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Szeptember 28., szerda
10.00 óra, tűzoltóotthon
Aranyeső – községi szavalóverseny döntője

19.00 óra, könyvtár
Irodalmi randevú
Vendég: Deissinger Ákos és Terék Anna

Szeptember 29., csütörtök,
19.00 óra, galéria
Irodalmi kaszinó
Vendég: Jódal Rózsa

Szeptember 30., péntek
Irodalmi Emléknap

16.00 óra, könyvtár
Koszorúzás

16.30, önkormányzat
Ünnepi díszülés
Dr. Jung Károly: Csuka Zoltán
Mészáros Krisztina: Majtényi-életmű, egy 
hagyomány elevensége

18.00, galéria
 Csernus László és a Dévity Imre kerámiatelep 
kiállítása

19.00, színház
 De ki viszi haza a biciklit?
Szerbhorváth György monodrámája Krizsán Szilvia 
előadásában

A Hegyesi LITERAtúra a Magyar Nemzeti Tanács kiemelt rendezvénye
Támogatóink: Bethlen Gábor Alap, MNT, Helyi közösség

MEGEMLÉKEZÉS

 Elhunyt kishegyesi illetőségű 
írók, költők, közírók:

 Cziráky Imre 1899–1973
 Dr. Csabai István 1885–1950
 Csépe Imre 1914–1972
 Dévics Imre 1922–1971
 Dudás Kálmán 1912–1983z
 Dudás Ödön 1852–1889
 Greiner Endre 1875–1948
 Jámbor Pál (Hiador) 1821–1897
 Kárászi Ödön 1879–1945
 Kollár Lajos 1930–1987
 Dr. Komáromi Szilveszter 1920–2005
 Maronka János 1931–2001
 Dr.Matijevics Lajos. 1940–1983
 Dr. Mátyus Szolán József 1919–2006
 Dr. Papp Imre 1918–1977
 Rakoncza Mihály 1908–1972
 Skallák Illés 1903–1975

 Dr. Stern Károly (Csillag) 1862–1938
 Dr. Süli Béla 1920–2008
 Tsányi Nagy Imre 1860–1928

 Elhunyt kishegyesi illetőségű új-
ságírók, szerkesztők:

 Komáromi János 1930–2010
 Matijevics Szőke Mária 1942–2006
 Pap Endre 1919–1990
 Rácz József 1946–2004
 Simokovich Rókus 1905–1941
 Szőke Katalin 1954–1996

Kishegyesen, 2011. szeptember 23-án.
                                                 (vr)
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 Augusztus közepén jelent meg a kishegyesi 
önkormányzatnak és a Nemzeti Foglalkoztatási Szol-
gálat szabadkai fiókintézetének közös pályázati felhí-
vása, amelyre olyan vállakozók jelentkezését várják, 
akiknek segítségre van szükségük az új munkahelyek 
megteremtésében. A tervek szerint a község vállakozói 

ennek köszönhetően 15 munkanélkülit alkalmazhat-
nak. A pályázás feltétele, hogy a vállakozó a község 
területén működtesse a cégét, a munkanélküli is a 
község területén éljen, és szerepeljen a szolgálat helyi 
nyilvántartásában.

FEJLESZTÉSI ÉS FOGLALKOZTATÁSI LEHETŐSÉG
Tizenöt munkás foglakoztatását támogatja a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat a 

kishegyesi községben – Számos más kedvező pályázat is nyitva van

ŐSZIG ELKÉSZÜL AZ ELSŐ SZAKASZ
A Telecskai dombok vízkészletének megtartásán dolgoznak –Folyamatban a 

kishegyesi Welker-tó építése

 Hosszabb tervezés és még hosszabb enge-
délybeszerzés, valamint a pénz utáni futkosás után 
tavaly megkezdődött a kishegyesi és a bajsai határ 
találkozásánál levő úgynevezett Welker-tó építése. 
Az első részt követően a napokban elindult az idei 
évre tervezett második rész kotrása is. A munkála-
tokat végző DTD Krivaja igazgatója, Hallgató Imre 
beszámolt róla, hogy a tavasszal háromezer, most pe-
dig újabb kétezer négyzetméternyi területen fogják 
kiásni a tó medrét. Ez nem kevesebb, mint 9,5 ezer 
köbméter föld kibányászását jelenti.
– A duzzasztó már korábban megépült és tavaszon-
ként meg tudjuk majd tartani a többletvizet a Telecskai 
dombokon. Az egyik legfontosabb tényező, hogy ez-
által lehetőség nyílik az öntözéses gazdálkodásra. 
Sajnos, úgy látszik, hogy ez utóbbi sokkal nehezeb-
ben alakul ki mint gondoltuk, vagyis a felhasz-
nálás nem követi a vízkészletek lehetőségeit. 
Jelenleg a víz mélysége nem haladja meg az 

1,2 méter mélységet, de mivel megépült a duzzasz-
tó is, a mélység akár két méter fölé is emelhető. Az 
építkezésnek lesz egy második szakasza is, amely 
még egy, legalább ekkora felülettel történő bővítést 
jelent majd. Ha azon a részen is elérjük a kétméteres 
mélységet, akkor már számottevő vízmennyiségről 
beszélhetünk – mondta Hallgató Imre.
Ugyanezen a lokáción a Krivaja túloldalán már van 
egy kisebb tó, de az közvetlenül nincs kapcsolatban a 
folyóval, saját forrásai vannak. A most folyamatban 
levő munkálatok valójában a folyómeder kibővítését 
jelentik. Ez a vállalkozás a kishegyesi önkormány-
zat, a helyi közösség, a Vajdaság Vizei Közvállalat, 
a Tartományi Mezőgazdasági Titkárság és az illeté-
kes minisztériumok együttműködésének eredménye 
– mondta el lapunknak Hallgató.

Papp Imre
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 Kishegyesen 
lassan hagyománnyá 
válik, hogy júliusban 
az egyik hétvégén a 
Női Fórum családi 
napot szervez, ame-
lyen a gyermekcsa-
logató programokon 
kívül hangsúlyos sze-
repet kapnak a nemze-
ti konyhák bemutatói. 
Az idén – mint Zsidai 
Erzsébet főszervező, 
a szervezet elnöke el-
mondta – a részvevők ízelítőt kaphattak a magyar, a 
szerb, a montenegrói és a roma konyhák hagyomá-
nyos ételeiből. A rendezvény magyarországi ven-
dégei az ásotthalomiak voltak, akikkel az egyesület 
évek óta szoros kapcsolatot tart fent. Az esti kóstoló-
ra készült például kolbászos krumplipaprikás, túrós 

gibanica, bográcsban főtt 
montenegrói különleges-
ség, cigánypecsenye és 
bodag, valamint babgu-
lyás csülökkel, csemegé-
nek pedig briós. Minden-
ki találhatott tehát valami 
kedvére valót. A kóstoló-
ig a gyerekek kedvükre 
labdázhattak, bújócskáz-
hattak, vagy bekapcso-
lódhattak a kézműves 
munkába, melynek ke-
retében a kosárfonással 

ismerkedhettek meg. A Női Fórumnak a rendezvény 
megszervezésében a kishegyesi Helyi Közösség, a 
Dombos Polgárok Egyesülete, a szikicsi Tri Sorele 
nőszervezet és a Kishegyesi Fejlesztési Társulás se-
gített. 

A NEMZETI KONYHÁK ÍZEI
Jól sikerült családi nap a Hegyalja utcában a kishegyesi Női Fórum szervezésében

 A fentiek azon a sajtótájékoztatón hangzottak 
el, amelyet Csóré Róbert polgármester, Zlatko Panić, 
a foglalkoztatási szolgálat szabadkai fiókintézetének 
igazgatója, valamint ifj. Juhász Bálint, a községi fog-
lalkoztatási tanács elnöke tartott. Mint a fiókintézet 
igazgatója hangsúlyozta, Kishegyes az első község, 
amelyben meghirdették ezt a pályázatot, noha azt 
valójában a tavalyi év vége óta készítik, s a község 
nagymértékben segített azzal, hogy meghozta az erre 
vonatkozó határozatait és megalakította a helyi fog-
lalkoztatási tanácsot. Az egész országban egyébként 
több mint hétszázmillió dinár áll rendelkezésre ilyen 
célokra. A pályázatok elbírálásakor előnyben része-
sülnek azok, akik nőket, fiatalokat, ötven éven felüli-
eket vagy romákat akarnak alkalmazni. A kishegyesi 
községben a szolgálat 2028 munkanélkülit tart nyil-
ván, s bár egyesek szerint ez a szám még nagyobb, 

a húszszázalékos munkanélküliség egy ekkora köz-
ségben nagyon magas arány, ezért szeretne a szolgálat 
és a község mindent megtenni a probléma megoldása 
érdekében. Elhangzott, hogy a község az idén is mint-
egy 5 millió dinárt nyert a közmunkák finanszírozási 
pályázatán, s ebben az egyik legfontosabb a helyi kö-
zösségekben folyó munka, ahol gyakorlatilag a koráb-
bi években megkezdett munkálatokat tudják folytatni. 
A szolgálat többször is ellenőrizte ezeket, és nagyon 
hasznosnak ítélte az elvégzett munkát.
A foglalkoztatási fiókintézet igazgatója felhívta a fi-
gyelmet arra is, hogy a szolgálatban ezenkívül 18 
olyan pályázat áll nyitva, amely ugyanezeket a célokat 
szolgálja, egy árnyalattal szigorúbb feltételek mellett.

