabó Krisztián és Máté Melinda
10. Gombár Dénes és Dudás Timea
11. Sreten Tovilović és Maráz Angéla
12. Gyimesi Zsolt és Horváth Szilvia
13. Milenko Živković és Jelica Petrović
14. Lőrinc Lóránt és Vörös Andrea
15. Dugandžić Ivan és Kormányos Elvira
16. Skallák Gábor és Hajas Anita
17. Újvári István és Fekete Emese
18. Deák Tibor és Mohácsi Viktória
19. Barna Andor és Harmat Beáta
20. Fontányi Tivadar és Tumbász Loketity Natália

21. Szulocki László és Gombár Judit
22. Csordás László és Bordás Katalin
23. Kratok Gábor és Nagy Farkas Emilia
24. Szungyi Sándor és Ristić Adrianna
25. Đuro Resler és Dušanka Kovačević
26. Szűcs Gyula és Szűcs Rózsa
27. Sipos István és Gubiková Stela
28. Bábi Mihály és Kreiter Mária Magdolna
29. Paróczi Pál és Pakai Livia
30. Bachman Krisztián és Doszkocs Izabella
31. Szabó Krisztián és Vituska Marianna
32. Kiss Kornél és Engi Georgina
33. Vígh Ferenc és Csanádi Violetta
34. Gábor Andor és Faragó Mónika
35. Horváth Miklós és Mijatov Mirella
36. Brencsics Iván és Király Dóra
37. Halasi Szabolcs és Butora Ágnes
38. Gaudia Andor és Ferencz Krisztina

Újszülöttek
Lányok:
1. Fejes Csaba és Csabai Timea -Hanna
2. Fullejter József és Kószó Szuzanna -Nóra
3. Hajdu Ferenc és Frindik Andrea -Elizabett
4. Jašarević Emsad és Novaković Mica -Jana
5. Jovanović Nikola és Jovanović Suzana -Nikoletta
6. Kaluđerović Zoran Suvajčević Vesna -Marijana
7. Karna Zoltán és Csabai Angéla -Edina
8. Kiss Attila és Fehér Gabriella -Brigitta
9. Kormos Ferenc és Cékus Anita -Zsóka
10. Kovačević Savo és Petrović Zvjezdana -Milica
11. Kovačević Zoran és Kovčević Štefka -Mariana
12. Lengyel Andor és Utasi Mónika -Anna
13. Novaković Magda -Marijana
14. Novaković Jovo és Vidaković Magdolna -Marina
15. Nyírádi Zoltán és Burján Karolina -Anett
16. Paróci Zsolt és Egri Szuzanna -Dominika
Dorina
17. Rác László és Szakács Amália -Emilia
18. Sinka Mihály és Opp Katica -Veronika
19. Skallák Gábor és Hajas Anita - Rebeka
20. Süli Zoltán és Petrás Huanita -Marina
21. Szlancsik Róbert és Hadnagy Ildikó -Blanka
22. Szőke Attila és Benkó Bernadetta - Réka
23. Tarkó Valentin és Zabos Dianna -Timea
24. Tóth Attila és Nagy Farkas Tünde -Gemma
25. Tóth István és Laki Erika -Ágnes
26. Zoranović Lazar és Szolga Ildikó -Hana
27. Žekić Petar és Szabó Hédi -Tara

Fiúk:
1. Bede Zoltán és Sztancsik Edit -Alen
2. Boka Krisztián és Zelenka Karolina -Krisztián
3. Erdélyi Zoltán és Tóth Anett Viktor
4. Fabó Dudás Róbert és Karna Andrea -Hunor Sándor
5. Fajferity Denisz és Szolga Irén -Kevin
6. Faragó Arnold és Herbut Lidia -Kevin
7. Goda Róbert és Kovács Mária -Róbert
8. Gulics Ágnes -Márk
9. Hegedűs Tibor és Barna Andrea -Egon
10. Janó László és Kurnyák Mária -Áron
11. Kálmán Imre és Csíszár Klára -Iván
12. Krizsák Kornél és Szatmári Szilvia -Krisztián
13. Lakatos Erika -Tomasz
14. Majtényi Attila és Brezovszki Andrea -Zalán
15. Novakov Ljubiša és Rúzsa Annamária -Marko
16. Szokola Zoltán és Vuila Ljubica -Olivér
17. Tábori Szabolcs és Puhalák Aranka -Alex
18. Tóth Attila és Magó Anita -Árpád
19. Tóth Károly és Horváth Éva -Dávid
20. Tóth Róbert és Doszkocs Larissza -Alex
21. Tóth Zoltán és Puhalák Anasztázia -Zoltán

Vidéken, külföldön születettek:
1. Kisimre Alpár és Sándor Kinga
2. Faragó Andor és Csomori Zsanett
3. Szabó Ernő és Csáki Andrea		
4. Kocsis Zoltán és Csernik Tünde
5. Tóth Vince és Török Tünde 		
6. Csóré Csaba és Kónya Judit 		
7. Sreten Tovilović és Maráz Angéla
8. Hámori Ferenc és Sípos Ágnes
9. Halasi Szabolcs és Butora Ágnes
10. Horváth László és Kiss Dóra
11. Eichman David és Rózsa Ibolya
12. Gaudia Andor és Ferencz Krisztina
13. Sipos Arnold és Simone Werner-

