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ERDŐTELEPÍTÉS A KISHEGYESI HATÁRBAN
Az idén újabb 30 ezer facsemetét ültettek el a kishegyesi határban—
A tavaly elültetett csemeték 80 – 90 százaléka átvészelte a telet

Az utóbbi néhány évben szinte minden
tavasszal sok facsemetét ültetnek el a kishegyesi
községben. Van is mit pótolni, hisz a község három
településének határa a fák számát illetően még így is
Vajdaság egyik legkopárabb része. Tavaly húszezer
fát ültettek el, az idén tavasszal újabb harmincezer
facsemete került földbe.
– Minden évben pályázunk, és rendszerint
decemberben tudják leszállítani a faiskolák a kért
mennyiséget, így az ültetés mindig tavaszra marad.
A fákat a tartományi környezetvédelmi és
mezőgazdasági titkárságok pályázatain
kaptuk, azzal, hogy nekünk is hozzá kell
járulnunk. Az előző években nagyon
rossz tapasztalatunk volt azzal, hogy
az utak mentén fásítottunk, kiszántották, eltörték, a vadak megrágták,
alig maradt belőlük. Ezért úgy
határoztunk, hogy a fákat azokon
az állami földeken ültetjük el,
amelyeket az eddigi bérbeadások
alkalmával egyetlen egyszer sem
sikerült bérbe adni. Várhatólag
a napokban eljön hozzánk
az
erdészeti
felügyelő,
jegyzőkönyvet
készít
a
befásított területekről, és
azután ennek alapján az
illetékes hatóság erdővé
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is nyilvánítja az adott területet. Most van
folyamatban az említett területek kataszteri
lapjainak előkészítése – hallottuk Csóré Róbert
polgármestertől, aki annak idején, mint az egyik
környezetvédelmi szervezet elnöke, részt vett a
kishegyesi fásítási tervek kidolgozásában.
A területek többsége kisebb, néhány hektáros
parcellákat jelent, amelyek nem keltették fel a
földművesek érdeklődését.
– A legnagyobb terület, mintegy öt és fél hektár
(a Moholi úton van), az autóút mellett levő úgynevezett gödör, ahonnan a földet bányászták
az útépítéshez. Ez mintegy 5,5 hektáros
egybefüggő terület, ahol nemcsak fákat, hanem
nagyon sok bokorfélét is elültettünk. A fák
közül a legtöbb a pusztai szil, az akác és a tölgy, a bokorfélék közül pedig előnyben részesítettük azokat,
amelyeknek termését a madarak szívesen fogyasztják.
Tavaly ugyan többnyire kedvező volt az időjárás,
nem sokat kellett locsolni a kis fákat, s talán ennek is
köszönhető, hogy 80–90 százalékuk életben is maradt.
Legtöbb a vadkár, és sokkal kevesebb az, amelyet
kiszántottak, kitörtek vagy kiégettek (tarlóégetéskor).
A gondozásra azonban figyelmet kell továbbra is
fordítani, ami nemcsak locsolást jelent, hanem a
terület kaszálását is, nehogy a gaz befojtsa a fiatal
fákat – mondta a polgármester.
Továbbra is gond, hogy mi lesz a határban levő
dűlőutak fásításával, hisz úgy tűnik, sziszifuszi
munka: amit nem törnek el, nem szántanak ki,
nem perzselnek fel, azt megrágják a vadak.
A polgármester szerint talán az lesz majd a
megoldás, ha a fákat szétosztják a termelők
között, és ők ültetik el tetszés szerint a
földjeik előtt.
Papp Imre
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BESZÁMOLÓ A KÖZSÉGI INGYENES JOGSEGÉLY
SZOLGÁLATRÓL
Kishegyesen, 2008. június
27-től működik az ingyenes jogtanácsadás, mely a tartományi kormány, a

családtagra eső összeg 6.300,00
dinár
volt.
Amennyiben
a
kérelmező munkanélküli, akkor
a munkaközvetítő bizonylatát
kell,
hogy
mellékelje, amennyiben
nyugdíjas, akkor az utolsó
nyugdíjcsekket;
a családtagok számáról szóló bizonylatot,
amelyet a helyi anyakönyvi

E formai feltételek mellett,
a kérelmező kérvénye jogilag helytálló kell hogy legyen, azaz bírósági
úton véghezvihető. Az elutasító
határozat egyik oka lehet, ha ez
ügyben már előzőleg a kérelmező
alkalmazott más ügyvédet.
A kérvény jogosultságát egy
háromtagú ügyvédekből és jogászból
álló bizottság dönti el, és erről
megfelelő határozatot hoz.

hivatal, illetve a helyi közösség ad
ki;
az adóosztály által kiadott
adóbizonylatot, valamint saját kezűleg aláírt nyilatkozatot, mely
nyomtatványa szintén a községi
ügyfélközpontnál található meg.

Az elmúlt két és fél év alatt,
több mint 300 ügyfél kereste fel
a jogtanácsadási irodát. Ebben az
évben már hatvanketten fordultak
ehhez az irodához, tehát meglehetősen nagy az érdeklődés. Jogképviseletet eddig 39 ügyfél kérelmezett, ebből 35 kérelem pozitívan
lett értékelve. A község évente
1.056.00 eurót fordít e célra,
amely a projektumhoz szükséges
önrészt képezi.

katalóniai ombudsman és Kishegyes
község közös projektuma alapján
indult.
A jogtanácsadást négy topolyai ügyvéd végzi, péntekenként
9,00 órától 13,00 óráig a községháza
14-es számú irodájában.
A jogtanácsadáshoz csak előzetes
telefonos bejelentkezés kell a
730-010-es számra.
Tavaly januártól e projektum
kibővült az ingyenes jogképviselettel
is. Ez alatt, a polgárok bíróság
előtti képviseletét értjük.
Az ingyenes jogképviselethez szükséges dokumentációk:
egy kérelem, mely nyomtatványa a községi ügyfélközpontnál
található;
bizonyíték, hogy a kérelmező vajdasági polgár, melyet a személyi igazolvány fénymásolatával
bizonyít,
bizonylat a jövedelemforrásról, mely összeg változik havi
szinten, mivel a köztársasági
statisztikai hivatal havi összegétől függ. Márciusban egy

Egyetlen esetben nem szükséges
e bizonyítékok melléklete, az pedig
a családon belüli erőszak, melyet
minden formalitás nélkül, azonnali
hatállyal eljárásba vesznek.
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Bíró Anikó
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KISHEGYESI IPARI PARK
Imre, a Tartományi Nagyberuházási Alap igazgatóhelyettese.
Kern szerint nagyon fontosak e térségben az autóutak
mentén kiépülő ipari parkok, ezért a nagyberuházási alap
a horgosi, a szabadkai, a topolyai és a kishegyesi ipari
övezetek kiépítését mintegy 500 ezer dinárral támogatta.
Az igazgatóhelyettes megítélése szerint ugyanis ezeknek az
ipari parkoknak az autóút mentén nagy esélyük van a működésre. Mint elhangzott, a nagyberuházási alap hamarosan
elindítja a vasút modernizálását is, ami ugyanennek a
régiónak teremt újabb lehetőségeket.
A kishegyesi bekötőút és körforgalom az előszámítások szerint 40,5 millió dinárba kerül, ebből maga a
körforgalom a beruházásnak csaknem a felét képezi.

A Kishegyes község területén létesített ipari park
infrastruktúrájába két éve kezdődtek meg a beruházások. A
bekötőút és az egykori nemzetközi úton tervezett körforgalmi
csomópont kialakításáról szóló kivitelezési terv aláírásával
lehetőség nyílik arra, hogy az első beruházó, egy malomipari
vállalat, megkezdheti munkáját, és már az idén felvásárolhatja a búzát saját feldolgozására.
A fentiek azon a sajtótájékoztatón hangzottak
el, amelyet Kishegyesen az önkormányzat, a Tartományi
Nagyberuházási Alap, valamint a Vojput Közvállalat
illetékesei tartottak a napokban kezdődő beruházásról. A
tájékoztatón jelen volt Csóré Róbert polgármester és Kern

A Kelebia Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
„INTERREG III/A. Magyarország-Szerbia és Montenegró
Határon Átnyúló Együttműködési Program 2004-2006„ keretében beadott
HUROSCG/06/02 számú pályázata alapján

HIRDETMÉNYT
tesz közzé.
Ezen hirdetményben a község központjában felépült közel bruttó 500 m2 alapterületű parkolóval ellátott
impozáns épületünkben, a Magyar-Szerb Agrárkereskedelmi és Szolgáltató Központban Észak-Bácska és Vajdaság
területéről szerbiai gazdálkodók és vállalkozók számára lehetőséget kívánunk biztosítani termelői találkozók, regionális
termékbemutatók, szakvásárok és konferenciák szervezésére. Lehetőség van továbbá irodák állandó bérletére is.
A hosszútávú együttműködés reményében, és partneri kapcsolatok erősítése érdekében várjuk jelentkezésüket.

Elérhetőségeink: Tel: 003677/454-201, Fax:003677/454-249
E-mail: kelebiahiv@t-online.hu
Postacím: 6423 Kelebia, Ady Endre utca 114.
Magyarország
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KONTÉNEREK A TEMETŐK KÖRÜL
Gyakori eset volt a kishegyesi temetőkben,
hogy az emberek alkalmi szemétdombokat alakítottak
ki, nem a legmegfelelőbb helyre gyűjtve össze az
elszáradt csokrokat, koszorúkat, a kiégett lámpákat.
A probléma megoldódott. Áprilisban ugyanis négy
konténert helyeztek el a Keleti temető melletti Csendes
utcában, és további hármat teszneki ki a Nyugati
temetőbe. Itt azonban előbb a több helyütt összegyűlt
szemetet kellett elszállítani. A polgárok számára így
lehetőség nyílik, hogy a szemetet az arra kijelölt helyre
dobják, ne pedig oda, ahol esetleg mások érzelmeit
sérti. A Keleti temetőben minden fő útvonal végén
van egy konténer, s ha a Nyugati temetőben a tervezett
három konténer nem lesz elegendő, még egy újabbat
is elhelyeznek.
Papp Imre

LECSAPOLJÁK A BELVIZET

A kishegyesi Kaszáló határrészben mintegy hatvan hektárnyi területen okozott
gondokat a belvíz
A kishegyesi községben a
szomszédos Szenttamáshoz, vagy
Verbászhoz képest sokkal kevesebb
gondot okozott a határban megjelenő
belvíz, ennek ellenére itt is akadt több
hektár, amely a folyamatos esőzés,
valamint a hóolvadás következtében víz alá került, és
nem volt hová levezetni a megrekedt vizet. Az egyik
kritikus határrész a kishegyesi Kaszáló, ahol mintegy
60 hektár szántóföld került víz alá. Az önkormányzat
az állami földek bérletéből egy meghatározott részt
ennek a gondnak a megoldására fordított.
A munkálatok március 28-án kezdődtek.
– A Velker tanya környékén hozzávetőlegesen
másfél kilométernyi árkot ástunk vagy tisztítottunk
ki, hogy megoldódjon az ottani belvíz kérdése, amely
magántulajdonban levő földeket és állami földeket
egyaránt érintett. A tavalyi őszi esőzés óta és a tavaszi
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hóolvadást követően ezen a határrészen mintegy
hatvan hektár megművelése vált kérdésessé, s ezt
szeretnénk megoldani. Legalább 20–30 centiméter
víz állhat a földeken, de egy része már le is folyt a
Krivaján, a felújított árkokon keresztül. A területek
egy részén korábban voltak vízelvezető árkok, csak
betemetődtek. Ezeket fel kellett újítani, de van olyan
terület is, ahol csak új árok létesítésével tudtuk
megoldani a problémát – mondta a munkálatokkal
kapcsolatban Csóré Róbert kishegyesi polgármester.
A munkálatok mintegy tíz napot vettek igénybe. 		
A munka azonban nem csak egyszerű árokásást és felújítást jelentett, a dűlőutat is több helyütt át
kellett vágni a megfelelő elvezetés miatt, ami azt jelentette, hogy áteresztő csöveket kellett lerakni az utak
alá. Ezeket a gyűrűket is az önkormányzat állta.
pi
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AZ ÖNKÉNTESSÉG EREJE

Az önkéntesség ereje, vagy
inkább szépsége? Hogyan is fogalmazhatnám meg ezen kérdésem,
amely ténykedéseim ideje alatt számtalanszor felmerült bennem…
Mi vezérelhette azt a tizenöt
fiatalt, aki ingyen és bérmentve,
önként jelentkezett a feladatra,

hogy segítsen szebbé tenni
mindannyiunk környezetét, falunk egyik szembetűnő pontját,
a templomparkot… Gyakran érkezik panasz a rongálásokra, a
fiatalok túlkapásaira. De álljunk
csak meg egy szóra. Nézzünk
szét, vegyük észre azokat, akik
pró-bálnak
tetteikkel
példát
mutatni másoknak. Példát arra,
hogy közös összefogással, a falu
elöljáróinak támogatását élvezve,
rövid idő alatt látványos dolgokat
lehet elérni, mindezt jókedvvel
fűszerezve. Építeni, szebbé tenni
s eközben jól érezni magunkat?!
Mindez nagy szavaknak hangzik,
de aki ott volt, aki részesévé
vált a történetnek, ezt mondaná:
„Élveztem és örü-lök annak, ha
később gyerekemet, vagy unokámat
sétára invitálva, egy vasárnap délelőtt
megállván a falu központjában büszkén
mesélhetem, édesapátok/édesanyátok
egykoron, az akkor még kicsiny
facsemetét, nektek is ültette”. Számos
járókelő a piaci napokon pesszimista
gondolatait próbálta fejünkbe ültetni:

