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SZÓ-BESZÉD, A KISHEGYESIEK LAPJA

ezerszer is

 Mióta 1848. március 15-ét 
ünnepeljük számtalan beszéd hangzott 
el, nem csak itt Kishegyesen, hanem 
minden olyan faluban, városban, 
országban, ahol fontosnak tartják 
ezt a dátumot, talán nincs is olyan 
gondolat, amely még nem merült fel 
az évforduló kapcsán, melyet nem jár-
tunk már körül ezerszer, így sokszor 
mindannyian tanácstalanok vagyunk, 
mi újat is lehetne mondani a mai napon. 
A legegyszerűbb megoldás persze 
az lenne, ha elővennénk valamelyik 
régebbi beszédet, vagy összollóznánk 
valamit az interneten, hiszen már senki 
nem emlékszik, mi is hangzott el itt 
tavaly.

 Bevallom, gondolkoztam én is 
ezen a megoldáson, de aztán valamelyik 
nap teljesen véletlenül megkérdeztem 
egy mostani nyolcadikost, miért is 
ünnep március 15-e, hiszen már ezerszer 
elismételtük itt is, máshol is a tizenkét 
pontot, a forradalom és szabadságharc 
fontosabb momentumait, vitatkoz-
tunk számtalanszor, hogy esett-e az 
eső, miközben Petőfi a Nemzeti dalt 
szavalta, szavalta-e egyáltalán, szinte 
már az unalomig ismételtük el ugyan-
azt és ugyanazt, de számomra is hihe-
tetlen módon, az egyébként történe-
lemből jól felkészült fiatalember nem  
tudta a választ. 
 Nem ismételtük el elégszer,  
nem hangsúlyoztuk ki eléggé a for-

radalom vívmányait, futott át az 
agyamon, de csak azt tudtam válaszolni 
magmanak, hogy igen. Elmondtuk már 
ezerszer is, de ha kell, el kell monda-
nunk még egyszer, kétszer, háromszor, 
négyszer, el kell mondanunk ezerszer, 
ha nem is hallja meg mindenki, csak 
mi maroknyian, akik évente újra és 
újra visszajárunk, mert nem csak az 
a fontos, hogy emlékezzünk, hogy 
elmondjuk újra és újra, amit ilyenkor 
fontos elmondani a márciusi ifjakról, 
a tavaszról, az újrakezdésről, a folya-
matos ébren levésről. Újra és újra el 
kell mondanunk, hogy ragaszkodunk 
a szabadsághoz, a szabad döntés 
jogához, a függetlenséghez, a szabad 
sajtóhoz, a szabad véleményhez, ahhoz, 
hogy újra és újra elmondhassuk, nem  
tudunk szabadság nélkül élni.
 Itt Kishegyesen pedig azért 
különösen fontos, hogy mindezt, 
újra és újra elmondjuk, mert ezzel 
bizonyítani tudjuk, hogy nem csak 
utoljára, nem csak 1849. július 14-én, 
hanem mindig, minden pillanatban, 
minden órában, minden évben, minden 
alkalommal képesek vagyunk megvívni 
újra és újra a győztes csatáinkat  
Érted – hogy Petőfit idézzem – „szent 
Világszabadság”.

ifj. Virág Gábor

Szeretettel meghívjük 
Kishegyes újratelepítésének 
242. évfordulója alkalmából
szervezett programjainkra!

Március 22., kedd
Tűzoltóotthon

18.00 Szőke Anna Etnikai 
jelenségek Kishegyesen 
– fejezetek a település 
társadalomrajzához c. 
könyvének bemutatója

A szerzővel Dr. Papp Árpád 
beszélget

Március 24., csütörtök
Könyvtár

18.00 Linka László: A 
romantika zenéje

Március 26., szombat
Galéria, Iskola

16.00 Szent Anna-kórus, 
Falunapi koncert

Művelődési otthon
18.00 Ünnepi műsor

Március 27., vasárnap
Hegyalja utca

10.00 Nemzetközi 
íjászverseny
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 A község egyik legnagyobb 
gondja a nagyfokú munkanélküliség, 
ezért nem véletlen, hogy tavaly a köz-
ségi tanács rendkívüli ülésen fogad-
ta el azt a községi akciótervet, hogy 
azonnal lehessen pályázni. A község 
erre a célra két millió dinárt látott elő, 
és ehhez az év eleji, illetve a tavaly 
év végi pályázatokon még két millió 
dinárt tudtak szerezni. A tervet meg-
indokolva, amelyet a képviselők meg-
jegyzés nélkül támogattak az ülésen, 
ifj. Juhász Bálint hangsúlyozta, hogy 
ebből a keretből 1 millió jut azoknak 
a munkáltatóknak, akik új munka-
helyeket nyitnak, és ehhez még egy 
milliót sikerült hozzátenni pályázati 
eszközökből. Hatszázezer dinár  jut 
önalkalmazásra és ennek megfele-
lő összeggel lehet még megtoldani 
a gyakornokok alkalmazását is. A 
vállakozók és az intézmények is 250-
250 ezer dinárt kaphatnak képzésre, 
átképzésre pedig összesen 200 ezer 
dinárt terveztek. A terv összhangban 
van a nemzeti foglalkoztatási straté-
giával, illetve a község már megho-
zott ifjúsági, turisztikai és fejlesztési 
terveivel. 
 Az  ülésen az állami földek 
bérbeadásával foglalkozó bizottság 
jelentése kapcsán is  foglalkoztak 
azzal, hogy az idén várhatóan mint-
egy 90 millió dinár folyik be a költ-
ségvetésbe. Ebből 20 milliót fordíta-
nak a bácsfeketehegyi és a szikicsi 
komaszáció idei költségeire, illetve 
még legalább 15 millióra számítanak 
tartományi és állami pályázatokból. A 
tagosítás  elindításáról az ülés végén 

külön határozatot is hoztak. A kép-
viselők megválasztották az árverést 
lebonyolító bizottságot ugyanolyan 
összetételben, mint amilyenben eddig 
is dolgozott, mivel az eddigi árverése-
ket szinte hibátlanul bonyolította le. 
 A testület elfogadta a köz-
ségi intézmények  tavalyi munkájá-
ról szóló jelentéseket. Egyedül az 
egészségház jelentésével kapcso-
latban volt az a megjegyzés, hogy 
Bácsfeketehegyen szinte lehetetlen 
bejutni a választott orvoshoz, de mint 
az igazgató elmondta, tíz helyett hét 
általános orvos dolgozik, és az intéz-
mény még akkor sem alkalmazhatna 
újabb orvost, ha történetesen volna 
rá saját pénze. Az útügyi közválla-
lat jelentése kapcsán viszont elhang-
zott, hogy a szikicsi Helyi Közösség 

miért alkalmaz bácspalánkai céget 
a munkálatok elvégzésére, amikor a 
közvállalatnak van egy többfunkciós 
munkagépe. Szöllősi Vörös Juliannát 
kinevezte a Kishegyesi Könyvtárak 
igazgatónak, Nagymélykúti Kisko-
vács Ildikót pedig megválasztotta a 
topolyai és a kishegyesi községközi 
Szociális Központ igazgató bizott-
sági tagjának. Az ülésen elnöklő 
Pál Károly közölte a képviselőkkel, 
hogy Milorad Gvozdenović, a Szerb 
Radikális Párt képviselője kilépett 
a csoportból, és független képvi-
selőként folytatja munkáját. Labud 
Spičanović pedig arról tájékoztatta a 
képviselőket, hogy a továbbiakban a 
Montenegrói Párt tagjaként folytatja  
munkáját a tanácsban.

PI

MINDEN LEHETŐSÉGET MEGRAGADNI  
A FOGLALKOZTATÁSRA

Újabb árverés a megmaradt 18 hektár állami föld bérbeadására is—Áldatlan a helyzet a község 
egészségügyi intézményében—A kishegyesi községi képviselő-testület üléséről

A LEGIDŐSEBBEK KÖSZÖNTÉSE

 A nemzetközi nőnap alkal-
mából a kishegyesi Női Fórum 
képviselői felkeresték lakásukon, és 
köszöntötték a kilencvenedik évüket 
betöltött asszonyokat. A szervezet 

adatai szerint a településen húsz 
kilencven és kilencven feletti nő él. 
A Női Fórum képviselői az ünnep 
alkalmából szerény alkalmi ajándékot 
adtak át az idős nőknek.

PI
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A CSALÁD ÉVE

 2011. december 26-án, a 
Szent Család vasárnapján a magyar 
Katolikus Püspöki Konferencia 
körlevéllel nyilvánította az előttünk 
álló 2011. évet a család évének, 
amely ez év utolsó vasárnapjáig tart. 
Döntésüket az a szándék vezérelte, 
hogy az egyház tanúságot tegyen a 
hitről, és hogy felkeltse az emberek 
szívében a szeretet, és a felelősség 
érzését a társadalom legfontossabb 
intézménye, a család iránt. Az ember 
fejlődéséhez, fizikai, szellemi, lelki 
értékekben való gyarapodásához, ki-
teljesedéséhez ugyanis szükség van 
a hűségen, a jó házasságon nyugvó 
család, a jó közösség biztonságára. 
Biró László, a Magyar Püspöki Kar 
családreferense szerint azonban 
napjaink társadalmi körülményei 
nem kedveznek ennek. A tartós 
elköteleződéssel kötött házasság 
eszménye, és az iyen házasságra 
épülő család nem áll a társadalmi 
célok élén. Értéknek, sőt erénynek 
számít, ha valaki visszavonja dön-
téseit, önkényesen változtatgatja kap-
csolatait. A társadalom részéről ezért 
 is növekszik kimondottan a haszon-
elvű, hedonisztikus és felelősségke-
rülő magatartásformák jóváhagyása. 
Ma már a különféle szabados szexu-
ális viselkedésformák is elfogadot-

tak, sőt egyre általánosabb ezeknek a 
törvényi elismerése. Öszezavarodtak 
a normák és az értékek, nincsenek 
példaértékű viselkedés- és szemlélet-
minták. Korunk társadalma nem 
tiszteli az emberi méltóságot, és 
nem szolgálja a közjót. Ebből pedig 
az vállik ki, hogy tulajdonképpen 
az ember került válságban és nem 
csak a család intézménye. A körle-
vél hangsúlyozza többek között, 
hogy kortársaink közül sokan abba 
akarják megélni szabadságukat, hogy 
mindentől függetlenítik magukat, 
semmire nincsenek tekintettel, a 
másik emberre sem, a közösségre sem, 
a saját jövőjükre sem. 
Ennek az álságosan 
kellemes közérzetnek 
a bűvöletében könnyen 
megeshet, hogy 
nem vesszük észre: 
elmúlik az élet, s mire 
lehetőségünk volt 
tegnap, az holnapra 
már a múlté.  
  A körlevél 
nem tartalmaz-za 
azokat a tényeket, 
amelyeket levetítve a 
mi kis közösségünkre, 
m a g y a r á z h a t j u k 
a már közhelynek 

minősíthető igazságokat. Induljunk  
ki a fiataljainkból, akik tömegeseb-
ben tanulnak vidéken, külföldön, 
szerte a világban. Aki manapság fa-
luról, kisvárosból indul egyetemre, az 
lényegében az elutazása utáni napon 
elveszett a falu, a szülők számára. 
Mert nincs hova visszajönnie. Nincs 
munka a tanult fiataljaink számára. 
Hogyan alapítsanak családot? Lassan 
már a középfokú végzettséggel ren-
delkező gyerekek sem kellenek 
sehová. A kisvárosaink, falvaink is 
leromlottak, valamirevaló gyárat sem 
találhatunk és annyi a munkanélküli, 
hogy már az állam sem számolja őket. 
A szülők meg, ha belebetegednek 
sem tudják segíteni, és támogatni a 
gyerekeiket. A tíz-egynéhány ezres 
keresetek vagy nyugdíjak télen a 
villanyszámlákra sem elegendőek. 
Az ilyen fizetésből tengődő fiatalja-
ink meg legfeljebb egy-két kocsmai 
pálinkázásra vállalkozhatnak, csa-
ládalapítás és önállósulás helyett. 
Csak sajnálni tudom a széthullott 
családokat, a világban gyökértelenül 
bolyongó fiataljainkat, a düledező 
házakban meghúzodó, fájdalmasan 
magányos öregjeinket, és az egyre 
képlékenyebb közösségünket. Mun-
ka és tisztességes megélhetés nélkül 
nincs család. Család nélkül nincs 
gyermekáldás. Gyermekáldás nélkül 
nincs közösség. Közösség nélkül 
nincs holnap...

Linka B. Gabriella
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 A tavasz ébredésével újra munkálatok színhelyé-
vé változott az Iskolapark, azaz Templomkert, amely 
olyan központi hellyé változhat majd, amire talán büsz-
kék lehetünk mi, kishegyesiek. Az elképzelés még távol 
van a valóságtól, sok feladat vár elvégzésre, mire eljutunk  
oda, ahova szeretnénk.

 Sajnos szembesülnünk kellett a ténnyel, hogy 
a növényzet elöregedett, a fák egy része elkorhadt, s így 
elengedhetetlen a növényzet fokozatos, tervszerű megú-
jítása. Ennek tükrében került kivételre néhány régi fa, 
amelyek mára már életveszélyessé váltak, hiszen annyira 
elkorhadtak, hogy egy erősebb szél, vihar bármikor kárt 
tehetett volna bennük, veszélyeztetve az éppen alatta 
levőket. A fákkal egyetemben eltűntek a park belső te-
rületét leszabályozó láncok és oszlopok, szabadabb teret 
biztosítva a közlekedésre, a parktervezéshre. Helyüket új 
sétány foglalja majd el, ami összeköti a már meglévőt a 
Fő utca felőli járdával. A parkot körülölelő oszlopok azon-
ban a helyükön maradnak, hogy védjék a park területét. 
A munkálatok nagy részét a kishegyesi Helyi Közösség 
önerőből pénzeli. A növényzet megújításában a Vajdaság 
Erdei Közvállalat nyújt segítséget, hiszen a növényzet 

megújításához szükséges szaporítóanyagot, növénye-
ket ingyen és bérmentve bocsájtják a Helyi Közösség 
rendelkezésére, amit a Kis-Kommunál munkásai és ön-
kéntesek ültetünk majd el. Ennek az együttműködésnek 
köszönhetően új sövény, futófenyő, rózsaágyások és más 
növények kerülnek a parkba.

 Megújításra kerülnek a padok és szemetesek is, 
amelyek összhangban lesznek a falu tágabb központjában 
elhelyezett padokkal és szemetesekkel. Ebben számí-
tunk támogatók segítségére is, ahogyan akkor is sokan a 
segítségünkre siettek, amikor a jövendőbeli szoborpark 
első „lakóit”, Mátyás királyt és Guyon Richárdot költöz-
tettük a parkba. 

