SZÓ-BESZÉD, A KISHEGYESIEK LAPJA

Faluszépítésvagy Falucsúfítás?
Szeretem, ha rendezett a környezetem. Megnyugtató, kellemes érzés. Ami szép, gyönyörködteti az embert,
szívesen pihenteti rajta a szemét, jó érzéssel tölti el.
Egyaránt igaz ez az ember közvetlen, otthoni környezetére,
s a közterületekre is. Sok kishegyesi egyetért velem, ezt
tapasztaltam az elmúlt időszakban. Mégis vannak olyanok,
akik nem. Ezt is tapasztaltam.
Sok kishegyesi hangot adott annak a véleményének, hogy a falu központja akkor szép, ha sok virágot,
növényt ültetünk. S vannak olyanok, akik ültetnek is
virágot, önszorgalomból gondoznak növényeket, nem csak
otthon, közterületen is. Ellenben vannak olyanok is, akik
rendre „kipalantálják” a helyi közösség által elültetett
virágokat a beton virágtartókból. Csak az idei évben a
falunaptól errefelé három alkalommal... Szélmalomharcnak
tűnik? Sajnos igen. Megéri mégis folytatni? Igen. Majdcsak
megtanuljuk értékelni a közterületeinket is, mert ugye a
miénk, mindannyiunké. Mindannyiunknak szép, mindannyiunkért gondozzuk. A piactér környékén állított
meg bennünket egy néni, különösebb bevezető nélkül
mondta, hiszen mindannyian tudtuk miről van szó: „A
keze mindenit! Na de én kibabráltam vele! Szúrós virágot
ültettem a helyére, de akkor is kitépte. De megszúrta ám
a kezét, mert ott van eldobva. Nem tudta elvinni.” Azt
hiszem minden magyarázat felesleges.
Aztán vannak olyanok is, fiatalok is (lehet
egyeseknek meglepő, de nem kevesen), akik saját
szabadidejüket
áldozzák
fel, hogy közterületet szépítsenek. Történetesen a
Templomkertet (Iskolaparkot, Szoborparkot – ahogy
tetszik). Meg lehet nézni.
Közös munkával, összefogással mit lehet elérni.
Dícsérik sokan. Tetszik az
embereknek. Nem dolgoztunk hiába. Az egyik boltban hallottam: „Nagyon
szép lesz! De meddig lesz
szép?”. Nos, igen. Vannak
olyanok is, akik kitépik,
letapossák azt, amit mások
elültetnek. Tönkreteszik.
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Elnézve a virágtartókból hiányzó virágokat, az
eltűnt sövényeket, a kiásott tuját (!), mindenki első gondolata, hogy ezeket valaki hazaviszi és elülteti. Ez talán a
kisebb baj, mert valahol betölti funcióját. Azonban az iskola falánál megtalált sövény, a helyi közösség egyik ajtajának kilincsén megtalál büdöske, a lerúgott és kiforgatott
szemetesek másról tanúskodnak. Igénytelenségről és
vandalizmusról árulkodnak. Rosszindulatot sejtetnek. Kár
érte.
Falunk mindannyiunk tükörképe. Mesél rólunk.
Nem csak a helyi közösségről, nem csak az önkormányzatról, nem csak a közvállalatról.
Mindannyiunkról. Elmondja, menynyire vagyunk környezet tudatosak,
mennyire vagyunk igényesek a környezetünkre. Elárulja rólunk, hogy
mennyit foglalkozunk gyermekeink
környezettudatos nevelésével. Szeretném, ha közösen tennénk egy próbát.
Ahhoz az erőfeszítéshez, amit az
önkéntesek, a helyi közösség, támogatóink tesznek, ahhoz aki tud
hozzátesz (ha csak azzal az apró
gesztussal, hogy nem dobja el az
utcán a szemetet), aki viszont nem, az
legalább annyit megtesz, hogy nem tesz
ellene. Hiszek abban, hogy egy sokkal
szebb és rendezettebb Kishegyes lenne
az eredménye. Utópia? Nem tudom.
Rajtunk, mindannyiunkon múlik...
jb
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A helyi közösség hírei
BETÖMTÉK A
KÁTYÚKAT A SZÉLES
UTCÁBAN
Az elmúlt hónap végén a
Vojput vállalat munkásai szanálták a Széles utcai úttest
kátyúit. A munkálatokat a községi Telekrendezési és
Útügyi Közvállalat finanszírozta, a beruházás értéke
hozzávetőlegesen 200000 dinár.
A kátyúzásra már régebb óta szükség lett volna,
de pénzhiány miatt nem kerülhetett rá sor. Szükséges
lenne az úttest teljeskörű felújítása és kiszélesítése is,
amire a Nagyberuházási Alaptól remél az önkormányzat
pénzeszközöket elnyerni, de egyelőre kérdéses, hogy
erre mikor teremtődnek meg a feltételek. A kátyúk
betömésével az úttest már nem közveszélyes, de nem árt
azért óvatosan közlekedni rajta.
-hk-

HALÁSZ UTCAI JAVÍTÁSOK
A tavalyi nagy esőzések folyamán a hatalmas
víztömeg leszakította a Halász utcában a folyópartot, ami
miatt az úttest is veszélyessé vált. A partoldal javítására
az önkormányzat szerződést írt alá a DTD Közvállalattal,
a munkálatokra azonban sajnos a mai napig nem került
sor. Időközben azonban a helyzet annyira fokozódott,
hogy az Önkormányzat szükségesnek látta a munkálatok
elkezdését, ezért megbízta Kis-kommunál Kft.-t, hogy
minél előbb oldja meg a víz elvezetését és a partoldal
ideiglenes megerősítését. Ezzel átmenetileg megoldódott
a probléma, de mindenféleképp szükséges lesz minél
előbb az egész partoldal feltöltésére és cölöpökkel való
kitámasztására is.
-hk-

KEMENCÉT VÁSÁROLTUNK
A nagymúltú Dévity Imre Kerámiai Művésztelep
régóta küzd a fennmaradással, de eddig szerencsére évről
évre sikerült megszervezni az összejöveteleket. Külön
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gondot jelentett, hogy a téglagyár
bezárása óta nem tudják hol kiégetni az elkészült munkákat,
ezért azok félkész állapotban
várakoztak a jobb időkre. Az év
elején egy küldöttség érkezett
a településre Rákóczifalváról,
s ők felajánlották, hogy egy régi, használaton kívüli
kemencét ajándékoznak a településnek. Időközben
azonban kiderült, hogy költségesebb lenne a kemence
ideszállítása és felújítása, mint egy új megvásárlása,
ezért a helyi közösség úgy döntött, megpróbálkozik
egy új beszerzésével. Csernus Imre kerámiaművész és
Szalma István íjászunk fel is ajánlották segítségüket, így
sikerült beszerezni egy új kemencét, melyet azóta már
ki is próbáltak, s remélhetően sok éven keresztül fogja
szolgálni a művészek munkáját.
-hk-

ISMÉT KÖZSÉGI ÁROK A BATA HÁZ
PORTÁJÁN ÉS A KERTSOR UTCA
VÉGÉN
Falunk egyik nagy problémája, hogy az elmúlt
évtizedekben különböző okokból megszüntették az ún.
községi árkokat. A kis mennyiségű csapadék miatt,
úgy tűnhetett, ezekre az árkokra nincs szükség, ezért
javarészt betemették őket. Az elmúlt évek hatalmas
esőzései azonban bebizonyították, hogy „régi öregjeink”
nem hiába ásták ki ezeket az árkokat éppen oda, ahol
régebben húzódtak. A tavalyi évben a Bartók Béla és
Kertsor utcában is több ház került veszélybe a belvíz
miatt. Hogy a problémát orvosolni lehessen a község
kénytelen volt megvásárolni a Dózsa György utcai ún.
Bata-placcot, hogy a víznek szabad folyást biztosítson
a két utca között. Az árkot azóta ki is ásták, a teljeskörű
megoldáshoz kisebb munkálatokra még szükség van, de
reméljük, hamarosan nem lesz gond a vízelvezetéssel.
Hasonló okok miatt folytatódik a Kertsor utcában
is az árkok tisztítása, valamint az elmúlt hetekben a
helyi közösség szerződést kötött az utca végén húzódó
földterületek tulajdonosaival, így ott is sor kerülhetett a
régi községi árok kitisztítására.
-hk-
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PÉLDAMUTATÓ ÖSSZEFOGÁS
A sportszerető embereknek és szurkolóknak közönhetően megújult a kishegyesi futballpálya és annak
környéke. Az oda látogatókat egy szebb és gondozotabb
környezet fogadja.
Az utóbbi tíz évben több beruházásra és újításra került
sor. Megépült az 500 ember befogadására alkalmas fedett
lelátó, majd felújították és kibővítették a pályához tartozó
termet, amely így rendezvények helyszínéül is szolgálhat,
végül betonjárda is épült.
A felújítások sorában a legújabb, a pályát körülvevő
drótkerítés lecserélése. A kerítés igen rossz állapotban volt,
több helyen lyukas és szakadt, már korábban szükség lett
volna a kijavítására, viszont az állandó pénzhiány ezt nem
tette lehetővé. Köszönhetően a kishegyesi helyi közösség
és az önkormányzat anyagi támogatásának a felújításra
sor kerülhetett. A munkálatokban legfontosabb szerepet a
csapat szurkolói és a futballbarátok vállalták, akik idejüket
nem sajnálva, több napi példamutató önkéntes munkával
járultak hozzá a vállalkozás sikeréhez.