Ajna-Topolya
Emma-Göttenburg
Alexander-Szeged
Ramon-Baja
Vince,-Budapest
Karina-Magyaro.
Milan-Szabadka
Vilmos Ágoston-Budapest
Hannah-Szabadka
Benedek Örs Budapest
Kinzee Ella
USA
Gréta
Magyaro.
Lina
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A MAGYAR NEVELÉSTÖRTÉNET KEZDETE
Géza fejedelem 996-ban itáliai bencés szerzeteseket telepített a
pannóniai Szent Márton hegyre. Itt, a
996-ban alapított kolostor falai között
létesült az első magyarországi iskola.
A kolostori iskolák a
középkor oktató-nevelő intézményei.
Három fokozatuk volt: Elemi szinten
olvasni és énekelni tanultak a diákok.
Középszinten a „hét szabad művészet” (grammatika, retorika, dialektika, aritmetika, geometria, asztronómia és zeneelmélet). Felsőfokon
filozófiai, teológiai, jogi és orvosi
ismeretekre tettek szert.
A XIII-XV. század folyamán
Európában a káptalani iskolákból
több helyen alakult ki egyetem.
Alsó fokozaton olvasni és írni tanultak a diákok, középszinten a
latin grammatika, valamint a logikai ismeretek elsajátítása volt a
feladatuk, felső tagozat keretei között
(ezt nevezték ’schola maior’-nak)
teológiával, etikával, filozófiával,
valamint olyan specializált szaktudományokkal foglalkoztak, mint
amilyen a csillagászat, zeneelmélet.

érdeklődését és hajlamait figyelembe
véve határozta meg a tananyagot.
A városi magániskolákban
Speciális-praktikus ismereteket tanítottak iparosoknak, kereskedőknek
(gyakorlati számtan, kereskedelmi
levelezés, pénz- és adóügyek intézése
stb.). Tandíjat kértek az oktatásért
cserébe, és anyanyelven is oktattak.
A reformáció hatása a magyarországi
oktatásra
A XVI. században a reformáció
maradandó műveltségi eredményeket
hozott, ugyanis megteremtette a
magyar irodalmi nyelv és helyesírás
alapjait. A humanista irodalomnak
és
képzőművészetnek
számos
elemét juttatta el a mezővárosok és
a fal-vak lakóihoz. Legfontosabb
eszközei voltak a hitviták, prédikációk, valamint az iskolahálózatok kiépítése és a nyomdák. Az
iskolák három tagozatosokká váltak: elemi tagozat, középszintű és
felsőszintű. Kiemelkedő jelentőségű iskolák: debreceni, sárospataki
és a pápai református; az eperjesi, besztercebányai, nagyszebeni
és brassói evangélikus; a
kolozsvári unitárius.
A gimnáziumok kialakulása
A XVI-XVII. században
a jezsuiták alakították a
gimnáziumot
jellegzetes
iskolává. Hat évfolyamos
intézmény volt, melynek első 3
évében a latin grammatikával,
a második 3 évben pedig
a klasszikus szerzők poétikai és retorikai jellegű
feldolgozásával foglalkoztak.
Az egyetemek

Magyarországon
a
XV.
század közepére már minden városban
működött az úgynevezett plébániai
iskola. Az iskola felnőtt tanítója
(rektor) a fiatal hallgatók egyéni

A középkortól kezdve az
egyetem felsőfokú iskolát
is jelentett, amely privilégiumokat
kapott, belső önkormányzattal rendelkezett. A XIV. században már
Európa keleti felén is alakultak
egyetemek. Prágában 1348-ban,
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Krakkóban 1364-ben, Bécsben pedig
1365-ben. Magyarországon ebben
az időben sajnos csak kísérletekről
beszélhetünk. 1635. május 6. az első
siker. Pázmány Péter esztergomi érsek
egyetemet alapított Nagyszombaton.
Az egyetem irányítását a jezsuita
rendre bízta. Az elején hittudományi és bölcsészettudományi karral
működött. Jogosult volt a tudományos fokozatok adományozására, és
már igen korán 1667-ben jogi karral
egészült ki. A XVIII. században
az egyetem egyre inkább állami
irányítás alá került, és 1769-ben
megalakult negyedik, azaz orvosi
fakultása, így teljes szerkezetű,
klasszikus egyetemmé vált. 1777ben Nagyszombatból az ország közepébe, Budára, a királyi palotába
költöztetik az egyetemet.
Ratio Educationis
1777-ben adta ki Mária
Terézia a Ratio Educationis nevű
tanügyi rendeletet. E rendelet rakta
le a polgári tanügyigazgatás állami
szervezetének alapjait, megújította
az iskolai tantárgyak rendszerét,
tartalmát és korszerű nevelési elveket,
mint amit a filantropizmus képviselt.
Kovács Hédi
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AZ EGÉSZSÉGES BOLT
Több mint egy éve nyitotta
meg bioboltját Kishegyesen egy
fiatal pár, Lénárd Róbert és
Karolina. Bioboltot írtam, noha
beszélgetésünk során Karolina
tiltakozott ez az elnevezés ellen,
mert szerinte beskatulyázza vállalkozásukat. Elmondása szerint
boltjuk, a Naturalis, kínálata jelentősen bővült az elmúlt időszak