 A központ kapcsán még egy fontos újítással ta-
lálkozhattak falunk lakói. A Helyi Közösség tanácsának 
határozata értelmében, az általános iskola külön kéré-

sére az Útügyi és Telekrendezési Közvállalat lezárta 
az Iskola utcát. Erre azért volt szükség, hogy növelni 
tudjuk a gyerekek biztonságát iskolába érkezéskor és 
hazainduláskor, mivel számos panasz érkezett a szülők 
részéről az ott közlekedő autók miatt. Emellett az utcában 
lakók egy része is kérte, hogy valahogyan oldjuk meg a 
kaotikus közlekedés szabályozását. Az utca lezárásával 
egyúttal biztosítani tudjuk az Iskolapark nagyobb mértékű 
megóvását. Az új forgalmi rendet új táblák jelzik, az 
ott lakók áthaladását saját kulcs biztosításával oldottuk 
meg, amivel át tudnak jutni a mozgatható akadályon. 
Az esetleges kellemetlenségekért elnézést kérünk, de 
úgy gondoljuk mindannyiunk számára a legfontosabb 
gyermekeink biztonsága.

 A közeljövőben rendezésre kerül a piactér terüle-
te is. A Tartományi Mezőgazdasági Titkárság pályáza-
tán elnyert támogatásból a piacra új asztalok elkészítését, 
szemetesek elhelyezését, a fellazult flaszter megerősítését 
és a virágágyások megújítását tervezzük. Bízunk benne, 
hogy a rendezést követően, az új asztalok elhelyezésére 
alkalmas terület kialakításával a rendszeres heti piacok 
visszakerülnek a piac területére, s az iskola, az iskolapark 
környékén tapasztalt szemetelés, növényzet letaposása 
megszűnik.

hk – jb

SZÉPÜL A FALU KÖZPONTJA

Folytatódnak a munkálatok a szoborparkban – Lezárásra került az Iskola utca
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 Március első hétvégéjén 
szervezték meg Kishegyesen az 
első önkéntes véradást, amelyre 
összesen hatvanhatan jelentkeztek, 
de az orvosok csak 57 önkéntes 
számára tették lehetővé a véradást. 
Az akciót, mint mindig, ezúttal is a 
Vöröskereszt községi szervezete szer-
vezte, és a verbászi vérátömlesztő  
állomás bonyolította le. 

 - Egyévi naptárt állított ösz-
sze a vérátömlesztő állomás, amelyet 
minden véradónknak eljuttattunk, 
így mindenki pontosan tudhatja, mi-
kor szervezzük az akcióinkat az év 
folyamán. Szikicsen januárban volt és 
a legközelebbi Bácsfeketehegyen lesz 
március 20-án. Ezúttal is körülbelül 

annyian voltak, mint máskor, 
és összesen 25,65 liter vért 
adtak. Január végén Szikicsen 
volt véradás, és ott valamivel 
többen jöttek a megszokott-
nál. Ott ugyanis a tavalyi 
véradások egyike eltolódott, 
és most erre az akcióra többen 
jelentkeztek – mondta Sípos 
Etelka, a Vöröskereszt községi 
szervezetének titkára.
 
Tavaly a község elismerést ka-

pott az országos szervezettől, mivel a 
véradók aránya a lakosság arányához 
viszonyítva 4,54 százalék volt. 

Jelenleg mi a helyzet? 

  - Pillanatnyilag ez az arány 
3,8 százalék körül mozog, vagyis 
valamelyest csökkent. Vannak fiatal 
véradóink. Legutóbb Kishegyesen 
két új tagot jegyeztünk, de rajtuk 
kívül még hárman voltak, akik ed-
dig Topolyán vagy Szabadkán adtak 
rendszeresen vért, és most először 
jelentkeztek itthon is véradásra. 
Mi a magunk részéről mindent 
megteszünk, hogy mozgósítsuk a 
véradókat, és jó lenne, ha az akciókban 

érdekelt szervezetek és intézmények  
közül ezt mindegyik megtenné.
 
Kishegyesen szerveznek-e akciókat a 
véradás népszerűsítésére?

 - Korábban ilyen alkalmak-
kor végigjártuk a vállalatokat. Nem 
volt nehéz újabb véradókat tobo-
rozni, elsősorban a fiatal munkások 
körében, különösen akkor, ha a 
vállalat vezetősége is támogatta az 
akciót. Ezt ma már nem tehetjük 
meg. Sajnos nincs középiskolánk 
sem, ott sem tudunk új tagokat to-
borozni, mint ahogyan azt másutt 
teszik. Ezért úgy határoztunk, hogy 
az Ifjúsági Irodával karöltve indítunk 
akciót a véradás népszerűsítésére, és 
remélem, hogy ez sikerrel jár majd. 
Elégedetlenek most sem lehetünk, 
hiszen csak Kishegyesen 130–140 
aktív véradónk van, a községben 
az aktív véradók száma meghaladja 
a 300-at, és külön érdekességnek 
számít ebben a községben, hogy 
szinte családi hagyomány a véradás, 
mert együtt járnak véradásra  
a szülők és a gyerekeik is.

 PI

VÉRADÁSI HELYZETKÉP A  
KISHEGYESI KÖZSÉGBŐL

A LEGJOBB MEGELŐZNI

 A leggyakoribb rákos meg-
betegedések korai felismeréséről 
és a megelőzésről tartott előadást 
a kishegyesi könyvtárban dr. 
Kerekes József, az intenzív terápia 
nyugalmazott főorvosa, a Magyar 
Szó egészségügyi mellékletének 

állandó munkatársa, egyúttal 
bemutatta az Egy orvos három 
arca című kötetét, amelyben 
többnyire ugyanezekkel a prob-
lémákkal foglalkozik, de a könyv 
tartalmazza azoknak az írá-
soknak egy részét is, amelyekben 
a szerző a magyarság identitás-
tudatáról, valamint vallási té-
mákról cikkezett. Mint mondta, 
Szerbiában évente mintegy  

65 ezer rákos megbetegedést regiszt-
rálnak, és valamivel kevesebb, mint  
30 ezer az elhalálozás, ami azt jelenti 
hogy a rák nálunk is 60 százalékos 
eséllyel gyógyítható, ha viszont sike-
rül még az áttétek kialakulása előtt 

beavatkozni, 90 százalék a gyógyu- 
lás esélye. A beszélgetésben a legtöbb 
szó a leggyakoribb rákfajtákról, a 
mellrák, a méhnyakrák, a prosztata-
rák, a tüdőrák és a vastagbélrák 
korai felismeréséről, első jeleiről 
esett, és természetesen a megelőzés 
módszereiről. Ez utóbbinak két 
nagyon fontos momentuma van, a 
mozgás, mert mint a főorvos mondta, 
az ember mozgásra teremtődött, és 
a másik momentum a helyes élet-
mód, elsősorban a helyes táplálkozási 
szokások kialakítása. E kettő se-
gítségével nagyon sok későbbi meg-
betegedés megakadályozható.

PI
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 Az Alkotmány 6.§ (3) be-
kezdése kimondja, hogy „A Magyar 
Köztársaság felelősséget érez a hatá-
rain kívül élő magyarok sorsáért, és 
előmozdítja a Magyarországgal való 
kapcsolatuk ápolását”. A világban és 
a Kárpát-medencében élő magyarság 
körében az elmúlt 20 évben időről-
időre felbukkant igényként, hogy az 
anyaországgal való kapcsolattartás-
ban és magyarságuk megtartásában 
komoly segítséget jelentene – külföldi 
példák nyomán – egy egyszerűsített 
honosítási eljárás bevezetése.
 A magyar Országgyűlés 
2010. május 26-án fogadta el a 
magyar állampolgárságról szóló 
1993. évi LV. törvény módosítását, 
bevezetve az egyszerűsített honosí-
tási eljárást. Az egyszerűsített ho-
nosítási eljárás lényege, hogy nem 
kell Magyarországon letelepedni a 
határon túli magyaroknak a magyar 
állampolgárság megszerzéséhez, nem 
kell állampolgársági vizsgát tenni, 
elegendő a magyar nyelv ismerete, de 
nem kell a magyarországi lakóhelyet 
és megélhetést sem igazolni.
 Az egyszerűsített, ked-
vezményes honosítást kérheti a 
Magyarországon élő (függetlenül az 
itt tartózkodás időtartamától, jog-
címétől), a szomszédos államokban 
élő, a nyugat-európai, illetve a ten-
geren túli kérelmező egyaránt. 
 Az új szabályokat 2011. 
január 1. után benyújtott kérelmekre 
kell alkalmazni, de nincs időbeni 
korlát, azaz évek múlva is be lehet 
nyújtani azonos feltételek mellett az 
állampolgársági kérelmeket.
 Kérelmet az nyújthat be, aki a 
kedvezményes honosítás feltételeinek 
megfelel:
 A kérelmező vagy fel-
menője magyar állampolgár volt 
vagy valószínűsíti magyarországi 
származását,
 Magyar nyelvtudását igazol-
ja (ezt, a kérelmet átvevő szerv 
ellenőrzi)
 A magyar jog szerint büntet-
len előéletű és büntetőeljárás nincs  
ellene folyamatban

 A honosítás nem sérti 
Magyarország közbiztonságát és 
nemzetbiztonságát.
 Az állampolgársági kérelmek 
mellett a kérelmezőnek mellékelni 
kell a következőket: 
1. születési anyakönyvi kivo-
natát és a családi állapotát igazoló 
okiratot (házassági anyakönyvi ki-
vonat, válást igazoló dokumentum 
stb.)
2. a magyar származást igazoló 
dokumentumokat (például a felme-
nők születési anyakönyvi kivonatait, 
de lehet plébánosi, lelkipásztori 
igazolás vagy régi magyar okirat, 
pl. illetőségi bizonyítvány, iskolai 
bizonyítvány, katonakönyv stb.). 
A magyar származás igazolásánál 
fontos, hogy a családi kapcsolat, 
azaz a leszármazás végig követhető 
legyen. Minden dokumentum magyar 
nyelvű legyen!  Ha csak szerb nyelvű, 
hivatalos bírósági tolmáccsal kell 
lefordíttatni!
3. mellékelni kell egy magyar 
nyelven, saját kézzel írt önéletrajzot 
4. mellékelni kell két fényképet 
(régi útlevél méret)
 A kérelmező köteles nyilat-
kozni arról, hogy büntetlen előéletű 
és nem folyik ellene büntető eljárás, 
valamint arról, hogy az elmúlt öt év-
ben elmarasztalta-e valamely bíró-
ság szándékos bűncselekmény miatt. 
A külföldön élő kérelmezőnek az 
eljáró szerv felhívására csatolnia kell 
a külföldi lakóhelye szerint illeté-
kes hatóság büntetlenséget tanúsító 
igazolását (csak ha külön kérik).
 A magyar állampolgárság és 
az egyszerűsített honosítási eljárás 
minden kérdésében segítségnyújtás 
kedden és pénteken az Aromi iro-
dájában Linka B. Gabriellánál.
Telefon: 0643178988

           Március 15-től kezdve minden 
magyarországi megyében megkezd-
ték munkájukat a kormányhivatalok 
ún. kormányablakai, amelyek töb-
bek között a magyar állampolgár-
ság könnyített eljárásban történő 
megszerzéséhez fogadják a kérel-

meket. A hozzánk legközelebbi ilyen 
jellegű intézmény Szegeden található, 
a Megyeháza épületében (Szeged, 
Rákóczi tér 1.), ahol összesen 
tíz ügyintéző áll a kérelmezők 
rendelkezésére. A Kormányablakok 
munkatársai nagyon felkészültek, s 
hatékonyan dolgoznak, a munkaidő, 
pedig igen barátságos: reggel 8 és 
este 20 óra között működik hétfő-
től péntekig, s mindenki számára 
elérhetővé teszi az ügyintézést.

Elérhetőségeik: +36 62 562 662
  www.csmkh.hu
  vezeto@csmkh.hu

Testvértelepüléseink elérhetőségei, 
akik jelezték, hogy szívesen fogadják 
kérelmeinket:

Békésszentandrás
5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1.
Telefon: +36 (66) 218-344; Fax: +36 
(66) 218-344/26-os mellék
E-mail: polghiv@bekesszentandras.
hu
Jegyző: Dr. Olasz Imréné dr.
Telefon: +36 (66) 218-344

Isaszeg
2117 Isaszeg, Rákóczi utca 45.
Tel.: 28/583-100 Fax: 28/583-118
E-mail: hivatal@isaszeg.hu
Jegyző: Dr. Busai György 

Kelebia
6423 Kelebia, Ady Endre utca 114.
Tel.: +36 06-77/454-201
E-mail: kelebiahiv@t-online.hu
Jegyző: Oltyánné Kozla Erika 

Budapest, XVI. kerület
1163 Budapest, Havashalom utca 43. 
Tel.: +36 1 401 1400; +36 1 401 1408 
Ancsin László  
Tel.: +36 1 40 11 555 

A MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGRÓL

LBG&ifj. Juhász Bálint
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KÉSZÜL A SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TERVE

FOLYTATÓDIK A VÍZELVEZETÉS MEGOLDÁSA

 Néhány évvel ezelőtt a köz-
ség területrendezési tervébe is be-
került a kishegyesi község három 
településének közös leendő szenny-
víztisztítója a település és az autóúti 
csomópont között félúton. A közsé-
gi képviselő-testület a tervek szerint 
pénteken hoz határozatot a részletes 
terv kidolgozásáról. 
 – Most jutottunk abba a sza-
kaszba, hogy elindíthatjuk ezt a mun-
kát. Korábban már kaptunk pénzt 
erre a célra a tartománytól, s ezen a 
pénzen vásároltuk fel a tisztító terüle-
tét. A terv azonban magán a tisztítón 
kívül magában foglalja a leendő főve-
zeték kiépítését is, amelyhez azután 
csatlakoznak az utcai vezetékek. Ez 
utóbbi terv többnyire a Krivaja fo-
lyót követi, mert ezzel a természetes 
esés is biztosítható, de néhol átemelő 
berendezések is lesznek. Erre azért 
lesz szükség, mert a települések köz-
pontjaiban ma is vannak kisebb csa-
tornahálózatok tisztítóberendezések-

kel, de ezek már legalább 10–15 éve  
nem működnek. Ez is egy olyan be-
ruházás lesz, amelyhez számtalan mi-
nisztériumi engedélyre és tartományi 
engedélyre is szükség lesz majd már 
a tervezés szakaszában is. Az eszkö-
zök szempontjából mi is hasonló utat 
szeretnénk bejárni, mint a szomszé-
dos Verbász, ahol köztársasági, tar-
tományi, községi és európai alapok 
támogatásával sikerült kiépíteni a  
szennyvíztisztító rendszert – hallot 
tuk  Csóré Róbert  polgármestertől.
 A tisztító Bácsfeketehegy ha-
tárában körülbelül félúton a falu szé- 
le és az autóúti csomópont között 
épül, szemben azzal a csomóponttal, 
ahol az ipari park bekötő útja csatla-
kozik az egykori nemzetközi úthoz.
 – A tisztító elég nagy terüle-
tet vesz igénybe, hozzávetőlegesen 
mintegy 3,5 hektárt. Úgy tervezzük, 
hogy bővíthető legyen, mégpedig 
aszerint, ahogyan a leendő ipari park 
kapacitásainak bővülése ezt megkö-

veteli. A tisztító ugyanis az ipari ka-
pacitások számára is végez majd szol-
gáltatást nemcsak a polgároknak. Bár 
a tisztítás zárt rendszerű, vannak nyi-
tott medencék is, ezért jobb, ha nincs 
közel a településhez és a széljárás is 
többnyire olyan, hogy az esetleges 
kellemetlen szagok nem jutnak el a 
településig. Az ipari park bekötőútja 
kezdetén egy körforgalmi csomópont 
lesz, és ez egészen biztosan hamarabb 
fog kiépülni, mint a szennyvíztisztí-
tó, ezért a csomópont alatt már elő-
re elhelyezzük a szükséges csöveket, 
hogy utána ne kelljen feltörni az utat 
– mondja Csóré Róbert.
 Egyelőre nem tudni, meny-
nyibe fog kerülni ez a beruházás. A 
polgármester úgy véli, ha elkészül a 
terv, akkor annak alapján már lehet 
beszélni a pénzről is. A terv pedig 
várhatólag az év folyamán elkészül, 
és ha a jövő év elején sikerül elfogad-
ni, ennek alapján már lehet pályázni.