Szintén a helyi közösség támogatásának köszönhetően
egy új fűnyírót is vásárolhatott a klub, ami megkönnyíti a
pálya és környéke karbantartását.
A csapat körül dolgozó emberek és vezetőség további
munkálatokat terveznek, amelyek megvalósítása az anyagi eszközök biztosításától függ. Elsősorban szükség lenne
az öltöző helyiségek felújítására, és a gyep minőségének
további javítására.
E beruházások jelentőségét bizonyítja, hogy a labdarúgás még mindig a legtömegesebb sporttevékenység falunkban. Több mint 200-an edzenek nap mint nap az Egység
Labdarúgó Klub szervezésében, kezdve a legkisebbektől a
felnőtt csapatig.
Remélhetőleg továbbra is megmarad az a lendület,
amely kishegyes futballistáit és szurkolóit jellemzi, és
összefogással továbbra is sikeresen dolgoznak értünk,
kishegyesiekért.
-hh-

VÍZHÁLÓZAT CSERE A JÓZSEF ATTILA UTCÁBAN
Kishegysen a régi, úgynevezett mikrovízközösség
kutai közül a központosítás után a legnagyobb megterhelés
alatt a régi Simonkovich vízközösség kuta volt. 436 háztartásnak biztosította az ivóvizet rendületlenül. Ezt az
„ivóvíz” elnevezést egy kis önkritikával kénytelen vagyok
idézőjelbe tenni. Az utóbbi időkben főleg a túlterheltségének
köszönhetően elveszítette ezen tulajdonságait és kezdett
mind nagyobb intenzitással elszineződni. Ezek voltak a
legelső jelei, hogy a kút a vége felé közeledik és méltán várja
a helyettesét. Fogalmazhatnánk úgy is, hogy maximálisan
megdolgozott az áráért. Jelzés értékűek voltak, már a 3-4
éve mint sűrűbb pumpacserék is. Mivel a Híd utca elejére
tervezett új kútfúrás, anyagi keretek és a tartományi, valamint köztársasági pályázati lehetőségek, pénzforrások
beszűkülése miatt elmaradt, így először 5/4-es vezetéken
keresztül próbáltunk meg egy áthidalást az újfaluban működő kúttól a József Attila utcán keresztül a Simonkovich
vízközösség nagyobb részéig. Ezzel is megpróbáltuk minél
jobban tehermentesíteni a már köhögő, végét járó kutunkat,
pontosabban meghosszabítani annak életét. Sajnos, ekkor
már jelentkezett a mind sűrűbb, az előzőekben már említett
elszineződése a víznek.
Május végén bekövetkezett az, ami elkerülhetetlen,
visszafordíthatatlan folyamat volt. A folyamatosan csökkenő minőségű vizet kitermelő kutunk és búvárpumpája
egyszerre mondtak csütörtököt. Talán a sors iróniája az
is, hogy mindez egy csütörtöki délutánon történt meg.
Sportnyelven szólva, ettől a perctől kezdve a labda a mi
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térfelünkön pattogott. Nehéz pénzügyi helyzet ide vagy
oda, lépni kellett, és léptünk is. A beszerzőkkel nem kis erőfeszítéseket igényelő tárgyalások lefolytatása után, rövid idő
alatt sikerült beszereznünk a 600 méter, 3 colos vezetéket
és az ahhoz szükséges alkatrészeket is, amelyekkel a József
Attila utcát áthidalva, a régi Simonkovich vízközösség nagyobb felének is sikerült biztosítanunk már nemcsak a kellő mennyiségű, hanem a fokozottan jobb minőségű ivóvizet is. A munkálatokat a körülmények engedte legrövidebb
időn belül sikerült lezárnunk. Érdemes tudni, hogy ennek
az áthidalásnak köszönhetően, mintegy 350 háztartásnak
tudtunk vizet biztosítani a régi Simonkovich vízközösség
nagyobbik részében. Ezért, mint megbízott vízszolgáltató
legelőször ezeknek a fogyasztóinknak szeretnénk megköszönni a türelmüket, mellyel a munkánk során adódó
nehézségek ellenére is kifejezték a töretlen bizalmukat
irányunkban. Másodsorban, ugyanígy köszönjük a türelmüket és egyben elnézésüket is kérjük a József Attila
utca lakóinak a munkálataink során okozott esetleges kellemetlenségekért, bosszúságért.
A talajmunkálatok, az ároktemetés után maradt
földkupacokat belátható időn belül el fogjuk szállítani, és
ahol esetleg hiányzik még föld, ott fel fogjuk tölteni. Az utca
területét folyamatosan, több szakaszban szanálni fogjuk,
amíg – megközelítőleg fél év alatt – el nem éri az eredeti
állapotát.
Dudás Béla
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MÁSFÉL MILLIÓ A CIVILEKNEK
Kishegyes Község Önkormányzata 28 projektumot támogat az idén

Az idén
29 civil szervezet
pályázott községi támogatásra.
A beérkező pályázatok
jobb
minőségűek,
mint tavaly, de
azért van még
mit tanulniuk a
civileknek.
A
községi költségvetés alakulásától függ, hogy lesz-e újabb
pályázati kiírás. A község kiemelt projektuma a Dombos
Fest.
A kishegyesi önkormányzat három éve ír ki pályázatot a község területén működő vagy az ott programot
megvalósító civil szerveztek számára. Az idén 2 millió
dinár a pályázat keretösszege, amit a beérkező pályázatok elbírálása után osztanak szét. Ifj. Juhász Bálinttól,
a polgármester tanácsosától megtudtuk, hogy a civil
szervezetek részéről ezúttal is nagy volt az érdeklődés a
községi pályázat iránt.
– 29 civil szervezet jelentkezett a pályázatra
mintegy 35 projektummal. Ezek közül 28 projektumot
fogunk támogatni összesen 1,5 millió dinárral. A szervezeteknek több mint két hét állt a rendelkezésükre,
hogy beküldjék a pályázatukat. A község mindhárom
településéről – Bácsfeketehegyről, Kishegyesről és Szeghegyről is – érkeztek pályázatok, amelyeket szakértő bizottság értékelt. A polgármester a bizottság véleménye
alapján döntötte el, mely projektumokat fogja támogatni
a község. Természetesen a döntés előtt kikértük a Magyar
Nemzeti Tanács véleményét is, az pedig támogatta az
elképzelésünket.
Jobb vagy rosszabb pályázatok érkeztek a
községhez, mint tavaly?
– A pályázatok minősége jobb volt, mint a tavalyi, persze akadtak olyan szervezetek is, amelyek nem
megfelelően dolgozták ki őket. Ez utóbbiak miatt döntöttünk úgy, hogy pályázatíró tanfolyamot szervezünk.
Jövőre azt is figyelembe fogjuk venni, hogy ki vett részt
ezen a képzésen. Itt azt is megemlíteném, hogy sokan
figyelmen kívül hagyták az eddig elfogadott stratégiákat
és cselekvési terveket. Ha egy szervezet ezekre hivatkozik, az indokoltabbá teszi pályázatát.
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Csak programokra vagy működésre is ítéltek
oda támogatást?
– Programokra és működésre ítéltünk oda pénzt.
Program nélkül, csak működésre nem adunk támogatást,
ha viszont a szervezetnek vannak programjai, akkor azok
mellett indokoltak a különböző működési költségek is.
Másfél millió dinárt osztottak ki, a pályázat
keretösszege azonban 2 millió dinár volt. Lesz második
forduló is?
– Nyilvánvalóan a költségvetés alakulásának függvényében fog az év során megmutatkozni, lesz-e újabb
pályázati kiírás. Ha nem a kellő arányban fog megvalósulni
a költségvetés, akkor tartok tőle, hogy ez volt az egyetlen
lehetőség, amit a civil szervezetek ki tudtak használni.

Van-e kiemelt jelentőségű projektum a községben, amit nagyobb összeggel támogatnak, illetve
mennyire voltak reálisak a benyújtott projektumok
költségvetései?
- A Dombos Fest regionális jelentőségű rendezvény,
amit minden évben nagyobb összeggel támogat a község,
így történt ez az idén is. A szervezetek többségében reális költségvetésű projektumokat nyújtottak be, de voltak
például olyanok, akik 1,2 millió dinárt kértek egy épület
felújítására. Ezt természetesen visszautasítottuk. Érkezett
hozzánk olyan nagyobb büdzséjű projektum is, amely
igazán jónak ígérkezett, de nem fért bele a pályázat keretösszegébe. Ebben az esetben azt javasoltuk, hogy a
projektumötletet szakértőink segítségével még jobban
dolgozzák ki, s tartományi, illetve országos források felé
irányuljanak. Ezeket a pályázatokat ilyen módon próbáljuk
támogatni.
L. J.
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TISZTÍTSUK MEG SZERBIÁT

Június 4-én „Tisztítsuk meg
Szerbiát” elnevezésű munkaakcióban
községünk immár harmadik éve vett

részt.
Mindhárom településen az idén is több zsáknyi
szemetet szedtünk össze,
a munkaakcióban az iskolák, helyi közösségek,
kommunális
vállalatok,
önkormányzati dolgozók
segítkeztek.
A munkához a Környezetvédelmi Minisztérium biztosította a szemeteszsákokat és a védőkesztyűket, melyeket a helyszínen osztottak szét a

részvevőknek.
Kishegyesen
a
Vasútállomáson és a Dombos környékén,
Bácsfeketehegyen a medence környékén, a Verbászi úton, a Becsei úton,
a Jadran utca környékén, Szeghegyen
a faluközpont és a futballpálya környékén takarítottak.
Az a tény, hogy az idén sokkal
több szemetet sikerült összeszedni a
községben, az önkénteseket dicséri és
a lakosságot minősíti.
f.h.