alatt, és egyáltalán nem „csak
teákat árulnak”. Először arról
kérdeztem, hogy honnan a biobolt
ötlete:
- Kishegyesen korábban nem volt
biobolt, az ismerőseink közül
viszont sokan jártak Topolyára
biotermékeket vásárolni. Sokszor
épp Robit kérték meg, hogy hozzon
nekik valamit, és innen az ötlet,
hogy próbáljuk meg. Október 10én volt egy éve, hogy kinyitottunk.
Úgy indultunk neki, hogy nem
rendelkeztünk kellő ismeretekkel,
az is előfordult, hogy mi kérdeztük
meg a vásárlótól, hogy miért pont
az adott terméket veszi meg? Ez
be is vált, mert meglepő módon
az emberek elég tájékozottnak
bizonyultak e téren. Szinte
minden média az egészséges életmódot propagálja, és az emberek
kezdenek áttérni a természet adta
gyógymódokhoz. A másik ok, ami
miatt hozzánk jönnek az emberek,

az, hogy a kimérős termékek
sokkal olcsóbbak a díszes csomagolásúaknál.
Milyen termékfajták találhatóak
meg nálatok?
- Sokan úgy azonosítják be a bioboltot, mint teabolt. Természetesen
teáink is vannak, de számos
más termék is megtalálható
nálunk. Vannak édességeink,
szinte minden megvásárolható a
sütéshez-főzéshez és különböző
makrobiotikus termékekből is
széles a kínálatunk. Csírákkal és
algákkal is szívesen bővítenénk a
termékeink körét, de nem biztos,
hogy lenne rá igény. Például
próbálkozunk a tönkölybúza készítményekkel, de egyelőre erre
sincs túl nagy igény.
Hány termékkel indították
be a boltot, és hánynál tartatok
most?
Durván 300-350 termékkel
indultunk,
most
1000-1100
környékén tartunk. Általában
fölkeresnek bennünket különböző
utazó ügynökök, akik valamilyen
új terméket kínálnak, és gyakran
csábításba esünk. Azt hiszem,
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nem túlzok, ha azt mondom,
hogy heti szinten 1-2 termékkel
gyarapodunk. Lassan ott tartunk,
hogy kicsi lesz a bolt.
Van-e kereslet az egészséges
árucikkek iránt?
- Azt hiszem, hogy ha az emberek
anyagi helyzete engedné, akkor
sokkal többet foglalkoznának az
egészséges táplálkozással. Sajnos,
ezt a helyzet nem teszi lehetővé.
Ami az egészséges gyógymódokat
illeti, arra van igény, sőt, egyre
inkább. Az emberek félnek a
nem természetes készítmények
mellékhatásaitól, és inkább a
természeteset választják. Elég
lassan nő a vásárlóink köre, de
aki egyszer betért, az biztosan
visszajön.
Lakatos János
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KISHEGYESI SZÜLETÉSŰ SIKERES NŐK
Igaz,
nem
Kishegyesen
születtem, de kishegyesinek tartom
magam.
Ebben a kis falucskában,
amely Bácska szívében helyezkedik
el, sokrétű emberek élnek, éltek, és
hiszem, élni fognak, ami a tehetséget
illeti.
Rátérnék a tárgyra, kezdeném
a sorozatot volt tanítványaimmal,
közülük elsőnek Fodor Erikáról írnék
pár mondatot.
Kereskedőként
kezdte a
pályafutását Kishegyesen, majd
Palicson folytatta a szakmáját.
Most is bebizonyosodott:
nincsenek véletlenek. Az apja
Hajdújáráson vett egy tanyát almáskerttel, amit második férjével átvettek, és családi vállalkozásba kezdtek.
Az almafák helyére a legmodernebb technikát alkalmazva
szőlőt telepítettek tizenhét hold
területre, ami három év után már
meghozta a termést. Borászattal és
kereskedelemmel foglalkoztak, majd
felépült a Borkastély. A férj és feleség
felosztották a munkavállalást.
Erika kezdetben az éttermet,
és az akkor még kevés számú szobák
rendbetételét vállalta magára, László,
a férje a borászatot vezette.
A Borkastéllyal elindították a
szerbiai turizmusban a bor útját.
Miért sikeres Erika, mint
nő? Könnyű rá válaszolni: megállta a helyét, a kihívásoknak ellenállt. Az étterem mellé épülő
szállodának építkezésében is kivette
a részét, tervezett, irányított, férje
és apja segítségével. Előrelátóan a
szállodának van konferencia terme
is, ami modernül felszerelt, alkalmas
szemináriumok megtartására. A
szobák nem tipikus hotelszobák,
hanem inkább otthonos hangulatot
árasztó helyiségek virágokkal, TV-vel
és számítógéppel ellátva.
A szecessziós stílusban, ízlésesen felépített Borkastély környékét
ő maga tervezte. Beszerző volt, a
konyhát, pincéreket ellenőrizte. Arra
nagyon ügyelt, hogy a törvényességnek
eleget tegyen. Munkásait egy szálig
bejelenti a beteg-segélyzőbe, így

azok nyugdíjalapja biztosítva van.
Felvirágzott a családi vállalkozás, a négy csillagos hotel,
ahova külföldről: Magyarországról,
Németországból, Hollandiából, belföldről Belgrádból és Szerbia más
részeiről is jönnek a vendégek. Nem
véletlenül. A borkóstolót a borpincében
a férj szervezi meg, aki borlovag, nem