 Tavaly a közmunkában al-
kalmazott tíz munkás tizenhat kiló-
méternyi vízelvezető árkot tisztított 
meg Kishegyesen, és mint megtudtuk 
a munkálatokat az idén is szeretnék 
folytatni, hasonló módon. 
 -Legalább öt kritikus pont 
van a településen, ahol tovább kell 
folytatnunk a munkát. Az egyik ilyen 
a Bartók Béla utca, ahol ez esetben  
úgy oldottuk meg a dolgot, hogy meg-
vásároltunk egy telket, amely össze-
köti a Bartók és a Dózsa utcákat. Ezen 
a telken fogjuk kiásni az egyébként 
korábban egy, vagy két telekkel ar-
rébb levő árkot, amelyet a komaszáció 
folyamán magánterületté nyilvánítot-
tak. Ebben az utcában egyébként már  
a kisebb záporok után is áll a víz min-
denütt. A másik kritikus pont a Csépe 
Imre utca vége, vagyis a Szentandrási 
út kereszteződésénél van. Itt úgy old-
juk meg majd a vízelvezetést, hogy 
a betonút mellé vízelvezető elemeket 

építünk be, átvezetjük a Lehel utca 
alatt, egészen a Forrás utcáig, mert 
a Széles utcának ezen a részén nincs 
vízelvezető árok. A Verbászi úton is 
van több kritikus pont. Az egyik a 
híd körüli szakasz rendezése, de ettől 
sokkal nagyobb gond, hogy az utca 
egy szakaszon nagyon alacsonyan 
van, és onnan nem lehet elvezetni a 
vizet. Itt árkot ásunk a többi részen 
meg kiépítjük az útpadkát - hallottuk 
ifj. Virág Gábortól, a kishegyesi He-
lyi Közösség titkárától.
 A település egyik legalacso-
nyabb része a Kertsor, ahol tavaly 
szintén szinte minden eső után gon-
dok voltak.
 -Ez az egyik legtöbb  gon-
dot jelentő utca. Ha kienged a föld 
fagya, szinte biztosan járni sem le-
het az utcában. A másik gond, hogy 
az utca, vagyis az úttest magasabban 
van mint az udvarok és a kertek. Ha 
kiaszfaltozzuk talán annyit el tudunk 

érni, hogy alacsonyabbra vegyük az 
úttest magasságát, és elérni, hogy a 
víz az utat követve folyjon el. Az utca 
közepe azonban itt is gond. Persze 
valamikor volt egy árok a kerteken 
keresztül,de betemetődött. A Kertsor 
utca a településnek tényleg a legala-
csonyabban fekvő része, és szerintem 
ide nem is lett volna szabad építkezni, 
mert annakidején sem tudták mara-
déktalanul megoldani a vízelvezetést. 
A Fő utca, Vasút utca és Sziváci út ke-
reszteződésében is gyakran megáll a 
víz ezesetben azonban a sár jelenti a 
gondot, a járművek annyira felvágják 
az utak mentét, hogy nem tud elfoly-
ni a víz. Ezért itt is a víz elvezetését 
szolgáló útszegélyeket kell beépí-
teni—mondja a titkár, hozzáfűzve, 
hogy a munkálatokat szeretnék ugyan 
minél előbb elkezdeni, mihelyt az idő 
megengedi, de valójában minden attól 
függ írnak-e ki újabb pályázatot köz-
munkára. 

PI
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A USAID KÉPZÉSEK ERŐSÍTIK A FIATALOK  
VÁLLALKOZÁSI KEDVÉT

BÉKÉSSZENTANDRÁSON JÁRTUNK

 Annak érdekében, hogy 
hozzájáruljon a fiatalok munka-
nélküliségi problémáinak megol-
dásához Kishegyes községben a 
USAID – az Amerikai Nemzetközi 
Fejlesztési Hivatal, együttműködve 
a Kishegyesi Ifjúsági Irodával – 
kétnapos műhelymunkát szervezett 
a vállalkozások témakörében, 
elsősorban fiatal vállalkozók és 
a vállalkozások iránt érdeklődő 
fiatalok számára. A program a 
résztvevők vállalkozási kedvének 
az ösztönzésére irányult, ezen felül 
a fiatalok rengeteg információt 
szerezhettek a már létező vállalkozási 
ötleteik megvalósításához, illetve ah-
hoz, hogyan is tehetik meg az első 
lépéseket a mindennapok során a 
kitűzött célok eléréséhez.
 A képzés célja, hogy fejlesz-
sze a fiatalok alapvető vállalkozói 
készségeit, valamint, hogy több infor-
mációt biztosítson a vállalkozások 
elindításához szükséges fejlesztési 
és anyagi források megszerzéséhez. 
A program elsősorban olyan fiatalok 
számára volt hasznos, akik most 
kezdték el fejleszteni üzleti ötleteiket, 
illetve azok számára, akik szeretnék 
megerősíteni a már működő üzleti 
vállalkozásaikat.

 A képzés előadói a belgrádi 
Kis- és Középvállalkozások Regio-
nális Fejlesztési Központjának mun-
katársai voltak. 
 A program megvalósulását 
az az együttműködési megállapodás 
tette lehetővé, amelyet a USAID és 
Kishegyes község önkormányzata 
írt alá 2010 novemberében, ezzel a 
helyi önkormányzat kifejezte abbéli 
szándékát, hogy konkrét lépéseket 
kíván tenni a fiatalokat érintő 
munkanélküliség leküzdésére vál-
lalkozási kedvük fejlesztése által.
 A 2007-es évtől kezdődően 
a USAID a Szerbiában működő 155 
Ifjúsági Iroda koordinátorai közül 97 
munkatársat képezett, közülük 54-
en önállóan szerveznek képzéseket a 
vállalkozások témakörében több mint 

1000 fiatal számára, s így segítet-
tek nekik, hogy saját vállalkozásba 
kezdhessenek vagy megerősítsék a 
már működő vállalkozásukat. 
 A USAID Gazdasági bizton-
ságot erősítő programja segíti a 
fiatalokat egész Szerbiában számos 
tevékenység által, melyeknek célja 
a könnyebb munkába állás segítése 
vagy az önfoglalkoztatás serkentése. 
A szerbiai községekben működő If-
júsági Irodákkal együttműködve se-
gíti a vállalkozást népszerűsítő prog-
ramok fejlesztését, így lehetőséget 
ad a fiataloknak, hogy megtanulják, 
hogyan érjenek el sikeres üzleti 
karriert. A USAID aktívan segíti 
a munkanélküliség csökkentésére 
irányuló helyi kezdeményezéseket.

 Legutóbbi látogatásunk al-
kalmával, nemzeti ünnepünk március 
15-e alkalmából, Békésszentandrás 
polgármestere Sinka Imre, s mun-
katársai kifejeztés szándékukat, 
hogy azon túlmenően, hogy át-
veszik a kérelmeket, szívesen 
megszervezik az állampolgári 
eskü letételét, ünnepélyes keretek 
között, nekünk, kishegyesieknek. 

Aki Békésszentandráson szeretné 
letenni az állapolgársági esküt, 
annak azt jeleznie kell a megfelelő 
űrlap erre vonatkozó részében, s be 
kell írnia, hogy Magyarországon, 
Békésszentandrás Nagyközség pol-
gármestere előtt szeretné letenni az 
esküt, fogadalmat. Ezt követően a 
polgrámesteri hivatal jegyzője össze-
várja a jövendőbeli állapolgárok 

csoportját, s egy adott, lehetőség sze-
rint emlék- vagy ünnepnapon (június 
4., Szent István nap, Szentandrás 
nap) megszervezi a csoportos, ünnepi 
eskütételt.

jb

si & jb
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A szaktanítós gazdasági 
ismétlő iskola

 Sajátos utat futott be az is-
métlő iskola, mely a fenti, népiskolai 
törvény 48.§-a szerint a mindennapi 
népiskola tananyagának szűk körű 
ismétlésére szorítkozott. Így mikor 
a mindennapi népiskola is csak 
csekély eredményt tudott felmutatni, 
az ismétlő iskolai oktatás szinte 
teljesen eredménytelen maradt. 
Pedig fontosságát az adta, hogy a 
népiskolában tanulók 95%-a nem 
tanult tovább magasabb iskolai fokon. 
Ezért is látták szükségesnek a 12–15 
évesek iskolai és erkölcsi vezetésé-
nek biztosítását.
 Ez vezette a tanítóságot, 
hogy 1881-ben javasolják a falusi 
iskolák mezőgazdasági, a városiak 
ipari irányú átalakítását, mellyel a 
kultuszkormányzat is egyetértett. 
 A gazdasági ismétlőiskolák 
felállítása körül Magyarországon 
Halász Ferencnek voltak nagy érde-
mei. 1888-tól a közoktatásügyi mi-
nisztériumban a népiskolai oktatást 
irányította. Eszméje megvalósítására 
a példát a Heves megyei tanfelügye-
lő korában a verpeléti ismétlő 
iskola eredményei szolgáltatták: 
„Harmincévi kísérletezés után vették 
észre a népművelődési politikában, 
hogy Magyarország földművelő 

ország. Erőnek erejével a tudományok 
nevelték a népet… Nem a való világ- 
ról adtak a gyermekeknek felvilágo-
sítást, hanem exotikus tájakról. 
Kínozták a nyelv szerkezetével és 
törvényeivel, de fát ültetni nem taní-
tották meg. Élenyről, szénenyről, kov-
anyról is beszéltek nekik. Azonban a 
mélyszántás sikeréről, a trágyázás 
okairól, a jó vetésforgó hasznáról 
hallgattak.”
 A gazdasági ismétlő iskolák 
létesítését megelőzően 1883 óta – 
egyelőre szerény keretek közt – a 
földművelésügyi minisztérium a 
népiskolai tanítók számára minden 
évben rendezett gyümölcskertészeti 
tanfolyamokat.
 Míg az 1884-es ipartörvény 
különálló ipari- és kereskedőtanonc 
iskolákat hozott létre, addig a gazda-
sági ismétlő iskola csak 1896-ban 
jelent meg. A vallás- és közoktatásü-
gyi és földművelésügyi miniszternek 
1896-ban közösen kiadott rendelete 
szerint minden olyan községben, 
ahol 40-nél több ismétlő iskolába járó 
földműves gyermek van, gazdasági 
ismétlő iskolát kell létesíteni. Ahol 
pedig a gyermekek száma a 120-at 
meghaladja – ilyen község volt Hegyes 
is –, külön szaktanítós ismétlő iskolát 
kell felállítani. A községek kötelesek 
voltak gondoskodni iskolakertek-
ről a gyakorlati oktatás céljaira. A 

gazdasági ismétlő iskolák tantárgyai: 
gazdaságtan, olvasás, fogalmazás, 
számtan és mértan voltak. A gaz-
daságtant olyan mértékben kellett 
tanítani, hogy a gyakorlati életben 
az okszerű földművelésre alapot 
nyújtani, és a tanulóknak gyakorlati 
hasznára váljon. A tanítók és a 
gazdasági szaktanítók képzéséről a 
földművelésügyi miniszternek kel-
lett gondoskodnia.
 Ezt követően az osztott 
népiskolákban ez vált kötelezővé. 
Továbblépést jelentettek az 1902-
ben és 1909-ben kiadott szervezeti 
szabályzatok, melyek létrehozták 
az önálló, szaktanítós gazdasági 
ismétlőiskolákat.
 Vallás- és Közoktatásügyi 
Minisztérium 1899. november hó  
3-án 80.445 szám alatt kelt rendele-
tében elrendelte az állami gazdasági 
ismétlő iskolák felállítását. A szó-
ban levő gazdasági iskolák felállít-
ásának, illetve a fenti körrendelet- 
ben meghatározott hozzájárulásoknak 
biztosítása tárgyában a vármegyei 
királyi tanfelügyelő és gazdasági 
egyesület által kijelölt községekben 
a kezdeményezés nem vezetett 
eredményre. A községek mostoha 
anyagi viszonyai miatt a kikötött 
feltételeknek minden igyekezetük 
dacára nem felelhettek meg. Egyedül 
Hegyes községe képezett dicséretes 
kivételt.