P.I
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 A népszámlálás olyan adatgyűjtési folyamat, 
amelyet általában tízévente végeznek el, s az ország 
népességének megállapítására szolgál. Szerbiában 
2002-ben zajlott le utoljára, akkor egy évvel később 
a kelleténél, s emiatt kerül rá sor az idei évben. Az 
adatgyűjtést a Köztársasági Statisztikai Hivatal végzi, 
amely instruktorokat és kérdezőbiztosokat alkalmaz 
a feladat elvégzésére. A kérdezőbiztosok október 1-e 
és október 15-e között keresik fel a háztartásokat. 
Az összegyűjtött adatok csak statisztikai célokat 
szolgálnak, illetéktelenek nem juthatnak hozzá. A 
polgároknak joga és kötelessége az adatszolgáltatás. 
Azok, akik többszöri megkeresés ellenére sem 
fogadják a kérdezőbiztosokat, illetve megtagadják 
az adatszolgáltatást pénzbírságra számíthatnak 
húsz- és ötvenezer dinár közötti terjedelemben. 
A kérdezőbiztosoknak kötelessége igazolniuk 
magukat, jól látható helyen elhelyezett kitűzővel kell 
rendelkezniük, amely tartalmazza a nevét, személyi 
számát, s ezen kívül pecséttel és aláírással van 
ellátva.
 A népszámláláshoz szükséges űrlapok szerb 
nyelvűek, de minden kérdezőbiztosnál kell, hogy legyen 
egy füzet, amely tartalmazza a nemzeti közösségek 
nyelvére történő fordítást, így anyanyelvünkön, 
magyarul is megbizonyosodhatunk róla, mi szerepel 
az űrlapon. Kishegyesen összesen 35 kérdezőbiztos 

fog dolgozni a két hét alatt, mindannyian értik, s szinte 
kivétel nélkül mindenki beszéli is a magyar nyelvet.
 A népszámlálás fontos folyamat minden or-

szág számára, de különös jelentőséggel bír a nemzeti 
közösségek számára, így nagyon fontos két hét vár 
a vajdasági magyarságra is októberben. Nagyon 

fontos, hogy vállaljuk nemzeti hovatartozásunkat, s a 
kérdezőbiztosoknak bediktáljuk, hogy mi is a magyar 
nemzeti közösséghez tartozunk! A szociológusok 
előrejelzése szerint sajnos nemzeti közösségünk 
lélekszáma csökkent az elmúlt tíz év során, ezért is 
különösen fontos, hogy mindannyian, kivétel nélkül 
vállaljuk magyarságunkat. Nemzeti közösségünk lé-
lekszáma nem befolyásolja azokat a törekvéseket, 
amelyek a szülőföldön magyarként való megmaradást, 
azaz amelyek a magyar nyelvű oktatási, művelődési, 
tájékoztatási és nyelvhasználati jogaink megvalósulását 
szolgálják. Viszont nemzeti közösségünk súlyát az 
is meghatározza, hányan vagyunk, hányan élünk e 
hazában. Legyünk hát elegen, hogy az utánunk lévő 
generációk is magyarként élhessenek Kishegyesen.

 Szerbia mellett, ebben az évben Magyaror-
szágon és Romániában is folyik a népszámlálás. Erről 
többet olvashatunk a www.nepszamlalas.eu oldalon.

jb

MINDENKI SZÁMÍT             
Népszámlálás Kishegyesen is



SZÓ-BESZÉD, A KISHEGYESIEK LAPJA

5

 

 Augusztus végén a Kishegyesi Község Önkor-
mányzata és az újvidéki székhelyű Generali Transport 
Company személyszállítási vállalat protokollt írt alá a 
középiskolás diákok és az egyetemi hallgatók szállítá-
sáról Kishegyesről, Bácsfeketehegyről és Szeghegyről 
Topolyára, Szenttamásra, Újvidékre és Szabadkára, va-
gyis mindegyik középiskolai és egyetemi központba.
– Mint minden évben, ezúttal is felkértünk néhány 
vállalatot, hogy adjanak ajánlatot diákjaink és egye-
temistáink rendszeres szállítására, s azt kell mondani, 
hogy egyedül az újvidéki cég adott be igazán kedve-
ző ajánlatot. Ezek szerint a cégtől a diákok harminc 
százalék kedvezményt kapnak, a község pedig meg-
téríti a költségek húsz százalékát, vagyis a fiatalok 
féláron utazhatnak. Az említettek értelmében Kishe-
gyes és Topolya közötti havi jegy 4312 dinárba kerül, 
Bácsfeketehegyről és Szeghegyről pedig 4928-ba. Aki 
naponta utazik Szabadkára Kishegyesről, 11 088 dinárt 
fizet, Bácsfeketehegyről és Szeghegyről 12 628 dinárt. 
Szenttamásra a jegy 5544 dinár, Bácsfeketehegyről 

és Szeghegyről pedig 4928 dinár – hallottuk Danilo 
Dabovićtól, a községi közigazgatás vezetőjétől. A tit-
kár elmondta azt is, hogy a vállalat hétvégi jegyeket is 
ad a hetente egyszer utazó egyetemi hallgatóknak. A 
havi négyszeri hétvégi utazás Kishegyes és Szabadka 
között 1300, Bácsfeketehegy és Szeghegy, valamint 
Szabadka között pedig 1500 dinár lesz. 1500 dinárba 
kerül Kishegyesről a havi hétvégi jegy Újvidékre és 
1300 dinárba kerül Bácsfeketehegyről és Szeghegyről.
– A vállalat ingyen fogja szállítani az általános iskolás 
gyerekeket a községközi és más versenyekre, a mű-
velődési egyesületeket a versenyekre és szemlékre, 
valamint a sportolókat 50 százalékos kedvezménnyel 
utaztatják. Ezek olyan feltételek, amelyek számunkra 
nagyon kedvezőek, s mint ahogyan az újvidéki vállalat 
vezetői is hangsúlyozták, szemmel látható, hogy a térség 
komoly szállítóivá szeretnének válni, és szeretnék tar-
tósan megvetni lábukat ezen a piacon – mondta a titkár.

DIÁKOK UTAZTATÁSA FÉLÁRON
A kishegyesi község 20 százalékos térítést, a személy-

forgalmi vállalat 30 százalékos kedvezményt ad

MEGKEZDŐDIK A FÖLDEK FELVÁSÁRLÁSA
Az előkészítés utolsó szakaszába ért Kishegyesen a tervbe vett moholi út kiépítése

 Három évvel ezelőtt nyolc vajdasági köz-
ség írta alá a szándéknyilatkozatot arról, hogy ki 
kell építeni az Eszéket  és Temesvárt összekötő 
főútvonalat. A tervek azóta elkészültek és meg-
kapták a szükséges jóváhagyásokat, bekerült az 
ütemtervekbe s most ért abba a szakaszba (az út 
kishegyesi részén), hogy a napokban elkezdődhet 
az útépítéshez szükséges szántóföldek felvásárlása.
-Az útépítésnek aktualitást adott az adai Tisza-híd át-
adása is, amely nagy forgalmat tesz lehetővé mindkét 
irányban. A tervezés gyakorlatilag két éve kezdődött, 
s mivel a meglevő Moholi út a határrendezés után 
leszűkült, nem volt elég széles, ezért 20 méter szán-
tóföldet kell felvásárolni a tervezett útvonal déli ré-
szén. A tervezett út egészen a Hármasút határrészig 
állami föld mellet halad el, ezt át kellett minősíteni, 
a Hármasúttól a régi nemzetközi útig pedig egy részt 

fel kell vásárolni. Ezen a részen, mint ismeretes, nem 
a Moholi úti részen épül az út, hanem a Kisvasút-dűlő 
útvonalán. Értesítettük a mintegy nyolcvan tulajdo-
nost, és reméljük, hogy a nyomvonal is véglegesül az 
év végéig, illetve megtörténik az expropriáció is. Egy-
előre csak a régi úgynevezett nemzetközi útig épül az 
út, amely Kula felé veszi az irányt – mondta az építke-
zés jelenlegi szakaszáról Csóré Róbert polgármester. 
A  faluban olyan hírek terjedtek el, hogy a nyom-
vonal mentén elveszik a tulajdonosoktól a földet, 
de mint a polgármester elmondta, a földeket fel-
vásárolják nem elveszik. Mint mondta,  rémhíre-
ket nem is az érintettek terjesztik, hanem olyanok 
akiknek semmilyen érintettségük sincs a kérdés-
ben. Az érintett földtulajdonosokat értesítették és 
hamarosan megkezdik velük a megbeszéléseket.                                                                               
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HAMAROSAN ÚJAK JÖNNEK
Kishegyesen átadták rendeltetésének az ipari park bekötőútját