VUK-DÍJASOK
Az idén 21 Vuk-díjassal büszkélkedhet községünk.
Mára már hagyománnyá vált, hogy Csóré Róbert polgármester megvendégeli a színkitűnő tanulmányi eredménnyel végző nyolcadikos tanulókat.
A kishegyesi tűzoltóotthon dísztermében rendezett
ünnepségen 12 kishegyesi, 4 szeghegyi és 5 bácsfeketehegyi
tanulót köszöntött és ajándékozott meg, illetve az iskolák
igazgatóit, osztályfőnököket és a diákok szüleit is vendégül
látta.
Az iskolák nevében a bácsfeketehegyei Nikola Đurković
Általános Iskola igazgatója Bojtos Béla kért szót, és méltatta
ezt a szép szokást, mely plusz elismerés azoknak a diákoknak,
akik az elmúlt nyolc évben a legkiemelkedőbb teljesítményt
nyújtották a tanulásban.
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Az előző évekhez hasonlóan, az idén is egy vajdasági
jutalomkiránduláson vehetnek részt a kitüntetett tanulók osztályfőnökeikkel együtt.
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ÓVODÁNK 115 ÉVES
A község 1896-ban nyitotta meg az első kisdedóvodát azzal a céllal, hogy a gyerekek tanuljanak meg
gondolkodni.
Ebben segített az óvoda első óvónője Greiner
Emma. Csoportjába 50-100 gyerek is járt. 35 évig dolgozott
Hegyesen, majd őt követően a nevelői munkát egy Danica
nevű óvónő folytatta.

A gazdászati óvoda 1945 után nyílt meg Mészáros
Jolán vezetésével, utána Pesti Viktória és Hajtman Ilona
óvónők dolgoztak, és máris a jelenben vagyunk. Kovács
Etelka ma már nyugdíjas óvónő 1948-ban kezdett dolgozni.
120 gyerek járt a csoportjába. Az idők folyamán nőtt az
óvónők, és a csoportok száma is. Így dolgozott a 60-70-es

években a régi óvodaépületben Etelkán kívül Piroska és
mindannyiunk Dudás óvónénije Dudás Erzsébet, Morel
Etelka, Bandić Anna, Merta Éva és Szőke Anna.
Az 1975-ös alapkőletétel után 1977-ben megnyílt a
,,Május 25“ Emlékóvoda az iskola keretein belül működve.
1980-ban már 7 tagozattal indult az iskolaév. 1988ban községünk a napközi megnyitását tervezte, majd jött a
minisztériumi rendelet, miszerint az óvodáknak az iskolától
függetlenül, önálló intézményként kell működniük.
Erre Kishegyes községben 1994 februárjában került
sor, az intézmény felvette a Pán Péter nevet. Ez év őszén
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megnyílt Hegyesen az első napközi és a Gazdászati óvoda
délutáni tagozata. Ekkor összesen 8 csoportunk működött.
2001-től máig a Pán Péter iskoláskor előtti intézmény
látványos külső és belső változásokon ment keresztül. Szakmaiságával, gyakorlatiasságával méltó helyet tölt be más
tanintézmények között. 2009-ben megnyílt a bölcsőde.

Az óvoda ma is várja a falu legkissebbjeit.
A színházteremben megrendezett évforduló a bácsfeketehegyi és a szekicsi óvodások vendégszereplésével
kezdődött, majd a kishegyesi óvodások következtek, kik
névadójuk történetét játszották el a színpadon. ,,A mi Pán
Péterünk“ című mesét 150 gyerkőc varázsolta a lelkes
közönség elé.

Rég volt már olyan óvodai előadás, amit egyaránt
élvezett felnőtt és gyerek.
Felkészítő óvónők: Moldvai Éva, Bulatović
Magdolna, Juhász Erzsébet, Miló Emilia, Janó Mária, Tóth
Zsuzsanna.
Főszereplők:
Pán Péter-Sípos Áron			
			
Wendy-Szőke Regina			
			Csingiling-Kovács Kiara
A darabot rendezte és egyedi ötleteivel fűszerezte:
Kalmár Edit, Tumbász L. Kornélia és Talpai Zsana.
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Kishegyes Község Ifjúsági Akciótervével összhangban,
Kishegyes Község Ifjúsági Irodája
pályázatot hirdet

„IFJÚSÁGI ÖNKÉNTES MEGMOZDULÁSOK
TÁMOGATÁSA
KISHEGYES KÖZSÉGBEN”
elnevezésű projektben való részvételre

A program első részében négy egynapos képzésen vehetnek részt az érdeklődők, a következő témákban:
Június 25. -az önkéntes munka jelentősége;
Július 9. -projekt készítés és pályázatírás alapjai (két csoportban magyar és szerb nyelven);
Július 23. –tárgyalás és közösségi érdekképviselet
A program második részében az Ifjúsági Iroda pályázatot hirdet ifjúsági önkéntes akciók megvalósítására, melyek
összhangban vannak Kishegyes Község Helyi Ifjúsági Akciótervével.
Az érdeklődő fiatalok a jelentkezési lapok kitöltésével jelzik részvételi szándékukat
A jelentkezési lap letölthető a www.kishegyes.com weboldalról, illetve személyesen a Kishegyesi Ifjúsági
Irodában vehető át, a Fő utca 32. alatt.
A jelentkezési lapokat a következő e-mail címre kell elküldeni: kzm.maliidjos@gmail.com, vagy
s.istwan@gmail.com
Info.: 024-730-010 lok.125
mob.: 065-60-58-027