 1900. február hó 6. napján 
a kishegyesi képviselő-testületi 
rendkívüli ülést tartott, amelyen 
egyetlen tárgy szerepelt: Egy szak-
tanítós Gazdasági ismétlő iskola 
felállítása. Ezen az ülésen felolvasták  
a királyi tanfelügyelőség „52/900 
számú átiratát, mely szerint a magas 
kormány elvállalja a szaktanító 
fizetését, és különféle kedvezmé-
nyekben részesíti a községet, ha az 
általa kikötött feltételeket a község 
elfogadja. A magas kormánynak 
ezen kedvező ajánlata elfogadtatott, 
a község hajlandó a kívánt 20 hold 
területet e célra átengedni, s a 
felszerelésről gondoskodni, mielőtt 

EGY ELFELEJTETT ISKOLATÍPUS
A kishegyesi szaktanítós gazdasági iskola története
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azonban végleges határozat hozatnék, 
kérdés intézendő a tekintetes kir. 
tanfelügyelőséghez, hogy mennyibe 
fog kerülni a felszerelés és a dologi 
szükséglet.” 
 A tanfelügyelőség elfogadta 
hegyesi képviselő-testület február 
6-án hozott határozatát, amire gyors 
választ adott. 1900. március 20-án 
ugyancsak rendkívüli képviselő-
testületi ülésen tárgyalták meg a 
királyi tanfelügyelőség gazdasági 
ismétlő iskola tárgyában küldött 
leiratát: „Olvastatott a tekintetes 
kir. Tanfelügyelőségnek a képviselő 
testület f. évi február hó 6-án hozott 
29/900 kgy. sz. határozatára küldött 
leirata, mely hajlandó a községet a 
gazdasági iskola felállítása körül 
kifejtett törekvésében támogatni, s 
egyszersmind utasítja a képviselő-
testületet, hogy a dologi kiadásokra 
hozzon érdemleges határozatot.
 A képviselő-testület be-
látván az okszerű mezőgazdaság 
meghonosításának szükségességét 
Kriszhaber Simon indítványozza, 
hogy a dologi kiadások részbeni 
fedezésére 300 Ft szavaztassék meg, 
s miután a község olyan szorult 
anyagi helyzetben van, hogy a 
többi kiadások fedezésére képtelen, 
a képviselő-testület folyamodjon 
a Nagyméltóságú Vallás-és 
Közoktatásügyi Minisztériumhoz 
az egyéb felmerülendő költségek 
utalványozása végett. 
 A képviselő-testület ezen 
indítvány elfogadásával elhatározza, 
hogy a magas kormány által segélye-
zett gazdasági iskolát létesít, mivel 
azonban a szükséges anyagi eszkö-
zökkel nem rendelkezik, s a község 
vagyontalansága folytán még a dolo-
gi kiadások fedezésére is képtelen, 
feliratilag felkéri a nagyméltóságú 
m. kir. vallás-és közoktatásügyi mi-
niszter úr Őnagyméltóságát, hogy 
a gazdasági iskola létesítéséhez a 
szükséges összeget állami segélyképen 
kiutalványozni kegyeskedjek.
 Jelen határozat 15 napi 
közszemlére kiteendő s annak 
jóváhagyására a vármegyei tör-
vényhatósági bizottságtól kikérendő, 
a m. kir. Vallás-és Közoktatásügyi 

Minisztériumhoz a segélyiránti 
kérvény azonban a jóváhagyás 
bevárása nélkül haladéktalanul 
felterjesztendő. „Bács-Bodrog 
vármegye főispánja 1900. április 
5-én 1666/közig. szám alatt kelt 
felterjesztést küldött a Vallás- és 
Közoktatásügyi Minisztériumnak, 
amelyben a következőket írta: 
„Nevezett község képviselő-testülete 
felismervén a nagyméltóságod által 
tervbe vett gazdasági iskoláknak 
úgy culturális, mint közgazdasági 
tekintetekből egyaránt nagy horde-
rejét a f. évi február hó 6-án tartott 
ülésén 3/a és f. évi március hó 20-án 
48 szám alatt kelt ./. .//. Alatt mély 
tisztelettel becsatolt határozatokkal  
20 hold földet és az iskola dologi, 
illetve felszerelési költségeinek fe-
dezésére 600 koronát ajánlott fel.
 Tekintettel arra, hogy a szó-
ban levő község eme hozzájárulása 
az ügy iránt való lelkesedésről tesz 
kétségbevonhatatlan tanúságot, mély 
tisztelettel kérjük Nagyméltóságodat, 
kegyeskedjék eme közel 6000 ma-
gyar ajkú lakossal bíró s felette 
kedvezően fekvő község hozzájárulá-
sának elfogadása mellett a gazdasági 
iskolának felállítását engedélyezni.
 Meg vagyunk győződve 
arról, hogy az ebben a községben 
szervezendő gazdasági iskola nem-
csak a község, hanem az egész 
környék mezőgazdasággal foglal-
kozó lakosságára nézve egyaránt 
áldáshozólag fog működni.”
 A közoktatásügyi miniszter 
1900. augusztus 28-án kelt és 
szeptember 21-én a megyének meg-
küldött válaszában bizonyos feltéte-
lek mellett áldását adta arra, hogy 
Hegyesen megnyílhasson a külön 
szaktanítós gazdasági iskola.
 Vallás- és Közoktatásügyi 
m. kir. miniszter „Hegyes község 
a 80.445/1899 számú rendeletben 
kikötött feltételeknek általában 
megfelel.
 Bács-Bodrog megyében egy  
külön szaktanítóra a gazdasági is-
métlő-iskolában szükség volt, mivel 
azon a vidéken még ilyen iskola ad-
dig nem volt állítva.

 Hegyesen az 1901/2 tanévtől 
kezdődően kellene ily iskolát kilátás-
ba helyezni, ha a község a 31.294/1900 
számú rendeletben részletezett ki-
kötéseknek hajlandó lesz eleget 
tenni,” majd közli a vármegyei 
tanfelügyelővel ezeket: „Folyó év 
április hó 5-én 1666 szám alatt kelt 
felterjesztése kapcsán értesítem a 
Czímet, hogy hajlandó vagyok He-
gyes községben szervezendő külön 
szaktanítós községi jellegű gazdasági 
ismétlő-iskolához egy külön képesített 
gazdasági szaktanítót évi 1200 ko-
rona fizetéssel, és amennyiben a 
község lakást nem adhatna évi 300 
korona lakpénzzel az 1901/2 tanév 
kezdetével kinevezni, ha a község az 
ügyben már hozott képviselő-testületi 
határozat alapján biztosítja minda-
zon felszerelési költségeket, amelyek 
egy 20 holdas mintagazdaságnál kí-
vánatosak.
 Az üzemterv és költségvetés 
készítésénél a következő általános 
szempontokat kell figyelembe venni.
 A 20 hold terület felosztat-
nék 2 hold kertre és szőlőre, 2 hold 
udvarra, s esetleg luczernásra vagy 
más takarmányosra, 16 kat. hold pedig 
a gazdasági növények termelésére.
 A 16. kat. hold négyes for-
góban kezeltethetnék és pedig:
1. takarmány, 2. őszi, 3. kapás
4. tavaszi, hol pedig a nyomásos 
gazdálkodás dívik, és a dűlők 
kétfelé osztásával a hatos forgó 
lóher(e) termeléssel vétetnék fel. 
Ott következőképpen alakulna a 
vetésforgó:
1. tengeri trágyázva, 2. árpa lóherrel, 
3. lóher, 4. őszi, 5. tengeri, őszi.
 Azon esetben, ha a lóher a 
magtermelés miatt két évig maradna, 
úgy a trágyás kapás után őszi jönne, 
és tavasszal ebbe vettetnék a lóhert.
 A luczerna termelése a lu-
czernásnak forgón kívüli kezelését 
tételezi fel.
 Fogatos erőt két drb. igázható 
tehén és egy drb. ló képezné. Ha-
szonállatokul egy darab tehén, két 
darab kocza és baromfi.

 (Folytatjuk)
Virág Gábor
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ÚJ UTCANÉVTÁBLÁK A KÖZPONTBAN

 Felszerelték Kishegyes köz- 
pontjában az új, kovácsoltvas ke-
retbe foglalt utcanévtáblákat. 
Mint megtudtuk a táblacsere nem 
fog minden utcára vonatkozni, 
csak a Fő utcára és néhány hozzá  
kapcsolódó utcára.
 - A Tartományi  Jogalko-tási 
és Kisebbségügyi Titkárság pályá-

zatán nyertünk mintegy 60 ezer di-
nárt, és ebből rendeltük meg a Fő  
utca és a hozzá csatlakozó utcák 
egy része tábláinak cseréjét egy 
tetszetősebbre. A pályázatban ka- 
pott pézösszegért mintegy 20 
táblát tudunk kicserélni, és úgy 
határoztunk, hogy a központban 
kezdjük a cserét és folyamatosan 

haladunk majd a periféria felé.  
Azt jelenti tehát, hogy új pályá-
zatok esetén tovább folytatjuk az 
utcanévtáblák cseréjét - hallottuk  
ifj. Virág Gábortól, a kishegyesi  
Helyi Közösség titkárától. 

Papp Imre

 Van az interneten egy 
közösségi oldal, a Facebook, ahol 
a netezők ismerősökre, barátokra 
tehetnek szert.  Hogy milyen 
ismerősök, barátok a valós világon 
kívül élők, arról már sokszor és sok 
helyen szó esett. Viszont nem erről 
szeretnék beszélni, hanem az em-
lített oldalon létrehozott Kishegyes 
oldalról.  
 A falunkból elszármazó, 
jelenleg Budapesten élő Barcsik 
Hédi indította el nemes szándékkal 
az említett oldalt, hogy összekös-
se a falut, Kishegyest, az innen 
elszármazottakkal, hogy a távolé-
lők tájékozódjanak a faluban tör-
téntekről… 
 De mint kiderült, jóval többről 
van itt szó.  

 Jelenleg 399 tagja van e 
csoportnak. A szám változó, mivel 
a csoport zárt (okát nem nagyon 
értem), csak a már meglévő tagok 
hívhatnak meg újabbakat, ugyanakkor 
akadnak olyanok is, akik egy idő után  
kiléptek belőle. 
 Őszintén szólva, érdekel, 
mire jut ez a lelkes kis csapat. Papp 
Kancsár Rózsa, Csabai Mária és még 
néhányan, azon igyekeznek, hogy 
minél több kishegyesi vonatkozású 
hírt, képet megosszanak a távolélő 
kishegyesiekkel. Ami még ettől is 
fontosabb, az itt élőkről is olyan 
dolgokat tudtam meg, amit eddig 
nem tudtam. Hogy ki készít szép 
fényképeket, ír verseket… szóval, 
igazi közösségerősítő oldal ez a 
kishegyesi.  

 Éppen ezért 
elhatároztam, és re-
mélem sikerül is majd 
összehozni, hogy május folyamán 
egy szép délutánt szervezzünk ma- 
gunknak, kishegyesi nőknek. Egy 
kézimunka kiállítással összekötött 
irodalmi-zenei rendezvényt. 
 Úgy érzem a visszajelzések-
ből, erre igenis van igény. 
 Hogy egy kicsit kimozduljunk 
otthonainkból, hogy ne csak a vir-
tuális világnak mutassuk meg az 
alkotásainkat, hanem azoknak is, 
akik a valós világban barátaink, is-
merőseink, szomszédaink.   
 A fenti javaslat csak egy 
példa arra, hogy mire is lehet jó ez 
a közösségi oldal, és azon belül a 
kishegyesiek oldala.  

Zsidai Erzsébet

KISHEGYES A FACEBOOKON
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 A kishegyesiek részére iga-
zán sikeresnek mondható az ulmi ta-
nulmányút, amelyet Egeresi Sándor, 
a Tartományi Képviselőház elnöke 
szervezett meg március 17-étől 19-éig 
a vajdasági polgármesterek részére, 
hogy az ivó- és szennyvíztisztítás 
terén a németországi szakemberek 
tapasztalatairól tájékozódhassanak. 
A gyakorlati tudnivalókon túl 
műhelymunka alkalmával a mintegy 
20 község polgármestere meg-
győződhetett arról, hogy Baden-
Württemberg tartományban milyen 
fejlett az ivóvíztisztítás és a szenny-
víz kezelés és megtekinthették a hely-
beli vízgyárat és ülepítő szennyvíz- 
tisztító létesítményeket.
 A kishegyesiek képvisele-
tében Csóré Róbert polgármester 
kihasználta a lehetőséget és Elchin-
gen város szakvezetésével tárgyalva, 
partner pályázót szerzett Kis-
hegyesnek. Hogy ez miként sikerült  
neki, megosztotta olvasóinkkal:
– Sikeres tárgyalást folytattam az 
Elchingen városka vezetőivel, mert 
úgy tűnt, hogy közösen, összefogva 
pályázhatnánk az Európai Uniónál. 
Elchingen lakosságának számának 
tekintve, akkora mint Kishegyes, 
s nagyon megtetszett, ahogy ők a 
szennyvíz kérdést megoldották, mi 
is hasonló problémákkal küzdünk  
és ugyanilyen megoldással orvosolni 
tudnánk a gondjainkat. Az ő 
tapasztalataikat, létesítményeik 
megoldásait szeretnénk átvenni, s 
miután átgondolták a dolgot a pol-
gármester és a Duna-stratégiával 
foglalkozó szakemberek hajlandó-
nak bizonyultak a partnerkapcsolat 
létesítésére. Azt tervezzük, hogy 
kezdetben interneten keresztül 
tárgyaljuk meg a közös kérdésein-
ket, majd elkészítjük a projektumot, 
s azt követően szeretném, ha a 
németországi szakemberek eljön-
nének hozzánk és itt a helyszínen 
osztanák meg a tapasztalataikat a 
víz- és a szennyvíztisztítás terén. A 
kishegyesi községben három telepü-

lés szennyvíztisztítását (Kishegyes, 
Szikics, Bácsfeketehegy) terveztük 
megoldani. Ebben tudnának segíteni 
az elchingeniek mindazokkal a 
vívmányokkal, amit ők alkalmaz-
nak. Annál is inkább, mert az 
Európai Unióban az ő megoldásukat 
elfogadhatónak találják, ezért szá-
munkra ez lenne a kitűzött cél.
– Milyen szintű Kishegyes községben 
a szennyvíztisztítás?
– Semmilyen. Mindhárom tele-
pülésnek a központjában van egy-
egy szennyvíztisztító 
ami már rég idejét múlta 
technikailag, műszakilag 
és egyéb téren, ezért 
gondoltuk azt, hogy kel-
lene egy átfogó tisztító 
rendszert kiépíteni, 
aminek a tervezésébe 
már bele is kezdtünk. 
Ideiglenes megoldásként 
konténereket alkalmaz-
nánk, később pedig az 
egész községet behálózó szenny-
víztisztító rendszert építenénk ki, 
amihez felhasználnánk a németor-
szági tapasztalatokat és a legújabb 
vívmányokat. Így megoldhatnánk 
a Krivaj-patak szennyezettségének 
a csökkentését is egyúttal, amibe 
belevonnánk Topolya községet is.
 – A közös pályázati lehe-
tőséget hogyan képzelik el?
 – Megbeszéltük, hogy ők a 
továbbfejlesztésre pályáznának, mi 
pedig a szennyvíztisztító rendszer 
megtervezésére, kivitelezésére és re-
alizálására. Szeretnénk mindazokat 
az új eljárásokat, amelyeket 
Németországban alkalmaznak, mi 
a terveinkbe eleve beiktatni, azért, 
hogy valóban európai színvonalú 
szennyvíztisztító rendszert építhes-
sünk meg. Több helyre is majd 
megkísérlünk együtt pályázni, az 
európai uniós alapnál, a Duna-
stratégiánál, minden európai uniós 
forrást igyekszünk majd kihasználni.
 – A projektumírás tekin-
tetében is hallhattak hasznos 

tudnivalókat Ulmban. Vajon abból 
tudnak-e valamit hasznosítani?
– Sajnos nemigen, mert a pályázás 
tekintetében, amit ott láttunk, csak 
majd a csatlakozási szerződés aláírása 
után lesz számunkra hasznosítható. 
Sajnos számunkra az a legnagyobb 
buktató, hogy egy-egy európai 
uniós pályázat esetében az önrészt 
biztosítanunk kell, ami általában 
az adott projektumnak az 5–10 szá-
zaléka. No már most, a projektum 
horderejétől függően szabják meg 

azt az összeget, amit nekünk elő 
kell teremteni, ami legyen mondjuk 
egymillió euró. Ennyit mi képtele-
nek vagyunk összekaparni, hiszen 
Kishegyes egyéves költségvetése se 
rúg ekkora összegre. Ilyenkor kell 
támaszkodnunk a tartományi és a 
köztársasági költségvetésre, hogy ők 
támogassanak bennünket, hogy elő 
tudjuk teremteni a szükséges önrészt.
 – Ebben a németek nem 
tudnak segíteni?
 – Nem bizony. Itt 
helyben kell megoldást találni, vi-
szont a megvalósítási tanulmányok 
taglalása során adtak ötleteket, hogy 
miként kezelhetnénk ezt a kérdést. 
De legyünk őszinték, más szinten 
van Németország gazdasága mint 
a miénk, s ugyanez vonatkozik az 
ot-tani lakosság életszínvonalára 
is, így egyértelmű, hogy mi nem 
terhelhetjük a lakosságot hanem egyéb  
megoldás után kell nézni.