 Augusztus 31-én Csóré Róbert kishegyesi polgár-
mester és Pál Károly, a kishegyesi Képviselő-testület elnö-
ke átadták rendeltetésének az ipari park napokban befeje-
zett útját, amely lehetővé teszi az itt létesített beruházások 
számára a lehető leggyorsabb kapcsolódást az autóúthoz. 
A szalag átvágásán jelen volt Pásztor István, a tartományi 
kormány alelnöke, a VMSZ elnöke, Kern Imre, a Tarto-
mányi Nagyberuházási Alap igazgatóhelyettese, Alex 
Samonig, az ipari park tulajdonosa, valamint Kiss Attila, 
a Júlia Malom, az első beruházó képviselője, és mindazok, 
akik bármilyen formában hozzájárultak az elképzelések 
valóra váltásához.
 Csóré Róbert kiemelte, hogy a munka hét évvel ez-
előtt kezdődött és sokan türelmetlenül várták a végkifejle-
tet, és bár nem voltak az eredmények látványosak, a munka 
mégsem lankadt, három évvel ezelőtt pedig – a területek 
átminősítését, valamint az első tervek elkészítését köve-
tően – komoly lendületet kapott. A munkában nagy részt 
vállalt a Tartományi Nagyberuházási Alap és a Tartományi 
Gazdasági Titkárság. Ennek a támogatásnak köszönhető-
en szinte megállás nélkül folyt a munka és talán ennek is 
köszönhető, hogy azonnal jelentkezett az első beruházó is, 
amely az út kiépítéséig elkészítette saját létesítményét is, 
az ország ebben a pillanatban egyik legkorszerűbb malmát. 
Pál Károly azt hangsúlyozta, hogy a hamarosan sorra kerü-
lő képviselő-testületi ülésen a bekötőutat Európai útnak ne-
vezik majd el, ami természetesen jelképes is, de reményt is 
ad arra, hogy az elkövetkezőkben újabb beruházók jelent-
keznek. A megnyitást követően a vendégek is nyilatkoztak 

a beruházásokról. Pásztor István kiemelte, hogy Kishegyes 
esetében a beruházási alap 11 projekt támogatását hagyta 
jóvá és még 10 projekt munkái vannak folyamatban. Az 
odaítélt 386 millió dinárból 270 millió érkezett meg. A fo-
lyamatban levő körforgalmi építkezés befejezéséhez (a ki-
világítás megoldásához) még mintegy 10 millió dinár kell. 
Mint mondta, a Júlia Malom nagy kapacitású és modern 
létesítmény, s az újságírók kérdésére, hogy szükség volt-e 
a meglevő kapacitások mellett újabb malomra, amikor a 
meglevők egyre-másra csődöt jelentenek, Pásztor azt vá-
laszolta, hogy szemmel látható, hogy abban az esetben, ha 
valaki komolyan próbál egy adott területi tevékenységgel 
foglalkozni, sikeres is lesz, mert nem az a célja, hogy minél 
előbb minél több hasznot vágjon zsebre. Kern Imre szerint 
kimagasló eredmény volt gyakorlatilag négy-öt év alatt lét-
rehozni az ipari park infrastruktúráját és megalapozni az 
első beruházást. A nagyberuházási alap erre a célra 40,5 
millió dinárt hagyott jóvá, ebből az út 20 millió, a többi 
pedig a befejezés előtt álló körforgalom megépítésére kel-
lett. Kiss Attilának, a malom igazgatójának szavai szerint 
a piacról jelenleg hiányzó termékek skáláját tudják felkí-
nálni a szerbiai piacnak és a helybeli gazdákkal karöltve 
a megfelelő minőségű búzát is elő tudják teremteni. Alex 
Samonig, az ipari park egyik tulajdonosa kiemelte, hogy a 
jelen pillanatban még mintegy 50 hektár terület áll a leendő 
beruházók rendelkezésére s az eddigiek alapján hamarosan 
jönnek is majd az újabb befektetők. 

P.I

 Asterix Oszd meg és uralkodj 
című képregényben Cave Canem fel-
iratú tábla díszeleg Cézár palotájá-
nak bejáratán, amit Kopecky László 
harapius cutius-nak fordított le. A 
Canis Ebtenyésztők Egyesülete jú-
niusban jött létre, és bizony céljaik 
közt nem szerepel, hogy harapós ku-
tyákat neveljenek. Az egyesület Kis-
hegyes község ebtenyésztőit tömöríti, 
de amint Sarnyai Zitától, az egyesület 
elnökétől megtudtuk, szívesen látnak 
minden ebbarátot a Canisban, még ha 
nem is rendelkeznek fajtiszta kutyus-
sal. Sarnyait először az egyesület lét-

rejöttéről kérdeztük:
 - Idáig csak Topolyán létezett 
ilyen egyesület, oda járogattunk át, a 
topolyai klub keretein belül tevékeny-
kedtünk. Kishegyesen is sok „kutyás” 
személy van, akik aktívan foglalkoz-
nak kutyatenyésztéssel, ezért szüksé-
gét láttuk, hogy Kishegyes községben 
is alapítsunk egy ilyen klubot. 
 Csak kutyatenyésztők lehet-
nek az egyesület tagjai?
 - Főként azok, akik fajkutyá-
kat tartanak, de az is betagosodhat, aki 
csak kedveli a kutyákat vagy esetleg 
keverék kutyája van. Ez a klub nem 

kizárólag azok számára létezik, akik 
fajkutyával foglalkoznak.
 Hány tagja van az egyesület-
nek?
 - 25 taggal alakult a klub, 
azóta 5 taggal bővültünk. Reméljük, 
hogy ez a szám a továbbiakban is 
gyarapodni fog, de szerintem már ez 
is egy nagyon szép létszám. 18 éves 
korig a klubtagság ingyenes, 18 éves 
kor felett pedig évi 500 dinár a tagsági 
díj.
 Mik a céljaik?
  -Azzal a reménnyel hoztuk 
létre a klubot, hogy valami újat tudunk 

CAVE CANEM
Ebtenyésztő egyesület Kishegyesen
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nyújtani a tagoknak. A ké-
sőbbiekben, amennyiben az 
anyagiak engedik, szeretnénk 
a kutyatartással, -tenyésztés-
sel és -egészségüggyel  kap-
csolatos előadásokat tartani. 
Ezek olyan dolgok, amikre 
még nem fordítanak kellő 
gondot a vidékünkön. Emel-
lett szerettünk volna egy helyet, ahol 
meg tudjuk osztani a gondjainkat, a ta-
pasztalatainkat, és segíteni tudjuk egy-
mást. Például közösen el tudunk jutni 
távolabbi kiállításokra is, és ha valaki 
bajba jut, akkor még sincs egyedül.
 Ha jól tudom, közös gyakor-
lást is szerveztek?
 - Sok kutyának problémát je-
lent, hogy egy biztonságot adó közeg-
ből egy kiállításra kerül, ahol rengeteg 
kutya és ember mozog. Ilyenkor meg-

ijed, vagy nem tud viselkedni, ezért 
fel kell rá készíteni. Kértünk egy te-
rületet a helyi közösségtől, ahol időn-
ként összejövünk, és ahol a kutyák fel 
tudnak készülni. Itt eleve többen va-
gyunk, ezért a kutyák a több embert és 
a többi kutyát is megszokják. A nyár 
folyamán leálltunk ezekkel a fogla-
kozásokkal, mert nagyon nagy hősé-
gek voltak, de most ismét beindítjuk. 
Szombatonként lesznek, délután 6-7 
óra körül, attól függően, hogy mikor 
sötétedik.

 Hol érdeklődhetnek, akiket 
érdekel az egyesület?
 - A facebookon létrehoztunk 
egy profilt Kinološko Društvo 
Mali Iđoš elnevezéssel, mert 
ilyen formában könnyen tud-
juk értesíteni egymást a törté-
nésekről. De mindenki tudja a 
faluban, hogy kik foglalkoz-

nak kutyával és elég, ha megkérdez 
valakit közülük. Az egyesületnek 
Paróczi Pál az alelnöke és Ali István 
Bácsfeketehegyről a titkára – mond-
ta el Sarnyai. Az elnök még arról is 
beszámolt, hogy mint új egyesület 
próbálják felmérni lehetőségeiket, te-
vékenységüket pedig idáig a helyi kö-
zösség és a község támogatta.