HEJ, BICIKLI!
Szenzációs hír, Dombosi állatfarmunk neves szocimókusa és pengeéles tollú újságnyírója drámaíró lett.
Micimackó György (aki Szerbhorváth György álnéven ír színdarabokat) most sem tagadta meg önmagát, a poénos
monodrámája szívszorító igazságokat vág a néző fejéhez, mondhatni
sírva nevettet. Micimackó Ki viszi haza a biciklit? című művét Krizsán
Szilvia, dombosi származású színészművész vitte színre és egyben ő a
darab főszereplője is. És, hogy milyen a monodráma és a stand up comedy keveréke, arról volt szerencsém meggyőződni a darab premierjén.
Régi díszletek folyosóján át kellett bejutni a színpadra, ahol egy buszmegálló (nem állomás) és egy vetítővászon fogadta a közönséget. A
felvezető video bejátszáson régi lagzik, életképek vidámsága került
ellentétbe a jelen pusztuló, málladozó falusi házaival, s mindez dübörgő
muskátli zenei aláfestéssel. Krizsán Szilvia pedig belefogott az általa
megformázott asszony történetébe, és csak mesélte, és mesélte egy órán
át. A béna férje és a cementmenedzser haverja, elvágyódás, takarítás
Újvidéken, munkanélküliség, utazás, háború, gyerekek, szerbek, magyarok, álmok, alkoholizmus, Jugoszlávia, vallás és párt, itt és odaát, TV2
és a Farm. Minden benne volt, ami benne lehetett, és a sok ütős poén
közt ott rejtőzött jó néhány szívbemarkoló gondolat is.
Gyuri a darab előtt attól félt, hogy bukta lesz, mert az a babona
járja, hogy sikeres főpróba esetén bukik a premier. Szerencsére félelmei
nem váltak valóra, a sikeres főpróbát egy még sikeresebb premier
követte. A tervek szerint Domboson is bemutatják a darabot. Reméljük
így lesz. Érdemes megnézni!
Janez
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A NŐI FÓRUM HÍREI
Az utóbbi időben
kissé hanyagoltam
beszámolóimat a Női
Fórum
tevékenységéről. Persze ez
egyáltalán nem azt
jelenti, hogy nem
lett volna miről hírt
adnom, inkább azt,
hogy az általunk szervezett események olyan gyorsan
követték egymást, hogy lehetetlenség volt leközölni az
újságban.
Az egyesületekről szóló törvény értelmében a
már nyolc éve működő civil szervezetünk is elvégezte
az újrabejegyzést. Az újonnan meghozott Alapszabály
értelmében március második hetében megtartották a
tisztújító közgyűlést. Az egyesület elnöke továbbra is
Zsidai Erzsébet, a két elnökhelyettes pedig Burján Ágnes
és Tóth Anita. Az ellenőrző bizottság tagjai: Fajferity
Erzsébet, Dudás Magdolna és Kratok Rebeka.
Az elmúlt fél év alatt a kecskeméti Falugondnokok
Duna – Tisza Közi Egyesületének partnereként a Nemzeti Civil Alap támogatásának köszönve két alkalommal
is szerveztünk képzést azok számára, akik foglalkoznak
gyerekekkel. Első alkalommal Katona Miklós volt a
vendégünk, második alkalommal pedig a kecskeméti
Szórakaténusz Játékmúzeum Alapítvány munkatársai
tartottak foglalkozást a gyerekek, illetve hasznos előadást
a felnőttek részére. A kecskeméti egyesülettel évek óta hagyományosan jó kapcsolatunk van, aminek köszönhetően
május 21-én 15 falugondnok látogatott el Kishegyesre.
Az egész napos program keretében a községben dolgozó
falugondnokok tapasztalatot cserélhettek magyarországi
társaikkal, majd vendégeinknek megmutattuk a falu
nevezetességeit: a kishegyesi színháztermet, a templomot,
a templom melletti szoborparkot, a hegyesi csata emlékművét a Nyugati temetőben, a Kemencekápolnát a
Hegyalja utcában, a Vízimalmot, valamint az úgynevezett
„Kék ház” gyűjteményét, és Kátaiék tóparti vendégházát.
Érdekességként elmondom, hogy azok a helybéliek, akik
elkísérték vendégeinket a körútra, megjegyezték, hogy
nem is gondolták volna, milyen szép helyek vannak karnyújtásnyira tőlük.
A Betegek Világnapja alkalmából a Pán Péter
Iskoláskor Előtti Intézmény óvodásai, valamint szervezetünk tagjai apró figyelmességgel – gyerek rajzokkal köszöntötték a településen élő beteg embertársainkat, Nők
napjára pedig a kilencven év feletti nőket köszöntöttük.
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A feltámadás ünnepének jegyében az idősek
részére sütemény csomagokat készítettünk, illetve megszerveztük a jó állapotban lévő használtruha és lábbeli
begyűjtését és osztását is. Tagjaink az Unióban a Tanyákért
Egyesület meghívására Ásotthalomra (Magyarország)
a Gátsori Tanyamúzeumba és Közösségi Házba utaztak,
ahol bemutatták hogyan készülünk mi a húsvéti ünnepekre
(csuhé nyuszikat készítettek, tojást festettek). A nap
folyamán ellátogattak az ottani Idősek Otthonába is.
A szabadkai Femina Creativa támogatásával, más
községbeli civilszervezetekkel együtt mi is részt vettünk
a Vidéken élő nők foglalkoztatását taglaló stratégiai terv
kidolgozásában, két tagunk pedig részt vett az ezzel kapcsolatosan szervezett szabadkai konferencián.
Június első hétvégéjén az iskola galériájában megtartottuk a 6. Kézimunka és Kézműves Kiállításunkat,
melyen a következő személyek mutatták be munkáikat:
Csabai Erika, Vékony Edit, Vékony József, Tumbász
Erika, Becskei Ágnes, Becskei Anikó, Kurnyák Verona,
Pozsár Anita, Újvári Anna, Papp Margit, Nagy Lengyel
Anikó, Vajda Vaszkó Edit, Zsadányi Magó Julianna,
Kratok Valéria, Virág Beáta, Hegyellai Katalin. A kiállítás
keretében női összejövetel is volt az iskola ebédlőjében,
melyen mi, kishegyesi nők jöttünk össze annak érdekében,
hogy megismerjük egymás hobbyjait, alkotásait. Hogy
ilyen jellegű összejövetelre szükség van, mi sem bizonyítja
jobban, mint az, hogy már az első alkalommal szép számban megjelentünk. Terveink szerint, havonta fogunk majd
ilyen találkozót szervezni, és várjuk mindazokat, akik
nem sajnálják a szabadidejüket és a vasárnap délutánjaikat
velünk töltik.
Az elmúlt fél év alatt tagjaink részt vettek a bácsfeketehegyi, a szenttamási és a verbászi női szervezetek
által szervezett teadélutánokon.
Kishegyes Község Önkormányzata az ÉRTÜK –
VELÜK – EGYÜTT – 2 elnevezésű pályázatunkat 90 ezer
dinárral támogatja, ugyanennyit hagytak jóvá a község
nőszervezetei által összeállított közös projektre, ahol a
tevékenységek fő szervezője a Női Fórum.
És elérkeztünk a nyár elejére... ha június, akkor
Szent Iván éji játszóház, Dombos Fest, lángos sütés, kemencés finomságok készítése.
Zsidai Erzsébet
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PÁR SZÓ A FALUGONDNOKI SZOLGÁLATUNKRÓL
A történet 2008-ban indult.
A falugondnoki szolgálat tapasztalatairól először
egy Kishegyesen megtartott tanácskozáson hallhattunk,
melyet a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete,
a kishegyesi önkormányzat, valamint a magyarországi
Kelebia önkormányzata szervezett 2008 áprilisában.
2008 nyarán a szabadkai egyházmegye Caritasa
azzal a javaslattal kereste meg önkormányzatunkat, hogy
egy pályázatnak köszönve Kishegyes község területén is
beindítaná a szabadkaihoz hasonló alapokon működő házi
betegápolási szolgálatot egy egészségügyi nővérrel, és egy
geronto-háziasszonnyal.
Az önkormányzat felvállalta, hogy a két személy
bérét a pályázat lejárta után a községi költségvetésből továbbra is biztosítani fogja.
2008 folyamán a szociális védelmi stratégiai terv
kidolgozásakor az elsődleges célcsoportot az idősek és a betegek képezték. Kiderült az is, hogy az idősek a bentlakásos
otthonok által nyújtott szolgáltatásokkal szemben inkább a
házi ápolást igénylik.
Az önkormányzat 2009-ben a költségvetésében kiválasztott pénzből, valamint a szociális inovációs alapnál
elnyert támogatásból továbbra is működtetni tudta a házi
betegápolás és kisegítés szolgálatát.

2010 júliusától a BCIF-nél nyert pályázatnak köszönve sikerült a szolgálatot egy falugondoki munkahellyel
bővíteni. A falugondnok, az egészségügyi nővér és a kisegítő
személy a három településen mintegy 50 felhasználót látogatott heti rendszerességgel.
Rövid időn belül kiderült, az ideális megoldás az,
ha mindhárom faluban van egy-egy falugondnok és házi
kisegítő személy.
Erre 2010 végén lehetőség is nyí1t, hiszen az önkormányzat a szerbiai Munkaügyi és Szociális Védelmi
Minisztérium pályázatán elnyert támogatásból négy személlyel bővíteni tudta a szolgálatot. A szolgáltatást két
partnerszervezet: a szabadkai Caritas és a Nők Kishegyesi
Fóruma nyújtja.
Jelen pillanatban heten dolgoznak a szolgálatban,
azaz, a község mindhárom településén van falugondnok
és kisegítő személy, valamint ide tartozik az egészségügyi
nővér, aki mindhárom települést ellátja, ami azt jelenti, hogy
mintegy 120 idős és beteg ember kap ilyenfajta szociális
ellátását.
Zsidai Erzsébet

GYÖNGYÖSBOKRÉTA
Az idei Durindót és Gyöngyosbokrétát Csonoplya szervezte meg. A magyarság szempontjából Csonoplya szórványtelepülés annak minden következményével:
negyed százada nincs magyar nyelvű általános iskolai
oktatás, és a helyi közösség vezetésében sincs magyar
ajkú alkalmazott. Anyanyelvüket csak az Arany János
Művelődési Egyesületben ápolják. Az utolsú betelepülési
hullám a közelmúltban, Jugoszlávia széthullását követően érte Csonoplyát, így a legutóbbi népszámlálás szerint
a falu 4359 lakosának több mint kétharmada (3093)
szerb, a magyarok száma 668, a horvátoké pedig 242. A
csonoplyaiak rendeztek már egyszer Gyöngyösbokrétát:
a múlt század első felében, a mozgalom hőskorában,
1938-ban, amikor még nem szórványtelepülésként
létezett az ottani magyarság. Csonoplya volt a III.
Gyöngyösbokréta házigazdája, amiről film is készült, és
amely jelenleg restaurálás alatt áll, remélhetőleg hamarosan bemutatásra kerül, egy korszak ritka, de hiteles
dokumentuma. A rendezvény szervezését felvállalta az
egész közösség, nem csak a magyarok, hanem a szerbek
és a horvátok is, dícséretes volt az összefogás hiszen
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látszott a jószándék, hogy a falu helyt szeretne állni a
rendezvény megszervezésében.
A kishegyesi Petőfi Sándor Művelődési
Egyesület Rizgetős táncegyüttese az idei szemlére új
koreográfiával készült. Nagypál Anett és Kádár Ignác
vezetésével betanult széki táncokat adták elő a közönség

és a szakma nagy megelégedésére. Ezúttal köszönjük meg
a szülőknek és a táncot kedvelő nagyszámú kishegyesinek,
aki elkísérte az együttest és gondoskodott az igazán jó
hangulatról.
Linka B. Gabriella

SZÓ-BESZÉD, A KISHEGYESIEK LAPJA

EGY ELFELEJTETT ISKOLATÍPUS
A kishegyesi szaktanítós gazdasági iskola története
4.