Varjú Márta, forrás: Magyar Szó

ÍGÉRETES AZ ULMI KAPCSOLAT 

Csóré Róbert Kishegyes községnek partnerpályázót talált Németországban
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 Nagy idők voltak ezek, me- 
lyek a magyar nemzet történelmé-
ben láng betűkkel lesznek megírva 
- e sorokat 1849. július 14-én, a 
kishegyesi csata közepette jegyezte 
be naplójába Galsai Kovách Ernő 
honvéd őrnagy.

 Akkor még nem tudta, hogy 
bár valóban a szabadságharc és for-
radalom utolsó, sokáig emlegetett 
győztes csatáját vívták azokban a 
napokban, hamarosan kezdetét veszi 
évekig tartó rabsága és szenvedése 
is. A szerbiai Kishegyesen évről évre 
nemzetőri tiszteletadás mellett ünnep-
li az utókor a kisnemesi családból 
származó őrnagyot, csakúgy, mint 
Vácott. Nagykanizsán viszont egye-
lőre még - pedig ide is kötődik, nem 
is akárhogyan - csak leszármazot-
tai és néhány történelemkedvelő lo-
kálpatrióta tud a létezéséről.

De ki is volt ez az ember?

  Családja a nemességet 
1602-ben Rudolf királytól kapta, 
akkori lakóhelyükről, a mai Vesz-
prémgalsáról. Galsai Kovách Ernő 
Türjén született 1825-ben, s Vácott 
tért örök nyugalomra 1915-ben. 
Közte rendkívül tartalmas életet élt, 
magyarságára mindvégig büszkén. 
Iskoláit Pápán, Keszthelyen, Kősze-
gen és Nagykanizsán végezte, utóbbi 
városban a piaristáknál tanult. Máig  
itt él egyik dédunokája, Gajáry László, 
aki felmenője életét és munkás-
ságát a nagy elődhöz hasonló forra-
dalmi elszántsággal kutatja. Ebben 
segítségére van a másik dédunoka, 
dr. Fonda Almerigo is. Sikerült meg-
szerezniük a dédapjuk által írt 5 kö-
tetnyi, 2873 oldalas naplót, melyből 
az elébb idéztünk, s melynek kiadását 
Laci bácsi a közeljövőben tervezi.

 - Ez a legnagyobb álmom, 
képzelje, az Országos Széchényi 
Könyvtárban őrzött dokumentumot 
másolatban csak nagyon sok pénzért 
adták volna ki - újságolta Gajáry 
László. - Ezért amikor néha Pesten 
jártam és volt pár szabad órám a 
hazautazásig, kikértem olvasásra az 
eredetit, s amit tudtam, kijegyzeteltem 

belőle...
  A dédpapa katonai intézetben 
tanult, s 20 esztendős sem volt, 
amikor 1845-ben királyi testőr 
lett, rögtön hadnagyi rangban. 
Mindent látott a magyar főurak 
és a bécsi udvar küzdelmeiből. 
Az 1848 szeptemberében Bécsbe 
látogató magyar küldöttség fel-
szólította a testőrséget a császári 
udvar elhagyására, s a haza ol-
talmára. Erre huszárjaival együtt 
benyújtotta lemondását, s hazatért 
Magyarországra. Huszonnegyedikén 
kinevezték főhadnagynak a hódme-
zővásárhelyi 30. honvéd zászlóaljhoz. 
Nemcsak szakmai, pontosabban 
katonai kvalitásai, hanem emberi 
tulajdonságai miatt is kivívta kör-
nyezete elismerését. Kovách Ernő 
őrnagyunk alig 24 év körüli lehetett..., 
magas, karcsú fiatalember volt, 
igen szerény, csendes véralkatú, de 
mindenkinek kellemesen imponálni 
tudó, hivatalában igen szigorú és pon-
tos egyéniség. Mindenben első volt 
a riadók alkalmával, úgy a hegyesi 
támadásnál is... Ok nélkül a helyéről 
nem mozdult, mint a szobor állott a 
legsűrűbb golyózáporban órahosszat, 
mely előtt soha nem láttam elhajolni, 

A DÉDUNOKA ŐSE SZABADSÁGHARCOS MÚLTJÁT 
KUTATJA

Katonának, embernek kiváló

(A ZALAI HÍRLAP 2011. március 14-i számából átvett és a főszerkesztő engedélyével közölt írás)

Gajáry László elszántan kutatja hôs ôse szabadságharcos munkásságát
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A festeni, rajzolni is jól tudó Kovách 
Ernô kardja, önarcképe és az aradi vár 
udvaráról készített festménye
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vagy félreugorni, mint ahogy az 
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különben szokás volt - olvasható 
egyik katonája, Szárics Bertalan 
visszaemlékezésében. A hegyesi 
csatában, 1849. július 14-én hajnalban 
Kovách Ernő egysége, az 1-4. zász-
lóalj a magyar sereg jobbszárnyán 
elsőként fogta fel Jellasics horvát  
bán csapatainak támadását - értesü-
lünk már a Kishegyesen élő 
helytörténész, Virág Gábor egyik 
tanulmányából. A sötétben támadó 
ellenséget meglepte a magyar elle-
nállás, s fejvesztett menekülésbe 
fogott. Kovách őrnagy és katonái 
üldözőbe vették a meglepett osztrák 
balszárnyat, melyet azonban a hátsók 
megállítottak, s elkezdtek visszafelé 
nyomni. A hajnali zűrzavarban ösz-
szekeveredtek magyarok, horvátok 
és osztrákok, a vakmerő őrnagyot 
pedig néhány katonájával együtt 
gyűrűbe fogtak a horvátok és foglyul 
ejtették. Magukkal hurcolták - ekkor 
találkozhatott Jellasiccsal is.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 „Midőn a Verbász (telepü-
lés Dél-Bácskában - szerk.) melletti 
szőlőknél haladtunk, visszatekintet-
tem, ekkor láttam, hogy az osztrák 
sereg hátrálva visszafelé jön. Így hát a 
csatát a mieink nyerték meg és a sors 
csapása mégis úgy hozta magával, 
hogy engemet most tettek fogollyá,  
de azért a lelkem mégis örvendett 
ennek látásában. Ez volt egyedüli 
vigasz helyzetemben - idéz ismét 
Virág Gábor Galsai Kovách Ernő 
Naplójából. Az őrnagy írói tehetsége 
még inkább megmutatkozik, amikor 
rendkívül érzékletesen jeleníti meg 
az óbecsei csatát. Egy furcsa esetnek 
is voltam szemtanúja. Egy huszár 
vágtatott a többiek közt felénk az el-
lenségtől űzve, kinek a lovának csak 
három lába volt, s mégis vágtatva 
szaladt. A jobbik hátsó lábát egy 
ágyúgolyó ugy el vitte, hogy csak 
véres csutka volt helette, és az a 
szegény pára három lábon vágtatott 
tovább, mit a rajta ülő huszár sem 
vett észre, még én reá nem kiáltottam. 
Leugrott a lováról, s ez csak akkor 
esett össze... Azt tapasztaltam már, 
hogy ha egy ágyugolyó nagyon kö-
zel megy el testünk mellett, annak... 
szele is képes volt egy testrészét, 
lábát, vagy kezét megbénítani, 
vagy megsiketülni anélkül, hogy 
azon testrész akárminő sérülést is  
szenvedett volna a golyótul.” 

 Kovách Ernő előbb Zimony-
ba, majd az aradi várba került fogság-
ba. Ítélőszék elé állították, s 1850. 

március 14-én kötél általi halálra 
ítélték. Édesapja, Galsai Kovách 
Vendel közbenjárására (aki az 1813-
ban lezajlott, a népek csatájaként 
ismert lipcsei csatában kapott magas  
rangú kitüntetéssel, a Lipcsei Ke-
reszttel a mellén ment audenciára a 
20 éves, akkor frissen megkoronázott 
Ferenc József császárhoz) végül ke-
gyelmet kapott, ami pontosan 16 évi, 
talpig vasban letöltendő várfogságot 
jelentett. Az aradi várban töltötte 
büntetését, amiből a reá kiszabottnál 
hamarabb, 1856-ban visszanyerhette 
szabadságát. Szabadulása után rögtön 
dolgozni és tanulni kezdett, előbb 
földmérőként, majd főmérnökként, 
s a sors furcsa fintora, hogy 1868-
ban a magyar igazságügyi miniszter 
a lipótvári fegyintézet igazgatójává 
nevezte ki. E minőségében Illaván 
és Vácott is szolgált, ahol a börtön 
falán ma márványtábla őrzi ember-
ségességét. Ugyanis a századvég 
elítéltjei számára megszüntette a 
vasban tartást, biztosította számukra 
az orvosi ellátást és sokat javított az 
élelmezésükön.
 Talán mert ő már tudta, hogy 
milyen fájdalmas is a rabság kenye-
rét enni.

Horváth-Balogh Attila
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Részlet Galsai Kovách Ernő naplójából

ÚJ VEZETŐSÉGE VAN A NŐK  
KISHEGYESI FÓRUMÁNAK

 Az egyesületekről szóló 
törvény értelmében az immár nyolcadik 
éve működő civil szervezetnek a 
kishegyesi Nők Fórumának is meg 
kellett ejtenie az újrabejegyzést, amit 
az év első hónapjában meg is történt. 
Az újrabejegyzés előtt az egyesület 
meghozta új alapszabályzatát, amely-
nek értelmében a múlt hét végén 

megtartották a tisztújító közgyűlést 
is. Ennek értelmében az elnök további 
négyéves megbízatással ismét Zsidai 
Erzsébet, a szervezet két alelnöke pedig 
Burján Ágnes és Tóth Anita lettek. 
Az ellenőrző bizottság tagjai Fajferity 
Erzsébet, Dudás Magdolna és Kratok 
Rebeka.

Zsidai Erzsébet
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 Az idén ötven éves leszek. 
Ami azt jelenti, ha valamely uniós 
országban élnék, ez idáig már jó 
pár alkalommal kaptam volna érte-
sítést, hogy kötelezően jelenjek 
meg mammográf vizsgálaton.  
Míg nálunk?!
De kezdjük az elején…
 A mellrák Szerbiában az 
egyik leggyakoribb rákos megbete-
gedés.  Sajnos évente mintegy 1600 
nő veszít harcot a rák e fajtájával 
szemben. A nagyarányú halálozás 
elsősorban a késői felfedezés 
miatt következik be. A mellrák 
diagnózisának felállításakor a 
nőknek több mint a felénél már 
előrehaladott a betegség, már a 
nyirokmirigyeken, sőt a bőrön is 
találhatók elváltozások. A mellrák 
megelőzésének biztos módját 
nem ismerjük, de a rizikófaktorok 
megismerése, azok elkerülése, a 
 betegség korai felismerése, a rend-
szeres mellvizsgálat, az orvosi kon-
troll és a mammográfiai vizsgálat 
mind segítheti a gyógyulást.
 A legutóbbi választások 
előtti kampányában dr. Bíró István 
tartományi képviselő arra tett ígére-
tet, hogy a községben élő nők részé-
re az érvényben lévő egészségügyi 

törvény értelmében megszervezik 
a komplett rákszűrést. Február 4.-e 
óta, beszélgetésünkig, azaz már-
cius 10-ig, Kishegyes községben 
összesen öt szombaton szervezték 
meg a nők mellvizsgálatát.
  - Eddig a választói név-
jegyzék alapján mintegy 1000 meg-
hívót küldtünk szét a 45 - 69 éves 
életkorba tartozó nőknek. Sajnos 
a névjegyzék nem volt naprakész, 
így megtörtént az is, hogy az 
illető hölgy már máshol lakik, 
nem találták meg a kézbesítők, sőt 
olyan is, hogy időközben elhunyt -  
mondta Dr. Bíró.
  - A vizsgálatra jelentkezett 
700 nő 30 százalékánál fedeztek fel 
elváltozást a mellen, ami kataszt-
rofális adat! Ez természetesen nem 
jelenti a legrosszabbat. A szűrő-
vizsgálat során a nők kétnyelvű 
tájékoztatót, és a vizsgálatot 
végző szakemberektől szakmai 
magyarázatot is kapnak arról, ők 
maguk hogyan végezzék el az 
önvizsgálatot. 

	 Több	 nő	 csalódásának	
adott hangot, miszerint a meghívás 
nem	 azonnali	 mammográfiai	
vizsgálatot jelentett…

- A kishegyesi mammográf 
gépen 24 - 25 rados sugárzásnak 
vannak a nők kitéve. A legtöbb e- 
gészségügyi szakértő egyetért ab-
ban, hogy a szűrés kockázata miatt 
nem indokolt, hogy a tünetmentes 
nőket ekkora sugárzásnak tegyük 
ki. Így elsősorban a nők érdekében 
manuális szűrő elővizsgálatot 
szerveztünk, amely során a nőgyó-
gyász szakorvosok tapintással 
vizsgáltak, vagyis csak az általuk 
gyanúsnak talált egyének kerül-
nek mammográfiai és ultrahangos 
vizsgálatra.

 Volt, aki azt nehezmé-
nyezte,	 hogy	 nagyon	 késői	 idő-
pontot	 kapott	 a	 mammográfiai	
vizsgálatra

  - Azok a nők, akiknél a 
rákos elváltozás legkisebb gyanú- 
ja felmerült, sürgősségi eljárással 
kerültek mammográfiai és ultra-
hangos vizsgálatra, viszont, mint 
mondtam, több nőnél csak különféle 
elváltozásokat észlelt a szakember, 
így ők március-április folyamán ke-
rülnek sorra. Fontos hangsúlyozni, 
hogy a vizsgálat ingyenes, hogy a 
meghívottakon kívül bárki meg-
jelenhetett, függetlenül attól, volt 
-e értesítése vagy sem, van-e be-
tegbiztosítása vagy sincs. Eddig 
9 nőnél állapítottak meg olyan el-
változást a mellen, amely sügős 
beavatkozást igényelt, közülük ket-
tőt már meg is műtöttek. Szeret-
ném kiemelni, hogy a szakorvosok 
mindegyike ingyenesen vállalta a 
vizsgálatokat, a szabadidejüket ál-
dozzák erre a célra.