csak szerbiai szinten. Borával, a Don
Olivérrel királyi aranyérmet szerzett,
de más kiérdemelt elismeréseket is
magáénak tudhat.
A borkóstoló után terített
asztal várja a vendégeket, akik nem
egyszer visszatérnek, hiszen főleg
nyáron, a szép teraszhelyiségekből
amerre a szem ellát minden zöldell, a
szökőkút vizén a napsugár járja táncát, vízesés, sziklakert, virágillat, és
ami a legfontosabb ózondús levegőben élvezhetik a vendégek az életet.
Erika nagy fába vágta
fejszéjét, véghezvitte férjével a terveit, és nyugalomba vonult, azzal,
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hogy fiatalabb lánya, Enikő vette át
a helyét. Remélem ő is olyan sikeres
üzletasszony lesz, mint az anyukája.
Erikának kívánok hosszú és
boldog nyugdíjas éveket.
Ne féljetek!
Most tél van
és
szeszélyes.
A Borkastély körül
guggol és rémült
minden tőke,
karját emelve
fel az égre.
„Istenem, ne adj
nekünk fagyhalált,
elment a hótakarónk,
de,
itt van még
a január és február.”
Pillanat ezredrészére
egy napsugár
megsimogatta
lelküket,
suttogta lágyan:
„Én itt vagyok,
ne féljetek!”
Radmila Marković
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HOLLYWOOD

Felvétel indul!
Elmegyünk az iskolai karácsonyi vásárba, gyakorolok
a kamerával, veszek egy palacsintát a szomszéd kislánytól, a
gyerekhangok zizegéséből kihallom a nevem, azt mondják még
nekem a nevemen kívül, hogy
szevasz, az Emese tanárnő majd
fölhív és megkér, hogy segíts
neki filmezni. Én azt mondom jó,
hívjon, szerintem rendben lesz,
de azért meg kell beszélni (dátum
meg ilyesmi).
Egy rövid bevezető-ismertető után a kijelölt napon a
gyerekek, tanárok, szülők, mi és
az összes egyéb résztvevő korán
kel, de előtte nem is aludt igazán
sokat, mert tudta, hogy reggel
nyolctól a Nap utolsó sugaráig, és
még azutánig forgatás van!
Az isaszegi Damjanich
János Általános Iskola által szervezett „Örökségünk Rákóczi”
elnevezésű versenyen határon belüli
és túli hetedikes gyerekekből álló
négyszemélyes csapatok vesznek
részt. Kishegyesről két csapat is
versenyben van. Falunkon kívül
ők képviselik egész Vajdaságot. Ez
egy hét fordulós vetélkedő, ahol
egy-egy feladat elvégzése után
kapják meg a következő (meglepe-

tés) versenyszám paramétereit. Az
összes forduló a Rákóczi témakörre épül. Készíteniük kellett
már számítógépes bemutatót a
szülőfalujukról, és ki kellett tölteniük egy a tananyagon kívüli
kérdésekből álló tudásfelmérőt.
Ezek után művészeti feladatok
következtek: verset kellett írniuk, egy hiányos kottára zenét
szerezniük, és most filmet készíteniük (erre a versenyszámra a
technikai szükségletek miatt külső
segítséget is kérhettek).
A versenyzők megírták a
forgatókönyvet és a szövegkönyvet,
elkészítették jelmezeket és a helyszínek díszleteit tanáraik Magó
F. Emese és Hajvert Ákos, illetve
szüleik segítségével. Majd szóltak
édesanyámnak és nekem, hogy
jöhet a kamera, felvétel indul.
Hatalmas szervezőmunka,
felkészülés, gyakorlás, egy egész
napos filmezés és egy egész napos
vágás után elkészült mindkét
csapat videómunkája. A megkötés
az volt, hogy Rákóczihoz kapcsolódjon, és ne legyen rövidebb
három és hosszabb öt percnél.
Az Iđušani csapat filmje, a
Karcsú kicsi lengyel egy lírai,
szerelmi történet a Rodostóban
élő megkeseredett Rákócziról,
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rímbe szedett szöveggel. A Rácz
Kurucok nevű csapat némafilmet készített Tokaji aszú címmel
borról, korrupcióról. És lett egy
harmadik film is a forgatásról, a
bakikról sok nevetéssel.
Nekem nagyon hasznos
volt ez a filmes kaland, mert még
sosem csináltam játékfilmet. Igazi
szinészekkel dolgozhattam együtt,
akik szívből, teljes odaadással,
profin tették a dolgukat. De gondolom a csapattagoknak is új tudás
adott a filmkészítés és a többi
próbatétel, amivel eddig találkoztak a verseny során.
Ha ezt pecázás közben
írnám és éppen úgy adódna...
akkor az lenne a három és egy
ráadás kívánságom, (1) hogy készíthessek még filmet ezekkel a
gyerekekkel, (2) hogy tartsonak ki
ezek a tehetségek mellett a szüleik, tanáraik, barátaik továbbra is
úgy, ahogy ez a néhány közösen
eltöltött nap során láttam, (3) hogy
mind az Iđušani csapat, mind a
Rácz Kurucok csapata jól szerepeljen azon a két fordulón, ami még
hátra van, (+1) és hogy jelentsétek,
ha filmezni támad kedvetek.
Csapó!
racka
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TERMÉSZET ÉS GRAFIT
Mit
jelent
művésznek
lenni? Extravagáns hajviselettel,
szokatlan ruházattal, nagy szavakkal
kitűnni a tömegből, bohém életet
folytatni, s folyton hangoztatni, hogy
különbözünk. Vagy valami egészen
mást?
A kreativitás szikrájának
nincsenek ilyen feltételei... Amerre
fellobban, ott futótűzzé válik, s
bevilágítja az elmét. Nem sorsdöntő