A gazdasági ismétlő iskola tanterve
A századforduló után hamarosan több tekintetben
módosításra szorult a gazdasági ismétlő iskolák szervezete.
Egyrészt az 1868 : 38. tc. 48–50. §-ai alapján az elemi népiskolák számára az 1905-ben hozott új Tanterv és a hozzá
való Utasítások szükségessé tették, hogy a gazdasági ismétlő
iskolák tantervét megfelelően módosítsák, és a népiskoláknak, hogy ezt megfelelő utasításokkal kísérjék. Ennek
eredményeként született meg „ A Gazdasági Ismétlő Iskola
Tanterve, illetve az Utasítás a Gazdasági Ismétlő Iskola
Tantervéhez.”
Az általános elvek szerint a gazdasági ismétlő
iskolának kettős, de egymással szorosan kapcsolatos célja
volt: meg kellett erősítenie és kiegészítenie azokat az általános ismereteket, melyeket a hatosztályú népiskola adott
növendékeinek, és el kellett látnia őket azokkal a gyakorlati
ismeretekkel és kézi ügyességekkel, melyekre, mint mezőgazdasági munkásoknak és kisgazdáknak a gyakorlati életben majdan szükségük lesz.
Az utasítás szerint a népiskolai ismeretek ismétlése
semmiképp nem lehetett ismétlés a szó szoros értelmében, a
már tanultak újra tanulása, hanem a tanultak új szempontok
szerint való összefoglalása és új szempontok szerint való alkalmazása.
Ebből következett, hogy a gazdasági oktatás a tanítás főtörzse lett, más szóval majdnem az egész oktatás
és nevelés a gazdasági tanítással kapcsolatosan történt. A
gazdasági ismétlő iskolának jóformán csak egy tantárgya
volt: a gazdaságtan.
A tanítás alapja egyetlen egy könyv, a kisgazda könyve volt, amely azonban a három évfolyamra szóló anyagot
külön osztva foglalta magába. Ez a könyv a tanítás anyagát
teljesen adta, tehát valóságos kis enciklopédiája volt az ott
tanítandó anyagnak.
A gazdasági ismétlő iskola lényegében gyakorlati
iskola volt, ezért alkalmazkodni kellett a helyi körülményekhez. Ez azt jelentette, hogy a hegyesi, mezőgazdasági
zóna típusú iskola volt.
A dokumentum meghatározza a tanítandó tantárgyakat, a tanítás anyagát és annak évfolyamok szerinti
felosztását.
A tanterv három tantárgyat határozott meg: Hit- és
erkölcstant, Gazdasági tanítást és a Közismereti tárgyakat.
A népoktatási törvény 57. §-a értelmében a hit- és
erkölcstan tanításáról a vallásfelekezetek gondoskodtak.
Ezen tantárgy iskolai évfolyamok szerinti felosztásának és
terjedelmének meghatározása a vallásfelekezeti hatóságok
jogköre volt.
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A gazdasági tanítás célja volt, hogy „az ismétlő
iskolai növendékek a gazdasági termelésben előforduló munkákat helyesen végezni tudják, azok okáról és céljáról megfelelő ismereteket szerezzenek, az iskola vidékén elterjedt
és elterjeszthető gazdasági termelési ágak felett annyi áttekintést szerezzenek, amennyire a termelő kisgazdának szüksége van; végül, hogy a kistermelők érdekeit előmozdító
állami és hatósági intézkedéseket és a szövetkezésből az
egyénre háramló előnyöket felhasználni tudják”.
A gazdasági tanítás tervének tehát alkalmazkodni
kellett a vidék gazdasági adottságaihoz és annak különböző
gazdasági feladatához is. E célból három zónát állapítottak
meg: a mezőgazdaságit, a kertészetit és az erdő- és legelőgazdasági zónákat. A kishegyesi szaktanítós gazdasági iskola
tananyaga az elsőt, vagyis a mezőgazdasági zóna anyagát
jelentette.
A közismereti tárgyak tanításának célja „a tanuló
régi ismereteinek fölújítása, megerősítése és kiegészítése
útján egyrészt erkölcsi, polgári nevelésének betetőzése, másrészt, értelmét fejlesztve gyakorlati tekintetben is az életre
való felkészítése” volt.
A közismereti tárgyakból a magyar nyelvet, a
mennyiségtant, a történelmet, az alkotmánytant, a földrajzot, az egészségtant és a testgyakorlást oktatták. A természettudományok elemeit csak, mint a gazdaságtan egyik
részét tanították. A testgyakorlással sem foglalkoztak külön,
hanem a katonai gyakorlatokat a szükséges kirándulások
alkalmával, a tűzoltógyakorlatokat pedig a gazdaságtan
keretei között adták elő.
Aránylag kevés dokumentum maradt fenn a gazdasági ismétlő iskoláról, de a fennmaradtak alapján is teljes
képet alkothatunk róla.
Egyik ilyen irat „ A kishegyesi önálló gazdasági ismétlő iskola tanterve az 1904/5-ös évre”. Ebben, osztályokra
lebontva olvashatjuk a tanítandó tantárgyakat:
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I. osztály
Gazdasági tárgyak: Talajművelés, Általános állattenyésztés,
Gyümölcstermesztés, Szőlőművelés
Közismereti tárgyak: Olvasás, Fogalmazás, Számtan, Mértan
II. osztály
Gazdasági tárgyak: Részletes növénytermesztés, Állattenyésztés, Szőlőművelés, Kertészet, Méh- és selyemhernyótenyésztés
Közismereti tárgyak: Olvasás, Fogalmazás, Számtan
III. osztály
Gazdasági tárgyak: Berendezés, Állattenyésztés, Méh- és
Selyemhernyó-tenyésztés, Borászat, Gyümölcstermesztés
Közismereti tárgyak: Olvasás, Fogalmazás, Számtan, Mértan
Gyakorlati oktatás
A gazdasági szaktanítónak feladata az ún. üzemterv
elkészítése volt, amit a vallás- és közoktatásügyi miniszter
rendeletére egy másik gazdasági szaktanító elbírált, és
észrevételeit elküldte a miniszternek. Az 1908-as tervet
Könyves Béla csongrádi szaktanító bírálta el.
„A 12.127/908 VI/a szám alatti magas felhívásra,
mély alázattal van szerencsém a kishegyesi külön szaktanítós gazdasági ismétlő-iskola részére összeállított üzemtervre vonatkozó észrevételeimet a következőkben megtenni:
1. Faiskolának a szaktanító 800 öl területű földet
vett fel. Ez kevés, mert egy olyan nagy községben, mint
Kishegyes, legalább 1 holddal nagyobb területű faiskola
szükséges, hogy évenként 1500 db fát előállíthasson és
kiadhasson a község lakosai részére. Az alföldi városok és
községek határai fátlanok, tehát egyik legfőbb cél a fásítás,
amit egy 800 öl területű faiskola által nem érhetünk el.
2. Az 1 hold 200 öl szőlő területet, melyet a meghatározó üzemterv szerint a szaktanító csupán csak borszőlő
fajokkal szándékozik beültetni, nem helyeselhető teljesen,
ugyanis Kishegyes község nincs messze a vasúttól, ezért
inkább csemegeszőlő fajtákat kellene ültessen, mert ha a
községben nem is bírja eladni, könnyűszerrel elszállíthatja. Máskülönben pedig, az üzemtervben nincs szó pincéről,
a bort tehát nem kezelheti szakszerűen, s ha túlnyomólag
csemegeszőlőt ültet, nem szükséges felszerelni az iskolát 4
káddal és 10 hordóval, elég lesz 1 kád, 3–4 hordó, ráadásul
csemegeszőlővel több jövedelmet produkálhat. Mivel pedig
500 öl területen amerikai vadszőlőt nevel (1890 körül fellépett
a filoxéra és a hazai szőlők kipusztultak. A filoxéravész utáni
szőlőrekonstrukció céljából a szükséges vadvesszőt eleinte
Amerikából hozatták, amit oltással nemesítettek V. G.), az
ütemtervben fel kellett volna venni a szőlőoltást (mohásoltás),
mivel ez jövedelmező, ráadásul a tanítás érdekében is szükségeltetik.
3. A szaktanító általi üzemterv szerint a fák nemesítése csupán szemzés által történik. Szerintem oltás által is
kell nemesíteni, hogy a gyermekek ezt is lássák, és lehetőleg
elsajátítsák, annál is inkább, mivel a nép körében nem a
szemzés általi, hanem az oltás általi nemesítés van jobban
elterjedve. Mindenesetre lassanként át kell menni a szemzés

általira, mert ez könnyebb és biztosabb.
4. A zöldségtermelést a szaktanító azért nem veszi
föl, s ennek külön területet azért nem jelöl ki az üzemtervben, mert a község határában bolgárkertészek űzik a
zöldségtermelést (speciális kisüzemi módszerekkel, melegágyi hajtatással és öntözéssel zöldséget termelő kertész V.
G.), s ezekkel az iskola nem versenyezhet. Nem is az a célja az
ismétlőiskolának, hogy versenyezzen, hanem, hogy az ismétlő
iskolás leányok a háztartásához szükséges zöld-ségféléket
ne a bolgárkertészektől szerezzék be, hanem ők állítsák
elő
kiskertjeikben.
Erre nekik az életben
szükségük van és lesz.
Nemcsak a megélhetés
könnyebbé tétele szempontjából szükséges a
leánygyermekekkel
a
zöldségtermelést elsajátíttatni, hanem azért
is, hogy kiskertjeikben
termelt zöldségek és
virágok körüli teendők
üres óráikat elfoglalják.
Legalább tehát 600 öl
terület zöldségeskertnek
használtassék.
5. Sertéstenyésztésnél a szaktanító 2 db mangalica koca tenyésztését vette fel. Miután a községben levő
tejszövetkezettől és a gazdaságban levő tehenek után elegendő
lefölözött tejet kaphat az iskola, szerintem ajánlatosabb volna
nagyobb áron való értékesítés szempontjából mangalica és
yorkshire-i keresztezés tenyésztése.
6. Baromfitenyésztésnél a sárga orpington tyúkfajták tenyésztését csak abból a célból ajánlom, hogy orpington
kakasokat adhasson az iskola a község baromfitenyésztő lakosainak. A tiszta vérben való tenyésztés helyett az
orpington és magyar keresztezést ajánlom.
7. Faiskolai eszközöknél 4 darab ágfűrész beszerzését sokallom, elég 1 vagy 2 db, ehelyett inkább több
alsó szemzőkés szereztessék be, hogy minél több gyermek
tanulhassa a szemesítést.
8. Az eszköz felszerelésénél nincs felvéve a vonószék, vonókés és 1 gyalupad beszerzése, ezek pedig okvetlenül szükségesek, mert nélkülük háziipari munkákat
készíteni lehetetlenség.
Beszerzendő tehát 1 vonókés, 1 vonószék és 1
gyalupad.
Eltekintve tehát a fent írt kisebb hibáktól az egész
üzemterv helyesen, szakszerűen van összeállítva. A mezőgazdasági tőkék helyesen vannak csoportosítva és beosztva,
s tekintve azt, hogy az iskola gazdasága tancélul szolgál,
holdankénti 97,91 korona tisztajövedelem igen szépnek
mondható…”
(Folytatjuk)				Virág Gábot
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A RAKU NYOMÁBAN