 Kik az akció támogatói?
  - Az akcióra a Demokrata 
Párt Női Fórumának Az egész-
ség karavánja elnevezésű akciója 
keretében került sor, Kishegyes 
Község Önkéntes Véradói Egye-
sületének, annak elnökének, Fehér 
Andrásnak szervezésében. Támo-
gatja a Tartományi Egészségügyi 
Titkárság, Dr. Csengeri Attilával 
az élen, a Munka, Foglalkoztatásü-
gyi és Nemek Egyenjogúságával 
Foglalkozó Titkárság, de az akció 
mögé felsorakoztak a községben 
működő női civil szervezetek és 
persze jó magam is. 

KORAI FELISMERÉSSEL SEGÍTHETÜNK 
MAGUNKON
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	 Elsősorban	 a	 tisztánlátás	
végett, hiszen több helyen, több 
alkalommal is hallottam, hogy a 
községi önkormányzat nem tá-
mogatta az akciót, megkérdeztem 
Csóré Róbert polgármestert, mi 
áll e híresztelések hátterében?
  - Az önkormányzat felis-
merte az akció fontosságát, első-
sorban a nők szempontjából, így 
amiben csak tudtuk és tudjuk, 

támogatjuk ezt az akciót. A fő 
szervezővel, Dr. Bíró István tar-
tományi képviselővel is több alka-
lommal konzultáltunk.
 Régóta kényes kérdés a 
kishegyesi	 egészségházban	 lévő	
mammográf gép sorsa. Kaptuk, 
de nem jó, majd  jó, de nincs aki 
leolvassa	 a	 filmeket,	 talán	 lenne	
is aki leolvassa, de nincsen rá 
pénz, a radiológus szakorvosnak 
tovább kell képeznie magát… Ha 
már a téma szóba került, öntsünk 
tiszta vizet a pohárba ezen a téren 
is. Megkértem Dr. Deák Tibort, 
az Egészségház igazgatóját, pár 
szóban ismertesse mi is a helyzet. 
 - A mammográf gép a 
Református Egyházon keresztül ér-
kezett hozzánk. Csak a beállítása 
után derült ki, hogy az akkumuláto-
rai lemerültek, amikor ez a prob-
léma megoldódott, gond lett, hogy 

ki olvassa le a filmeket, hogy mi-
ből fedezzük a leolvasás költségeit. 
Dr. Čelebić  Nada elvégezett pár 
tanfolyamot, ami azonban nem 
elegendő ahhoz, hogy a doktornő 
önállóan dolgozzon, mert nincsen 
meg a megfelelő engedélye (li-
censz) hozzá. 
	 Ha	 jól	 tudom	 készülőben	
van a mellrák korai felismerésére 
vonatkozó nemzeti program…

 
 

- Igen, jelen pillanatban elfogadás-
ra vár a mellrák korai felismeré-
séről és szűréséről szóló nemzeti 
program. E program reményeink 
szerint már az idén beindul. Ennek 
előfeltétele, hogy az adott intézetben 
legyen megfelelő mammográf gép, 
illetve a filmeket erre kiképzett 
szakember olvassa le, akinek nyolc 
hetes tanfolyamon kell részt ven-
nie, mentor felügyelete mellett 500 
képet kell leolvasnia, majd vizsgát 
kell tennie. Feltétel az is, hogy a 
szakember folyamatosan képezze 
magát. Fontos hangsúlyozni, hogy 
a Dr. Bíró István által szervezett 
akció befejeztével is bárki, aki elvál-
tozást észlel a mellén, nyugodtan 
fordulhat az egészségházban dol-
gozó nőgyógyászhoz, vagy akár a 
választott orvosához - hallottuk az 
egészségház igazgatójától. 

 Egy bíztató hír:  az egészsé-
gügyi minisztérium japán szak-
emberekkel közösen feltérképezte 
a szerbiai helyzetet, melynek ered-
ményeként  mintegy 5,8 millió euró- 
val támogatja a mellrák korai fel-
fedésére irányuló szerbiai akciót. 
 A projektum magában 
foglalja 2 digitális, 30 analóg 
mammográf, 24 CR-műszer és 
egyéb berendezés vásárlását, 
valamint a szerbiai szakemberek 
továbbképzését.  
 Reményeink szerint az 
egyik mammográf a kishegyesi 
egészségházba kerül, és hamarosan 
megfelelő szakember is lesz a fil-
mek leolvasására.   
 Addig is, elsősorban mi nők, 
figyeljünk magunkra. Figyeljük 
az elváltozásokat a mellünkön, és 
a legkisebb gyanú esetén is azon-
nal forduljunk szakemberhez. 
Azoknak is tanácsolom, akiknek a 
mostani szűrővizsgálaton pozitív 
eredményük volt, hiszen soha nem 
tudni, a kór mikor támadja meg a 
szervezetünket. 
 Vagyis visszatérve az elejére, 
az idén ötven éves leszek, és csak 
annyit mondok, saját magamnak 
vagyok a legfontosabb, ezért 
minden törvényes jogommal élni 
fogok, saját egészségem megőrzése 
érdekében. 
 Végezetül álljanak itt a 
mell-rák tünetei: 
 - egy új csomó kialakulása,
 - egy kemény, szabálytalan 
körvonalú, fájdalommentes csomó 
nagyobb valószínűséggel rákos, mint 
 egy puha és gömbölyű csomó, bár 
ritka esetekben az is lehet rákos 
daganat,
 - a mellbimbó bármilyen 
váladékozása (az anyatejen kívül),
 - a mellbimbó vagy a 
mell bőrének kipirosodása vagy 
fájdalma,
- a mellbimbó befelé fordulása,
- a kitapintható csomó nélküli mell 
duzzadtsága.

Zsidai Erzsébet
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 Mit csináltok itt ilyenkor, 
ilyen gyanús hajjal a fejeteken? Szó-
val sétáltok. Akkor biztos drogoztok 
is. Van valami a táskában, aminek 
nem kéne benne lenni? Kifli, ugye? 
Biztos kiflit esztek ilyen hajjal. 
Vagy... nem vagytok megelégedve 
a bőrszínetekkel?! Feketék akartok 
lenni?! Eltakarjátok a szépen csillogó 
fehér bőrötöket?! Vagy... te nem is 
vagy igazi raszta. Mi az, hogy nem 
szívsz, meg nem is iszol??? Vagy a 
nagymama húzgálja a tincsedet, mert 
azt hiszi, hogy egy madzag akadt a 
hajadba. 
 A nagyi sem rendőr, sem 
náci, sem díler, bár ő is velük együtt 
belelátja a plussz jelentést az unoká 
-ja hajába. Az utcai arc is (csak) a 
filmben látott akcióhősre asszociál, 
nem arra, hogy járókelő. Meg kell 
érintenie a haját, kicsit közel kerülni a 
kedvenc filmszínészéhez. A hajviselő 
csak (gyalog) híd a pillanat és a 
másfélórás filmvilág között.
 Ezek az élmények törvé-
nyszerűen hozzátartoznak a raszta 
frizurához, akár a rasztafarizmus leg-
rasztább hívéről, akár a hajvasalásra 
ráunt rasztalányról van szó. Ez vele 
jár.
 Sok szimbólumrendszerbe 
beépültek, némelybe bevonultak, va- 
lahova viszont beszorultak a rasztá-
sok. Mivel ennek a „társadalomnak” 
is különbözőek a polgárai, előfordul, 
hogy egyeseket hibásan osztályoznak 
a tincsei miatt.
 A teljesség igénye nélkül 
(saját gyűjtési anyagből) adtam szót 
némely tipikusabb „skatulyázó-

csopor tnak”(ak ike t 
most én is skatulyázok) 
az bevezető sorokban. 
De mivel sem cáfolni, 
sem igazolni nem a- 
karom egyik felet sem, 
éppen azért, mert ezek 
előítéletekkel gyártott, 
tehát nem létező ka-
tegóriák, nyitva hagyom 
a skatulyákat. Pakolja 
bele mindeki a saját 
tapasztalatai szerint a 
cimkézett, lenyomtatott 

embertípusait, mint a herbáriumba 
(kivéve, hogy nem kell védett fajok 
ágait tördelni). 
 Én nyitok egy új fiókot. 
Elnevezem örömnek. Beleöntöm 
azonnal saját örömeimet. Még össze 
sem igazítom a paksaméta lapjait,  
máris feltűnik, hogy becsúszott 
néhány öröm, ami mások öröméhez 
kapcsolódik, és olyanok is, amik 
sikereknek örülnek, vagy éppen 
megkönnyebbüléssel válnak bol-
dogsággá. Rendszerezek hát eszerint, 
de megint keverednek a szerelmek, 
a barátságok, a család. Valamelyik 
örömöm sétál, másik ír, vagy bögrét 
fest. Némelyik részeg, de olyan is 
akad, amelyik tiszta (öröm), józanon 
biciklizik a hegyekben. Az egyik 
kezet csókol, a másik esemest ír...
 Addig skatulyázom őket a 
fiókomban, hogy megszületik egy 
raszta-öröm mappa. Mielőtt ez is 
tovább személyesülne, beleragasztok, 
heftelek, szelotépezek egy reprezen-
tánsat, amelynek megvan az ide illő 
„hajszaga”.
 Szöllősi Boglárka öröm. 
 Megfelel az elvárások-
nak: hátközépig érő 
raszta haj, mindig örülök 
ha látom. Biztos bekerült 
sok más skatulyába, de 
én most az enyémbe 
pecsételem. 
 Miután ez meg- 
van, már automatikusan 
átkerül a drogos-rasztás 
fiókból a józanba, de neki 
ez nem elsődleges. Tehát 
kevésbé lenne irány-

adó elv eszerint meghatározni őt, 
mint mondjuk a kabátja varrásvonala 
alapján. Nem csak azért, mert általá-
ban nem működő megismerési vonal 
egyik sem, hanem mert Boginál éppen 
lehetne is. A kabátja alapján, mert 
általában ő varrja magának. Meg a 
pulóverét is. Meg a dobtáskáját is. Meg 
sérült gyerekeknek képességfejlesztő 
„játékot” is... És szép lassan kivarrt 
magának egy könnyűipari mérnök 
diplomát is (nem illik kérdezni, de az 
igazság részeként meg kell említeni, 
hogy 5.00 átlaggal). Ebbe láthatatlan, 
de kitapintható öltéssel belehímzett 
több pedagógiai és textil projektet, 
tűzzsonglőr mutatványt, állandó 
testmozgást a capoieratól a mezei 
bicajozásig. Legutóbb hozzáöltött egy 
retextil elnevezésű újrahasznosító-
szőnyegszövő több hónapos mun-
kát, egy színházi díszletet, több 
ismeretterjesztő előadást kicsiknek 
és nagyoknak... Hogy jobban bele-
lássunk, fölfejtem kicsit a szegés 
vonalát. Bogi a Mézeskalácsban 
tűnt fel először. Onnan pár néptánc 
lépéssel átkerült a határ túloldalára 
egy pedagógiai gimnáziumba. Ez 
volt az első irány. Nem számít, hogy 
gyerekekkel vagy felnőttekkel, a cél 
a „jobbá” nevelés. Erre ráépült a több 
évi kézműves, batikolós, nemezelős tá-
borjárás, és az állandó szabás-varrás. 
Ezt hogy ki ne hűljön, az Óbudai 
Egyetem ruhájába bújtatta. Eddigi 
24 évéből az elmúlt 7 év alatt a TDK 
(Tudományos Diákköri Konferencia) 
és egyéb versenyekről begyűjtött 
diplomák számával együtt nőttek 
raszta tincsei is. A tudatos életpályán 
lassacskán egyre belsőbb körökben 

PAPÍRBA TEKERT ÖRÖM
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 Választásra készülnek a 
nyugdíjasok kishegyesi községi szer- 
vezetében és az idén ünneplik a nyug-
díjasok egyesületei fennállásának  
60. évfordulóját is, de mint Homogyi 
József, a kishegyesi helyi egyesület 
elnöke mondja, az egyesületek ter-
mészetesen készülnek a választásra 
is meg az évfordulóra is, de vannak 
kevésbé látványos, mégis sokkal 
fontosabb feladataik.
 – Pillanatnyilag számomra 
az a legfontosabb, hogy pozitív a 
tavalyi gazdálkodási mérlegünk. Ez 
azért olyan lényeges, mert az otthon 
épülete a tulajdonunkba került, és 
ezzel a felelősség is a gazdaságos 
fenntartásáért. A fenntartás pedig ig-
en költséges csak energia-kiadásaink, 
vagyis a tüzelő- és az áramköltségek 
több mint 160 ezer dinárt tesznek 
ki. Működik ugyan egy klubunk, de 
annak bevétele nem tudja fedezni 

ezeket a kiadásokat. Ez a klub ugya- 
nis nem kocsma, tehát nem is 
működhet akkora haszonkulccsal, 
mint egy vendéglátóipari létesít-
mény. Lényegesnek tartom azt is, 
hogy a Helyi Közösségtől és az ön-
kormányzattól ebben a kérdésben 
minden segítséget megkapunk és főleg 
ennek köszönhető, hogy a mérleg-
ünk pozitív lett - mondja Homogyi 
József.
 A bevétel növelése érdeké-
ben több alkalommal is szerveztek 
bálakat, mert ezzel a bevétellel is 
hozzá tudnak járulni költségeik fed-
ezéséhez.
 – Most van két egybenyitható 
klubhelyiségünk, ezeket is gyakran 
bérbe adjuk különféle rendezvények-
re, lakodalmakra, az utóbbi időben el-
sőáldozási és bérmálási ünnepségek-
re is. A két nagytermen kívül, ahol 
száz személy komótosan elfér, sze-
retnénk egy kisebb klubhelyiséget 
is kialakítani, ahol kisebb csoportok 
is összejöhetnek és dolgozhatnak, 
mert a zajos biliárdteremben erre 
nem mindig van lehetőség. A Helyi 
Közösség és az önkormányzat ebben  
is támogat bennünket, és remélem,  
hogy ezt a tervünket is sikerül ha-
marosan megvalósítani. Természete 

-sen ezzel párhuzamosan megszer-
vezzük az olcsó télirevalóval való 
ellátást is. Főleg tüzelőt igényelnek 
tagjaink, főleg ilyentájt, de ősszel 
a zöldségfélék beszerzésében is se-
gédkezünk. Ez úgy működik, mint 
annak idején a szakszervezetek által 
beszerzett télirevaló - mondja az el-
nök.
 A végén megint visszatérünk 
a választások kérdésére.
 – Tisztújítás is lesz a községi 
szervezetben és megemlékezünk a 
 hat évtizedes fennállásról is. A 
megbeszélések szerint az ünnepséget 
mi szervezzük, de ennek semmi köze 
a választásokhoz. Azok mennek 
a maguk útján. Minden egyesület 
jelöl tagokat az elnökségbe, de még 
mi sem ajánlottunk senkit és azt is 
szeretném, ha erről a vezetőségi ülésen 
döntenénk. Fontosabb feladatnak 
tartom annak valóra váltását, ame-
lyen egy ideje együtt dolgozunk a 
Caritassal, a Szociális Központtal és 
az önkormányzattal, hogy valamilyen 
formában megszervezzük a rászoruló, 
magányos és főleg alacsony nyugdíjjal 
rendelkezők számára az étkeztetést. 
Nagy eredménynek tartanám, ha ezt 
sikerülne véghezvinni - vélekedett 
Homogyi József elnök.