Lakatos János

 Az elmúlt egy évben az óvónők egyesüle-
te több rendezvényt, továbbképzést, bemutató fog-
lalkozásokat és szakmai utakat szervezett, min-
dent összevetve sikeresnek mondható tanévet zárt 
– hangzott el a Vajdasági Magyar Óvodapedagógu-
sok Egyesülete elnökségének a kishegyesi, Kátai-
tanyán megtartott kibővített ülésén, amelyen jelen 
voltak az intézményvezetők és azok a rendezők, 
akik az óvodás színjátszó találkozóra darabot hoztak.
 Az egyesület több bemutató foglalkozást szer-
vezett, elsősorban a kisebb környezetekben: Boga-
rason, Adorjánon, Oromhegyesen... Továbbképzése-
ken jártak, Sopronban és Bécsben, Martonvásáron, 
a Brunszvik Teréz Múzeumban, Szentendrén, volt 
Luca-napi bemutató foglalkozás Kishegyesen, bábké-
szítés és a színek és tárgyak jelentésével kapcsolatos 
továbbképzés ugyanitt, bábfesztivál Magyarkanizsán 
stb. Az egyesület legtömegesebb rendezvénye azon-
ban továbbra is az Óvodás Színjátszók Találkozója, 
amelyet az idén Kishegyesen szerveztek meg, s mint 
elhangzott, a találkozó tartósan visszaköltözik kiin-
duló helyére, ahol az első tíz találkozót tartották. Az 
idei rendezvényről szólva kiemelték a két szervezést 

lebonyolító óvónő, Kalmár Edit és Tumbász L. Kor-
nélia munkáját, valamint a kishegyesi óvónőket, akik 
a játszóházat szervezték a szereplésre készülő vagy a 
szereplésen már túl levő gyerekek számára. Az elnök-
ség tagjai szerint a kishegyesi rendezvénynek ezúttal 
is és korábban is ez volt a leginkább élményt adó ré-
sze a gyerekek számára. A játszóházak megszervezé-
sét viszont eddig csak a kishegyesiek tudták vállalni. 
A most kezdődő tanévre vonatkozóan az egyesületben 
még nem alakult ki a teljes munkaterv, abban állapod-
tak meg, hogy konkrét javaslataikat minden óvoda 
beküldi. Annyit azonban már lehet tudni, hogy októ-
berben a becseiek tartanak egy bemutató foglalkozást 
az egészséges táplálkozásról, szintén ebben a hónap-
ban megszervezik a szentendrei továbbképzésen való 
részvételt és megegyeztek abban is, hogy a bábfeszti-
vált ebben a tanévben Adán tartják meg. A témakörö-
ket illetően, mint mondták, figyelni kell arra, hogy ne 
ugyanazokat a témákat javasolják mint az intézmények, 
mert különben a pályázatokon csökkennek az esélyek.

Papp Imre

EREDMÉNYES MUNKA FOLYT
A Vajdasági Magyar Óvodapedagógusok Egyesületének elnöksége értékelte az 

elmúlt időszak munkáját és tárgyalt az ősztől kezdődő újabb feladatokról
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FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY 
BÁCSFEKETEHEGYEN

R&B COLLEGE
(Számviteli és tőzsdei ügyletek)

ÖTNAPOS VARÁZSLAT
 Kalandtúra a Kaszálóban

 

 További információt a www.rafin.edu.rs honlapon lehet találni, Dávid Donáldnál
 a 064 39 97 188-as telefonszámon lehet érdeklődni, valamint szemlyesen a kishegyesi 

Községháza 13-as számú helyiségében, az Ifjúsági Irodában.

 A Kishegyesi Könyvtár és a Petőfi Sándor Mű-
velődési Egyesület sikeres tábort szervezett a gyere-
keknek és a fiataloknak Varázshét a könyvtárban cím-
mel. A programok nem csupán a könyvtárszobában 
zajlottak.
 A hét természetesen nem a könyvekről szólt, 
de az igazsághoz hozzátartozik, hogy minden nap kez-
detén felolvastak egy mesét is. A foglalkozás gomb-
ékszerek készítésével kezdődött, amelyet Szöllősi 
Boglárka vezetett, kedden Kollár Ilona népművész 
vezetésével kézműves foglalkozást tartottak, szerdán 
a parkban indiánosdit játszottak, csütörtökön kaland-
túrára mentek Linka Lenkével a Kaszálóba, pénteken 
pedig Kenyérvarázs címmel tésztát dagasztottak és 
lepényt sütöttek Tumbász L. Kornélia vezetésével. A 
szervezők egyértelműen sikeresnek ítélték meg a vál-

lalkozást, mert, 
mint mondták, 
a nyár ugyan 
tele van tábo-
rokkal (párhu-
zamosan zajlott 
a kerámiatábor 
is), mégis min-
dig akad gyerek, 
aki az ilyenfajta 
foglalkozásokat szereti, és kedvvel vesz részt a fel-
kínált programokon. A hét második felében már több 
mint húsz gyerek kapcsolódott be a munkába. A tábor 
megszervezéséhez elegendő volt néhány támogató jó 
szándéka, és, hogy az előadók önkéntesen, pénz nél-
kül vállalják a gyerekekkel való foglalkozást.                                                                       

 Papp Imre 

 A belgrádi székhelyű R&B College, megfe-
lelő számú jelentkezővel, idén októbertől kihelyezett 
tagozatot indít Kishegyes Községben. A szerb-oszt-
rák alapítású főiskola (ennek egyik társtulajdonosa 
a Small Steps Kft.), 2006-ban kezdte meg munká-
ját Belgrádban. Az elmúlt 5 évben ott, illetve még 4 
szerbiai, valamint 1 vajdasági városban szépen mű-
ködött. A tanítás szerb nyelvű, az előadások a község 
területén lesznek megszervezve, a gyakorlati munka 
pedig a helyi iskola informatika termében történik 
majd. A vizsgáztatás szintén helyben lesz megszer-
vezve. Beíratkozhat minden olyan személy, aki mini-
mum négy éves középiskolát fejezett. A rangsorolás 
a középiskolában elért eredmény és a felvételi vizsga 
eredménye alapján történik. Beíratkozhatnak olyan 
személyek is, akik már sikeres felvételit tettek más fel-
sőoktatási intézménynél, de nem fejezték be az adott 

iskolát. Az R&B College szabályzatával összhangban 
elismernek vizsgákat és különbözeti vizsgával foly-
tatni tudják tanulmányaikat ezen iskola tantervei sze-
rint. Az éves költség 1200 euró dinár ellenértéke (a 
fizetés történhet 10 hónapos részletekben is), amely 
tartalmazza az oktatást, előadásokat, konzultáció-
kat, gyakorlatokat, tankönyveket, számítógépes la-
bor használatát. Az R&B College programja megfe-
lel a felsőoktatási és a bolognai tantervnek egyaránt.
 A tanterv és a program megfelelő képzést 
nyújt a jövőbeli számviteli és tőzsdei szakembereknek 
az adott területtől függően. Az oktatás összesen 3 évig 
tart, számviteli és felülvizsgálati, illetve tőzsdei ügy-
letek szakokon. Az első évben mindkét szakiránynak 
egyforma tantárgyai lesznek és ugyanazon oktatásban 
részesülnek. A második évtől szakosodik az oktatás. 

Amit gyúrtak kisütötték, és jóízűen 
meg is ették a gyerekek



SZÓ-BESZÉD, A KISHEGYESIEK LAPJA

9

 

 A kishegyesi gyerekek a gyöngyfűzés és a ha-
gyományos népi ékszerek készítésének mestereként 
ismerhették meg Szöllősi Boglárkát, aki vérbeli pe-

dagógusként foglal-
kozott velük, a fel-
nőtt közönség pedig 
akkor figyelt fel rá, 
amikor előadáso-
kat tartott az öltöz-
ködés történetéről, 
bemutatva az ókor, 
a középkor, a rene-
szánsz és az újkor 
divatjának fejlődési 
folyamatát. A nem-
régtől könnyűipari 
mérnökként tisztel-
hető textiltervező-
ről a budai várban 

megszervezett Mesterségek Ünnepén is hallhattunk. 
 – Őszintén szólva, ruhákat még nemigen varr-
tam. Vagyis varrogattam, hiszen textilipari technikus 
vagyok, és most már könnyűipari mérnök is, de nem 
foglalkoztam vele komolyabban. Ennek ellenére je-
lentkeztem a budapesi Mesterségek Ünnepe rendez-
vény kiírására. A pályázatra, amelyet Tetőtől talpig 
címmel hirdettek meg, 149 kollekció érkezett, s csu-
pán 36 kapott bemutatkozási lehetőséget, közöttük 
jómagam is. Az én kollekciómban négy ruha volt. 
Szerintem nagyon nagy elismerés, hogy az ember 
ott lehet a legismertebb kreátorok között. A bemuta-
tott ruhák egy óbudai kiállításon szerepelnek, vagyis 
a szélesebb közönség is megismerheti őket – mesélte 
Szöllősi Boglárka.
 A kishegyesi tervező a doroszlói motívumú fe-
hér lyukhímzést vette alapul.
 - A pályázatnak is az volt az egyik követelmé-
nye, hogy a terveinkhez a népi motívumainkat hasz-
náljuk fel. Én a doroszlói viselet mellett döntöttem, 
amely rendkívül díszes, ezért igen jól felhasználható 
volt a ruhákhoz. Egyszerű nyári darabokat akartam 
felvonultatni, s ennek megfelelően vászonruhákra 
átvinni a motívumokat. Az egyik változat hétközna-