Első alkalommal szerveztek nemzetközi kerámiatábort Kishegyesen
Májusban nemzetközi alkotótábor zajlott Kishegyesen, a Dombos Fest helyszínén, ahol a művészek raku
technológiával készítettek alkotásokat kerámiából. A raku
technológia valójában egy
redukciós égetés, amely során
a mázban lévő fém-oxidok
„játéka” adja az alkotások
különleges színvilágát. A technikát a japánok fejlesztették ki,
így készültek például a híres
japán teáscsészék. Japánban
szinte kultikus hagyománya van
ennek a technológiának, tudtuk
meg az esemény főszervezőjétől,
Csernus László kerámiaművésztől. Csernus azt is elmondta,
hogy a tábor ötletét a zentai rakutábor adta:
- Mezei Erzsébet tavaly megszervezte a zentai
tábort, és ez indította el az egész folyamatot. Az öcsém,
István vetette fel az ötletet, hogy mi is meg tudnánk ezt

csinálni Kishegyesen. Úgy döntöttem, hogy az első tábort
magánszervezésben hozzuk össze, anyagilag a kecskeméti
Interkerám cég támogatta az eseményt, a kishegyesi helyi
közösség pedig vásárolt egy kemencét
az általános iskolának, amelyben előégettük a tárgyakat.
A tábor meghívásos alapon működött, hány művész vett rajta részt?
- Tíz művész érkezett a táborba
Topolyáról,
Zentáról,
Törökszentmiklósról, Kecskemétről, Újvidékről, és
volt egy vendégünk Rómából is. Természetesen, néhány helyi művész is részt
vett a munkában.
Számos alkotás született a kétnapos alkotótábor
alatt, mi lesz a további sorsuk?
- Ez az első ilyen tábor, így a művészek hazavihetik
az alkotásokat, de az érdeklődők számára csináltunk egy
rögtönzött tárlatot a Dombos udvarban. A jövőben viszont
megpróbálunk pályázni és valami módon mederbe terelni a
dolgokat.
Ezek szerint lesz folytatás?
- Bízok benne, mert Kishegyesen van hagyománya
a kerámiának. Hosszú ideig itt működött a Dévity Imre
Kerámiai Művésztelep, de 3-4 éve becsukott a téglagyár és
emiatt a telepnek is megszűnt a működése. Szeretnénk ezt a
hagyományt valamilyen formában újraéleszteni.
A kétnapos tábort az adai Bara Party együttes
koncertje zárta.
L.J.

AJÁNDÉKCSOMAG ELSŐSEINKNEK
A Magyar Nemzeti Tanács beiskolázási csomagot ajándékoz minden magyar tagozatra iratkozó elsősünknek,
ezzel is segítve a szülőket, hogy minél kevesebb kiadásuk legyen az iskolába induláskor. A csomag a következőket
tartalmazza:
- labda (kézilabda nagyságú),
- ecset komplett (3 különböző - tempera,
- ugráló kötél,
nagyságú, mókusszőr ecset, háttér- - 3 db első füzetem,
- tornazsák (vászon, MNT logóval festéshez egyenesre vágott),
- 1 db 5-ös blokk,
ellátott),
- vonalzó készlet,
- üzenő füzet (MNT logóval ellátott).
- felszerelt tolltartó,
- színes papír,
- víziszínes,
- olajpasztell (zsírszínes),
Köszönet érte!
- olló,
- ragasztó (OHO),
mm
- gyurma (natúr),
- piros-kék ceruza,
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VERSMONDÓINK EREDMÉNYEI
Általános iskolánk vers- és prózamondói az
elmúlt iskolaévben sem tétlenkedtek. Rangos vajdasági
és magyarországi versenyeken vettek részt, nem kevés
sikerrel.
Részt
vettek a helyi
Aranyeső versés prózamondó
versenyen,
a
Dudás Kálmán
Nemzeti
versés prózamondó
Találkozón
és
az Arcok Üveg
Mögött
műfordítások vers- és
prózamondó versenyén Bácsfeketehegyen, az országos versmondó versenyen, az Általános Iskolások Művészeti Vetélkedőjén,
valamint Keszthelyen a Falusi Krónika és Egerben az
Ötágú Síp vers- és prózamondó találkozón. Ezenkívül
jelen voltak a falu kulturális életében is. Verset mondtak
a falunapon, az iskolanapon és alkalmi fellépésekkel
gazdagították művelődési programjainkat.

Eredményeink:
ÁMV, Szabadka:
Paróczi Elvira – 2. hely
versmondás, Papp Ágnes –
1. hely prózamondás
Arcok Üveg Mögött,
Bácsfeketehegy: Vásárhelyi
Viktória – különdíj
Kálmán,
Dudás
Bácsfeketehegy: Kőműves
Noémi – különdíj
Falusi Krónika, Keszthely: Tóth Zalán, Bojko
Andrej, Papp Viktor – kiváló krónikássá minősültek
Ötágú Síp, Eger: Kőműves Noémi – különdíj
Továbbjutók az Országos vers- és prózamondó
verseny körzeti elődöntőjére: Keszeg Vivien, Lábadi
Marietta, Paróczi Elvira

KOPÁCS
Pár héttel ezelőtt, egy szombati napon a pékség előtt
gyülekeztünk. Miután mindenki megérkezett, elindultunk
Kopácsra. A buszsofőrünk Gyuri bácsi volt. Az út azért
jöhetett létre, mert az Eco Enjoy megnyert egy pályázatot Kishegyes önkormányzatánál, és megjutalmazta
azokat a fiatalokat, akik tevékenyen részt vállaltak a
környezetvédelmi akciókban.
Óvodások és általános iskolások utaztunk néhány
felnőtt kíséretével. Hogy ne
unatkozzunk, énekeltünk, zenét hallgattunk, és játszottunk.
Az utazás célja az volt, hogy
felhívják figyelmünket a környezetvédelem fontosságára.
Mikor odaértünk a Kopácsi
rétre, először egy hajóútra indultunk, hogy minél közelebbről láthassuk a rét növényés
állatvilágát.
Láttunk:
kárókatonákat,
rétisasokat,
gémeket, gólyákat, vadkacsá-

kat, sirályokat, békákat és különféle halakat. Miközben a
hajón üldögéltünk, és csodáltuk a Kopácsi rét élővilágát,
egy bácsi elmesélte annak történetét. A hajókázás után pihenőt tartottunk, de én és apukám inkább elmentünk sétálni.
A vízben láttam egy nagy kagylót. Kivettük. Kitettük a
partra, szétnyílt és egy folyami rák dugta ki belőle a fejét.
Megmutattuk a többieknek, majd visszatettük élőhelyére.
A pihenő után meglátogattunk egy régi kastélyt, hazafelé pedig megnéztük a batinai
Julka-szobrot, ahonnan nagyon
szép kilátás nyílik a Dunára.
Estefelé fáradtan, de
tele szép élményekkel értünk
haza. Bizonyára mindanynyian tanultunk valamit a
természetvédelem
fontosságáról.
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ELBALLAGTAK…

Méltán lehetünk büszkék diákjainkra, hiszen kiváló
eredményeket értek el, nem csak itthon, hanem külföldi
versenyeken is. Tantestületünk különdiplomával jutalmazza
teljesítményüket, munkájukat, szorgalmukat, kitartásukat.
			
Különdiploma			
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Barna Zsanett		
Burján Laurita		
Govorcsin Nikoletta
Hajagos Tamás		
Jovanović Margaretta
Kancsár Klementina
Malecki Srđan		
Nyírádi Dianna		
Stević Marina		
Vajda Boglárka		
Vörös József		
Zelenka Daniella
Zorad István		
Hegedűs Klaudia
Katona Nóra		
Kőműves Noémi

zeneművészet
zeneművészet
zeneművészet
testnevelés
zeneművészet
zeneművészet
testnevelés
zeneművészet
zeneművészet
zeneművészet
testnevelés
magyar nyelv
képzőművészet
zeneművészet,testnevelés
zeneművészet,testnevelés
kémia, magyar nyelv