„Minek ezek a bokrok, úgy is kitépik
őket?!” Hiszem, hogy számos olvasó
is felteszi ezt a kérdést magának.
Válaszunk csak annyi, ha azt mesélnék tovább szomszédjaiknak, barátaiknak, testvérüknek, rokonaiknak,
hogy „Láttátok ezeket a fiatalokat,
milyen odaadással dolgoztak a
központban? Nekünk is kellene
tenni valami hasonlót!” Ez esetben
mindez talán másképpen lenne, főleg ha megszűnnének a pesszimista
gondolatok, minden együttműködés,
minden munka más értelmet kapna,
ahogy azoknál a fiataloknál is,
akik részesei voltak az önkéntes
munkaakciónak.
Köszönet nekik!
A munkaakció önkéntesei:
Linka Miklós, Kovács Károly,
Zabos Tibor, ifj. Juhász Bálint,
Hegyi István, Szabó János, Tóth
Andor, Sándor István, Tóth Árpád,
Loncsárevity Szebasztián, Mészáros
Martin, Kókai Zsolt, Dejan Bulatović,
Bartus Bella, Utasi Leila, Tóth Betti.
S. I.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS KISHEGYESHEZ
Az Etnikai jelenségek Kishegyesen – Fejezetek a
település társadalomnéprajzához című kötet igazi használati
utasítás Kishegyeshez. Nagyon mély üzenetet hordoz, mégpedig azt, hogy a község egykori lakosai mindig a lelkükben
hordozták a megbékélés szándékát. Szívbemarkoló, ahogyan
a helybeliek a gyűjtőtáborokba zárt németekhez viszonyultak.
Sokak számára a falunak ez a dimenziója teljesen ismeretlen.
A megbékélésről manapság sokat beszélnek, de modelljének
hordozói leginkább Szőke Anna adatközlői, akik kiegyenlítik
azt a megbocsátással.
A fentieket dr. Papp Árpád mondta március 22én este dr. Szőke Anna legújabb könyvének bemutatóján,
amelyet a kishegyesi falunap keretében ejtettek meg. A szerző
munkájáról elmondta, hogy foglalkozik benne a kishegyesi
zsidóság, a németek, a tótok, a romák és a legújabb kori szerb
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betelepülésekkel is. Mint mondta, szép volt a kötetet készíteni, kutatva a jelen és a múlt közötti, gyakran hajszálvékony
kapcsolatokat. Arra a kérdésre válaszolva, hogy hogyan
alakulnak ezek a dolgok a globalizáció hatására, dr. Szőke
Anna elmondta, hogy ezekről a kérdésekről a fiatalokkal
együtt kell majd beszélgetni, nélkülük ezt a kérdést nem
lehet megoldani. Az a gyakorlat talán mégis útmutató lehet,
amit az ősök alkalmaztak évszázadokon át, vagyis, hogy
a különböző etnikumok ugyan tisztelték egymást, de nem
keveredtek, megtartották a távolságot, mindenki megőrizte a
maga sajátosságait. Nem lenne jó, ha a nemzetiségek összekeverednének, mert az vagy az egyiknek vagy a másiknak
a beolvadását jelentené. A könyvbemutatón Raffai Ágnes
olvasott fel részleteket a könyvből. A kötet megvásárolható a
kishegyesi könyvtárban.
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MÁSODSZOR IS KÉT KERÉKEN A KÖZSÉGEN ÁT
Föld napja Kishegyesen, avagy fedezzük fel környezetünk búját –
baját, szépségét, örömét

A Kishegyesi Ifjúsági Iroda, valamint az Eco Enjoy
Polgárok Egyesülete immáron második éve szervezte
meg községünkben a Föld napi programsorozatot. Az
elmúlt évben a „Két keréken a községen át” elnevezésű
kerékpártúra volt az esemény csúcspontja, idén azonban
a szervezők szélesebb kínálattal várták az érdeklődő
fiatalokat és idősebbeket.
Céljuk az volt, hogy mindenkihez elérjenek, illetve a környezettudatos gondolkodás – hacsak két hétre is
– mindenkiben tudatosuljon. Ezen cél elérése érdekében
írtuk ki fotópályázatunkat. Községünk összes Facebook
felhasználója számára elérhető volt az internetes fotóalbum. A pályázati kiírás egyszerű: járjunk falvainkban nyitott szemmel, legyen nálunk egy fényképezésre alkalmas
eszköz, amivel megörökíthetünk szépet vagy csúnyát,
olyant, aminek örülünk, vagy éppen elszomorít, amit senki
nem vett észre előttünk, vagy senki nem tette már közzé
valahol. Fényképet arról, hogy nekünk, polgároknak, fiataloknak, mi az, ami szemet szúr, pozitív vagy negatív
értelemben. Lassan, de biztosan érkeztek is a képek, egészen április 28-ig, amikor lezártuk a szavazást, azaz véget
ért a „lájkolás” :). A több mint 50 beérkezett kép közül,
Csernik Tünde alkotása bizonyult a legnépszerűbbnek.
Gratulálunk a nyertesnek!
Programsorozatunk tovább folytatódott, ezúttal
a Földről, élőhelyünkről, de egy előadás keretén belül a
madarakról, azok élőhelyéről, megóvásáról, fontosságáról
is hallhattunk Flégó Péter és kollégái prezentációjában,
valamint, Ébresztő filmet is láthattunk a világ egy másik
oldaláról. A dokumentumfilm levetítése után, társadalmunk jelen problémáit elemeztük.
Ezen felül megtartottuk a II. Két keréken a községen át elnevezésű kerékpártúrát, vagyis ennek csak egy
töredékét, hiszen az égiek nem csak majáliskor, de még
a Föld napján is ellenünk dolgoztak. A szemerkélő eső
eredménye, a teljes bácsfeketehegyi szakasz eltörlése,
ugyanis az ottani jelentkezők, az utolsó pillanatokban
visszamondták a részvételt. Kishegyesről mindezek ellenére
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20 fiatal vágott neki a túrának. Utunk során megnéztük
idén is a Pecze kastély romjait, ifj. Juhász Bálint tolmácsolásában röpke történelemleckét kaphattunk a Nyugati
temetőben lévő 1848-as emlékműről, meghallgathattuk
a Fekete híd legendáját. Kanyargós utakon, meredek lejtőkön továbbhaladva végül megpihenhettünk a Velker
tónál, ezt követően pedig elfogyaszthattuk jól megérdemelt
sült szalonnánkat a Dombos Fest helyszínén. Eső ide,
zivatar oda, aki eljött az nem zavartatta magát, és élvezte
a kiruccanás minden percét, így már most elmondhatjuk,
lesz folytatás.

Remélem, idővel, minden fiatal fejébe sikerül elültetnünk
környezetünk tudatos megóvásának magvait. Minden-ki
tehet valamit falvainkért, ha csak utcán, esti séta közepette, a járdaszélén heverő műanyagpalackot elviszi a legközelebbi szemetesig, vagy csupán a burekos papírunkat
dobjuk minden egyes alkalommal a hulladéktárolóba, már
akkor is sokat tettünk utcáink, falvaink tisztasága érdekében.
Földünk a miénk, ahogy környezetünk is. Jövőnk és élőhelyünk összképe az ott élők szorgalmának vagy éppen
lustaságának eredménye, legyünk hát körültekintőek,
mérlegeljük tetteinket és vigyázzunk környezetünkre!
Sándor István
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DIÓFÁK
Tavasz van. Az ég kékje, a fű zöldje, a virágzó fák, a
madarak csicsergése – a természet megújulása – az, ami erőt
ad nekünk is az újrakezdéshez. Különösen nagy szükségünk
van most erre, ezekben a válságos időkben. Elvégezzük a
tavaszi nagytakarítást, lomtalanítást, megmetszük a fákat,
kivágjuk az elöregedetteket, újakat telepítve helyükbe.
Rendbe rakjuk a házunk környékét, mert a falusi ember akkor
érzi jól magát otthonában, ha rend van a portáján. Nálunk is
megszületett a döntés, kivágatjuk a diófákat, örökzöldeket
telepítünk helyükbe. Az utóbbi években az őszi lombhullás, a
nagymennyiségű avar eltakarítása mind több gondot okozott.
Idősödő korba lépve az ember megpróbál egyszerűsíteni
élete körülményein.
Az egyik verőfényes szombati napon aztán megérkeztek a favágók a motorfűrésszel, szemrevételezték a hatalmas fákat, megbeszélték, hogy majd kötéllel kibiztosítják a
leomló ágakat, nehogy kárt tegyenek valamiben. Folytak
a favágás előkészületei, én közben bementem a biztonság
kedvéért leereszteni a rólókat.
Sohasem szerettem a disznóvágásokat, de nem csak
a nehéz zsírszag miatt. Gyermekkoromban is elbújtam, hogy
ne lássam a disznó leölését, a fülem is befogtam, hogy ne
halljam a visítását. Az ember dédelgeti a kis jószágot, kedvez
neki, vigyáz rá és mire fölneveli a szívéhez nől.
Még a szobában voltam amikor felzúgott a motorfűrész, összerezzentem, nyomasztó érzés kerített hatalmába,
elszorult a torkom. Ismerős volt ez az érzés, a gyermekkorom

disznóvágásait juttatta eszembe. Döbbenten álltam, harminc
éves diófáinkra mondtuk ki a halálos ítéletet. Fiatal házasokként telepítettük a magunk nevelte facsemetéket, majd
éveken át gondoztuk, szárazságban öntözgettük, támasztékkal
védtük az időjárás viszonttagságaitól, amíg megerősödtek.
Fiaink is ezeken a fákon tanultak fára mászni, miután pedig
kinőttek belőle, jöttek az utcabeli és környékbeli gyerekek.
A terebélyesre cseperedett diófáink házunk ékességeivé válltak, nyaranta a hatalmas lombjuk nyújtott hűvöst számunkra,
viharban oltalmazóan védték házunkat, télen a rőzséjük melett
melegedtünk, nem is szólva a bőséges diótermésről, amivel
elátták az egész családot. Gyakran perlekedtünk az élelmes
diószedőkkel, hogy jöjjenek már el egyszer akkor is, amikor
a lehulló falavelet kell eltakarítani, ez azonban csak afféle
magunkcsinálta bosszúság volt, hiszen bőven jutott a dióból
nekünk is, nekik is. Mégis elérkezett az idő, hogy megválljunk
tőlük.
A favágók rendben elvégezték a munkát, a járókelők
meg is jegyezték: - Na ti megoldottátok télire a tüzelőt! Keserű
szájízzel nyugtáztuk, hiszen a fiatal korunk, és a közös életünk
egy szép és minden bizonnyal nagyobb szakasza tünt el velük,
mindörökre.
A kivágott fák gyökeréből napokig nagymennyiségű
víz szivárgott. Könnyezett a fa, mi pedig befelé magunkba.
Észrevétlenül váltak életünk részeseivé, maradandó űrt
hagyva maguk után, szolgálva minket holtuk után is majd,
mégegyszer, utoljára.