pi használatra is való, a másik viszont egy kicsit ün-
nepélyesebb. A doroszlói viseletből az úgynevezett 
fehér lyukhímzési technikát vittem át egyszerű fehér 
vászonra. Ez a kombináció sikeresnek bizonyult, na-
gyon jó lett. A másik, egy kicsit ünnepélyesebb da-
rab pedig estélyeken is viselhető. A ruhákat magam 
készítettem, a tervezéstől a kivitelezésig körülbelül 
kéthónapos munkát igényeltek – tudtuk meg a tehet-
séges fiatal szakembertől. Természetesen felmerült a 
hogyan tovább kérdése is. Szöllősi Boglárkának egé-
szen egyszerű tervei vannak.
 – A kiállítással kapcsolatban nem voltak külö-
nösebb reagálások, nemrégiben azonban felkértek Er-
délyből, Nagyváradról, hogy dolgozzam ki egy Szent 
László-legendákat feldolgozó színházi produkció ru-
házatát és díszletét. Ez többhavi komoly munkát fog 
jelenteni. Egyébként folytatni szeretném tanulmánya-
imat a népművészeti továbbképzéseken, mert munká-
imban éppen ezeket szeretem a leginkább felhasznál-
ni, másrészt a szövészettel is szeretnék komolyabban 
megismerkedni. Ezek néhány hónapos képzések, 
amelyeket egymással párhuzamosan is végezhetek. 
Utána természetesen szeretném beírni a mesterfoko-
zatot a saját karomon – mondta Boglárka, hozzátéve, 
hogy ruháit természetesen szívesen bemutatná Vajda-
ságban is, ha mutatkozik érdeklődés, hiszen itteni mo-
tívumokról van szó.

Papp Imre

A DOROSZLÓI VISELET VÁLTOZATAI
Hétköznapi és ünnepi alkalmakon is viselhető népi motívumos ruházat – A 

kishegyesi ruhatervező, Szöllősi Boglárka nagy sikerű budapesti bemutatkozása
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 23. táborát tartotta augusztus közepén a 
kishegyesi Kátai-tanyán a Vajdasági Magyar Versmon-
dók Egyesülete Szép Szó Műhely címmel. Az egyesü-
let korábban évente két tábort szervezett: egyet nyáron, 
rendszerint a Kátai-tanyán, egyet pedig télen, többnyi-
re a bácsfeketehegyi kultúrotthonban.
 – Az utóbbi két évben sajnos nem tudtuk meg-
szervezni a téli táborainkat, de nem mondtunk le róluk, 
mert szükség van rájuk, bár azokra renszerint keve-
sebben jelentkeznek. Itt pontosan negyven gyerek van 
jelen, s tíz vezető pedagógus foglalkozik velük. A vers-
feldolgozásokat illetően a kortárs mai magyar lírát és 
prózát céloztuk meg. Kivétel a középső csoport, ame-
lyet Molnár Róbert vezet. Ők József Attila verseiből 
készítenek árnyjátékos feldolgozást. Ezt majd a vasár-
napi gálaműsoron mutatják be. A kis- és a nagycsoport 
drámafelkészítésével Fekete Ágnes és Bori Viktor bu-
dapesti drámatanár foglalkozik, a nyelvgyakorlatokat 
Pál Ágnes vezeti, Raffai Ágnes felügyelete mellett pe-
dig a kortárs költők verseiből készítenek jelenetsoro-
kat – hallottuk Hajvert Ákos táborvezetőtől, a VMVE 
elnökétől.
 A tábor előkészítésekor meghirdették az éne-
kelt vers kategóriát is. Ketten hoztak hangszert, van 
egy tamburánk és egy szintetizátorunk is, ezért úgy 

határoztunk, hogy a zenészek majd a feldolgozásokat 
kísérik, amikor arra szükség mutatkozik, s ezzel egé-
szítik ki a produkciókat. Egyébként minden este meg-
tanulunk egy népdalt, mert ez is szerves része nemzeti 
kultúránknak. Kemény munka folyik, ezért próbálunk 
egy kicsit lazítani. Minden este legalább egy órát ját-
szunk együtt. Pénteken tartunk egy vetélkedőt Kis-
hegyesről, de a táborozók előtte persze lehetőséget 
kapnak, hogy a faluban sétálva gyűjtsenek adatokat. 
Megnéztünk egy filmet is, amelyet Pataki András ren-
dező hozott nekünk. A héten Szöllősi Boglárka is tart 
egy előadást az öltözködésről, a ruházat és a színek je-
lentéséről. Ezek nagyon fontosak lehetnek a pódium-
játékok kialakításakor. Csütörtökön este 21 órakor Pál 
Ágnes és Raffai Ágnes bemutatja a Beépített holmik 
című pódiumjátékot, s ezen szívesen látunk mindenkit, 
aki eddig nem látta a produkciót. Szombaton tartjuk a 
házibajnokságot, este pedig tábortűzzel és szalonnasü-
téssel búcsúzunk a tábortól – mondta Hajvert Ákos.
 A tábor igazából a vasárnap 11 órakor kezdődő 
gálaműsorral zárult, amelyen négy csoport mutatkozott 
be, sőt a versmondó házibajnokság győztesei is előad-
ták nyertes szavalataikat. 

KÖZÉPPONTBAN A VERS ÉS A NYELV
A kortárs lírával ismerkedett negyven vajdaság magyar gyerek a Kátai-tanyán zaj-

ló Szép Szó Táborban

 Huszonkilenc évi németországi munka után a 
kishegyesi Kiss István, azt mondja, készült a nyug-
díjra. Az nem volt kérdéses, hogy nyugdíjazása után, 
ami 2007-ben következett be, haza fog  jönni, hiszen 
felépítette és berendezte házát, de nem tudta, milyen 
nyugdíjas elfoglaltságot találjon magának,  mert az 
embernek kell valami elfoglaltság öreg korára is.
 -Vehettem volna ugyan földet is, de akkor úgy  
kellett volna  készülni, hogy legyen traktor is meg  
minden kapcsolható eszköz, s ez nem került volna 
kevés pénzbe. Másrészt, az embernek tudatában kell 
lennie, hogy már nem húszéves és kérdéses, tudtam-e 
volna egész évben a határban „lógni” reggeltől estig. 
Aligha. Németországban is béreltem kertet, ott is dol-
gozgattam hétvégeken és szerettem is ezt az elfoglalt-

ságot. Ezért hazajövetelem előtt vettem itthon néhány 
kertet és gyümölcsfákat ültettem bele. Főleg barackot, 
de van szilva, körte, alma, meggy, birsalma is. A Mun-
kás utcában például, ahol fél holdnyi kertem van, már 
10 – 11 évesek a fák – mesélte Kiss István, amikor 
arról kérdezem, hogy hogyan is választotta ezt a nyug-
díjas időtöltést. 
 A munkát szemmel láthatóan jól végzi, hiszen 
a hazajövetelt követő évben már ezüstérmet nyert a 
bajsai pálinkaversenyen.
 - 2008-ban kezdtem igazából a pálinkafőzést 
és akkor találkoztam a bajsaiak felhívásával. Gondol-
tam megmérettetem a pálinkámat, ami sikerült is hisz 
a birsalmapálinkám ezüstérmes lett. Tavaly aranyér-
met kaptam a barackpálinkára, a meggyre és a birsre 

JÓ GYÜMÖLCSBŐL JÓ PÁLINKA
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ezüstöt, az almára meg bronzot. Eddig csak Bajsán 
versenyeztettem a pálinkáimat, de egyáltalán nem 
kell lebecsülni ezt az eredményt, mert  tavaly például 
nem kevesebb mint 98 minta volt a versenyen, vagyis 
igen nagy a konkurencia. Lassan beletanultam ebbe 
is, mert a legelején már figyelmeztettek, hogy nem az 
a legjobb pálinka, amelyik a legerősebb és gyakorlati-
lag élvezhetetlen, hanem a 19 – 20 fokos, amelyikben 
érezhető a gyümölcs aromája is. És természetesen a 
jó pálinka nem cukrozott. Ha mondjuk valakinek száz 
liter cefréből több mint 6 – 7 liter pálinkája van az 
már gyanús. Másrészt ha már cukrozza valaki, ak-
kor legalább a gyümölcs súlyát vegye alapul, ne a 
cefre mennyiségét. A legfontosabb azonban, hogy jó 
pálinkát csak jó gyümölcsből lehet főzni – mondta  
Kiss István. 

 Mivel megkezdődött a pálinkafőzés szezonja 
megkérdeztem beszélgetőtársamat, milyennek látja az 
idei esélyeket.
 -A meggyről és a barackról most már megál-
lapítható, hogy jól termett és a gyümölcs minősége is 
jó volt, biztosan jó lesz a pálinka is. Egyelőre az alma 
és a birsalma is jónak mutatkozik, de érésig még sok 
idő kell és ilyenkor biztosat még nem lehet mondani. 
A körtéből viszont nekem az idén nem sok termett. 
Sokkal nagyobb baj viszont, hogy az emberek ha már 
isznak nem a minőséget hanem a mennyiséget keresik 
– mondta Kiss Isván, hozzátéve, nyilvánvaló, hogy 
sajnos nem a beszélgetés közbeni élvezet kell sokuk-
nak, hanem a mámor.