A 2010/2011-es iskolaévben 12 Vuk-díjas
diákkal büszkélkedhetünk. Az iskola által ajándékozott
könyvcsomag mellé járt a helyi közösség ajándéka, valamint egy budapesti egyhetes kirándulás is, a kishegyesi
könyvtár pedig egy éves tagsággal jutalmazta meg
legjobb diákjainkat. Köszönet érte. Vuk-díjasaink több
különdiplomát is kaptak:
1. Csernus Boldizsár		
képzőművészet
2. Papp Annamária		
zeneművészet
3. Petrás Tibor			kémia
4. Kovács Viktor		
matematika
5. Csáki Henrietta		
zeneművészet, biológia
6. László Andor			
magyar nyelv, képzőmű				vészet, matematika
7. Keszeg Karolina		
zeneművészet, kémia, bi				ológia, testnevelés
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Következzenek a legjobbak között is a legjobbak.
Kalmár Heléna nem csak nyelvekből – különösen német nyelvből – teljesített kiválóan, hanem egyéb
tantárgyakból is igyekezett mindig a legjobbat nyújtani, a
maximumot elsajátítatni. Rendkívül fejlett igazságérzetével mindig a gyengébbek pártján állt, példát mutatott.
Az iskolakórus oszlopos tagja, az osztályközösség szívelelke. Különdiplomát kapott magyar nyelvből, biológiából, zeneművészetből, német nyelvből. Heléna időközben
sikeresen felvételizett a Kosztolányi Tehetséggondozó
Gimnázium német szakára.
Dudás Virág Ervin még pici korában beleszeretett a hegedűbe, és a hegedű-virtuozitását szinte a
tökélyig fejlesztette. Több rangos szerbiai és nemzetközi
versenyen maximális pontszámot ért el hegedűjátékával.
Emellett iskola kötelezettségeit sem hanyagolta el, mindig
elébe ment a feladatoknak. Zeneiskolai teljesítményével
párhuzamosan az iskolában is kiválóan teljesített. Méltán
lett a Zenedében a Generáció diákja. Gratulálunk a díjhoz!
Természetesen különdiplomát kapott zeneművészetből.
Ervin időközben sikeresen felvételizett az újvidéki Zenede
hegedű szakára.
Az idei évben 3 kiemelkedő díjat osztottunk ki, a
megszokottól eltérően. Szeretnénk, ha ez hagyománnyá
válna.
Iskolánk sok sportolóval büszkélkedhet. Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek hasznosan töltsék el
szabadidejüket, csapatban gondolkodjanak, levegőn legyenek, egészséges életet éljenek. Nem véletlen, hogy
tornatermünk, kézilabdapályánk állandóan foglalt. A generáció sportolója díjat egy olyan diákunk érdemelte ki,
aki mindig bizonyított. Tudásával és sportszerűségével is.
Nem csak a csapatsportok és az atlétika kiváló művelője,
de rendkívül érett és tudatos módon viszonyul a tudásszerzéshez is. Egyaránt tehetséges a természettudományokban és a nyelvekben. Udvarias, illemtudó. Tanárai
és tanulóink körében rendkívül népszerű, aki nem csak
önmagáért, hanem a tágabb közösségért is tud tenni, mert
megvan hozzá minden adottsága, szellemi, lelki és testi
ereje.
Különdiplomát kapott testnevelésből, zeneművészetből,
matematikából és kémiából.
A generáció sportolója, akinek jutalma egy
belépőjegy egy általa választott budapesti focimeccsre:
Dudás Dániel.

Az idei évben először adtuk át az Ady Endre-díjat
is. Ezen elismerést az a kimagasló tehetség kapja, akire
legtöbbet számíthattunk, aki a legtöbbet tette iskolánkért,

akit bármikor megkérhettünk, teljesítette a rá bízott feladatokat. A 8. a osztály lelke, aki nagyon sok mindent tud
párhuzamosan végezni. Kiválóan szaval, prózát mond,
énekel, táncol, zongorázik, teszi mindezt olyan természetességgel, ami már szinte a professzionalizmus határát
súrolja. Rendkívül színes egyéniség. Különdiplomát kapott zeneművészetből, magyar nyelvből, angol nyelvből.
Iskolánk történetében először az Ady Endre-díjat
Patyerek Réka kapta. Jutalma: 1 éves bérlet a szabadkai
Népszínházba. Réka időközben sikeresen felvételizett a
Kosztolányi Tehetséggondozó Gimnázium angol szakára.
Iskolánk legjobb diákja, aki bizonyított magyar,
földrajz, történelem, angol és matematikaversenyen, de
említhetjük az éneklést, a néptáncot, a focit, mindemellett naponta több órát fuvolázik. Nem is értjük, hogyan
győzi idővel. Felelősségteljes, illemtudó, tájékozottsága
rendkívül szerteágazó, minden érdekli, van véleménye,
rendszeres, szorgalmas, naprakész. Társainak segít, ahol,
és amiben tud. Különdiplomát kapott zeneművészetből,
földrajzból, történelemből, matematikából, angol nyelvből,
testnevelésből és magyar nyelvből. Jutalma: belépőjegy
egy budapesti focimeccsre, valamint 1 éves bérlet a szabadkai Népszínházba. A generáció diákja: Csőke Márk.
Márk időközben sikeresen felvételizett a Kosztolányi
Tehetséggondozó Gimnázium német szakára.
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BALLAGÁS
Az Ady Endre Kísérleti Általános Iskola nyolcadik osztályos tanulói 2011. június
10-én 17 órakor tartották meg ballagási ünnepségüket

8. a

8. b

8. c

8. d

„Kövesd a megérzéseidet,
ahogy a régi hajósok
követték a csillagokat.
Az utazás lehet magányos,
de a csillagok elvezetnek
célodhoz.”
(David J. Mahoney)

„Tiszteld az embert, szeresd
a szépet,
Tanulj küzdeni, mert ez az
élet.”
(Ismeretlen szerző)

„Most valóra válik minden,
ami szép.
Az élet, a munka tárt
karokkal vár,
s hogy szép lesz-e, csak
rajtunk áll...”
(Szabó Pál)

Mohači Zoltan
razredni starešina

Török Süli Jolán
osztályfőnök
Szűgyi Petri Gizella
tanítónő
Barna Zsanett
Csáki Henrietta
Dudás Dániel
Dudás Virág Ervin
Gubena Gábor
Hajagos Tamás
Harnus Albert
Kalmár Heléna
Kancsár Klementina
Keszeg Karolina
Kormos Bence
Kőműves Noémi
Lénárt Ticián
Magó Ferenc
Mészáros Viktor
Ocsenás Orsolya
Patyerek Réka

Bede Hajnal Lilla
osztályfőnök

Magó F. Emese
osztályfőnök

Milinszki Pethő
Gabriella
osztályfőnök

Csáki Hargita
tanítónő

Brasnyó Gyöngyi
tanítónő

Bakorek Attila
Burján Laurita
Csernus Annabella
Govorčin Nikoletta
Hegedűs Klaudia
Jovanović Margaretta
Katona Nóra
Kormos Natália
Kovács Manuel
Lakatos Szabrina
László Andor
Mészáros Tamás
Péter Imre
Petrás Tibor
Szabó Szilvia
Tüskei Andor
Vajda Boglárka
Vígh Eszter

Burján Krisztián
Csáki Péter
Csernus Boldizsár
Csőke Márk
Fabó Félix
Ivanics Szanella
Karna Róbert
Kovács Viktor
Mészáros Stefánia
Nyírádi Diana
Pap Szebasztián
Papp Annamária
Pécsi Zoltán
Simonyik Tamás
Stević Marina
Szőke Lilla
Szőke Tamás
Utasi Leila
Vörös József
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Knežević Jasna
učiteljica
Benjamin Kukač
Srđan Malecki
Boris Puškić
Jelena Resler
Milena Tesla

8. kisegítő tagozat
„Fény vagy te is, lobogj
hát,
Melegíts és égess,
Hinned kell, hogy a világ
teveled is ékes.”
(Tóth Árpád)

Moszni Edit
osztályfőnök
Világos Ibolya
tanítónő
Boka Henrietta
Lakatos Szilvia
Puhalák Tibi
Sinka Dávid
Zelenka Daniella
Zorád István
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KISHEGYESI FIATALOK SZÉKELYFÖLDÖN
„Fel kell másznunk a hegyre akkor is, ha
beleizzadunk, ha izomlázunk lesz tőle. Fel kell másznunk
akkor is, ha tisztában vagyunk azzal, hogy újra le kell

szállanunk a völgybe. Lenn azonban be fogjuk látni, hogy
megérte a fáradtságot! Mindig egy kicsit más emberként
jövünk le a hegyről. … Onnan mindig lelkileg gazdagabban
jönnek le, a mindennapok poros, sáros útjaira.”
(Daczó Árpád: Csíksomlyó ragyogása)

vendégszeretetnek és odaadásnak lehettünk tanúi, olyan
magyar fiatalokkal ismerkedhettünk meg, akik egy csodás, mesebeli vidéken élnek, olyan vidéken, amelyet –
véleményem szerint – minden magyar fiatalnak, s idősnek
egyszer az élete során meg kell látogatnia.
Hogy nemzeti alapú indíttatás, vallási - vagy kulturális szándék, turisztikai cél, vagy pusztán az ottani
emberek megismerése vezérli majd az oda látogatót, teljesen
mindegy, a lényeg, hogy sokat tanulhatunk a székelyektől
ha nyitott szemmel és lélekkel járunk országukban. Nehezen találok szavakat, sőt még a képek sem tudják azon
érzéseket visszaadni, amelyek ott, s akkor kavarodnak
fel az emberben, amikor az részesévé válik a történetnek,
Csíksomlyó ragyogásának.
Barátaim segítségével, kényelmes körülmények
között tölthettünk el néhány napot Erdélyben, segítő szándékú emberek vigyázták utunkat, s mindent elkövettek
annak érdekében, hogy Erdélyt minél jobban megismerjük,
hogy e pár napon otthon érezzük magunkat otthonukban.
Sólyomkő, Békás-szoros, Gyilkos-tó, Szent Anna-tó,
Csíksomlyó, a Nyereg, a gyönyörű hegyek, táj, erdők és
varázslat. Köszönünk mindent, és egyben bizakodunk, hogy
mi, Kishegyesiek is méltó házigazdák leszünk.
Egy dologban biztos vagyok, sokat kell tanulnunk
erdélyi barátainktól összetartásból, szeretetből, hitből, közösségi kapcsolatok ápolásából…