A CSALÁDBARÁT TÁRSADALOMÉRT
Nemrég ünnepelte fennállásának tizedik évfordulóját a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége.
Az ez alkalomból megtartott ünnepségen a VANCSESZ
képviseletében részt vett Kerepes Árpád, a Kishegyesi
Nagycsaládosok Egyesületének (KINCSE) elnöke is.
– A vajdasági szervezet 2002 óta tagja a Kárpátmedencei szövetségnek, s azóta rendszeresen tartjuk a
kapcsolatot. Négy vajdasági tagja van a szövetség közgyűlésének. Az ünnepi ülés legfontosabb üzenete: a szervezetek
mindenütt szálljanak síkra azért, hogy családbarát társadalom
jöjjön létre. Magyarország az EU soros elnöklőjeként elérte,
hogy a következő két elnöklő is előtérbe helyezze a családbarát társadalom kialakítását. A kedvezőtlen demográfiai
helyzetkép ugyanis az egész kontinensen gondokat okoz, s erre az európai családszervezetek főtitkára hívta fel a figyelmet.
Nem kell hangsúlyozni, hogy ez nálunk még nagyobb gond,
vagyis van mit tennünk azért, hogy az egész közösség felé
közvetítsük a családi értékeket – mondta Kerepes Árpád.
A kishegyesi szervezet az idén több megmozdulást
is szervez, valamint jó néhány találkozón és tanácskozáson
részt kíván venni.
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– Május 27-re terveznek Újvidéken egy nagyszabású tanácskozást, amelyen a közép- és dél-európai családtámogatási rendszerekről lesz szó. Meggyőződésem, hogy
ezen a konferencián sok érdekes megoldásról hallunk majd.
A legutóbbi feladatunk most a húsvéti előkészület volt: az
idén is szervezünk tojásfestést, anyák napján pedig kézműves foglalkozást. A VANCSESZ-szel és más nemzetközi
szervezetekkel közösen júniusban szeretnénk nálunk megszervezni az ikrek nemzetközi találkozóját. Július folyamán
tervezünk a gyerekek számára egy túlélő tábort, a Dombos
Fest keretében pedig, mivel az egyik hétvége évek óta a
családokról szól, ezúttal palacsintasütő versenyt hirdetünk.
Régi ötletünk, hogy alakítani kellene egy színjátszó csapatot,
és úgy látszik, erre most lesz lehetőségünk – hallottuk a
KINCSE elnökétől.
Az egyesület tagjai kisebb-nagyobb csapatokkal
részt vesznek a környező községek rendezvényein is. Tervezik például, hogy részt vesznek az adai nagycsaládosok
nemzetközi találkozóján, július végén, és szeretnének egy
fiatal csapatot küldeni a zánkai táborozásra is.
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IGAZOLTA LÉTJOGOSULTSÁGÁT
Egy éve jogsegélyen kívül indokolt esetben jogi képviseletet is adnak—Az emberek tudnak a szolgálatról és igénylik a szolgáltatást
A szolgálat, mint Bíró Anikó, a kishegyesi koordinátor elmondta, 2008 júliusában kezdte meg a munkát és az
eddigiek során több mint kétszázötven esetben adtak tanácsot,
és tavaly óta, ha az érdekelt eleget tesz a feltételeknek, jogi
képviseletet is vállalnak.
– Minden vajdasági községnek felkínáltuk a
lehetőséget és 19 községben hajlandóságot is mutattak a jogsegélyszolgálat megszervezésére. Az akció, mint ismeretes,
2008-ban a spanyolországi katalán ombudsman intézménye
és a tartományi kormány együttműködésében indult, s a
szerződést tavaly decemberben ismét meghosszabbítottuk.
Tartományi szinten több ezer ügyfelünk volt, és csaknem
ezerre tehető azoknak a száma, akik jogi képviseletben is
részesülnek.
A kishegyesi szolgálat egyik ügyvédje a topolyai
Aleksandar Karabasil, aki a kishegyesi ügyekről elmondta,
hogy többségük családjogi jellegű.
– Legtöbben családjogi kérdésekkel fordulnak
hozzánk, sokan öröklési kérdésekben. Erre szerintem mindenütt van példa. Természetesen vannak munkajogi kérdések és sok esetben a nyugdíjjogosultság témájában kérdeznek

bennünket. Nem minden eset való bírósági eljárásra, gyakran elegendő, ha az ügyfelet a megfelelő szervhez irányítjuk,
ahol megvalósíthatja jogait. Tény azonban, hogy az esetek
többsége, vagy legalább a fele a bíróságokra kerül. Vannak
viszont olyanok is, akik tudják, hogy egy-egy esetben
nincs már semmilyen lehetőségük, de hallani akarják a mi
álláspontunkat is – mondta Aleksandar Karabasil.
Vass Tibor kishegyesi lakos idén vette igénybe a
jogsegélyszolgálat szolgáltatását.
– Az ember nem tudhat mindent, a bonyolult esetekben szakértő, külső segítség nélkül el is veszhet a jogi
labirintusban. Fontosnak tartom azért is a szolgálatot, hogy
a hátrányos anyagi helyzetben levők is érvényesíthetik jogaikat, vagy legalább tisztábban láthatják, mire van esélyük és
hová kell fordulniuk. Nekem munkajogi perem van a volt
cégemmel, és azt tapasztaltam, az ügyvédeknek rengeteg
munkájuk miatt nincs is idejük ügyfeleikkel kommunikálni.
Itt ezt megteszik, és nem kell rá várakozni heteken keresztül –
mondja Vass Tibor.
A szolgálat Kishegyesen minden pénteken kilenc és
délután egy óra között fogadja az ügyfeleket.

ÚJ KOREOGRÁFIÁVAL A GYÖNGYÖSBOKRÉTÁRA
Széki táncokkal bővíti repertoárját a kishegyesi Rizgetős tánceggyüttes

Széki táncokat tanultak Kádár Ignác és Nagypál
Anett vezetésével áprilisban a Petőfi Sándor Művelődési
Egyesület Rizgetős tánccsoportjának tagjai. Az új koreográfiát, mint Linka B. Gabriella az egyesület elnöke
elmondta, a Gyöngyösbokrétára készítették. Nyolc rend viseletet is vásároltak hozzá. Mindez kétezer eurójába került az
egyesületnek. A széki viseletek és táncok sajátosságairól
Nagypál Anettel beszélgettünk.
– Szék, a Mezőség egy igencsak elzárt része, s a
viselet a jelek szerint a tatárjárás óta ilyen. A hagyomány
szerint ugyanis a lányok és az asszonyok azóta viselnek fekete
fejkendőt. A nők viselete blúzos, mellényes, a virágok száma
pedig a családi állapotot jelzi, azaz, hogy férjezett, eljegyzett
vagy hajadon az illető. A tánc is szigorú rend szerint zajlik.
Széki lassúval kezdenek, amelyet inkább énekelnek. Utána
a férfiaknak van egy sűrű és egy ritka tempójuk, de a tánc
túlnyomó része páros. Fontos megjegyezni, hogy ezen a
vidéken ugyanolyan szerepet kap az ének is, mint maga a tánc
– mondta Nagypál Anett.
Mint Linka B. Gabriellától megtudtuk, a széki
koreográfiát ugyan a Gyöngyösbokrétára és a Minősítőre
készítették, de a hegyesieknek is lesz alkalmuk látni
a Rizgetős legújabb táncát.
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Iskolahírek
•

Községi történelem verseny – március 19.

•

Amikor a tücsök ciripel – vonóstalálkozó, március 19.
Dudás Virág Ervin
1. díj

•

Kovács Levente
Bojko Andrej
Tóth Zalán

1. hely
2. hely
3. hely

Március 30-án a TBC-ről hallgattak előadást a 7.
osztályosok.

•

Április 1-én fordított napot tartottunk.

•

Körzeti matematika verseny – április 9.

•

Szavalóverseny – Bácsfeketehegy, április 9.

•

Zongoraverseny – Lazarevac

Trombitás Zalán
Tóth Péter

Vásárhelyi Viktória

3. hely
3. hely

különdíjas

Toldi Emese		
1. hely
Németh Emil		
1. hely
Vojter Noémi		
1. hely
Péter Fanni		
1. hely
Hatkezes: Toldi Blanka, Péter Fanni, Trombitás
Orsolya				
1. hely

•

•

Községközi aszalitenisz verseny:
Kincses Anita
Bíró Zsófia
Horváth Árpád
Kovács Levente

3. hely
4. hely
2. hely
3. hely

Körzeti magyar verseny – április 16.

•

„Örökségünk Rákóczi” történelem
(8 forduló+döntő) – Isaszeg

Tóth Zalán
Burik Evelyna

1. hely
2. hely

Iđušani
Rácz Kurucok

Nemzetközi hegedű verseny – Románia

•

Körzeti atlétika verseny – Szabadka

•

Zeneiskolák
köztársasági
Knjaževac, május 11.

Dudás V. Ervin - dicséret

100 m: Harnus Albert – 3. hely
300 m.: Papp Szebasztián – 1. hely
Távolugrás:
Dudás Dániel – 1. hely
Kovács Réka – 1. hely
Fodor Mónika – 3. hely
Magasugrás:
Hajagos Tamás – 4. hely
800 m: Mészáros Tamás – 4. hely
4x100m váltó: 2. hely ( Hajagos Tamás, Dudás
Dániel, Pál László, Papp Szebasztián)
Súlylökés: Katona Nóra 1. hely
Fiúcsapat – csapatverseny 1. hely
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fesztiválja

–

Dudás Virág Ervin		
1. díj
Hatkezes: Toldi Blanka, Péter Fanni, Trombitás
Orsolya					
2. hely

Előadói

Dudás Virág Ervin
Csőke Noémi
Csőke Márk

2. hely

verseny

2. hely
4. hely

•

XIX. Hangszeres
Verseny

Nemzetközi vonós verseny – Niš, április 18.
Dudás Virág Ervin

•

és

Képzőművészeti
1. díj
1. díj
1. díj
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EGY ELFELEJTETT ISKOLATÍPUS
A kishegyesi szaktanítós gazdasági iskola története