           Nem ismeretlen fo-
galom a munkanélküliség 
manapság településünkön, 
olyan időket élünk, ami-
kor majd minden család-
ban akad munkanélküli. 
Különösen nagy gond ez 
a többgyermekes családok 
esetében. A nyár, a szünidő 
a lazítás időszaka a gyerekek szá-
mára, de anyagiak híján a nyaralás 
többnyire szóba sem jöhet, még a 
szünidei tartalmas időtöltés biz-
tosítása is kérdésessé válik. Erre 
talált megoldást  a KINCSE Nagy-
családosok Egyesülete. Megkeres-
te a helyi Szent András cserkész-
csapatot és pályázati pénzekből, a 
községi szervek segítségével, va-
lamint a helyi vállalkozók jóvoltá-
ból közösen  táborozást szervezett 
a szünidőben a nagycsaládos gye-
rekeknek.
 A 29. Szent András cser-
készcsapat kétévente szervez tá-
borozást Kishegyesen, de most 
először egy másik civil szervezet-
tel közösen. A felkérést örömmel 

fogadták, annál is inkább, mivel 
csapatuk tagjai többnyire nagy-
családos gyerekek.  A táborozást 
a Hegyalja utcában szervezték 
meg és a programok zömét a 
cserkészek biztosították. Tar-
tottak sportnapot, ijászoktatást, 
kézműves foglalkozásokat. Fel-
keresték a település történelmi 

nevezetességeit, portyáztak a ha-
tárban, ellátogattak a Welker tóhoz, 
majd résztvettek a búcsúnapi szent-
misén, ahol új cserkészeket avattak. 
A táborozók elhelyezéséről és élel-
mezéséről a nagycsaládosok gondos-
kodtak önkéntesek segítségével.
 Magyarországi és horvátorszá-
gi cserkészvendégeik is voltak, így a 
tábor nemzetközi jelleget kapott és a 

tolerancia jegyében zajlott. A horvát-
országi tábori programok keretében az 
utolsó napon közösen készítettek egy 
kötélhidat a Krivaja folyó fölé, a vas-
úti töltés mellett, amit barátsághídnak 
neveztek el jövőbeli együtműködésük 
szimbólumaként.
                                                                              

Papp Ibolya                     

JÁTSZVA TANULNI CSERKÉSZ MÓDRA
A nagycsaládosok és a cserkészek közös táborozása
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 TÓTH LJUBICA

 Ljubica 1963. január 6- án 
született Bácstopolyán, majd a siker-
telen első házassága után Tóth Tiva-
dar felesége lett, és itt maradt Kishe-
gyesen.
 
Hogy jutottál arra az elhatározásra, 
hogy állattenyésztéssel foglalkozz?
 Már kislány koromban na-
gyon szerettem az állatokat, szeret-
gettem, simogattam őket. Már az 
első férjemmel elkezdtem a kecske-
tenyésztéssel foglalkozni, igaz nem 
nagy mértékben, de kecsketejen ne-
veltem fel a gyerekeimet.
 Amikor még működött a me-
zőgazdasági szövetkezet, és árulták a 
csirkéket, akkor elkezdtem csirkete-
nyésztéssel keresni a kenyeret. Azzal 
a módszerrel dolgoztam, hogy mindig 
két hét különbség legyen a kiscsirkék 
között, így mire az egyik túra készen 
lett és értésesítettem a piacon, addigra 
már jött a következő, meg a követke-
ző.  Kezdetben 850 tojó tyúkot nevel-
tem, illetve amint mondtam, két hét 
különbséggel 1200 csirkét.
 
Mért hagytad abba, és kezdtél el 
kecskékkel foglalkozni, meg manga-
lica disznókat nevelni?
 Mert odafigyeltem, mi az 
aminek van jövője az EU-ban, ez pe-
dig a juh, kecske, nagyszarvú tehén és 
a mangalica. A mangalicának a zsírja 
pozitívan hat a koleszterinre.
 
Mit készítesz a kecsketejből? 
 Sok mindent készítek kecs-
ketejből: főleg fűszeres túrókat, saj-
tokat. A fűszerek közül alkalmazom 
az oregánót, fokhagymát, kömény-
magot, kaprot, erős paprikát, sőt ké-
szítettem borsos túrót is. 
  

Miért éppen sajtot készítesz?
 Azért készítek sajtot, mert azt 
lehet tárolni.
 
Áruld el nekem, mennyi kecskét tar-
tasz?
 Több mint száz darab van 
a gidákkal együtt. Azt elfelejtettem 
mondani, hogy a kecske húsát is fel-
dolgozzuk kolbásznak.
 Mangalicából elég kevés van, 
csak 50 darab, mert drága az eledel. 
Volt valamikor százon felül is. Tartok 
kan disznót is a mangalicákhoz. Az 
élelmet magam állítom össze minden 
állatnak.
 Amikor levágjuk a mangali-
cákat, akkor a kolbászt, a sonkát, és 
a  szalonnát fölfüstöljük, és elvisszük 
a piacra eladni. A szalonna ára 800 
dinár, a kolbász 1000 dinár, a sonka 
1200 dinárba kerül. Természetesen az 
egy kiló. Mivel magam állítom ösz-
sze a táplálékot, így kifizető a tartása, 
mert az élelem nagyon drága. Kez-
detben felvásárlóknak adtam el őket, 
akik apró pénzt fizettek értük, még ki 
is gúnyoltak, azután meg  jó hasznot 
hajtottak a felvásárolt mangalicákból. 
Egy idő után úgy döntöttünk a fér-
jemmel, mi vágjuk le és értékesítjük 
a húsukat.
 
Segítséged van-e?
 A férjem Tivadar segít a leg-
többet. Amikor csirkékkel foglalkoz-
tam, akkor asszonyokat kellett fogad-
ni, mert egyedül nem győztük volna 
az 1200 darabot felpucolni.
 
Hol értékesíted az áruidat?
 Viszem a piacra őket. Kulán, 
Verbászon és idehaza árulok a piacon. 
A legtöbb vevőm Verbászon van. 
 Az Állattenyésztők Egyesü-
lete megkapta a minisztériumból a 
támogatást, így lehetőségünk nyílt el-
jutni a bácstopolyai kiállításra, majd 

a szabadkaira, palicsira , felsőhegyi-
re. Palicson első helyezést kaptam 
a vajdasági sonkáért, és harmadik 
helyezést a  mangalica sonkáért. Fel-
sőhegyen diplomát kaptam  a kecske-
sajtomért. Voltunk az újvidéki Mező-
gazdasági  Kiállításon is, ahol nagy 
érdeklődést mutattak a bio- élelem 
iránt.  
 Belgrádban is kiállítottunk, 
ahol megkaptuk a legjobb kecsketer-
mék kiállítóknak járó díjat.
 
Meddig szeretnél ezzel foglalkozni, 
mert ez nehéz fizikai munka.
 A jövőben is szeretném foly-
tatni , bővíteni az állományt, mert én 
ebben látom a jövőt. Tudod nálam 
mindegyik kecskének neve van, és 
amikor leülök fejni, néven szólítom 
őket. Mikor készen vagyok a fejés-
sel, bizony nagyon fáj a kezem, de 
jó érzés, hogy odajönnek hízelegni 
hozzám. Én csak este fejek. Így sem 
kapok kevesebb tejet.
 
Mindez mellett a házimunkát is elvé-
gezed?
 Nem csak a házi munkát vé-
gezem el, hanem még a kertben is 
bionövényeket, gyümölcsöt termelek. 
Nekem egyszer sem voltak perme-
tezve a gyümölcsfáim, de a kerti nö-
vényeim sem. Mi is ezt esszük, ami 
meg fölösleges, azt kiviszem a piacra 
eladni.
 
Még azt áruld el nekem, hány órakor 
kelsz, és mikor fekszel?
 Korán kelek. Reggel már 
négy órakor talpon vagyok, este meg 
későn fekszek. Készíteni kell az árut 
a piacra.
 Azt kívánom Tóth Ljubicá-
nak, hogy sokáig bírja egészséggel 
folytatni ezt a férfiaknak is megterhe-
lő, nehéz munkát.                                                                    
            Radmila Marković

KISHEGYESI SIKERES NŐK
3.
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 Felvetődhet persze a kérdés, hogy miért egy 
magánházban, Szalma Istvánnál tartják a kerámiatá-
bort, pedig a válasz kézenfekvő: Szalma, és a Kis-
hegyesről elszármazott, ma Magyarországon élő ke-
ramikus Csernus László, féltestvérek, rendszeresen 
tartják a kapcsolatot és beszélgetéseik során merült fel 
az ötlet, hogy akár a szülői házban is meg lehet tartani 
a tábort a gyerekek számára.
 - A téglagyár volt a művésztelep házigazdája 
évtizedeken keresztül, ott volt egy jól felszerelt mű-
hely is, de az is az új tulajdonosoké lett. Talán az új tu-
lajdonosokkal sem lett volna baj, de a termelés leállt, 
és nem volt hol kiégetni a munkákat. A hely hiánya és 
a kemence hiánya okozta tehát, hogy itt legyen nálam 
a tábor. A nyár elején már volt egy tábor, akkor a helyi 
közösség által vásárolt kemencét idehozták, hogy tud-
junk dolgozni, amely jelenleg is itt van. Az agyagot, a 
festéket, zománcokat László segítségével kedvezmé-
nyes áron tudtuk beszerezni, s ezzel elkezdődhetett 
a munka. Most itt gyerekek és amatőrök vannak, de 
korábban meghívásos alapon művészek is voltak. Az 
is a terveink közé tartozik, hogy évente legalább két-
szer legyen rendezvényünk, egyik a művésztelep –  a 
már ismert alkotók számára, a másik a gyerekek és 
amatőrök számára. A legfontosabb, hogy legyen foly-
tonosság a munkában, folytatódjon a hagyomány és 
legyen utánpótlás is, hiszen közülük kerülnek majd ki 
a leendő keramikusok – mondta Szalma István, hoz-
zátéve, hogy László is a Dévity Imre Művésztelepen 
került kapcsolatba az agyaggal, a kerámiakészítéssel. 
Egy időben az ifjúsági csoport vezetője is volt és mun-
káival már iskolás korában nemzetközi sikereket ért 
el.  A művészeti vezető szerepét Csernus László vál-
lalta, de ezúttal nem tudott jelen lenni, mert egy kiállí-
tását készítette elő Kecskeméten. A gyerekekkel azon-
ban gyakorlott és ismert keramikusok foglalkoztak. 