Erdély, Csíksomlyó, búcsú és zarándoklat, sokaknak
talán ismeretlen szavak, felénk mindez már egy történet,
egy emlék, de nem csupán közelmúlt, hanem jelen s talán
jövő, hiszen szeretnénk visszatérni. Célunk, hogy minél többen térjünk vissza, és újból részesei
lehessünk Székelyföld varázsának.
Történt
ugyanis,
hogy
Kishegyesről öt fiatalnak megadatott
a lehetőség, hogy baráti, illetve szervezeteink kapcsolatait ápolva, közös
találkozó keretein belül lehetőségük nyíljon székely barátaikkal
négy feledhetetlen napot eltölteni
Erdélyben, vagy, ahogy sokan hívják
Tündérországban. Nem puszta alkalmi találkozó volt ez, hanem egy
későbbi együttműködés alapja, hiszen ezen sorok elolvasása közben,
mi, kishegyesiek, délvidékiek látjuk immáron vendégül erdélyi testvéreinket.
Nehéz dolgunk lesz, hiszen
feledhetetlen napokat töltöttünk
el Csíkszeredán, soha nem látott
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Paróczi Attila, Szűcs Szabolcs, Kovács Károly, Linka
Miklós és jómagam, Sándor István
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A „DOMBOS“ ASZTALITENISZ KLUB
A „Dombos” Asztalitenisz klub megalakítási
ötletete, a kishegyesi asztalitenisz sport múltjából indult.
Majd 25 év után, Lengyel Mónika és Bíró Anikó 2010.
január 27-én bejegyezték a „Dombos” asztalitenisz
klubot az Ifjúsági- és Sportminisztériumnál. A fő cél, az
iskoláskorú gyermekekkel való foglalkozás volt. Tavaly
októbertől elkezdődtek az edzések 3.-tól 8.-ik osztályig.
A 24 kezdőből, 13 versenyző maradt, név szerint: Kincses
Anita, Vajda Emese, Vajda Boglárka, Őri Panna, Miló
Vanessa, Lengyel Ágnes, Bíró Zsófia, Horváth Árpád,
Kovács Levente, Purucki Zoltán, Nikolaš Martin, Horváth
Sándor és Varga József. Az iskolának köszönve, az
edzéseket meg tudtuk tartani az iskola tornatermében. A

klub jelenleg 5 ping-pong asztallal rendelkezik, amelyből az első kettő Horváth György adományából érkezet,
a többi pedig községi donációból. Pályázatokból és
donációkból szeretnénk még asztalokat és ütőket beszerezni. Terveink szerint ősztől indítanánk új csoportot is
az 1.-től a 3.-ik osztályig.
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Munkákban nagy szerepet
játszanak edzőink: Kovács
Ernő, Lengyel Mónika,
Hajdú Béla, Purucki Zoltán
és Kecskés Angéla.
Az első versenyt 2011.
április
16-án
tartottuk
Kishegyesen, melyre meghívtuk a bajsai asztalitenisz
csapatot. Versenyzőink szép
eredményeket értek el: a fiúknál Horváth Árpád 2.,
Kovács Levente 3. helyezést,
a lányoknál pedig Kincses
Anita 3. helyezést ért el. A
következő mérkőzés Bajsán
lesz megtartva, és reméljük versenyzőink ugyancsak
sikeresen fognak szerepelni.
B. A.
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A LEGNAGYOBB DOMBOK MÖGÖTT
A tükörben nézegetve magam sehogy sem tudtam
elhinni, hogy terhes vagyok. Sőt, még azt sem, hogy
leszek mostanság. És egy ismerősöm se biztatott, hogy
ennek ellenére mondjam csak azt nyugodtam, hogy: „de,
én mostanság terhes vagyok, és ő a férjem, a másik haver
meg a sogi, és megyek haza a békébe, a nyugalomba, a
szülőfalumba szülni.”
Mivel ez mind nem történt meg, és még csak nem is
gondoltam rá, hogy megtörténhetne, más hazautat kellett
keresnem. De a vonat sem közlekedett, ahol egyszerűen csak

azt mondhattam volna, hogy „može bez karte”. Vagyis ezt
nem mondtam, hanem kérdeztem volna, de csak illemből,
mint hogy szabad-e locsolni, mert persze, hogy „može”.
Szóval a vonatra se gondoltam, de a traktoros útzárlat miatt a
busz sem közlekedett, amin nem is mondtam volna semmit,
mert éppen volt egy Kishegyes – Újvidék menettérti jegyem,
amiből a vissza
irány még kihasználatlan
(volt). Szóval a
buszra se gondoltam, csak
simán
arra,
hogy haza kéne
menni. Nehogy
már egyszerre érkezzek a
Dombos Festre érkező mindenféle
tömeggel a saját
falumba. Gondoltam, annyi
sanszot adok
magamnak

mint helyi, hogy még a fesztivál előtt biciklizek egyet a
határba falusi turizmus mentesen. Szóval hazabicikliztem
Újvidékről. Otthonról meg ki a kaszállóba.
A tavalyi törzshely a Welker-tó volt. Ezen kívül
más célirány nem is volt. Esetleg, ha túlgondoltunk
Hegyesen, és mondjuk Bajsa volt a cél, de akkor is félúton
ott a Welker, ami Bajsa vonatkozásában nem csupán (út)
irány, hanem cél. Közös cél. Szóval megint ott vagyok, és
ez az ízelítő kánikula éppen annyira idézi a nyarat, hogy
hangosan azt gondoljam, hogy milyen dombos ez az út. És
bár még nem kezdődött el a Dombos, ez mindig dombos.
A Dombos ideje alatt meg tán még dombosabb. Néhány
holland szerint inkább már egy kicsit hegyes. Lehet, hogy
volt a letelepedéskor az ük-békésszentandrásiakkal egy
holland, aki kissé (hibásan ’kis’) hegyesnek ítélte ezt a
táborhelyet. Egyébként, ha holland nélkül jöttek, akkor a
magyarországi tengerszint feletti magasságot szokottaknak
ez inkább dombos, ha Topolya felöl jöttek. De ha Feketics
felől, akkor inkább völgyes...
Ha nem is így történt, ki tudja mi minden misztikus
képtelenség esett még meg a hegyesi határban: a Szöllősitó melletti elvadult rózsaerdőben, a Földönkívüli-patkány
farmon, az örök hűvös Cseresznyésben, a Méhészlak
lakóival és méheivel, a legkisebb hegyen, vagy a legnagyobb
dombon?
Aki elég kíváncsi, de nem elég hegyesi, és netán
beleveszik a titkok labirintusába, csak kövesse a Krivaj(a)
folyó(cská)t. Morzsával (valószerűbb hasonlattal inkább

nem-sikerült disznótor flekkjeivel) jelölt hazaútként
vezet egészen a Vásártérig, ahol csak meg kell kérdezni
a híd őrzőit, hogy merre van a Dombos Fest, vagy a
Vasútállomás. De ha éppen se Dombos Fest, se vonat,
akkor csak egyenesen tovább a Fekete-tenger felé. Arra van
például a Pöndöl.
racka
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Aaron Blumm Biciklizései
Török Zolival
Arról még nem írtam, hogy arról már írtam,
hogy hol voltam biciklivel. Balra nézek, jobbra nézek,
látok erdőt, hegyet, pusztát, aztán valahova megérkezek,
állítok sátrat, veszek valamit a boltban, vagy a kocsmában,
megeszek egy otthonról hozott pogácsát, vagy kettőt…
Átélek egy helyzetet, ami már vagy ismétlés, vagy teljesen
új, ahol hasznosítanom kell a tapasztalataimat, vagy a
tapasztalásomat.
Néhány szélsőséges esetben megjegyzem, hogy
mennyivel száguldottam le a lejtőn, vagy alig húztam föl
magam az emelkedőn. De leginkább elfelejtem, hogy mit
jegyeztem meg.
Az biztos, hogy úgy kezdődött, hogy megvettem
a bicajomat, de már azt sem tudom, hogy mikor és miért.
Reflexből, írnám reflexből. És már kérdezem is Aaron
Blummot, meg Török Zolit, hogy miért biciklizel?, meg
hogy mit csinálsz, ha nem biciklizel?, meg hogy mi az,
amit mindig magaddal viszel, ha biciklizni mész?, meg
azt is, hogy leghosszabb út? kedvenc út? legutóbbi út?
–azért teszem fel a kérdéseimet ilyen félig értelmetlen
mondatokban, mert fél mondatokból is megértjük egymást.
Aztán megkérdezem még, hogy mit lehet elrontani egy
biciklizésben?, és hogy netán a Tour de Délvidéken
ismerkedtél-e meg a Török Zoltánnal, vagy éppen
Önmagaddal?, meg hogy mi a kedvenc alkatrészed?,
és hogy mi jut eszedbe a biciklizésről? és mi jut eszedbe
arról, ami eszedbe jut a biciklizésről?, vagy ha erről semmi
sem jut eszedbe, akkor azt mond meg, hogy hol/kivel
bicikliznél legszívesebben?, és ő azt mondta, hogy „Talán
több magyarázattal is tartozom, de eszem ágában sincs
magyarázkodni. Talán több homályos részlet is marad
utánunk, de tudom, számodra minden apró mozzanat,
minden egyes szó és minden egyes betű világos üzenet volt,
minden tettem értetted, és érteni fogod a jövőben is. Több
minden van viszont, amit én magam sem tudok pontosan,
de talán nem is kell mindent tudni, hogy bizonyos dolgokat
a lehető legjobban megérthessünk.”
Azt gondoltam, hogy már olvastam az összes történetét, de rájöttem, hogy mégsem, vagy ha igen, akkor most
máshogy… merthogy nem ül Ő sem mindig a biciklijén, de
folyamatosan biciklizik. Én sem, de
én is. És azt is gondoltam, hogy a
biciklizéseket többször is át lehet
élni ugyanazzal a lendülettel. Akár
kilométerekben, akár betűkben.
Aaron Blumm: Biciklizéseink
Török Zolival című könyve éppen
június negyedikén ért hozzám.
racka
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