Az iskolában mennyire ismerték fel a
rajztehetségét?
Nemes Fekete Edit tanárnő
volt talán az első, aki felfigyelt
rám, s ösztönzött, hogy foglalkozzak többet a rajzolással. Később
Cservenák Erzsébet tanárnő is sok
támogatást nyújtott. Több rajzomat
kiállították, valamint okleveleket
kaptam képzőművészetből. Az iskolai rajzcsoport elnöki posztját is én
töltöttem be egy időben.
Az iskola befejeztével foglalkozott
komolyabban az alkotással?

tehát, hogy ki honnan érkezett, a
lényeg egyedül az, hogy hová tart…
Herbut Lajost bizonyára sokan ismerik közülünk. Azonban, abban is
biztos vagyok, hogy igen csekély
számban vannak, akik tudják, szabadidejében ceruzát ragad, s a rajzolásba feledkezik.
Erről beszélgettem vele egy kellemes
téli délutánon.
Kezdjük az elején, mikor,
hogyan került kapcsolatba
képzőművészettel?

s
a

Még a 70’es években kezdtem
el érdeklődni iránta, azokban az
időkben még nem igazán volt TV, így
a képregények nyújtottak szórakozást számomra, s a bennük ábrázolt
vadregényes tájak fogtak meg. Talán
10 éves lehettem, amikor először ragadtam ceruzát, hogy kimásoljak pár
indiánt, és cowboyt, majd jöttek a
tájképek s hasonló dolgok.

1980 környékén Németh
László barátommal megalapítottuk a
Kishegyesi Amatőr Képzőművészeti
Klubot, hogy ez úton segítsünk kibontakozni a művészet kedvelőknek.
Többek között itt alkotott Merkva
Péter és Truzsinszki Imre is. A
Községi Ifjúsági Szervezet teljes
mértékben támogatott minket, minden nemű eszközt biztosítottak számunkra, az ecsetektől, a festékekig,
a lenvásznakon át, azzal a kikötéssel,
hogy három havonta kiállítást kellett
szerveznünk a helyi művészek alkotásaiból. Sajnálatos módon a
klub igen rövid életű volt, mivel a
társaságunk egyszerre vonult be a
seregbe, s nem igazán volt utánpótlás,
aki vállalta volna a szervezést.

5 évet éltem Montenegróban, ahol
legfőképpen az ostrogi kolostorról
készítettem rajzokat, amik igencsak
megtetszettek pár arra járó turistának,
így nekik ajándékoztam őket. De
leginkább a környező falvakban,
városokban, valamint Magyarországon
lehet megtalálni az alkotásaimat.
Főként
ceruza-rajzokat
készít.
Próbált mással is alkotni, esetleg van
olyasmi, amit szeretne kipróbálni?
A grafit a kedvencem,
valamint az utóbbi időben a radír.
Árnyékolom az egész lapot, majd
kiradírozom belőle a formákat, nagyon
megtetszett ez a módszer. Durvább
papírra krétarajzokat készítek, jól ki
lehet dolgozni a részleteket, főként
a madarak tollazatát, s hasonlókat.
Mással nem igazán foglalkoztam,
viszont, ha lehetőségem nyílna rá,
szívesen kipróbálnám az olajfestéket,
valamint a fafaragást, amihez már
beszereztem a kellő felszerelést.
Művei többségében jelentős szerepet
kap a természet. Mesélne erről
bővebben?
Igen, a természet nagyon
fontos a számomra, belőle merítem
az ihletet, s a természetben tudok legjobban alkotni, a szabadban otthon
érzem magam, áthat a nyugalom.

Gondolt valaha arra, hogy hírnévre
tegyen szert a művészetével, esetleg
ebből éljen?
Nem igazán fordult meg
ilyesmi a fejemben, leginkább a saját lelkemnek alkotok. Talán így
tudom legjobban kifejezni magam.
A szeretteim elismerése többet jelent
számomra a hírnévnél.
Annak
ellenére,
hogy
nem
foglalkozott vele professzionálisan,
számos rajza eljutott külföldre.
Igen, a legtöbb barátokhoz,
ismerősökhöz került. Azonban több
képem kikerült Ausztráliába, ugyanis
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Szeretek horgászni, olyankor mindig
magammal viszem a rajzfelszerelést.
Ott érzem magam igazán szabadnak.
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A tanyavilággal vagyok még így.
Harminc éves koromig kinn éltem,
s ez meghatározó volt, mind a
művészetemre, mind a személyiségem
kialakulására. Szeretek régi vágású
épületeket rajzolni, rovarokat, madarakat, háziállatokat. Ezt érzem
igazán magaménak. Ez az igazi élet.
Kik voltak magára, s műveire nagy
hatással?
Az az igazság, hogy, mint
már elmondtam, a tanyavilág, és
a természet van rám legnagyobb
hatással, azonban talán Tápai Antal
szobrászt emelném ki, az ő műveit
szeretem átvinni rajzba, valamint

Steindl Imre építészt is nagyra tartom.
Fiatal koromban a “Spunk” lap
volt még meghatározó a számomra,
valamint a rock n’ roll.
Képvisel valamiféle irányzatot, vagy
szabadon alkot, kedvtől függően?
Nem mondanám, hogy kifejezetten képviselek valamiféle
irányzatot. Amolyan reál-művészet
ez. Nem szeretem a posztmodern,
eksztravagáns
dolgokat,
inkább
valósághűen ábrázolok, azonban
minden rajzomban van egy darabka
belőlem, az én világszemléletemből.