Cservenák Erzsébet nyugalmazott képzőművészeti 
tanár, Mihályfi Marika nemzetközileg ismert kerami-
kus, a rakutechnika kiváló ismerője, és dr. Radmila 
Marković, akinek szintén sokéves tapasztalata van a 
kerámia készítésében.
 - Mi magunk között 50+2-nek neveztük el a 
tábort. Valójában tavaly is volt alkotótáborunk. A lé-
nyeg azonban az, hogy volt agyagunk, volt festékünk, 
itt van a kemence is, egyszóval minden feltétel meg-
volt a munkára. Nem is szólva arról, hogy István nem-
csak kitűnő házigazdának, hanem jó szervezőnek is 
bizonyult. Én ugyan Topolyán élek, de évtizedeken 
át képzőművészeti tanár voltam a helyi iskolában, és 
ebben az időszakban  egyúttal a művésztelep házigaz-
dája is. Innen az ismeretség Istvánnal és Lászlóval. 
Az utóbbi időben, főleg mióta nyugdíjas vagyok, nem 
sokat kerámiáztam, inkább festettem, mert az mégis 
olcsóbb mulatság, de nagyon szeretem a kerámiát. A 

főiskolán kerámiából is vizsgáztam. Itt most mintegy 
30 gyerek ismerkedik a kerámiakészítéssel és ez sze-
rintem nagyon fontos annak érdekében, hogy legyen 
utánpótlás, hiszen ilyenfajta képzés pillanatnyilag 
nem folyik – mondta Cservenák Erzsébet. 

 A házigazda számításai szerint a tábor költsé-
gei húszezer dinár körül mozogtak, de kaptak támoga-
tást a helyi közösségtől és az önkormányzattól is. Ép-
pen ott -tartózkodásunkkor látogatta meg a fiatalokat a 
kishegyesi polgármester, és a helyi közösség titkára.

A HAGYOMÁNY FOLYTATÓDIK
Augusztus közepén tartották a kishegyesi kerámiai művésztelep hagyományait 

ápoló ifjúsági tábort
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 Nagy megtiszteltetésben volt részünk, hisz né-
hányan jelen lehettünk Csernus László kecskeméti ki-
állításán. Az óriási hőség ellenére, a nagy terem zsúfo-
lásig telve volt azokkal, akik érdeklődéssel figyelték a 
kiállított tárgyakat, már a megnyitó előtt is.
 Az Interkeram igazgatója pár szóval méltatta 
Csernus Lászlót, majd átadta a szót Magyarország elis-
mert keramikus művésznőjének, Gerle Margitnak, aki 
a következőket mondta: 

 „Csernus László kiállításán meghatódva állok 
művei előtt. Köszöntöm Őt a Nemzetközi Kerámiai 
Stúdió, és az egész szakma nevében.  Ki ne ismerné 
Lacit! Évekig dolgoztunk együtt a Kerámia Stúdió ud-
varain, még mikor az Interkeram malmai dübörögtek 
éjjel-nappal, és a felfedezett rakutechnika égetés és ke-
mence füstje könnyesre csípte szemünket. Szalai Lász-
lóval és Kun Évával nagy hatással voltak Csernusra, 
aki gyermekkora óta az agyagművesség igézetében élt.  
Az égetett föld illatát árasztják Csernus László tárgyai.
 A Szabadka mellett született alkotó személyi-
sége, mintha egy szerb kis kápolna freskójáról lépett 
volna elénk. Van benne valami a délszláv ikonok bána-
tából. Így látom Őt új műveiben is tükröződni.
 Kultikus kompozíciókat látunk. Oltár c. műve a 
terem fő falát foglalja el, alatta Hades vizein hajóznak 
Kháron ladikja. Fáj látnom a szeget, amely átszúrja éle-
tünket, és gyönyörködöm a csigavonal tisztaságában, 
amely a másik ladikot díszíti. A csigavonalnak külön-
ben is nagy szerepe van műveiben, ez az önmagában 
forgó vonal vagy plasztika az örökkévalóságot jelképe-
zi. A végtelenségig lehet pörgetni a formát, akár világ-
egyetem méretűvé is. 
 Elemi erővel tör fel organikus szobraiból az új 
élet, csíra lehetősége - a feltámadás.
 Csodálhatjuk visszafogott, leples Mária szob-
rát, és aranyborjú szarvait viselő „Présgépét”, melynek 
politikuma senki előtt nem maradt rejtve... Szeretem a 
gyűrt, hajtogatott kis objektumait, finom érzékkel el-
látott posztamenseivel, amelyek színben, hangulatban 
illenek a csillámló raku mázakhoz, esővizet gyűjtenek, 
és az ég tükröződik bennük.
 Utoljára szólnék „hangulat” vázlatairól, ame-

CSERNUS LÁSZLÓ KERÁMIA KIÁLLÍTÁSA 
KECSKEMÉTEN

Csernus László kerámiái

Geszler Mária és Csernus László

A kiállítás megnyitóján

A képet Lakatos János készítette.
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lyek mint Rorschach pszichológiai testek, érzéseinek, 
gondolatainak pillanatnyi lenyomatai, mint egy kéz-
nyom a falon, mint lépésünk, lábunk nyoma a puha 
agyagban. Olvasom őket, Laci naplói (Pilinszky János 
szavai a mai napig zengnek benne:
„Alvó szegek a jéghideg homokban.
                                  Plakátmagányban ázó éjjelek.
Égve hagytad a folyosón a villanyt.
                                  Ma ontják véremet.”)
az alkotó ember magányát jelentik. A művészet olyan, 
hogy sem nélküle, sem vele élni nem lehet, vagy csak 
sok áldozat árán, de örömet és lelki felemelkedést is 
jelent, mint most, amikor Csernus Lászlót ünnepel-
jük.”    
   

 Úgy gondolom, ennél rövidebben nem lehetne 
jellemezni Csernus Lászlót, a művészt. 
 A méltatás után még egyszer végignéztük a 
munkáit, azok, akik már egyszer látták, és az újon-
nan jöttek is. Mindenki elragadó alkotásoknak tartotta 
őket. Egyenként kiválasztottuk azt a kerámiát, amelyi-
ket legszívesebben látnánk a lakásunkban. Ezt köve-
tően egy kellemes beszélgetést folytattunk a jelenlévő 
ismerős alkotókkal.
 Köszönet Laci testvérének, Istvánnak, aki el-
vitt bennünket, Cservenák Erzsébetet és engem Kecs-
kemétre, illetve köszönet az élményért, amiben része-
sülhettünk.
                                                                                           

       Radmila Marković

MÉLTATÁS
 Módomban állt elolvasni Szőke Anna: Etnikai jelenségek 
Kishegyesen c. könyvét az alábbi alcímmel: Fejezetek a település 
társadalomnéprajzához. Jó könyv, fontos könyv, szomorú könyv. A 
szerző tudós kutatóhoz illően tényeket rögzít, hivatkozik más kuta-
tókra, s beszélget különböző etnikumú és sorsú emberekkel, hallgatja 
őket, s rögzíti vallomásukat. Döbbenetes életsorsok, mind egy-egy 
realista novella. Nincs bennük semmi művi. Talán csak Móricz Zsig-
mond meg Tar Sándor tudott kisemberi életsorsokat ilyen élethűen 
papírra vetni. Szőke Anna közlőit jól választja ki, több nációból, s 
mint etnológus, a szokásaikat rögzíti, azokat elsősorban, valójában 
mégis történelmet ír, a Vajdaság történelmét, döbbeneteset. Pedig az 
1944-es magyar irtásról még nem is szól. Történelem ez alulnézet-
ből.

(Dété augusztusi naplója in. Kútbanézők, Debreczeni Tibor 2011.)