Kézi munkaerőül egy állandó férfi s egy állandó
nőcseléd tartatnék. A férficseléd az állatok gondozásánál, takarmányozásánál és a külső munkáknál lenne elfoglalva; a
nőcseléd a tehenek fejésénél, apróbb állatok gondozásánál alkalmaztatnék, és ellátná a kertben felmerülő munkákat.
A kertben fősúly a zöldség-, gyümölcs- és szőlőművelésre fektettetnék, ezen kívül esetleg füzes is helyet találna.
A méhészet és selymészet minden esetben felvétetnék.
Az épületek közül szükség volna főépületre, melyben
a tanító lakása, egy tanterem és munkaterem foglalna helyet.
A gazdasági épületben egy cselédlakáson kívül 4 számos és megfelelő növendékállatra istálló, egy kis takarmányos,
kis magtár, gép- és eszközkamara találna helyet.
Az épület végében 2 koczára ól, végül szekérszín (2,
esetleg 3 kocsira) tyúkól és méhez volna még szükséges; ezek
fából, a fentiek téglaalapon vályogból.
Ezen alapon a költségek következőképen alakulnának:
Épületekre: 13.000 korona
Állatok beszerzésére (3 db tehén, 1 db ló, 2 db kocza,
baromfi és méhcsaládok) 1.500 korona.
Földmívelési, magtári, takarmányozási, kerti eszközök
és gépek beszerzésére 2.000 korona, s végül taneszközökre és a
gazdaság első évi forgótőkéjére 1.500 korona.
Ezen számítás szerint egy 20 kat. holdas gazdasággal bíró ismétlőiskola első évi üzemköltsége mintegy 18.000
korona költséget igényel.
Az építést házilag végezve a költségek jelentékenyen
csökkenhetnek.
Felhívom Czímedet, hogy ezen üzemtervezetet a
megyei gazdasági egyesület véleményének kikérésével közölje
az illető községgel.
Megjegyzem, hogy e gazdasági ismétlőiskolának
annak idején való megnyíltával a földmívelésügyi m. kir. miniszter urat fel fogom kérni, hogy a részletes üzemtervet a
költségvetést kiküldendő szakközege által készítesse el.”
Bács-Bodrog vármegye közigazgatási bizottsága 1901. június
hó 8-án 2761 szám alatt.
Kishegyes községben szervezendő külön szaktanítós
gazdasági ismétlőiskola tárgyában újabb feliratot küld a Vallásés Közoktatásügyi Minisztériumnak. Ez a dokumentum felelet
a miniszter 1901. január 16-án 395 sz. a. kelt rendeletére.
Vojnits főispán válaszában a Kishegyes községben szervezendő külön szaktanítós gazdasági ismétlőiskola tárgyában a
következőket bátorkodik „mély tisztelettel előterjeszteni”. A
vármegyei közigazgatás közölte a miniszter 1900. szeptember
hó 19-én 62561 sz. a. kelt rendeletét a vármegyei gazdasági
egyesülettel, egyben annak véleményét is kikérte a tárggyal
kapcsolatban. A felkért egyesület „abbeli véleményének adott
kifejezést, hogy a szóban levő község az abban a rendeletben
foglalt követelményeknek megfelelni képtelen.” A királyi
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tanfelügyelőnek mindamellett sikerült a nehézségeket leküzdeni, és Kishegyes község képviselő-testülete 1901. április hó
24-én annak személyes jelenlétében 29. sz. a. minden reményen
felül oly értelmű határozatot hozott, hogy a már korábban
megajánlott 20 katasztrális holdnyi szántóföldön az összes
kívánatos épületeket a község saját költségen házilag felállítja,
s azok karbantartásáról állandóan gondoskodik, a gazdasághoz
szükséges állatokat beszerzi. A hivatkozott miniszteri rendeletben kikötött 1500 forint forgótőke helyett azonban, csak a
már előzőleg megajánlott 600 koronát szolgáltatja ki, egyben
oly kérelemmel fordul a miniszterhez, hogy a község szorult
anyagi viszonyaira való tekintetből az iskola részére szükséges
gépeket, a gazdasági eszközöket ajándékképpen engedélyezze.
Miután pedig a tanító részére a község lakást épít, a lakbérre
előirányozott 300 korona összeget a község pénztárába utaltassa
át; a tanítókat a lakosság vallási számarányának megfelelően
nevezze ki, és végül a részletes üzemtervet és költségvetést
szakközege által „elkészítetni kegyeskednék”. A Vallás- és
Közoktatásügyi Minisztérium e kérdésben illetékeséhez küldött
feliratban a főispán a fentieket nyomatékosítja a megyei közigazgatási bizottság kérelmével, hogy a csatolt határozatban
foglaltak szerint Kishegyes község képviselő-testülete a
szervezendő gazdasági ismétlő iskola létesítéséhez szükséges
kikötött feltételeknek legnagyobb részben megfelelt, de tekintettel arra, hogy a község szorult anyagi viszonyainál fogva
nagyobb áldozatokra tényleg képtelen „mély tisztelettel kérjük
Nagyméltóságodat, hogy a község határozatában foglaltakat
kegyesen elfogadni s a kívánt felszerelési tárgyak díjtalan kiszolgáltatása iránt a Nagyméltóságú m. kir. földmívelésügyi
miniszter Urat megkeresni méltóztassék. „Időközben Vallás- és
Közoktatásügyi Minisztériumot 1901. április 1-jén megkereste
Wlassics Gyula közoktatásügyi miniszter, adjon ajánlatott a
kishegyesi gazdasági ismétlőiskolába kinevezendő gazdasági
szaktanítóra. A felkért cím augusztus 27-én meg is tette ajánlatát:
„Alexy Pál, a szabadkai földmíves iskolát végzett ösztöndíjas
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néptanítónak bizonyítványát oly tiszteletteljes kéréssel van
szerencsém Nagyméltóságodnak idezártan megküldeni, hogy
nevezettnek alkalmaztatása iránt intézkedni méltóztassék.”
Bács-Bodrog vármegye közigazgatási bizottságának
a kishegyesi szaktanítós gazdasági ismétlő iskola szervezésére vonatkozó 2761. számú beadványa 1901. június 18-án
érkezett a Közoktatásügyi Minisztériumba. A beadvány tárgya
eleve megindokolja az iskola szervezésének indokoltságát:
„Kishegyes Község (5559 lélekkel, köztük 5108 római kath.
vallású) egy szervezendő külön szaktanítós gazdasági ismétlő
iskola céljaira ad 20 hold földet, épít 1 tantermet, 1 tanítólakást,
1 munkatermet, 4 hámos és megfelelő növendék marhára
istállót, kistakarmány magtárral, gépkamarával, kocsiszínnel,
ólakkal, méhessel; 3 darab tehenet, 1 lovat, 2 koczát, baromfi- és
méhes családot szerez be.
Eképp a szervezés kimondható és a tanító állás az
1902. évi január hó 1-től kezdődőleg betölthető volna.
Ezen állásra az ügyosztály a földmívelésügyi miniszter által ajánlott Alexy Pál kitűnő képesítésű kétéves, földmíves iskolai tanfolyamot végzett tanító kinevezését hozza
tisztelettel javaslatba. Nevezett róm. kath. vallású. Ennek
megjegyzése: „A szaktanító illetményeire fedezet van.”
A fentiek alapján a miniszter 1901. október 21-én
rendeletet hozott az iskola szervezéséről: „Kis Hegyesen
elfogadva a község képviselő-testületének folyó évi április hó
24-én 29/1901 k. gy. szám alatt hozott határozatában egy községi jellegű külön szaktanítós gazdasági ismétlő iskola
szervezéséhez kikötött hozzájárulásokat az ez alapon szervezendő szaktanítós gazdasági ismétlő iskolához ezennel rendszeresített gazdasági szaktanítói állásra Alexy Pál kétéves
földmíves iskolai tanfolyamot végzett okleveles tanítót évi
egyezerkettőszáz (1200) korona fizetésből, a község által
adandó természetbeni lakásból álló illetményekkel rendes
szaktanítóvá kinevezem.
Nevezett tanító köteles a gazdasági ismétlő iskolában az 1896. évi 60.764. sz. alatt kelt rendelettel kiadott
szervezet és tanterv szerint a gazdasági elméleti és gyakorlati
oktatást legalább heti 30 órában ellátni, köteles a községtől a
gazdasági ismétlő iskola gyakorlati oktatása céljaira átengedett
egész területet tervszerűen és okszerűen művelni, és a helyi
gazdasági érdekekben a m. kir. földmívelésügyi miniszter
úrtól nyert megbízásokat és utasításokat pontosan teljesíteni,
végül a község lakosainak gazdasági ügyekben tanácsot és
útbaigazítást adni.
Köteles a község a folyó év április hó 24-én 29. kgy.
sz. alatt hozott és törvényhatósági jóváhagyással ellátandó határozata értelmében a szükséges épületekkel ellátni, amelyeket
múlt év szeptember hó 19-én 62561 sz. alatt kelt rendeletemben felsorolvák, továbbá a szükséges mellékhelyiségeket
felépíteni és a 20 kth hold területű gazdaság üzemeltetéséhez
szükséges mindennemű eszközzel és felszerelvénnyel állandóan ellátni azt. A főépületben előállítandó természetben
való tanítólakáshoz hozzájárulásképpen a tanítói lakbért, évi
háromszáz (300) koronát, a község részére fogom azon időtől
kezdve kiutalványozni, mely időtől fogva a szaktanító állását,

illetőleg természetben való lakását elfoglalta.
Megjegyzem még, hogy a gazdasági ismétlő iskola
egész gyakorlati területének üzemterve, a fent érintett 1900.
évi 62561 sz. a. kelt rendeletemben foglaltak figyelembe vétele
mellett azonnal elkészítendő, és jóváhagyás végett ide 30 nap
alatt bemutatandó lesz.
A gazdasági ismétlő iskola gyakorlati területének
tiszta jövedelméből 20 százaléka a gazdasági szaktanítót, 80
százaléka pedig a gazdasági ismétlő iskola gyakorlati céljaira
a községet fogja megilletni. „Az iskola megnyitásáról szóló
rendeletét megküldte a földművelésügyi miniszternek is,
egyben felkérte, jelölje ki és utasítsa szakközegét ezen iskola
ügyének ellenőrzésére, hogy az intézet működését irányítsa,
a szaktanítót működésében támogassa, és neki az esetleg
szükséges útmutatásokat adja meg. Ennek a feladatnak az
ellátásával, ellenőrzésével a miniszter Árványi Lajost a
szabadkai „földmíves iskola” igazgatóját bízta meg.
A közoktatásügyi miniszter értesítette Alexy Pál,
két éves földmíves iskolai tanfolyamot végzett okleveles
tanítót, hogy a Kishegyes községi külön szaktanítós gazdasági
ismétlő iskolához évi egyezerkétszáz (1200) korona fizetés,
természetben lakásból álló illetményekkel rendes gazdasági
szaktanítóvá kinevezte oly kötelezettséggel, hogy amennyiben
még meg nem történt volna, 1901. harmadik negyedévében az
országos tanítói nyugdíjintézet tagjai sorába lépjen be. Egyben
felhívta figyelmét, a hivatali eskü letétele céljából Bács-Bodrog
vármegye királyi tanfelügyelőjénél 1901. december hó 31-én
jelentkezzék, és ennek megtörténte után állomását azonnal
foglalja el.
Illetményeit állása elfoglalása után fogom
kiutalványozni. „Bár az eskütétel időpontjául 1901. december
31-ét jelölte ki a miniszter, erről csak január 28-án értesítette
1749. sz. rendeletében Gräff Nikáz megyei tanfelügyelőt. Az
eskütételről február 2-án értesítette feljebbvalóját: „tisztelettel
jelentem, hogy Alexy Pál hegyesi gazdasági ismétlő iskolai
szaktanítótól folyó év január 31-én a hivatali esküt a helyszínen
átvettem. Alázattal kérem Nagyméltóságodat, hogy a nevezett
részére a múlt évi 42787 sz. rendelettel engedélyezett évi 1200
korona fizetést és – miután a község ez idő szerint lakással nem
rendelkezik –, 300 korona lakbért folyó év február hó 1-től a
bácstopolyai m. kir. adóhivatalnál folyósítani kegyeskednék.
„A fentiek alapján kimondhatjuk, 1902. február elsején nyílt
meg Kishegyesen az állami külön szaktanítós gazdasági ismétlő
iskola, aminek következménye az lett, hogy kettévált a hegyesi
ismétlő iskola: a gazdasági ismétlő- és a tényleges ismétlő
iskolára; ez utóbbi a továbbiakban kimondottan a tanoncoktatás
céljait szolgálta.
A gazdasági iskolában a hiányos felszereltség ellenére
folyt a rendszeres oktatás, a község évente fordult segítségért
a minisztériumhoz, de az mindig azzal utasította el a kérelmet,
hogy nincs fedezet a felszerelésre.
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díszpolgáraink 2011-ben
vígh rudolf

Vígh Rudolf a II. világháború előtt, 1937. dec. 4-én született,
ennek árnyákában nevelkedett. Szülőfalujában végezte el
az elemi iskolát és az algimnáziumot. Zomborban kezdte,
Kulán fejezte be a kereskedelmi szakközépiskolát, 1956-ban.
Magánúton, 1962-ben Szabadkán érettségizett, uo. könyvtárosi
szakvizsgát tett, majd jogra íratkozott. Ezzel egyidőben 1962től 8 éven keresztül a Közművelődési Közösség kishegyesi és
községi elnöke, és a szabadkai járás választmányi tagja.
1960-tól Kishegyes első hivatásos
könyvtárosa, 1962-től a községi központi
könyvtár alapító igazgatója. Erről az
időszakról így vall:
,,Hálás vagyok azokért az évekért,
amelyeket könyvtárosként töltöttem el,
hiszen a könyv, az olvasás szeretete vitt
el az irodalom vizeire. Egy alkalommal
Németh István azt mondta nekem:
„Írni ugyanannyi, mint olvasni, csak az
olvasásból jóval többet kell ’elvégezni’,
mert az olvasás-munka, olyan, amelyet
szeretünk is.’’
Első versei 1949-ben jelentek meg
az akkori Pionírújságban, később az Ifjúság szavában. Folyamatosan 1954-ben kezdett írni, versei rendszeresen megjelentek
a vajdasági lapokban és a HÍD-ban. Nagy
hatásal volt rá Dudás Kálmán, Fehér
Ferenc és Németh István is.
1972-től a Magyar Szó újságírója, 1976-tól a
Topolya és Környéke c. hetilap szerkesztője. 1984-től alapító
főszerkesztője a Centrum Kiadónak, egyben a Topolyai
füzetek c. sorozat magyar szerkesztője. Összesen 52 könyvet
adott ki, amikor ezt a kiadót 1991-ben megszüntették. Ekkor
nyugdíjba vonult.
1969-ben a Szenteleky Irodalmi Alapítvány
kisregénypályázatán harmadik, 1976-ban a Magyar Szó
novellapályázatán első díjat nyert.

1980-ban Üzenet-díjas. 1961-től a szabadkai járási
közművelődési közösség több könyvtárosi elismerésben
részesítette: „Nemzetiségi” kulturális munkásságáért 1972ben Októberi díjat kapott, 1983-ban pedig ugyanezért a
Munka Ezüstkoszorús Érdemrendjével tüntették ki.
Kötetei:
Első kötete valójában az 1962-ben megjelent Üzen
a föld, a kishegyesi származású tollforgatók rövid összefoglalója, ennek kibővített, átdolgozott változata az 1996-ban
megjelent Kishegyes írói c. kisantológia.
Válogatott költeményeit tartalmazza a HEGYES
SZÉLBEN (Válogatott versek 1954-1996) és a STÁDIUM
anno MM (2001).
Három
novelláskötete jelent meg:
1982-ben
Útra kel a másik ember, 1985-ben Menet közben és 2001ben a 25 év novellatermését tartalmazó Visszaverődés.
„Írásaiban mikrorealista ábrázolás keveredik a szürrealistaexpresszionista látomásokkal. Alakjai a múlt és a jelen, a
falusi és a városi élet ellentmondásosságának közép-bácskai
világát idézik.” (Bori Imre) A hazai tájak elevenednek meg
szemünk előtt. Szülőföldje csodálattal tölti el. Ismeri a falu
minden zegzugát, az itt élő emberek életét, küszködésüket,
targédiáikat, lelküket.
		