Végül, mit szeretne véghezvinni,
elérni e téren?
Elsősorban azt szeretném,
ha több időm lenne foglalkozni a
rajzolással. Azon felül pedig, szeretném megtalálni elveszett rajzaimat, s
egy kiállításon, tárlaton belül bemutatni az embereknek, hogyan is látom
én ezt a minket körülvevő világot…
Köszönöm a beszélgetést, és sok sikert
kívánok a továbbiakban!
Calcifer
Herbut Lajos alkotásaiból
készült válogatás a hátoldalon .

SÁRGA ÉS FEKETE SELYEMKENDŐ
Nemcsak a báboknak, hanem az anyagoknak is jelentésük van
– Az óvodapedagógusok kishegyesi téli továbbképzéséről
Közel tíz éve, pontosabban
2002 óta szervez téli továbbképzést
az óvónők számára az Óvodapedagógusok Vajdasági Egyesülete. Minden
évben egy-egy témakör köré csoportosítják a foglalkozásokat, évekig
a népmesékben rejlő lehetőségeket
dolgozták fel, az utóbbi időben
pedig jeles előadók segítségével
a bábjátékkal ismerkednek meg
mélyrehatóbban.
Sorra vettük a mesék és a
népművészeti formák szimbólumrendszerének feldolgozását és a
népművészetben előforduló mögöttes tulajdonságok elemzését.
Ezek olyan témakörök, amelyekkel
nem találkozunk gyakran, ezért az
óvónők sem tudnak mit kezdeni a
feladatként jelentkező problémával.
Ezeken a tanfolyamokon az egyik
legfontosabb az itt és most elvének
érvényesítése, vagyis bárki bármikor
megállíthatja az előadást, és kérdést
tehet fel, megszabadulhat kétségeitől.
Az idei továbbképzésen arra összpontosítottunk, hogy tisztázzuk a
tárgyakkal és az anyagokkal való
kommunikációt. Gondolatokat, eseményeket, sőt személyeket is életre
lehet kelteni tárgyakkal és anyagokkal, nem kellenek minden esetben

bábok az előadáshoz. Ennek a
kommunikációs rendszernek nagyon
jó ismerője Vörös Imelda, a szabadkai
Gyermekszínház kiváló művésze,
aki sok szempontból segít nekünk.
18 pedagógus volt jelen a

továbbképzésen, akik természetesen
nemcsak a bábkészítést sajátítják
el, hanem más jelképek használatát
is megtanulják. Például azt, hogy
egy órán a sárga selyemkendő
szimbolizálhatja a napot, a nyári
napsütést, a sötét kendő viszont a
gonosz boszorkát. Ennek ellenére
foglalkozunk népszokásokkal is,
készítünk például hagyományos
farsangi álarcokat – mondta többek
között dr. Szőke Anna, a Vajdasági
Magyar Óvodapedagógusok Egyesületének elnöke a hét elején kezdődött továbbképzésről.
Az óvónők ezúttal is foglalkoztak
a műfaji megkötésekkel, a mesék,
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elbeszélések adta dramatizáció lehetőségeivel. Mint a továbbképzés során
többször is elhangzott, a gyerekek
számára az egyik legfontosabb dolog
a személyes kapcsolat a történésekkel, például olyan formában, hogy
a kézfejükre vagy az ujjaikra kell
tenni a bábokat.
- Beszédgyakorlatot is tartottunk,
mert erre is hihetetlenül nagy szükség mutatkozik. Gyakorló perceket
tartottunk például az arcizmok bemelegítésére, ezt a gyerekekkel is
el tudjuk játszani. Nagyon sokat
dolgoztunk a kolléganőkkel, ezért úgy
érzem, az idén is lélekben gazdagodva térnek haza, és az itt elsajátított tudásnak legalább egy részét
hasznosítani tudják majd. Az egyesület tervei szerint februárban szervezünk egy megemlékezést Brunszvik
Teréz grófnőről, a magyar kisdedóvás úttörőjéről, rendezünk Zentán
egy bábfesztivált, áprilisban pedig
egy váci továbbképzésen veszünk
részt, ahol a néphagyományokat
őrző óvodák képviselői találkoznak – mondta az elnöknő.
Papp Imre
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VIDEÓNAPLÓ
2011. január 6. Lovćenac

váltásokkal lehetne ezt fölvenni, s
közben megvilágosodni.
Éppen, hogy ez a gondolat végigfutott az agyamon a traktátus
olvasása után, és éppen, hogy
elmúlt kb. 24 óra, fölhívtak, „mert
tudjuk, hogy neked van kamerád,

mert a népi adónak, a montenegrói
televíziónak készült a felvétel,
ahol a felvett egy órányi anyagból
10 másodpercet sugároztak le,
az operatőr vagy bárki nevének
feltüntetése nélkül, de legalább
Kishegyes Község egy szent

vagyis hogy szoktál kamerázni a
színházban, és ha van időd, akkor
fel kellene venni Lovćenacon,
a karácsonyi ünnepséget...“
Így történt, hogy majdnem
élő adásban közvetítettem
(a felvétel után nagyjából
másfél órával adásban volt) a
szeghegyi badnje veče-t, és így
nézhették azok is, akik otthon
ültek és van tévéjük.
A hagyományos tölgyfagally égetés, a liturgia
és a helyiek kulturális
programja a Krstaš Egyesület
mögötti téren zajlott. Bármiféle
előtudás nélkül életemben
először vettem részt ezen az
eseményen. Bár kb. 5 perces
volt az út autóval a házamtól
a helyszínig, egy távoli kultúra
szent tüze mellé kerültem.
is. Már el is képzelem (a Tour de Azt éreztem, hogy ilyen lehet a
France-ot látom magam előtt), National
Geographic-nak
is
hogy milyen izgalmas kameraállás- filmezni. És végülis jól éreztem,

eseményén részt vehettek a világ
minden táján élő otthonülő hívők.