MEGSZERVEZIK A NYUGDÍJASOK ÉTKEZTETÉSÉT?!

vált híressé a csupa szín rasztalány. 
Az emberekkel való konstruktív 
munkába fokozatosan beleszőtt egy 
kis ruhaanyagot, és a történet jelenvaló 
pontján ezt a diplomamunkájában 
ötvözte tökéletesen. Egy saját fej-
lesztésű gyógypedagógiai segéd-
eszközt készített. Azóta már sütött 
mézeskalácsot, és főzött teát is. 
 Igazából nem fontos, hogy 
minden sikeres lépését idetornyoz-
zam, hadd maradjon néhány a többi 
Kishegyes-Budapest tengelyen „életre 
kócolt” rasztagyermekének öröm-
fiókjában is. Én annyival is elkötném 
az utolsó cérnaszálat, hogy ő az első 
vajdasági raszta-diplomás textil 
mérnök(nő). De mivel minden folyik, 

az ő életfonala is továbbgombolyodik 
azonnal egy a népi motívumokat a 
divatba frissítő tervező-kivitelező 
pályázathoz Magyarországon. Amíg 
azt a pályamunkáját a „nagyok“ elbír-
álják átbicajozik néhány kerülettel 
arréb, és általános iskolás gyerekekkel 
készít környezetbarát kollekciót és 
bemutatót. Oda már úgy megy mint 
felnőtt, mint iskolázott, de ő mégis 
inkább valami erős kötél ez a két 
korosztály között. Olyan kötél, amit 
nem szétfelé húznak, hanem összeköti 
a szétcsúszó részeket. Talán nem is 
mer még felnőtt lenni. Ezért is tanul 
még tovább mérnök-tanár szakon két 
mesterképző évet. Határozottan itthon 
akart lenni néhány hétig, de Szeged-

Pécs-Budapest vonalon már olyan 
erősen belefonódott az összanyagba, 
hogy ismét el kell menjen mielőtt 
eljutna a szokásos(an elnapolt) ver-
bászi véradásra. Bár már régen én 
horgolom a saját tincseimet, ő pedig 
a sajátjait, és ellentétes irányból, de 
mégis mindig haza vonatozunk egy 
„testvéri” ölelésre.  
 Ha az ő példája miatt lennének 
előítéletesek a rasztákkal, akkor sok 
csomóshajú kiesne ebből az osztályból. 
Viszont ez a „minta” alapján igazán, 
csak a kishegyesi Szöllősi Boglárkákat 
lehet beskatulyázni.

racka

Papp Imre 
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Biológia: 
7. osztály
Kanyó Andor  3. hely
Nyírádi Léna  3. hely

Német  nyelv:
8. osztály
Kalmár Heléna 2. hely

Kémia:
7. osztály
Fárbás Anikó  1. hely
Trombitás Orsolya 2. hely

8. osztály
Kőműves Noémi 1. hely
Dudás Dániel  2. hely
Keszeg Karolina 3. hely

Földrajz:
7. osztály
Csordás Valentin 3. hely

Matematika:
4. osztály
Trombitás Zalán  1. hely
Fodor Gábor  2. hely
Tóth Péter  2. hely
 
5. osztály
Bojko Andrej  1. hely
Purucki Zoltán  2. hely
Tóth Zalán  3. hely

6. osztály
Bánszki Dániel 3. hely

7. osztály
Miljković Zoran 1. hely
Rácz Ramóna  2. hely

8. osztály
László Andor  1. hely
Csőke Márk  2. hely
Dudás Dániel  3. hely

Magyar nyelv:
5. osztály 
Tóth Zalán  1. hely
Dudás Leila  3. hely

6. osztály
Paróczi Elvira  1. hely
Burik Evelyna  2. hely

7. osztály
Miljković Zoran 1. hely
Toldi Blanka  2. hely
Tóth Lúcia  2. hely
Nyírádi Léna  3. hely

8. osztály
Csőke Márk  2. hely
László Andor  3. hely

Történelem:
5. osztály
Kovács Levente 1. hely
Bojko Andrej  2. hely
Tóth Zalán  3. hely

ISKOLAHÍREK

 Lazarevácon, a Czerny-
fest elnevezésű zongoraversenyen 
Péter Fanni I. díjat, Tumbász 
Kincső II. díjat kapott. 

 Csőke Noémi Olaszország-
ban, a goriziai nemzetközi zon-
goraversenyen I. díjat érdemelt ki. 

 Február 2-án az 5. osztá- 
lyosoknak a rendőrség előadást 
tartott a családon belüli erőszakról.  

 Február 14-én az Ifjúsági 
Otthonban Valentin-discot szer-
veztek az iskola tanulói és tanárai.  

 A szenttamási Emberi 
Jogi Központ jóvoltából értékes 
könyveket kapott könyvtárunk. 
Köszönjük a 24 kötetes Magyar-
ország történetét. 

 Télbúcsúztató farsangi fel-
vonulást szerveztünk március 3-án. 

Diákjaink ötletesebbnél ötletesebb 
jelmezekben érkeztek, és vonultak 
fel a Fő utcán. A séta végeztével 
fánk és tea várta őket.

 Tanulóink elmentek a kö-
telező fogorvosi vizsgálatra is. 
Megdöbbentő, hogy évről-évre 
 egyre több rossz foguk van.  Aján-
latos lenne, nagyobb figyelmet for-
dítani fogaik egészségére.

Iskolánk diákjai ismét bizonyítottak a községi versenyeken

Versmondóinkról:

 Kőműves Noémi január 
28-án, az Egerben megszervezett 
Ötágú síp vers- és prózamondó 
találkozón különdíjas lett.
 
 A február 19-én Bácsfeke-
tehegyen lebonyolított Falusi kró- 

nika országos és határon túli vers- 
és prózamondó találkozó elődön-
tőjéről továbbjutott a keszthelyi 
döntőbe: Dudás Nikolett, Papp 
Ágnes, Papp Viktor, Bojko Andrej 
és Tóth Zalán.

 A február 21-én az isko-
lánkban szervezett községi szava-

lóversenyen továbbjutást érdemelt 
ki: Lábadi Marietta, Keszeg Vivien 
és Paróczi Elvira.

 Büszkék vagyunk diák-
jainkra! Köszönjük felkészítő 
tanáraik munkáját!
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Egyszer volt, 
hol nem volt, volt egyszer egy prágai iskolaigaz-
gató. Hogy, hogyse, tekintetét a kishegyesi isko- 
la felé fordította. Mi elkaptuk pillantását, és 
így jött létre a prágai túránk. Március 4-én 
útra keltünk, és kezdetét vette felejthetetlen 
utazásunk. Mert ugye, Prágát látni kell! Ahogy 
még nevezik: a „száztornyú várost”, az „arany 
várost”, vagy egyszerűen a városok királynő- 
jét. Ha már arra jártunk, akkor eszünkbe jutott  
a hármat egy csapásra szólás (három főváros  
egy út alatt), ezért odafelé Pozsony, visszafelé 
Bécs is úticélunk között szerepelt. 
 Elmondhatjuk, hogy a prágai iskola 
felszereltsége mellett mi sem szégyenkezhe-
tünk. Igaz, hiányzik egy-két interaktív 
tábla, egy sportcsarnok, egy-két ablakcsere, 

de összehasonlítva a fővárosi és a kisfalusi iskolát,  
nem látható akkora szembeötlő különbség. Lehetősé 
günk volt órát látogatni, tanárokkal beszélgetni, bepil-
lantást nyertünk a cseh oktatási rendszerbe. 
 Az iskolalátogatás mellett azért volt időnk Prága 
nevezetességeivel is megismerkedni. Prága belvárosa 
gyönyörű, és 1992 óta a Világörökség részét képezi. 
Felsorolni is nehéz, mi mindent láttunk. Felejthetetlen 
marad a zsidó negyed, a Károly-híd, a hajókázás a Vltaván, 
a Hradčany, a Szent Vitus székesegyház, az asztronómiai 
óra. És hát láttuk még a Kafka-házat, Hrabal kocsmáját, 
Svejk éttermét. Érdekes, hogy milyen jól kihasználják a 
csehek az emberi hiszékenységet. 10 méterenként valamit 
símogattunk, hogy szerencsénk legyen. De, végülis 
Pozsonyban is minden „fénylik”, ott is símogattunk 
szobrokat. És várjuk a szerencsét, hogy mikor érkezik...
 Megkóstoltuk a nemzeti ételeiket, ettünk knéd-
licskát, csülköt, kihagyhatatlan volt a kolbász, ittunk 
Becherovkát, cseh söröket.

  

 
 
 
 
 
 

Karlovy Vary szintén gyönyörű. A  
cseh fürdőváros híres a filmfesztiváljáról,  
a gyógyvízéről, a Becherovka múzeumá-
ról. Impozáns épületei senkit nem hagy-
tak hidegen. És ha már a hidegnél tartunk, 
Prágában nem volt olyan hideg, mint itthon. 
(Lehet, hogy a pozsonyi símogatásnál 
valaki a szép időt kérte???) Ja, és most jutott 
eszünkbe, hogy nem ettünk pozsonyi kif-
lit...
 Ennek a kirándulásnak egyben köz-
össégépítő és bizalomerősítő szerepe is 
volt. Összejött. A nyugdíjas kollégák meg-
fiatalodtak, a fiatalok fiatalok maradtak. 
Köszönjük Prága!

FHM

TANULMÁNYI KIRÁNDULÁSON PRÁGÁBAN
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AZ ERŐSZAKRA NE ERŐSZAK LEGYEN A VÁLASZ

HŐSÖK ÉS ÁLDOZATOK

 Játszóházat szervezett a ne-
hezen kezelhető gyerekek számára a 
kishegyesi Női Fórum és a helyi ál- 
talános iskola, a Falugondnokok Du-
na–Tisza Közi Egyesületének támo-
gatásával. A pedagógusok, a civil 
szervezetek képviselői és a falugond-
nokok szakmai megbeszélést is foly-
tattak az ilyen gyerekek esetében al-
kalmazható pedagógiai módszereről. 
A falugondnoknak tudnia kell segíte-

ni a családoknak és a fiataloknak is, 
hangzott el a tanácskozáson.
 Csörszné Zelenák Katalin-
nal, a Falugondnokok Duna–Tisza 
Közi Egyesületének ügyvezetőjével 
beszélgettünk a falugondnokság és a 
nevelői munka szokatlan párosításá-
ról.
 – Szeretném kielmelni, 
hogy több mint négyéves múltra te-
kint vissza az együttműködésünk a 
kishegyesi civil szervezetekkel, és en-
nek egyik eredménye az itt megszer-
vezett falugondnoki szolgálat és ez a 
játszóház is, amelynek megszervezé-
si jogát egy közös pályázaton nyer- 
tünk a Nemzeti Civil Alapnál. Itt is és 
nálunk is vannak nehezen kezelhető 
gyerekek, ezért az a tervünk, hogy 
minél több foglalkozást szervezünk 
az ilyen gyerekek számára, majd ki is 
értékeljük azokat. Egy hónap múlva a 
kecskeméti Szórakaténusz Játékmú-

zeumba látogatunk el, és megnézzük, 
ők milyen módszereket alkalmaz-
nak ilyen esetekben. A falugondnok- 
nak szerintünk nemcsak az időse 
-ket kell ápolnia, hanem foglalkoz-
nia kell a családokkal és a fiatalok- 
kal is, ha csak olyan rövid időre is, 
amíg hozza-viszi a gyerekeket az is-
kolából. Segítenie kell, hogy erőszak-
ra ne erőszak legyen a válasz. Szeret- 
nénk, ha eljönnének a falugondno- 
kok, elmondanák ők is véleményüket 
és tapasztalatot cserélnénk – mondta 
Csörszné Zelenák Katalin. 
 Mint megtudtuk, a kecskemé-
ti egyesület igyekszik megszervez- 
ni a falugondnoki szolgálatot Horgo-
son és Kispiacon is. Az ügyvezető 
szavai szerint nagyon fontos, hogy a 
munkába e két helyen is – akárcsak 
Kishegyesen – bekapcsolódott a 
Caritas Szeretetszolgálat. Ez elősegí-
ti, hogy minél jobb megoldások szü-

 A hatvanas években több 
könyv is megjelent a Petőfi-brigádról, 
de azok igencsak ideológizált tör-
téneteket tartalmaztak. A brigád 
megalakulásának 65. évfordulója al- 
kalmából megjelent Emlékezés a 
Petőfi-brigádra című kötet, amelynek 
több szerzője is van, sokkal összetettebb 
képet ad a második világháború vé-
gén megalakított magyar egységről 
– hangzott el az említett könyv 
kishegyesi bemutatóján, amelyen je-
len volt a könyv egyik szerzője, Uri 
Ferenc is.
 Az alakulatról szóló korábbi 
adatokat az újabb kutatások után 
sem kellett módosítani, tény, hogy 
a brigád elődje, a Petőfi-zászlóalj 
Szlavóniában alakult, mintegy 80 
taggal. Ez lett később a brigád első 
zászlóalja. A másik három zászlóaljat 
Közép-Bácskában, elsősorban Topo-
lyán toborozták, s a négy zászlóalj 
végül 1944 utolsó napján egyesült, 
és ezzel megalakult a brigád 
Kiscsányon, Magyarországon. A ko-

rábbi történetírók nemigen 
foglalkoztak azzal, hogy a 
brigád mintegy 1200 harcosa 
a Jugoszláv Néphadsereg mos-
tohagyereke volt: alig volt 
fegyverük, minden harmadik-
negyedik katonára jutott egy 
puska, de nem biztos, hogy 
töltényt is kapott mellé. Ezt 
azért kell megemlíteni, mert 
ezzel szemben a szlovák zász-
lóalj felszereltségét illetően 
nem különbözött a többi egy-
ségtől. Talán ezért is terjedt el az a 
nézet, hogy a brigád tagjait áldozat-
nak szánták. A harci cselekmények-
ben ugyanis – a hiányos felszereltség 
ellenére – részt vettek, nem csoda hát, 
hogy sokan el is estek. A legnagyobb 
ütközete a brigádnak a bolmáni csata 
volt, itt 55-en estek el, ami ugyan az 
1200-as létszámhoz viszonyítva talán 
nem is tűnik nagy veszteségnek, 
de 200-an sebesültek meg, közülük 
sokan később belehaltak sérüléseikbe. 
A beszélgetésben is elhangzott, hogy 