Közismert
szerénysége,
visszahúzódottsága. Ritkán szólal
meg, szinte észrevétlen. Mindig
valahol a háttérben húzódik meg,
írói világa mégis hiteles, eredeti,
irodalmunkban egyedülálló, stílusa
élvezetes,
gördülékeny.
,,Ami
a gyakoribb publikálást illeti,
soha nem törekedtem nyilvános
szereplésre. Úgy véltem és vélem,
ha valami jó, nem vész el, ha
viszont nem jó, nem kár érte, ha
feledésbe merül. Egyszerűen nem
szerettem tolakodni, kilincselni.” –
nyilatkozta.
Rudi bácsi nyugdíjasként is jelen
van falunk művelődési életében:
a
Dévics
Imre
Kerámia
Művésztelepnek alapítótagja és
titkáravolt, mai napig nagy pártolója.
Alapító tagja és munkatársa volt a Községi
Naplónak.
Alapító tagja, titkára és egy ideig alelnöke is volt a
Csépe Imre Emlékbizottságnak, illetve alapítótagja és az első
3 évben szerkesztője volt a Szó-Beszédnek.
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díszpolgáraink 2011-ben
dr. virág gábor
óta foglalkozik. Kutatási területe a névtudomány, a
hely- és iskolatörténet. Doktori értekezését: Csantavér
keresztnevei címen a budapesti ELTÉ-n védte meg
1973-ban. Tagja a Magyar Tudományos Akadémia
Köztestületének

Dr. Virág Gábor 1940. július 12-én született
Csantavéren. Az általános iskolát helyben végezte,
majd a szabadkai gimnáziumban érettségizett. 1960-ban
beiratkozott az újvidéki Bölcsészettudományi Karra,
1964-ben diplomázott.
A katonai szolgálat
letöltése után, 1965. október
elsején, a kishegyesi Ady
Endre Kisérleti Általános
Iskolában kezdett tanítani.
1970. szeptember 1-től a
topolyai
gimnáziumban
dolgozott
nyugdíjba
vonulásáig, 2000. szeptember
elsejéig. Tanári pályafutása
furcsán alakult. Egyszerre
három helyen is dolgozott.
A gimnáziumi munkáján
kívül 1994 és 2oo6 között,
végleges
nyugdíjaztatásáig
a
szabadkai
Óvóképző
Főiskolán a gyermekirodalom,
a beszédművelés és a
beszédkészség fejlesztésének
tanára. 1996-tól 2004-ig
a belgrádi Filológiai Kar
Hungarológiai Tanszékén régi
magyar irodalmat, magyar
nyelvtant, nyelvtörténetet és
folklorisztikát adott elő.

Természetes, hogy szülőfaluja, Csantavér
keresztneveivel és családneveivel is foglalkozott. 2
önálló kötete is megjelent e témára. Szívügye volt a
topolyai iskola is. Megírta A topolyai középiskolák
történetét, Topolya mezőváros históriáját, Topolya
történeti családneveit, A kézművesség történetét Paraszti foglalkozások, kézművesek, iparosok Topolyán.
Társszerzője a Topolya monográfiája 1750–1945 című
műnek.
És ha már Kishegyesre sodorta az élet, és itt
fogta a szerelem, szívébe zárta a kishegyesieket, a diákokat, az iskolát. Nem is tudjuk értékelni, hogy milyen
hatalmas munkát végzett, hogy
mit is hagyott az utókorra.
Rengetegszer forgattuk már az
Egy bácskai magyar népiskola
krónikája
(A
kishegyesi
római katolikus felekezeti
iskola története (1770-1920))
című munkáját, A kishegyesi
iskolatörténetet, nagy jelentősége van a Kishegyesről
szóló helytörténeti tanulmányainak, dokumentumainak.
Hiánypótló alkotást hozott
létre A kishegyesi iparosság
története kötetével. A feketicsi
református iskola története,
a Feketicsi móringlevelek a
legújabb munkái. Hisszük,
hogy értékes dokumentumok
vannak
még
birtokában,
hogy sokat fog még kutatni a
múltunkból.

Tudományos munkával már egyetemista kora
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FÜRSZTNER ETELKA
Tíz év alatt milyen munkák kerültek ki a kezed alól?
A TAKT-on eltöltött tíz év alatt, inkább csak ismerkedtem a képzőművészettel, a festészettel, a grafika egyes
ágaival. Ezen belül a monotípia, a kollázs és a linómetszet
érdekelt igazán. Ezekből volt kiállításom a topolyai
múzeumban.
Mondj pár szót a kerámiáról is!
Azt kellene mondanom, hogy itt Kishegyesen kerültem kapcsolatba vele, de nem. Azt is a TAKT-on szerettem
meg. Ebben Matuska Ferenc és Csernus László segítettek.
A TAKT olyan művészeti tábor volt, ahova irodalmárok,
zeneművészek is jártak. Ott, mint a szivacs, úgy szívtam
magamba a tudást. A kerámiával kapcsolatban sok mindent
kipróbáltunk. Még kemencét is építettünk. Megtanultam,
melyik agyag, minőségétől függően mire szolgál. Temerinben láttam először igazi fazekas kemencét. Raku kerámiát
is ott készítettem először. Sokan nem szeretik ezt a technikát
alkalmazni, mert piszkos lesz tőle az ember.
Alkottam a kishegyesi művésztelepen, de a zentai
művésztelep vendége is voltam.
Zentán, a TAKT vándorkiállításán, Révész Róbert
és Mezei Erzsébet munkáival együtt kiállították az enyémeimet is. De Újvidéken a Magyar Szó termében, valamint
Bácstopolyán és Kishegyesen önálló rajzkiállításom is volt.

Etelka valamikor a tanítványom volt. Akkoriban
nem is gondoltam, mennyi mindent tanulhatok egykoron
Tőle. Beszélgetésünk során megkérdeztem:
Ki indított el a művészet irányába?
Kislány voltam, hét vagy nyolc éves, amikor apám
vonatot rajzolt nekem. Ettől a naptól kezdve magam is rajzolgattam. Évekkel később, 1988-ban a TAKT pályázatára
beküldtem néhány munkámat. Csernik Attila és Ács József
voltak a bíráló bizottságban, és meghívtak a TAKT-ra. Számomra az volt a mennyország, de egyben féltem is. Ott
tanultam meg, hogyan kell az amatőröknek fejlődniük. Sokat segített egy székelykevei rajztanár, Péter László, akihez
a mai napig fordulhatok segítségért. Ott, sokan mások is
hatottak rám. Akkor láttam először, hogyan készül az ikon,
amit Antonić Miodrag készített. Sajnos a háború később
szétzilálta ezt a társaságot.
Tanultad a képzőművészetet?
Penovác mutatott néhány technikai fogást, de
főleg könyvekből tanultam. Ami a legfontosabb számomra,
megtanítottak a vízuális látásra.

A néprajzi dolgok mikor kezdtek foglalkoztatni?
Kilencedik osztályban, magyar órán tanultam
Móricz Zsigmondról. Akkor ébredtem rá, hogy paraszt
családban nőttem fel, de még igazából néprajzi rálátásom az
életre nem volt. Megint csak a TAKT segített. A Kiss Lajos
Néprajzi Társaság néprajzi táborban, a szegedi Bánszki Pál
szeretette meg velem. A szobabelső kinézéséről, az ezzel
kapcsolatos gyűjtésekről, a berendezések elkészítéséről
tanultunk. Mindez annyira lenyűgözött, hogy rabjává
váltam.
A nagy lépést Kollár Ilonával tettük meg, amikor
is részt vettünk a Vajdasági Magyar Folklórközpont által
meghirdetett himzőpályázaton. Nálunk is megindult a népi
kismesterségek tanítása. Budapestről, a Kismesterség Oktató Képzőből jöttek az előadók. Borbély Jolán volt a népviselet oktató, aki színesen adta elő az anyagot, saját gyűjtésével kapcsolatos élményeit is belevitte előadásaiba. Itt nem
csak a hímzésről, hanem néprajzi vonatkozású helyzetekről
is tanultunk, amelyek függtek a gazdasági viszonyoktól.
Fő témám a népi hímzés volt. A nemezelést
Mirkov Kovačev Olga szeretette meg velem, aki egyébként
művészettörténész. Ő Türkisztánban tanult, ahol még él a
nemezelés. Vidák Istvánnal kutatják, népszerűsítik ezt a
tudást.
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BÜSZKÉK LEHETÜNK
MAGUNKRA

Amint láthatjuk, Etelka sokrétű néprajzos. Hogyan
kamatoztattad tudásodat?
A kishegyesi iskolában diákok egy csoportjával foglalkoztam. Főleg lányokat tanítottam hímezni.
Később a technika óra keretén belül oktattam őket.
A Kátai tanyán létre hoztuk a hímző tábort.
Hímzéssel, nemezeléssel és batikolással foglalkoztunk.
(Itt tanultam meg tőle labdát készíteni.)
Mohácsi Zoltánnal 1995-ben megalakítottuk
az első Firka tábort, ahol rajzolni tanítottuk a
gyerekeket.
Raj Rozália és Nagy István kiadtak egy könyvet Doroszlói népi textíliák címmel. Ebben vannak
hitelesen átrajzolt mintáim, melyeket alkalmazni lehet
úgy a lakás-textíliában, mint a népviseletben.
A MIRK-en háromszoros nagymesteri plakettet kaptam batikkal készített munkáimért.
Etelkának az a szerencséje, hogy a férje is
hasonló beállítottságú. Misi fafaragással foglalkozik,
még pedig úgy, hogy a népi motívumokat beépíti a mai
használatos tárgyakba.
Most mivel foglalkozol?
Sajnos a megélhetéshez szükséges pénzért kell
dol-goznom. A tudásomat nincs időm tökéletesíteni.
Hiába minden tudás, a művészeti ágazatok
szeretete, ha az embernek nincs lehetősége azzal
foglalkozni, amit szeret, elvész a tehetség. Az élet
kegyetlenül kettétörhet egy karriert.
Azért én azt kívánom, hogy ne veszítse el Etelka a
reményeit, még lesz ideje folytatni a tudományát ott,
ahol abbahagyta.
Radmila Marković

Kétezerben született a határozat a Vajdasági magyar ki kicsoda elkészítéséről, 2002-re terveztük a megjelenését, végül 2004-ben jelent meg nyolcszáz példányban, és 610 közéleti személyt ölelt fel. Már a megjelenést
követően elhangzott, hogy azonnal el kellene kezdeni az
újabb kiadás körüli munkát, és való igaz, hogy az ilyen jellegű lexikonokat 2–4 évente szokták kiadni. Az újabb
kiadásról azonban csak 2009-ben született döntés, 2010ben jelent meg, s ez már 1200 nevet tartalmaz fényképekkel
együtt, ami nagy előnye ennek a lexikonnak. Büszkék
lehetünk magunkra, hisz ez cáfolja a legjobban azt a
tévhitet, hogy a magyarok nem tanulnak, nem képezik
magukat, inkább dolgoznak.

A fentieket Hódi Sándor mondta április 6-án este a
kishegyesi könyvtárban megtartott könyvbemutatón, amelyen jelen volt felesége, Hódi Éva, a lexikon társszerzője.
Hódi Éva a kötet kapcsán azt hangsúlyozta, hogy ez egy
átfogó lexikon, amelyben képet lehet kapni a vajdasági
magyarság egészéről, közéleti, politikai, irodalmi, sport
és színészi egyéniségeiről. Sokan nem élnek Vajdaságban,
de ragaszkodnak szülőföldjükhöz, s ezért helyet is kaptak
a kötetben. Nagyon sok fiatal is bekerült, ami azt jelenti,
hogy felnövekedett egy fiatal vajdasági magyar értelmiség,
és mindinkább szerepet vállal a közélet irányításában.
A beszélgetésben Hódi Sándor elmondta, hogy
tervbe vették a következő kötet elkészítését is, amelynek
legalább ötszáz névvel többet kell tartalmaznia. Az est
végén Kollár Ilona népművész húsvéti tojásokkal adományozta meg a szerzőpárt.
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KOLLÁR TOLDI ILONA
Ilonával
g ye r e k k o r u n k
óta
ismerjük
egymást. Akkoriban
Ilusnak
neveztük, majd
az unokái elkörösztölték Banyinak, és rajta
maradt ez a név.
Banyi
mindig
vidám, mosolygós és segítőkész.
Ma
nyugdíjas,
elismert
népművész,
határokon innen és
túl.
Kezdeném az elejéről. Több kérdést is szerettem volna
feltenni neki, de Banyiból csak úgy áradtak a szavak, alig
tudtam kísérni. Lakását egy igazi népművészeti múzeum
is megirigyelhetné.
Mondd el nekem, kérlek szépen, a népművészet mely
ágazata áll hozzád a legközelebb?
Mindig azt szeretem, amit éppen az adott
pillanatban csinálok.
Mióta kézimunkázol?
Aktívan 1955-től.
Hímzéssel, horgolással,
Willer Gobelin varrással,
kelim hímzéssel, fehér
hímzéssel, lyukhímzéssel,
falvédők
kivarrásával
foglalkoztam
sokáig.
1977-ben
felvettük
Kalocsával a kapcsolatot,
ami hosszú évekig, egészen a magyarországi
rendszerváltásig tartott.
Évente egyszer, március
8-án találkoztunk vagy
Kalocsán, vagy itt nálunk. Eredeti színezést, mintákat
tanultunk a kalocsaiaktól.