Éppen a napokban olvastam egy traktátust, amiben
az a kérdés tétetik fel s marad
megválaszolatlan, hogy hogyan
kéne megszervezni egy esetleges
isteni megnyilatkozást. A szöveg
a média problematikája köré
szerveződik. Az egyik fő baj
ugyanis a jelenésekkel van, mégpedig az, hogy csak egy kisebb
csoport ember élheti át. Ezért a
média bevonását, előre bejelentett
jelenést javasol megoldásnak
a traktátus szerzője azért, hogy
az összes hívő és hitehagyott
egyaránt esélyt kapjon arra, hogy
részesüljön a szakrális élményben.
Gondoltam is rá, hogy ez bár túl
reális, mégis mennyire igaz. Én
például megnézném. Más példáját
tartva szem előtt, aki a szokásos
vasárnapi misét is tévén nézi, az
biztos nem hagyná ki a Messiás
eljövetelét sem. Például, ha valahol
a Közel-Keleten lenne (tegyük fel
bejelentve) a jelenés, már nem
biztos, hogy minden Dombos TV
előfizető elutazna, csak azért... Ha
pedig csak úgy spontán egy olyan
helyen lenne, ahol esélye sincs
lenni egy hegyesinek, méghozzá
anélkül, hogy bárki vagy bármi
jelezte volna az eseményt, akkor az
már rasszizmus. Tévéje meg ugye
van mindenkinek. Önnek is, nekem
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Ez a televíziós eset példaértékű, a felvétel és a közvetítés
közt eltelt idő szempontjából. Igaz,
ez egy extrém példa, de bizonyítja,
hogy egy eseményről készült felvételnek akkor van értelme, ha
aktualitása is van.
racka
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AZ ESZMÉLÉS VÉGET NEM ÉRŐ TÖRTÉNETEI (4)
Egymás után hívogattak
bennünket sorozásra és Jani azt
ígérte, ha őt hívják, hoz egy liter
szilvapálinkát, mert Székelykevén
az a szokás, hogy a bevonulónak
meg kell vendégelnie a többieket,
(persze, ha alkalmasnak találják)
legalább egy szilvapálinkával.
Őszintén szólva többségünk nem
is volt igazán tudatában, mikor
mit kell hoznia, kit kell megvendégelnie, és általában mit kell
tennie olyankor, amikor az embert
sorozásra hívják, meg, hogy
erény-e az ilyesmi. Akkoriban a
sorozás az emberré cseperedő kamaszoknak az ismeretlentől való,
talán kellemesnek is mondható
borzongását jelentette, azonban
a kilencvenes évek elején kapott
behívó és a katonaság már más
jelentéssel bírt.
Jani különös szerzet volt,
már a kinézete sem mindennapi.
Hosszú nyaka volt, mint az aranycsapatban Kocsisnak és vele is az
volt a helyzet, ha szögletet rúgtunk
mindegy volt merre szállt a labda,
Janit mindig fején találta, mert
hosszú nyakával mindig előbújt
valahonnan, pedig nem is ő volt a
legmagasabb. Szeretett élcelődni,
különösen Ivandekić tanár urat