újabb listát a brigád tagjairól ezúttal 
sem sikerült készíteni. Valójában a 
negyedik zászlóalj dokumentációja 
a legfoghíjasabb. A brigád irattára 
ugyanis egy átkelés alkalmával be-
lefordult a Drávába (mások szerint 
találat érte), és csak az első három 
zászlóalj dokumentációja mondható 
teljesnek. A beszélgetésben az is 
elhangzott, hogy a kishegyesi utca-
nevek megváltoztatásakor a brigádról 
elnevezett utca maradhatott volna.

lessenek helyben.
Papp Imre 
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CSENDES UTCA = PISZKOS UTCA

  Ha azt állítom, hogy a Csendes utca Kishegyes 
legvirágosabb utcája, akkor igazat mondok. Sajnos, az 
igazsághoz az is hozzátartozik, hogy az itt lévő virágok  
nagy része legalább egyszer már megjárta a temetőt. A fölös-
legessé vált csokrok, koszorúk és egyéb sír körüli szemét az 
utca temető felőli felén végzi pályafutását. Természetesen 
lehet hibáztatni temető üzemeltetőjét, hogy miért nincsenek 
körbekerített szemétlerakók, de erről már írtunk. Mellesleg 
mindkét temetőben találunk olyan kvázi szemeteshelyeket, 
ahova a lelkiismeretesebb népek viszik a szemetet. Sajnos, 
nagyon úgy tűnik, hogy az utóbbi időben egyre kevesebben 
vannak az ilyen népek. Az egyébként bizonyára „roppant tisz-
tes” polgárok egyszerűen fogják a szemetet és kidobják a pár 
lépésre lévő utcára, ahelyett hogy lecsoszogná-
nak a temető végébe. Biztos vagyok benne, 
hogy épp ők hangolnának legjobban, ha az ő 
 utcájukban, ne daj bože, ő előttük öntene le 
valaki szemetet. Szidnák a helyi közösség, a 
község, az egyház, az állam és úgy általában 
mindenki anyai ági felmenőit, mert hát az 
Alekosz is így csinálja a tévében. Az „én bez-
zeg tettem valamit” nem ott kezdődik, hogy 

fröcsögő nyállal szidunk valakit, miközben sa 
ját szemetünk más utcájában öntjük ki. A 
rendrakás néhány egyszerű szabállyal kezdő-
dik, pl. nem nézem hülyének azt, aki a megfele-
lő helyre rakja a szemetet és én is megpróbálok 
hasonlóan tenni. Persze pofázni egyszerűbb, 
de ettől még piszkos kis koszfészek marad a 
falunk.

Janez

Képzelje el,
hogy ez a tölgy

közel száz éves és mintegy
20 méter magasságot ér el.

Terebélyes koronájának átmérője
12 méter. Minden évben több mint

600 000 levele hajt ki, melyeknek alapterülete
1200 négyzetmétert tesz ki. A levéllemezek

150 000 négyzetméter felületet rejtenek
magukban, melyeken keresztül a gázcserét végzi.

Ez a terület pontosan akkora, mintkét futballpálya.
Ez a kifejlett tölgy egy napsütéses napon 9400 liter

Szénmonoxidot alakít át, melynek tömege 18kg,
Ehhez a leveleken keresztül 36 000 köbméter levegőnek

kell átáramolni, mivel a levegő szénmonoxidtartalma 0,03%.
Ilyen hatalmas mennyiségű levegőből szűri ki a port, a gomba

spórákat, a levegő baktériumokat és más káros anyagokat.
Egy tölgy egy nap csaknem 400 liter vizet vesz fel és párologtat el,

melynek következtében javítja a levegő páratartalmát.
Az élet elengedhetetlen kelléke az oxigén, ezt csak a fény

megkötésére képes növények tudják előállítani.
Ez az idős tölgy 10 ember napi oxigénszükségletét,

13 kg oxigént állít elő. Ez a száz éves fa a nap energiáját
felhasználva egy nap alatt 12 kg cukrot, szerves hajtóanyagot

állít elő. E hatalmas mennyiségű tápszer egy részét
felhasználja újabb ágak fejlesztésére,

másik részét törzsében, ágaiban raktározza.
Ha ezt a fát kivágjuk, mert a helyén egy új utat építünk,

vagy mert éppen oda akar valamelyikünk egy
 új szerszámoskamrát építeni, vagy mert valakinek

az ereszcsatornájába hullik a fa lombja,
akkor körülbelül

2000 darab
egyenként

1 köbméteres
koronájú 

facsemetét
kellene ültetni

ahhoz, hogy pótolni
lehessen ezt a 100 éves tölgyet. Ennek költsége körülbelül

nyugat-európai mércével 150 000 euróra tehető, amely 15 450 000 
dinár. 
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 Dohánycsomózás közben három Miska ült az  
asztal körül, köztük az én apám is, és érdekes, mindhár-
muknak volt egy Miska nevű fiuk is. Szemmel láthatóan 
meg voltak elégedve nevükkel, vagy úgy gondolták, 
ha nekik jó volt egy életen át,  jó lesz a gyerekeinek is. 
Pali bácsi sem volt különb, hiszen ő is a saját nevét adta 
fiának. A csomózás úgy ment, 
hogy behozták a ködtől nedves 
dohányfűzéreket a góré eresze 
alól meg a kocsifészerből, és 
leszedték a madzagról. Ekkor 
már nem kellett félni attól, hogy  
összetörnek a levelek. Biztosan 
azért is volt  november táján  a 
dohány átvétele, mert jól lehetett 
dolgozni a levelekkel. Nem em-
lékszem már pontosan de úgy 
tíz – tizenöt levelet símogattak 
el egymás tetejére,  megkötötték 
a végét (ez volt a csomó és 
innen a csomózás elnevezés is) 
,és utána talán hetvenszer het-
venes  bálákba rakták, és ezt is 
összekötötték (de az is lehet, 
hogy kisebbek voltak csak nekem tűntek olyan nagy- 
nak). Ilyen formában kellett azután szállítani a fel-
vásárlónak. És kötelező volt mindet átadni. Azt mondták 
a dohány állami monopólium, mint a gyufa és én mind-
járt gondoltam is, hogy a monopólium csak olyasmi le-
het, ami a cigisekre vonatkozik, és nekik nagyon szigorú 
szabályokhoz kell tartaniuk magukat, mert különben  
jön a finánc, aki a mesék alapján egyenlő volt a Sátán 
földi helytartójával. Pali bácsi mesélte, hogy a Feri (ta-
lán Csabai) egyik bérese este sötétedés után indult el a 
tanyáról a faluba, hogy elvigyen valakinek fél kiló do-
hányt. Kemény havas tél volt (a mesékben mindig havas, 
fagyos zuzmarás a tél), s mivel igencsak a nyakába húzta 
fejét nem is vette észre, hogy valaki szembe jön vele, pedig 
kilóméterekre kiszúrhatta volna még így a sötétben is.  
Mire észrevette már nem lehetett elkerülni. Mint kiderült 
finánc volt. Leállította, a béres megállt, állítólag puskával 
járták akkor még a határt a fináncok, mivel nem csak a 
szállási, elvadult kutyáktól kellett tartaniuk, főleg nekik. 
Megtaláta nála a dohányt, így Feri bácsinak nem kevés 
utánajárásába és pénzébe került, hogy kiszabaduljon. 
 Ezért aztán hétpecsétes titok volt, hogy Pali 
bácsinak is volt egy dohányvágó kése, és azt mondták  
még véletlenül se mondjam ezt senkinek, még akkor sem, 
ha netalán kérdeznek, sőt ha kényszerítenek, akkor sem. 
Ez utóbbit nem is értettem, de az öregek komolyságát 
látva tudtam, hogy életbevágó dolgokról lehet szó. Es-
ténként kihozta hozzánk a tanyára, és az istállóban  a 
rétesként összecsavart dohányt gyönyörű, hajszálvékony 
szeletekre vágta, betették a sporhet sütőjébe, majd ami- 
kor már senki sem bírta tovább a kipárolgó dohány 
orrfacsaró, könnyeztető szagát,  kinyitották a lerni és 

a konyha ajtaját is, mert a szag felért egy könnyfakasz- 
tó bombával, s nekünk gyerekeknek ki is csordult  a 
könnyünk, és legjobb lett volna, ha otthagyjuk a társasá-
got, de nem lehetett. A dohányporos és dohányfüstös, 
szinte vágható levegőben mégis a mesék voltak a leg-
fontosabbak, s ezért nem tágítottunk akkor sem, amikor a 

szemünket marta a füst, torkunkat pedig a dohánypor.
 Mese meg volt minden estére való. Magó Miska 
bácsi mesélte egyik este, hogy a komájának  gondja 
akadt a tehenével. Rendesen megellett, és szoptatnia kel-
lett volna. A tehén viszont elapasztott, a borjú meg csak 
bőgött, és két nap után úgy látta jónak, ha felkeresi a 
boszorkányt, mert meg volt róla győződve, hogy ez csak 
rontás lelehet, és a rontás ellen csak egy boszorkány tud 
igazi ellenszert. Előtte próbálta megkeresni a rontást 
az istállók környékén, de sehol sem talált ismeretlen 
tárgyat, semmit, ami a rontásra  utalt volna. A rontáshoz 
ugyanis, azt mondták, mindig szükség van egy kis tárgy-
ra a megrontandó hajából vagy állat esetén a szőréből,  
vagy esetleg a körméből, sőt az ürülékéből is. Azt mond-
ták, az a legjobb ha az illető, amikor megtalálja a ron- 
tást,  portájától jó messzire viszi. Miska bácsi komája sem-
mit sem talált sem az istállókban sem az udvar környé- 
kén, ezért is kérte az egyik helybeli javasasszony se- 
gítségét. Egy nagyerejű boszorkányt keresett. Tudta,  
hogy esetében egy magasabb ördöngős tudással bíró 
egyén járhat csak el. Ez abból is látszott, hogy nagyon 
furfangosan rejtette el a rontást. A  helybeliek közül ál-
lítólag senki sem vállalta  annak feloldását. Örzse  néni 
javaslatára – akinek állítólag  volt valami kuruzsló múlt- 
ja – a Kula és Szivác közötti határba mentek, egy Vida ne-
vű nőhöz, és csak később derült ki, hogy az adott személy-
nek ez nem a vezetékneve, hanem a keresztneve volt. A 
koma meg a barátja, aki elkisérte, mert egy boszorkány-hoz 
nem volt ildomos csak úgy egyedül érkezni, be is állított 
a Vida udvarába. Azt mesélte, hogy a reggeli órákban 
érkeztek a helyszínre, és Miska bácsi komája éppen le akart 
szállni a kocsiülésről – ahol, már egyébként is zsibbadni 

AZ ESZMÉLÉS VÉGET NEM ÉRŐ TÖRTÉNETEI (5)
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kezdtek tagjai –, de egyszerre 
furcsa fuvallat járta végig a lipári 
tanya udvarát, és a lovak is fur-
csán kezdtek prüszkölni, a komá-
ja  meg szó szerint hallota a saját 
nevét és a szólítást, hogy menjen 
be. Erre a koma – Pali bácsi szerint 
is – szabályosan remegni kez-
dett, és amikor  még a nevén is 
szólította, hogy Nagy Pista gyere 
be, szabályosan becsurrantott 
maga alá a kocsiülésen, és 
mozdulni sem mert. Aztán a ko-
ma unszolására mégis lemászott 
nagynehezen a kocsiról, és bi-
zonytalan léptekkel elindult a 
tanya bejárata felé. A koma szerint  
látszott, hogy Pista bácsi nem 
csak csurrantott, attól sokkal 
több volt látható a pantalló 
szárán. Benn a Vida boszorkány 
pontosan megmondta neki, 
hogy hová helyezték a rontást, 
és hogy valaki a szomszédok 
közül helyezte el. A koma persze 
azonnal tudta, hogy biztosan az 
Örzse a tettes, és utána azt mesél-
te, a boszorkány elmondása szerint 
pontosan meg is találta a rontást je-
lentő csomagot. Kivitte a határba, 
és állítólag a tehén is egycsapásra 
meggyógyult, nem kellett hozzá 
állatorvos, és a borjú is megma- 
radt. Mégis megfogadta, hogy 
többé a lipári határba el nem 
megy, rontások ügyében meg fő- 
leg nem, inkább pusztuljon el 
az állat. Azt mondta többet nem 
szeretné átélni az olyan  pil-
lanatokat, és az is lehet, hogy a 
lovak, ha megismerik a terepet,  
megbokrosodnak, és még egyszer 
nem is vinnék be arra a tanyára.

 A hátborzonga-
tó történeteket hallva, 
eszünk ágába nem jutott 
a Kaszálót elhagyva 
Lipár felé menni, mert 
arrafelé nekünk egy 
titokzatos ismeretlen 
szabályokkal teli világ 
kezdődött, amely nem 
csak a boszorkányokra 
volt érvényes, hanem 
más halandókra is. 

Jenő bátyám szintén ismert 
boszorkányokat a szent-
tamási határban, ahol éve- 
ken át lakott, és ahol jómagam 
is egy nyári (kéthetes) vakációt 
töltöttem. Azt hittem ott kinn a 
határtalan tanyavilágban majd 
beavat az ilyen boszorkányü-
gyekbe, de nem tette, mondván, 
hogy „nem  szabad az ilyesmi-
vel játszani”, csak akkor kell a 
segítséget kérni, ha valóban gond 
akad. 
 Utána  nyaranta mi is 
találtunk a tanya körül furcsa 
tárgyakat. Egyik alkalommal 
egy bocskortalpat, amelyet a 
Címer tehén órákon át rágott, 
és nem volt hajlandó lemondani 
róla, még itatáskor sem. Mi úgy 
hittük, hogy ez is egyfajta rontás 
volt, ahogyan az is, hogy Károly 
bácsi hamarabb jött ki a földjére.  
Biztosak voltunk benne, hogy az 
csak valami ördöngősség lehet, ha 
valaki megérzi, hogy hamarabb 
kell neki kimenni a földjére, mint 
ahogyan az „normális” lenne. 
Persze rajtakapott bennün-ket a 
legeltetésen, holott semmi kárt 
nem tettünk, legfeljebb annyit, 
hogy végig tapogtunk a fűvel 
elszóródott gabonával benőtt 
ugaron. Aztán találtunk egy igazi 
rontáshoz hasonlító dolgot is, amit  
el is vittük a Szőlőárkon túl-ra, 
de Marika azt mondta, hogy nem 
rontás volt, hanem ő temette a ha-
las konzervdobozba a fészekből 
kiesett kisfecskéket.

Papp Imre
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