Töltöttél-e be valamilyen vezetői posztot?
Sok éven keresztül a Nők Társadalmi
Tevékenységében a Kézimunka Csoport vezetője, és
községi szinten az elnöke voltam.
Megemlíteném, hogy 1975. január 26-án
Kishegyesen tartották meg a Tudás hatalom című országos
versenyt, melyen kézimunka kiállításunkkal nagy sikert
arattunk.
Mesélj arról, hogyan képezted magad tovább?
A Felsőfokú Népi Játékok és Kismesterség
Szakoktató Képzőben Népi Hímzőszakon sikeres szakkörvezetői vizsgát tettem két évig tartó tanulmányaim
után. Ez a diploma feljogosít a népi hímzés tanítására.
Rendszeresen részt vettem a MIRK-en, ahol három
nagymesteri díjat kaptam, de mindez mellett számos
elismerés, első helyezés és arany jelvény a tulajdonom.
Nemzetközi kiállításon 1982-ben gyűjteményemért és
kézimunkáimért Emlékdiplomát kaptam.
Megkaptam a helyi közösség plakettjét 1984-ben.
Társadalmi tevékenységemért a Vajdasági Dolgozó Nép
Szocialista Szövetségének plakettjét is kiérdemeltem.
Ezüstkoszorús Munkaérdem tulajdonosa is vagyok.
Októberi díjban részesített a község a társadalmi-politikai
tevékenységemért.
A 2000-es évek elején Élő Nép Művészete
címmel pályázat jelent meg, ahol Emlékplakettet kaptam
kiemelkedő alkotásaimért.
Azonban a legkedvesebb mind közül, a
2010-ben kapott Kishegyes díszpolgára
címem.
Milyen jellegű tevékenységeddel értél
el legtöbbet?
A
legnagyobb
elismerést
kézimunkával szereztem. Az iskola
elvégzése után Zalaegerszegre kerültem a Gébárt Kézművesek Táborába.
Ekkor indult el a karrierem. Manapság
is ott tevékenykedek. A kiváló iparművészektől rengeteget tanultam. Ott
hallottam először a Kárpát-medence tájegységeinek
hímes tojásairól, ott bővítettem tudásomat a tájegységi
hímzésekről. A nemezkészítéssel is ott ismerkedtem
meg. Készítettem bábukat, életfát, stb. Ezen kívül nagyon
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Hogyan készíted?

érdekelt a gyermekjátékok készítése
természetes anyagokból, mint pl. sás,
csutka, csuhé (csuhébabák, állatok,
madarak, Betlehem stb.), bodzasíp,
kerepelő, sámándob.
Kérlek, mutasd meg nekem a kerepelőt és
a sámándobot.
Várj egy kicsit! Vigyázva kell a
helyéről kivenni, nehogy valamiben kárt
tegyek. Itt van. Látod? A dob minden
egyes része természetes anyagokból
készült. A disznó húgyhólyagját kiszárítják, és ezen dobolnak nemezelt
golyóval. Bőrrel bevont deszka a dob
kerete, melyet átszúrnak egy bodzából
készült fogókával, és ennek az átszúrt
hegyes végére erősítik a nemezelt golyót.
Mihez értesz még?
Faháncsból karkötőt készítek, kecskerágóból
virágot. Pogány eredetű nemezmintákat nemezelek. Tudom milyen volt az erdélyi bútorfestés a XIV. századtól
a XVI. századig. Készítettem japán tibori minta alapján
batikot. Tudok gyöngyöt fűzni, ismerem a gyöngyhímzést
is. Ezeket ékszerként használták.
A szövésekből ismerem a sámánszövést,
szalagszövést, párnaszövést.
Megtanultam ütőfával mézeskalácsot (kifaragott
mintában szárítja meg a tésztát), és fekete kerámiát
tradícionális dörzsölt mintával készíteni.
Belekóstoltam a honfoglaláskori edénykészítésbe.
Még népdalokat is tanultam, pl.:
Szép Zalában születtem,
a nagy erdő nevelt fel,
fenyőerdő a hazám,
minden legény hű babám.
Befogom a lovamat,
elkiáltom magamat,
reszket tőlem minden úr,
nem ám aki földet túr.
Látok én itt gyékénykosarat, népviseletbe öltöztetett babákat és rengeteg hímzett tojást.
A népviselet készítés szabályait is megtanultuk.
Tojásírással is foglalkozom már évek óta.

Lehet készíteni gombostű fejjel,
viasz írókázással, perzseléssel,
levélrátéttel, batikolt, maratott
módszerrel. Az aranyozott tojást
csak a beregi Tiszaháton készítik. A
legelterjedtebb a piros tojás. Minden
színnek megvan a maga jelentése.
Van tájegység, ahol locsolkodáskor,
ha a legény kék tojást kap, azt jelenti, abban a házban nem kívánatos a
látogatása. Azt tudtad, hogy a tojásírás Indiából származik? Jelentése: átmenet a nem-létből a létbe. A
születés jelképe. A legenda szerint
Mária Magdolna a Golgotára menet
tojásokat talált, melyeket növényekkel festett meg. Amikor a kereszthez ért, kötényéből kiszóródtak, és a világ minden tája
felé gurultak. Azóta festenek tojást az emberek.
Tojásokat kiállítottam: Bácstopolyán, Budapesten
a mesterségek Ünnepén 2010-ben a Magyar Nemzeti
Galéria C épületében, a zengővárkonyi Tojásmúzeumban.
Emléklapot kaptam színvonalas munkáimért.
Ez mind nagyon szép, de ami igazán naggyá teszi
Banyit, akit én úgy nevezek: „Iluskám, én gyönyörűségem”,
az a következő: tudását minden ellenszolgáltatás nélkül
adja át a fiataloknak. Az iskolában is tanította a népművészetet csoportmunkával és óra keretében is. Elmegy
vidékre (Szabadka, Újvidék, Kúla, Szivác, Temerin,
Péterréve, Bajsa, Bácsfeketehegy, Szenttamás), ahol szintén
díjmentesen oktat. A Gyöngyösbokrétára 50 rongybabát
készített.
A Kátai-tanyán nemzeti hovatartozástól függetlenül tanítja a gyerekeket és a felnőtteket.
Mondanivalóját a következőkkel zárta:
KÖSZÖNET A VAJDASÁGI FOLKLÓRKÖZPONTNAK, ILLETVE RAJ
ROZÁLIÁNAK,
HOGY
ELKERÜLTEM
TOVÁBBKÉPZÉSRE
ZALAEGERSZEGRE.
Én viszont csak annyit tennék hozzá, KÖSZÖNET NEKED, DRÁGA BANYI, aki ilyen önfeláldozóan
igyekszel átadni nagy tudásodat, amilyennel nem dicsekedhetnek sokan. Maradtál közvetlen, mosolygós, aranyszívű, ám mégis szerény EMBER.
Radmila Marković
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KIEMELT HELYEN AZ ARATÁSI ELŐKÉSZÜLET

Őszre Kishegyesen tartják a topolyai és kishegyesi tűzoltócsapatok hagyományos
versenyét—Évi közgyűlés a kishegyesi Önkéntes Tűzoltó Testületben
– A tűzmegelőzés terén a legnagyobb figyelmünk az
aratásra összpontosult. A községi törzskar felhatalmazta az
önkéntes tűzoltótestületet, hogy végezze el az aratásban részt
vevő mezőgépek műszaki, tűzvédelmi vizsgálatát. Ezt egy
erre a célra létrehozott bizottság végezte. Ezen kívül a testület
tagjai az aratás idején megerősített ügyeletet is tartottak.

A fentieket Szűgyi István, a kishegyesi Önkéntes
Tűzoltó Testület elnöke mondta a testület április 16-án
megtartott évi közgyűlésén, amelyen a tavalyi munkáról
szóló jelentésen kívül határoztak az idei teendőkről is.

Az aratás idején, mint elhangzott, valószínűleg az alapos
előkészületeknek köszönhetően nem történt komolyabb
tűzeset. Ennek ellenére az elmúlt esztendőben összesen 87
riasztás volt a község területén. Ezek közül tíz esetben volt
szükség az önkéntesek részvételére is. Az idei évi munkatervben is kiemelt helyen szerepel az aratás idején várható munkák
sora, de fontos feladata lesz az egyesületnek szeptember 24én megszervezni a topolyai és kishegyesi tűzoltó egyesületek
csapatainak hagyományos versenyét. Az elnök rámutatott arra
is, hogy tavaly kísérletet tettek egy szerviz megalakítására,
amelynek a feladata a tűzoltó készülékek karbantartása volt.
Néhány hónapi működés után azonban kiderült, hogy a
szervizt gazdasági alapokon nem lehet működtetni, ezért a
továbbiakban csak szükség szerint végzik a karbantartást. A
közgyűlés tagjai elfogadták a tavalyi gazdálkodásról és az idei
pénzügyi tervről szóló jelentéseket is, amelyeket Pecze József,
az ellenőrző bizottság elnöke terjesztett be. Az egyesület
tavaly 410 ezer dinárból gazdálkodott, az idén a tervek szerint
600 ezer dinár körüli lesz a pénzügyi keret.
A közgyűlésen részt vettek a környező községek és
települések egyesületeinek képviselői, valamint a magyarországi pusztamérgesi és az inđijai szervezetek képviselői,
akikkel a kishegyesi tűzoltók évek óta tartanak fenn szoros
kapcsolatokat. Az ülésen jelen voltak azok a fiatal tűzoltók is,
akik a tavalyi versenyeken kiemelkedő eredményeket értek
el.

ÉRTESÍTÉS
TENISZISKOLÁT szervezünk a kishegyesi
teniszpályán!
Az edzéseket hetente kétszer tartjuk a délutáni
órákban, csoportokba szerveződve, kedvező áron. Az ütő és a labda biztosítva.
Az edzéseket Uzelac Srdjan és Uzelac Branislav fogják vezetni.
Közelebbi információkért érdeklődni lehet a
711-876, 064/987-98-58 és a 064/309-60-10 telefonszámokon.
MINDEN ÉRDEKLŐDŐT VÁRUNK!
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A FALUSI IDILL VÉGE
Talán már az első
városok megalakulását
követően
megjelenhetett az
elhagyott, kisebb és
meghittebb, lehet,
hogy emberibb közösség elvesztése
táplálta nosztalgia,
az idilli kép kialakulása a faluról. És ennek az idillnek folyton
volt utánpótlása, hiszen a városok évszázadokon át a falvakból
töltekeztek fel, nemcsak élelmiszer szempontjából, hanem
csúnya kifejezéssel élve emberi anyag szempontjából is. A városok nyilván nem azért nőttek nagyra, sőt egyes esetekben túl
nagyra is, mert ott nagyobb lett volna a természetes szaporulat,
hanem egyszerűen, a bevándorlás miatt. A városok varázsát
talán az is növelte, hogy a többség, a jobbágyok számára
elérhetetlen volt egészen addig, amíg fel nem szabadultak.
Utána persze bebizonyosodott, hogy közelről már korántsem
olyan csillogóak, sőt koszosak, és nem is teremnek mindenki
számára babérokat.
A falusi idillnek azért volt némi valós alapja is. A kisebb közösségben, ahol mindenki mindenkit ismert, talán mégis könnyebb volt eléldegélni, és nem éhezni, mert valamelyik
ismerős csak megszánta az elesettet. Egy kicsit belekóstolhattunk mi is a falu előnyébe a bombázások idején, hisz akinek volt
egy kis megművelt kertje a háza körül, meg néhány jószága,
már remélhette, hogy éhezni mégsem fog. Ha csak ezen múlik,
akkor túléli az ínséges időt. A városokban ilyesmire nem volt
lehetőség, s a városiak jó része természetszerűen nyúlt vissza
falusi gyökereihez, s próbálta beszerezni a legszükségesebbeket.
Nem mindig előnyös persze az, amikor mindenki mindenkit
ismer, de az emberi közelség, mint szociálpszichológiai tényező egészen biztosan a falu mellett szól. Ez a tényező, amely
megkönnyítheti az ember mindennapjait a városok nagyságával
arányosan csökken. A városoknak azonban mindig is megvolt
a maguk gazdasági előnye: az emberek hamarabb találtak maguknak munkát és az rendszerint többet is ért, mint a falusi
alkalmi munkák bármelyike.
A városok talán az általuk kínált lehetőségek miatt
mégis folyton gyarapodtak, néha olyan mértékben, hogy az útés a vezetékhálózat (infrastruktúra) nem tudta követni a rohamos
növekedést, s időről időre teherré váltak önmaguk számára is.
Az mindig is világos volt, hogy a falvakat mindenekelőtt a
mezőgazdaság támogatásával lehet megtartani, valamint azzal,
hogy a falusi lakáskörülmények ne nagyon különbözzenek a
várositól: legyen vezetékes víz, szilárd útburkolat, gázvezeték…
És ami talán a legfontosabb, falun is akadjon munkalehetőség,
legyen egy-két üzem, ahol a mezőgazdaságban munkát nem
találók elhelyezkedhetnek. Ezek az intézkedések (a hetvenes
és nyolcvanas években az úgynevezett „zöld hitel”) korántsem
állították le a városokba történő költözést, de kétségtelenül
lelassították. Falun is jól meg lehetett élni, sőt sokan kétlakiak