szerette utánozni. Ha valaki nem
hagyta, hogy a házi feladatát írja,
rámutatott a másik házi füzetére
és az öregurat meghazudtoló
hangsúllyal mondta: ”Piši, da imaš!”
(Írd, hogy meglegyen neked!). Az
öregúr egyébként mérnök volt, de
világéletében középiskolai tanárként élt. A nyarakat kishegyesi
tanyáján szeretett tölteni. Lajossal
egyszer ki is karikáztunk hozzá
a kúlai határba, mert el kellett
vinni egy levelet, amelyet Tarján
plébános úr küldött neki. Egyedül
élt kinn, s amennyire szigorú
volt az órákon, olyan nyájas volt
velünk a saját otthonában. Előbb
mi is féltünk tőle nagyon, mert az
órán nem tűrte a fegyelmetlenség
legkisebb jelét sem. Csakhogy
hetven felé már ő is elég rosszul
látott, és bizony a hallása sem
volt különb. Amikor elhangzott
a „piši, da imaš” hátulról valaki
félhangon mindig megjegyezte,
hogy „ugyan minek?”, mi meg
persze mosolyogtunk, de mivel
az öregúr azért hallott némi
morgást, annyit tett még hozzá,
hogy „ne brbljaj!”(ne fecsegj!).
A mássalhangzók torlódása nem
ritka a horvát nyelvben, de így,
hogy négy is sorakozik egymás
után, nagyon ritka. Amikor a
tanár úr egy kicsit indulatosabb
volt mindig attól tartottunk,
hogy a második „b”-vel kirepül a
protézise is. Ez volt minden csínytevésünk egészen a negyedik osztály második félévéig. Az utolsó
dolgozat előtt pánikhangulat lett
úrrá az osztályon. Mivel klasszikus nyelvi gimnázium voltunk, a
matek nem volt érettségi tárgy, de
ha valaki elbukta, az halaszthatta
az érettségit is, amíg ki nem javítja
a matekot. Márpedig a másodfokú
egyenletekkel elég sokan hadilábon álltunk. Pero találta ki, hogy
el kell lopni a tanár úr füzetét,
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mert azt tudtuk, hogy a füzetben
előre el van készítve minden
példa. Jani volt a leglelkesebb
támogatója. Egymás mellett ültek
az első padban. Ők választották
ezt a helyet. A katedrával és a rajta
levő tanári íróasztallal összeért az
asztaluk. Karesz, a legjobb matekos
feladata volt, hogy valami cudar
bonyolult példával kirukkoljon,
és segítséget kérjen a tanár úrtól.
Pero egy alkalmas pillanatban
tényleg elvette a füzetet, megtalálták a példákat, és Janival le
is másolták. A végén, amikor már
látszott, hogy Karesz sem nagyon
tudja lekötni az öreget, kishíjján
mindannyian infarktust kaptunk,
hogy hogyan fog visszakerülni
a füzet, de egy könyvleveréses
csellel sikerült elterelni a figyelmét, és a füzet a helyére került,
mondhatnánk visszakerült jogos
tulajdonosához.
Természetesen
minden gyanú elkerülése végett
el is osztottuk a feladatokat, aszerint, hogy ki hogyan állt matekból,
de azért hármason alul senki sem
adta. És hallgattunk persze mint a
sír, mert sejtettük, hogy nemcsak
matekból bukhattunk volna meg
mindannyian, ha kitudódik, de
az iskolából is kidobtak volna
bennünket.
Jani, tehát egy kicsit főkolompos is volt, ezért senki sem
kételkedett abban, hogy hozni
fogja a szilvóriumot, de már
nem emlékszem mi miatt, mégis
elmaradt a pálinka. Vili viszont
hozott, nem szilvát, hanem 22
fokos epret. Éjszaka egy óra tájban
ébresztett fel bennünket Béci, aki
szerint nem nagy tudomány adott
időben felébredni, csak megfelelő
mennyiségű vizet kell inni este.
Nyolcan vagy tízen lehettünk a
szobában, de volt olyan, aki nem
ivott. Vili azt mondta el kell tüntetni
az egészet, vagyis meg kell inni,
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mert ő nem akarja duggatni, ha
rátalálnak, komoly büntetést
kaphat. És el is tüntettük, de
biztos vagyok benne nem
csak én voltam az egyedüli,
aki úgymond „becsületből”
kortyolta az eperpálinkának nevezett mérget, amely nemhogy
„szántott” lefelé menet, hanem
szabályosan „hasított”. Azt
hittem reggelre szétég minden
belső szervem, és ezzel megoldódik a kínszenvedésem, nem
kell magyarázkodnom meg bizonygatnom az igazamat... Egy
óra alatt „tiszta időt csináltunk”
és nem is kell mondani, hogy
hogyan néztünk ki másnap. Mi
is csak a másikon láttuk, hogy
magunk hogyan festhetünk.
Rettenetes volt, és mindannyian
azon csodálkoztunk ebéd után,
hogy senki sem vett észre semmit, pedig biztosan cefreszagunk volt (egymáson mi jól
éreztük), és nem kellett volna
túl nagy pedagógiai tudás ahhoz
sem, hogy valaki megállapítsa:
ezeknek sem a nátha miatt
véres a szeme. Azért volt
furcsa, mert az igazgatónak
jókora karvalyorra volt és hozzá
megfelelő szimata is. Sanyit,
az elsőst, aki a szenespince
ablakán keresztül szökött ki
egy esti filmre az út másik felén
levő Lifkába, a pince ajtajánál
várta éjféltájban. Büszke is volt
arra, hogy nem tudta átverni az
újvidéki srác. Azt viszont már
az idősebbek mesélték, hogy
bizony egyszer nagyon ráfázott
a szimatjára. A cigarettázás is
főben járó bűnnek számított,
és az volt vele a baj, hogy még
az alkoholtól is nehezebb volt
elrejteni az illatát. A csonoplyai
fenegyereknek, akit Ferencnek
hívtak, de mindenki Frányónak
becézett, az az ötlete támadt,
hogy csinál egy cigatettatesztet

az igazgató úrral. Bement a WCbe, bezárta maga után az ajtót,
meggyújtotta a cigit, letette a az
ülőke szélére, majd átmászott a
szomszédos fülkébe és angolosan
távozott. Öt perc sem telt el mire
az igazgató már ott is volt, hogy
kilesse, mikor jön ki a „vétkes”.
De az csak nem jött. Azt
mondják órákon át könyörgött
a parazsló cigarettavégnek, még
azt is megígérte, hogy nem fogja
kidobatni, ha rendesen kijön,
de mivel nem lett foganatja,

feltörette az ajtót. Gondolom
abban a pillanatban meg is bánta,
mert Lojzi a gondnok, aki az ajtót
feltörte, nem tudta türtőztetni
magát, és akkorát röhögött,
hogy kishíjján ő kapott útilaput
a talpára. Az idősebbek szerint
utána még hónapokig próbálta
kideríteni az igazgató, hogy ki
lehetett a tettes, lehet sejtette is,
de mivel senki sem vallott, így
megérzése csak gyanú maradt,
bizonyíték nélkül.
Papp Imre
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