voltak: a gyári munka, vagy a birtokon eltöltött nyolc óra után a
saját két-három hektárjukat is megművelték, jószágot tartottak.
Ez volt az egyáltalán nem megvetendő pótjövedelem.
Nem szeretnék vészmadár lenni, de úgy látom, hogy
a privatizáció, főleg a mezőgazdasági területek és kapacitások
magánosítása és az ehhez párosuló agrárpolitika teljes egészében ellehetetleníti a falvakat. Képletesen szólva: a falvak
talpa alól úgymond kihúzták a megtartó termőterületeiket, akkora latifundiumokat összpontosítva néhány ember kezében,
amilyeneket egyetlen eddigi rendszer és ország ezen a vidéken
nem tett meg, még talán reneszánsz királyunk sem adományozott
ekkora területeket legközelebbi hozzátartozójának. A városi
gyárak mindegyikében sem folytatódott a termelés úgy,
ahogyan korábban, sok a csődeljárás, a bezárt gyárkapu, de a
magánosítás legnagyobb vesztesei kétségtelenül a falvak, itt a
legtöbb a munkanélküli, és ami a leglesújtóbb, még perspektíva
sem látszik, még remélni sem lehet az elhelyezkedést, a munkalehetőséget.
Nemrégiben olvastam a Vreme egyik riporterének
írását, aki szülővárosában, Užicében járva lépten-nyomon a
lepusztulás jeleit látta. Kell-e akkor nekünk csodálkoznunk
azon, hogyan néznek ki falvaink, hogy mind több a romos ház,
sőt azt is tapasztaltam, hogy az ilyen félig összedőlt házakban is
élnek emberek. És kell-e csodálkozni azon, hogy mind később
vagy egyáltalán nem házasodnak a fiatalok? Ahogy mondják,
mire fel vállaljanak még esetleg gyereket is, éppen elég nekik a
saját kilátástalanságuk.
Országos viszonylatban csak néhány nagyváros és
vidéke látszik perspektivikusnak. Elsőként természetesen
Belgrád, a főváros, Újvidék, a tartományi székhely, Niš és
Kragujevac és talán ide lehet sorolni Szabadkát is, a határ és
a határ menti forgalom miatt. Ezekben a városokban a multik
is látnak lehetőséget és be is ruháznak, de a fejlesztési pénzek
nagy része is ide folyik, hisz a falvak nemhogy a beruházásokhoz
szükséges önrészt, de még a tervek kidolgozását sem tudják
vállalni. Az említett nagyvárosok gyarapodását látva talán az a
téves kép alakul ki, hogy növekvőben az ország, csakhogy ennek
ára az elnéptelenedő dél-szerbiai falvak és a lassan kiüresedő
vajdasági falvak is. Ez viszont nagymértékben felgyorsíthatja a
népességcsökkenést. A falu feltöltő ereje nélkül egészen biztosan a városok is apadni kezdenek, hisz a természetes szaporulat,
a valamivel jobb körülmények ellenére, ott sem mutat kedvezőbb
adatokat. És ezzel le is zárul a központosítás ördögi köre.
Nekünk, vajdasági magyaroknak külön is fontos lenne
a falvak fenntartása, hiszen egyedül ezek a környezetek tudnák
pótolni a megállíthatatlan elvándorlást, a beolvadást és az állandó fogyatkozást. Ha nem sikerül a belgrádi kormányt rábírni
az olyan gazdaságpolitikai lépésekre, amelyek megállítják a
jelenlegi falurombolással is felérő állapotokat, esetünkben az
elkövetkező esztendők még gyászosabb következményekkel
járhatnak, mint Dél-Szerbiában.
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SZÜLŐFÖLDÖN MAGYARUL
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
középiskolás tanulók, akik a pályázat
benyújtásának határidejéig - 2011.
június 30-ig a 18. életévüket betöltötték, egyedi elbírálással részesülhetnek
a támogatásban.
3. Hallgatói támogatásban részesülhet az a hallgató, aki Szerbiában
működő felsőoktatási intézményben
tanulmányait egészben vagy részben
magyar nyelven folytatja.
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. meghirdeti a „Szülőföldön
magyarul” pályázatot a nevelési,
oktatási, valamint tankönyv és
taneszköz támogatás, továbbá a
felsőoktatásban tanulók hallgatói
támogatás igénylésére a 2010/2011-es
tanévre.

• Pályázatból kizárandók köre:
1.
aki nem tesz eleget a
pályázati felhívás feltételeinek
2.
aki pályázatát a
megadott határidőn túl nyújtja be

A pályázat célja: a szerbiai magyar
nyelvű oktatás és nevelés támogatása.

A)
OKTATÁSI-NEVELÉSI
TÁMOGATÁS
- Gyermekenként 20.000 Ftnak megfelelő dinár összegű nevelési, oktatási támogatásban részesülhet a saját háztartásában kiskorú
gyermeke(ke)t nevelő szülő/nevelő
minden olyan kiskorú gyermeke
után, aki 2004. március 1-je és
2005. február 28-a között született,
és Szerbiában működő közoktatási
intézményben magyar nyelvű kötelező iskolai előkészítő csoportba jár, és
minden olyan kiskorú gyermeke után,
aki alap- vagy középfokú oktatási
intézménybe jár és magyar nyelven
tanul. Anyanyelvápoló oktatásban
résztvevők pályázatai iskolánkénti
egyéni elbírálásban részesülnek.

A támogatás formája: vissza nem
térítendő támogatás
• Pályázók köre:
1. Nevelési, oktatási, valamint
tankönyv és taneszköz támogatásban
részesülhet az a 2004. március 1-je
és 2005. február 28-a között született
gyermek, aki Szerbiában működő
közoktatási intézményben magyar
nyelvű kötelező iskolai előkészítő
csoportba jár;
2. Nevelési, oktatási, valamint
tankönyv és taneszköz támogatásban
részesülhet az az általános és középiskolás tanuló, aki Szerbiában
működő oktatási intézményben alapvagy középfokú tanulmányait magyar
nyelven folytatja, valamint az, aki
magyar nyelvű anyanyelvápolásban
részesül, mivel a lakóhelyéhez tartozó,
napi bejárással elérhető oktatási
intézményben nincs magyar nyelvű
tagozat. Azok a nappali tagozatos

• Pályázható támogatás összege és
jogcíme:

B) TANKÖNYV- ÉS TANESZKÖZ
TÁMOGATÁS
- Gyermekenként 2.400 Ftnak megfelelő dinár összegű tankönyv- és taneszköz támogatásban
részesülhet a saját háztartásában
kiskorú gyermek(ek)et nevelő szülő,
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amennyiben a kiskorú gyermek
2004. március 1-je és 2005. február
28-a között született és Szerbiában
működő közoktatási intézményben
magyar nyelvű kötelező iskolai előkészítő csoportba jár, és az a saját
háztartásában kiskorú gyermek(ek)
et nevelő szülő, akinek a kiskorú
gyermeke Szerbiában alap- vagy középfokú oktatási intézménybe jár, és
magyar nyelven tanul. Anyanyelvápoló oktatásban résztvevők pályázatai iskolánkénti egyéni elbírálásban
részesülnek.
C) HALLGATÓI TÁMOGATÁS
- Hallgatónként 2.800 Ft-nak
megfelelő dinár összegű hallgatói támogatásban részesülhet az a hallgató,
aki Szerbiában működő felsőoktatási
intézményben tanulmányait egészben
vagy részben magyar nyelven folytatja.
Az A és B pontok alatt
megjelölt támogatások együtt pályázhatók (egy pályázati csomagban). A
C pont alatt megjelölt támogatási
forma különálló pályázati csomagot
alkot.
Mindkét (A és B, illetve C)
támogatás a 2010/2011. tanévben egy
alkalommal igényelhető. A fentiek
szerinti jogosultságok igazolása, valamint az alábbi pályázati feltételek
teljesítése esetén az A.és B pontokban
megjelölt támogatás egyidejűleg is
elnyerhető.
• Pályázati határidő:
Jelen pályázati felhívás alapján
a 2010/2011-es tanévben igényelhető
támogatásokra jelen pályázati felhívás
megjelenésének napjától 2011. május
4-től június 30-ig terjedő időszakban
folyamatosan lehet pályázni. A 2011.
június 30-a utáni postai bélyegzővel
beérkező pályázatok érvénytelenek.
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EGY TISZTÁBB FOLYÓÉRT

Föld napi Krivaja túra Bajsától Kishegyesig
• Pályázati feltételek:
A és B pontokban megjelölt támogatásokra
vonatkozó pályázati feltételek (a pályázati adatlapon
és kitöltési útmutatón részletezve):
• megfelelően kitöltött pályázati adatlap
• kötelezően csatolandó mellékletek:
1. a pályázó szülő vagy nevelő szülő
személyazonossági igazolványának fénymásolata;
2. a kiskorú gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának vagy 15 éven feletti kiskorú
személyazonossági igazolványának fénymásolata;
3. a kiskorú gyermek iskolai előkészítő-,
vagy iskolalátogatási igazolásának eredeti példánya,
amely tartalmazza az adott osztály/tagozat/csoport
tannyelvének megjelölését.
C pontban megjelölt támogatásra vonatkozó pályázati feltételek (a pályázati adatlapon és
kitöltési útmutatón részletezve):
• megfelelően kitöltött pályázati adatlap
• kötelezően csatolandó mellékletek:
1. a pályázó hallgató személyazonossági
igazolványának fénymásolata
2. a hallgató egészben vagy részben magyar
nyelven történő felsőfokú oktatásban való részvételét
igazoló irat eredeti példánya.
FELHÍVJUK A TISZTELT PÁLYÁZÓK FIGYELMÉT A KÖVETKEZŐKRE:
A hiányosan átadott kérelmek hiánypótlását
a hiánypótlásra való felszólítás átvétele után 15
napon belül be kell adni az irodáknak.
• A pályázat benyújtásának módja:
1. személyesen a CMH irodákban
2. postai úton ajánlott levél formájában
• Pályázat elbírálása, eljárási rend:
A beérkezett pályázatokról az CMH ellenőrzés és feldolgozás után javaslatot tesz a Bethlen
Gábor Alapkezelő Zrt-nek, aki döntési javaslatát a
Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII.
törvény alapján a Bizottság elé terjeszti.

Húsvét szombatján igen furcsán néztek a bajsaiak,
ugyanis 15 főnyi lelkes csapat csónakázott le 4 csónakkal
a tisztának legkevésbé sem mondható Krivaja folyócskán.
A túrázók közt volt Csóré Róbert, Kishegyes község
polgármestere, valamint ifj. Virág Gábor, a kishegyesi
helyi közösség titkára is. A megmozdulásnak kettős célja
volt, egyrészt felmérni a folyó állapotát, másrészt felhívni a
figyelmet a Krivaja szennyezésére. A csónakokat Topolyától 3 kilométerre eresztették vízre, és Bajsán áthaladva,
Kishegyesen, a Welker-tanyánál ért véget a túra. A túráról egy
dokumentumfilm is készül, amit különböző pályázatokhoz
is fel szeretnének majd használni, tudtuk meg Csóré Róbert
polgármestertől.
- A túra célja az volt, hogy megnézzük a Krivaja
különböző pontjain, hogy milyen a víz minősége. Tapasztaltunk jót és rosszat egyaránt, láttunk olyan helyet, ahol
óriási a szennyezés és az élővilág minimális. Ez főként a
Bajsa előtti részre jellemző, Bajsa után az állat-és növényvilág is sokkal gazdagabb. A túra másik célja az volt, hogy
felhívjuk a figyelmet a Krivaja tisztántartására. A szennyezést mindenféleképp meg kell állítani. Topolya és Kishegyes
község is már dolgozik egy-egy saját szennyvíztisztító
tervén, és mindkét községben a vége felé jár a tervezési fázis.
Nem titkolt szándékunk, hogy a túra során készült fényképeket és filmet felhasználjuk az Európai Uniós pályázatokhoz,
hogy mind Topolya, mind Kishegyes el tudja készíteni a
saját szennyvíztisztítóját.
Mikorra számítanak konkrét eredményekre?
- Elképzelhetőnek tartom, hogy relatív rövid időn
belül, ami ez esetben kb. 10 évet jelent, ismét fürödni lehet
a Krivajában. Ez jelenleg eléggé optimistán hangzik, de
ezen dolgozunk, és reméljük, hogy minél hamarabb meg fog
valósulni.
Lesz-e folytatása a túrának?
- Most egy 10 kilométeres szakaszt tettünk meg, és
a túrát természetesen folytatni szeretnénk. A következő 10
kilométeres szakasz, amit be fogunk járni, a Kishegyes és
Bácsfeketehegy közti rész lesz. Amint az idő és a lehetőségek
engedik, sort kerítünk rá.
Lakatos János
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LEKAPCSOLÁSOK
A problémáról Dudás Bélával, a Kis-Kommunál
Közvállalat igazgatójával beszélgettünk.
Mekkora a kinnlevőségük?
– Összességében igazából nem túl sok, hiszen a
tavalyi adatok szerint is a fogyasztók 98,5 százaléka tett
eleget a kötelezettségének. Azt hiszem, hogy ez valóban
kiemelkedő megfizettetési arány. De éppen ezért, ha az
emberek ilyen arányban megfizetik a szolgáltatást, velük
szemben lenne igazságtalan eltűrni a rendszertelenséget.
Nem szeretnék megsérteni senkit, mert tudom, hogy válság van, de be kell vallani, hogy van ebben jókora hanyagság is, nemtörődömség is. Ha valaki 2-3 éven át
nem fizeti a vízdíjat és még hajlandóságot sem mutat a
lehetséges törlesztésre, azzal nem tudunk mást tenni, mint
lekapcsolni. A faluban számos eset van, amikor az emberek nem tudnak fizetni, de tudják, kihez kell fordulniuk,
kivel kell megegyezniük a tartozások esetében és minden
esetben tudtunk megoldást találni. A kinnlevőségünk ezen
az alapon mintegy másfél millió dinárt tesznek ki, ami
hozzávetőlegesen a kutak évi áramfogyasztását jelenti. A
tartozások esetében azonban az a kedvező, hogy csak az
esetek 0,1 százalékában kell a végsőkig elmenni.

Hány fogyasztóról van szó?
–A fogyasztók elenyésző részéről. Akik a tartozás
mellett még méltatlankodnak is, mert úgy gondolják, hogy
ezzel megoldható a probléma. A fizetési szokások esetében
is vannak gondok: sokan kifizetik a tartozást, mások viszont csak két-három hónap múlva. Ami a számokat
illeti, mi legalább száz ajánlott levelet küldtünk ki az
érintetteknek.
Mikori a legrégebbi tartozás?
– Van, aki három éve tartozik. Esetükben természetesen nem volt szó valami hatalmas összegről: néhányan
ez alatt a három év alatt csak annyival tartoznak, mint
amennyit leszámláztunk, vagyis nem számoltuk fel a
késedelmi kamatokat. Tavaly egyébként 16-17 háztartást
kapcsoltunk le a tartozások miatt. Az idén mintegy száz
felszólítást postáztunk és biztosak vagyunk benne, hogy
a fogyasztók többsége időközben bejön az irodába és
megpróbálja rendezni tartozását.
Milyen sűrűn lesz kiesés a vízszolgáltatásban a
lekapcsolások miatt?
- Körzetenként délelőttönként 2-3 óráról van szó,
és ez nem befolyásolja az ellátás minőségét. A délelőtti
időszakban nem jelent nagy kiesést a vízszolgáltatás hiánya. Sajnos ezt nem tudtuk másképpen megoldani.

NAGYON KELLENE
A CSAPADÉK

A fejtrágya és a gyomirtók sem fejtik ki hatásukat eső nélkül
A legutóbbi hideghullám a kishegyesi határba
csupán jelentéktelen mennyiségű csapadékot hozott.
Szárazságról persze még korántsem lehet beszélni, de
nagyon elkellne már az eső.
– Nagy szükség lenne legalább 10–15 milliméter
csapadékra. A felső tíz centis rétegből ugyanis elpárolgott a
nedvesség, az őszi vetésű gabona gyökere pedig most éppen
ebben a talajrétegben van, még nem hatolt mélyebbre.
Tudni kell azt is, hogy sokan az elhúzódó tél miatt elég
későn végezték el a fejtrágyázást, s a trágya most eső nélkül
nem tudja kifejteni hatását. A növények egy részén ez látszik is, szemmel láthatóan szenvednek. Az sem mellékes,
hogy a nagy mennyiségű téli csapadék igencsak tömörítette
a talajt, a viszonylag meleg és szeles időben pedig a felső
réteg egy csapásra kiszáradt és megkeményedett. Azok

jártak jól, akik, kihasználva az első lehetőséget, egy kicsit
meglazították a talajt, megakadályozva a száradást és a
cserepesedést – hallottuk Bácsi Gábor agrármérnöktől.
A szakember szerint a csapadék hiányának van
még egy kedvezőtlen következménye is.
– A tavaszi kultúrák esetében sokan használnak
úgynevezett vetés utáni, kelés előtti gyomirtókat, amelyek
igen jóknak bizonyultak a korábbi években. Most ezekkel
is az a baj, mint a műtrágyával, vagyis nincs eső, amely
belemosná őket a talajba. A haszonnövényeket ugyan nem
fogja károsítani, de nem lesznek olyan hatékonyak, mint
az várható lenne. Más szóval: a gyomirtó ellenére gazos
maradhat a szántóföld – fogalmazott Bácsi Gábor.
P.I
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AZ ESZMÉLÉS VÉGET NEM ÉRŐ TÖRTÉNETEI (6)
Volt egy titkos társaságunk. Laci hozta létre ötödikben és olyan titkos volt, hogy eleinte azt sem tudhattam,
hogy ki mindenki tagja még rajtunk kívül e gyülekezetnek.
Laci azt mondta a titkossághoz az is hozzátartozik, hogy
kívüle senki mást ne ismerjek. Azt mondta, a többieknek
sem mondta meg hányan vagyunk és mekkora a tagság.
Ez bizony nyomós ok volt, és valóban titokzatossá tette
az egészet. Titkos írásunk is volt, ezt is Laci dolgozta ki,
és mi – gondolom – mindannyian azt hittük,
hogy egy ilyen írást senki sem tud megfejteni.
A betűket ugyanis számokkal helyettesítettük, ami esetleg bonyolultnak is tűnhetett egy
kívülálló számára, mégis az az igazság, hogy a
számok pontosan követték az ábécét, vagyis az
„a” volt az egyes, az „á” a kettes. Más szóval
egy kezdő betűfejtő is könnyen megfejtette
volna a rejtjeleket. Mivel az osztályban nem
kellett tartani egyetlen betűfejtőtől sem, maradt
a szilárd hitünk a titkosság bizonyosságáról.
Én egyébként nagyon hittem Laci zsenialitásában, és biztos voltam benne, hogy ezzel
még a rendőrség sem tudna mit kezdeni, és
hogy korábban ilyen zseniális ötlet senkinek
sem jutott eszébe. Végül aztán mégsem sokat
leveleztünk, csak a legelején írt néhány nagyon
összehajtogatott levelet Laci, lehet csak azért,
hogy leellenőrizze, meg tudom- e fejteni a
közölteket. De az is lehet, hogy később már
maga is unta, úgy írjon levelet, hogy ott áll
a keze mellett a betű – szám kódrendszer. Később már
csak szóban értekeztünk a szünetekben, vagy hittan után
(mivel a hittanra járás is egy kicsit tanárok ellen való volt,
meg hatóság elleni is, és a tiltott, a titkos valahogy rokon
dolognak tűnt).
A titkos társaság természetesen nem létezhetett
szupertitkos terv nélkül. A miénk az volt, hogy a katonaság
után (Laci azt mondta, hogy egyszerre fogjuk letölteni, és
ebből én nagyon bölcsen azt a következtetést vontam le,
hogy a többiek is ötödikesek) Splitben fogunk gyülekezni.
Ott elkötünk egy megfelelő kisebb hajót (állítólag a legjobb
lett volna egy őrnaszád, amely elég erős az óceánhoz is,
gyors és nem túl nagy, vagyis nem lenne túl nagy falat
az üzemanyagellátás sem), és nekivágunk a Földközitengernek, majd a Gibraltári-szoros után az Atlantióceánnak. A végső cél pedig Brazília, az Amazonas-on
keresztül a Mato Grosso. Abban az időben titokzatos és
ismeretlen terület volt (helyenként még ma is), amelyet
több helyen a térkép is valóban fehér folttal jelölt. Azt
mondta Laci, hogy ott annyi az arany, hogy harminc éves
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korunkig mindannyian milliomosok leszünk. Nekünk tíz
– tizenegy éveseknek a harminc év akkor valami elérhetetlen, ködbe vesző jövőnek tűnt. Útba ejtettük volna
Dakart, Laci szerint ott már biztosan nem üldöztek volna
bennünket, mert a kritikus pontnak számunkra a Gibraltár
tűnt, ha ott elfognak biztosan visszatoloncolnak. Dakarban
már (úgy hittük) nem keresnek bennünket, és fel lehetett
volna tölteni a tartalékokat. Dakar, Laci szerint, egyébként

is akkora kikötőváros volt, hogy még akkor sem találtak
volna meg bennünket, ha történetesen tudták volna kit
kell keresni. A brazil parti őrségről szó sem esett, csak
annyit tudtunk az angliai vonatrablás hírét hallva, hogy
Brazília nem szolgáltatja ki a többi országnak még a
bűnözőket sem. Ezt mi nagyon biztatónak véltük, mert
azt azért tudtuk, hogy egy elkötött őrnaszádért jó néhány
esztendő járt volna. A másik megálló a Szent Péter és
Szent Pál kőzetek az Atlanti-óceán közepén. Erről annyi
értesülésünk volt, hogy lakatlanok, de meg lehet pihenni.
Utána pedig már csak Brazília következett volna, az
Amazonas végeláthatatlan torkolata, ahol úgy gondoltuk
nem lesz gond feljutni valamelyik folyón Mato Grossoba.
A térképen a Tocantins és az Araguaia folyókat szemeltük
ki, de később foglalkoztunk a Xingu folyó lehetőségével
is, mert az viszont egészen Mato Grosso szívébe vitt volna
bennünket. A gond csak az volt, hogy néhány zuhatagon
és vízesésen kellett volna átvinni a járművet. Nyilván
bele sem gondoltunk, hogy egy őrnaszádot aligha lehetett
volna zsilip nélkül átemelni a vízesésen. Később láttam
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az emlékezetes filemet Klaus Kinski főszereplésével,
amelyben egy félőrült milliomos átemeli a hegyen túlra
hajóját Brazíliában, hogy bebizonyítsa az Amazonas két
mellékfolyójának közelségét a felső folyáson. Magunkra
gondoltam és a titkos tervünkre. Jókora őrület kellett ahhoz
is! A mi tervünkhöz nemkülönben! Minden födrajz óra
előtt ezeket a lehetőségeket latolgattuk, amikor a többiek
azt hitték mi a tananyagot ellenőrizzük a térképen, valójában titkos terveinket szövögettünk, és a titkos útvonalakat
fontolgattunk. Biztosak voltunk abban, hogy a terv szinte
tökéletes és legfeljebb csak néhány mellékes részletről kell
majd a jövőben beszélgetnünk. Nekem például többször
is eszembe jutott, hogy honnan a fenéből szerzünk pénzt
az élelmiszerkészletekre meg üzemanyagra, de sohasem
vetettem fel, nehogy Laci emiatt majd rám ossza ki ezt a
feladatot.
Egyik napon azonban Laci kellő titokzatossággal
– látszott rajta, hogy a kétségbeesés határán áll, és én is
megrettentem – közölte velem, hogy a társaság „felfüggeszti”
tevékenységét. A mai nap is megesküdnék rá, hogy ezekkel
a szavakkal közölte velem a tényállást, és én a halálos
ítéletet várva, elfehéredve álltam, és vártam a további
közlendőket. Az ilyen kemény hivatalos közlés egyszerűen
leterített. Az történt, hogy Béla állítólag fecsegett a titkos
társaságunkról, és ennek egyértelmű következménye csak
az lehetett, hogy felfüggesztjük a munkát (mintha lett
volna!). Egy titkos társaság ugyanis nem lehet titkos, ha
tagjain kívül mások is tudnak róla. Unszolásomra Laci
később mégis elmondta, hogy rajta, rajtam és Bélán kívül
még Jani és Bandi tartozott a társaságba. Gondoltam, hogy
egy idő után majd csak feloldódik a felfüggesztési idő, de
Laci egy szót sem szólt a folytatásról, s idővel beláttam,
hogy Béla „árulásával” tönkretette minden tervünket, és
nyilván más célok után kell nézni. Laci egyszer, amikor még
nagyban tervezgettünk, azt mondta, gondoljam meg Tarján
atya ajánlatá. Tudta, hogy engem is kiszemelt kispapnak
(meg őt is, csak ő kerek perec elutasította), és jó lenne az
úton egy pap, aki esetleg meg is gyóntatja és áldoztatja a
többit, mert sosem lehet tudni... Hát ennyire részletesek
voltunk a tervekben. Később valóban szemináriumba
kerültem, de ennek már semmi köze nem volt a titkos
társasághoz, és annak szupertitkos tervéhez.
Évekkel később is alakítottunk egy társaságot, de
ez már nem volt titkos, sokkal inkább komolytalan. Úgy
neveztük, hogy Magyar Királyi Kangárda és a Pokolban
gyülekező asztaltársaságunkra vonatkozott. Nem volt hoszszú életű, talán másfél – két évig találkozgatott a csapat,
később sokan elköltöztek, mások megnősültek, és a tagság
így lassan elkopott. Legtöbbet Bandival találkoztunk, még

akkor is, amikor már Rumán szolgált, de miután Šabacra
került, már sokkal kevesebbszer járt haza, és már nem
ücsörögtünk annyit a ventilátor alatti asztalnál.
Papp Imre
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