VETERÁN KÉZILABDÁZÓK MÉRKŐZÉSE
 Augusztus 31-én, a kishegyesi templombúcsú  napján kézilabdázó veteránjain az idén is megszervez-
ték hagyományos találjkozójukat a topolyai korosztálybelieikkel. A veteránokat meghazudtoló igen jó iramú, 
eseményekben gazdag mérkőzésen végül 18 : 18 -as döntetlen eredmény született. A  mérkőzést követően 
társasestet tartottak a nyugdíjasotthonban.
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 A XX. század háborúi mérhetetlen fájdalmat, 
könnyet és gyászt okoztak a kishegyesi népnek. Az 
első világháborúban a harctereken és a fogolytábor-
okban, majd a második világháborúban a magyar hon-
védség alakulataiban, a Petőfi-brigádban, a Jugoszláv 
Néphadseregben, a helyi polgári lakosok deportásával, 
az átvonuló katonák által okozott halállal, valamint a 
90-es hazai belső viszálykodásokban az eddig össze-
gyűjtött adatok szerint (ami nem végleges) 267-en 
haltak meg a kishegyesiek közül.
 Kishegyesen ma csak a Petőfi-brigádban, a Ju-
goszláv Néphadseregben és a hazai belső viszályko-
dásokban meghaltak, és a deportálások során életüket 
vesztettek egy csoportjának az emlékét és nevét őrzi 
emlékmű. A többiek emléke azonban mind jobban el-
homályosul, nevük pedig lassan elfelejtődik.
 Végső ideje, hogy a helybeli és az elszárma-
zott kishegyesiek, a múlt század háborúiban meghalt 
falubeli embertársaink iránti kötelességüknek eleget 
tegyenek. Emlékükre olyan emlékművet állítsunk, 
amely tartalmazza valamennyi áldozat nevét, amely-
nél bárki fejet hajthat, és emlékükre elhelyezheti a ke-
gyelet virágait, gyertyát, mécsest gyújthat, amely em-
lékezteti az embereket a háborúk borzalmaira, egyben 
figyelmezteti, hogy csak akkor dolgozhatnak eredmé-

nyesen, és csak úgy boldogulhatnak, ha tisztelik egy-
mást, ha békességben élnek.
 A tervek szerint az emlékmű a nyugati teme-
tőben, a vasúti szerencsétlenségben meghalt katonák 
sírkertje mellett nyugvó honvédek sírjainál kerülne 
felállításra. Az emlékmű több méter magas obeliszk 
lenne, oldalain névjegyzékeket tartalmazó márvány-
táblákkal, a csúcsán pedig az ősmagyarok totemmada-
rával, a háborúk áldozatainak örök álma felett virrasz-
tó turullal.
 Az emlékmű megépítése a helybeli és az el-
származott kishegyesiek, valamint vállalkozásaik, 
szervezeteik, intézményeik és támogatóik összefo-
gásával, segítségével történik. Az emlékmű megépí-
téséhez való hozzájárulás önkéntes alapon, mégpedig 
térítésmentes munkavállalással, építőanyag- és pénz-
adománnyal történhet. A pénzadományok összegyűj-
tése folyószámlán történik.
 Az emlékmű megépítéséhez való hozzájáru-
lásról a közvélemény tájékoztatást kap. Az Emlékbi-
zottság a megépítéshez a kivitelezőket, a helyzettől 
függően, pályázatok útján választja ki. Az emlékmű 
leleplezését követően, a hozzájárulásokat díszoklevél-
lel köszöni meg a bizottság.
 A további információkról hamarosan tájékoz-
tatjuk a nyilvánosságot.

KEGYELET ÉS EMLÉKEZÉS
Emlékmű készül a múlt század háborúiban meghalt kishegyesiek emlékére

GYALOGOS ZARÁNDOKOK
Egy évszázados hagyomány húsz éve tartó felújítása – Moholról a doroszlói kegy-

helyig több mint száz kilométernyi utat kell megtenni

 A bácskai és a bánsági magyar 
katolikusok legismertebb zarándokhe-
lye évszázadok óta a doroszlói kegyhely, 
ahová Kisboldogasszony napján zarán-
dokok tízezrei látogatnak el, hogy leróják 
kegyeletüket Szűz Mária előtt. A korábbi 
évszázadokban természetes volt, hogy 
a zarándokok többsége gyalog indul a 
kegyhelyre, hiszen az összehasonlítatla-
nul messzebb levő szentföldi zarándok-
latra is a legtöbben így indultak. 
 A hatvanas évektől errefelé azon-
ban megszűnt a gyalogos zarándoklat és 

ma is legtöbben autóval, busszal ér-
keznek Doroszlóra. Húsz évvel ezelőtt 
azonban megboldogult ft. Danyi Lász-
ló moholi plébános úgy gondolta, hogy 
fel kell újítani a gyalogos zarándokla-
tot, és megbeszélte a kishegyesiekkel, 
hogy szervezzék meg az elszállásolást. 
A múlt század kilencvenes éveitől így 
felújult az évszázados hagyomány, és 
azóta is tart.
 Szeptember 6-án, kedden érkeztek meg 
Kishegyesre a moholiak, akik között 
természetesen voltak adaiak, adorjániak 
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és padéiak is. A falu bejáratát jelképező Moholi úti ke-
resztnél találkoztunk velük, ahol a hagyományokhoz 
híven imádkoztak, és elénekeltek néhány Mária-éne-
ket. Nagy Klára a legidősebb a mostani zarándokok 
között jelen volt mind a húsz eddigi gyalogos zarán-
doklaton.
 – Egykori plébánosunk, ft. Danyi László újí-
totta fel a gyalogos zarándoklatot, és több évig ő is ve-
lünk járta az utat. Voltak olyan idők, amikor elmaradt 
az út, a körülmények miatt, de legtöbbször megtartot-
tuk. Könnyítésként a csomagjainkat kocsikon, trakto-
rokon hozzák utánunk, de így sem könnyű. Kora reg-
gel indultunk Moholról, Hegyesig több mint negyven 
kilométert tettünk meg, ma este itt alszunk családok-
nál elszállásolva, de a következő alvás már Doroszlón 
lesz a traktor pótkocsiján. Aztán visszafelé szintén itt 
alszunk meg és estére érkezünk majd haza. Az egész 
tehát négynapos utat jelent mindannyiunknak – mond-
ta Nagy Klára.

 Mint minden évben, most is vannak a 26 fős 
csoportban olyanok, akik először vágtak neki az út-
nak. 
 – Úgy gondolom, hogy fiatalon ez nem is 
olyan nehéz. Az idősebbek esetében sokkal több kitar-
tást követel meg egy ekkora út. Amikor meghallottam, 
hogy idén is indulnak, úgy gondoltam, kipróbálom, de 
gondolom, az Isten iránti szeretetet is meglehet ezzel 
mutatni. Remélem, a következő években is jelen tudok 
majd lenni – mondta Kormos József moholi fiatal.
 Egy kicsit nehezebben esett a járás az adorjáni 
Miskovity Mihálynak.
 – Újoncok vagyunk mi is és gondoltuk, hálát 
adunk a szent szűznek és a jóistennek mindazért, amit 
értünk tett. Kicsit nehezemre esik a járás, mert a cipő 

feltörte a lábam, de biztos vagyok benne, hogy holnap 
folytatni tudom – mondta Miskovity.
 Falubelije, Szabó Piroska azt mondta, miért 
nem kérdezem azokat, akik évek óta járják ezt az utat, 
hisz ők érdemelnek igazán említést. Az idei úton ő 
vitte legtöbbször a menet előtt haladó keresztet. Sze-
rinte csodálatos ez az élmény, az út is, a többiekkel 
való együttlét is és a közös imádkozás is. A moholi 
Pekó Eleonóra és Bogár Hajnalka is azt vallja, hogy 
nem könnyű ennyit gyalogolni, de felemelő érzést ad 
a részvétel.
 Kishegyes központja felé haladva a padéi 
Márk Ibolya tájékoztat arról, mi mindent kell tudni a 
zarándoklatról. Ő is elejétől fogva részt vesz ebben a 
megmozdulásban, mint mondja, nagyon örül annak, 
hogy a moholiak „befogadták”.
 - Az út, ahogyan azt már korábban leellenőriz-
tük, így, országutakon át 104-105 kilométernyi. Kúla 
után Veprődig megyünk, ott traktoros pótkocsira szál-
lunk, mivel a főutakon nem engedélyezik a gyalogos 
menetet. Így Kishegyes után már Doroszlón éjszaká-
zunk legközelebb, a pótkocsin. Az a szerencsénk, hogy 
idén gyönyörű az idő, nincs se túl meleg, se kellemet-
len hideg. Tavaly bizony sokkal nehezebb volt. Esett 
az eső, csúszkálva tudtunk csak haladni, bokaficam is 
előfordult. Most is van a tartalékban gumicsizma és 
esőköpeny, reméljük, nem lesz rá szükség. A legfonto-
sabb talán az ilyen úton, hogy az ember hozzászokjon 
egy tempós andalgáshoz – meséli Márk Ibolya, aki, 
mint kiderült, kicsit kollégám is, hiszen ő szokta tudó-
sítani a Hírvivő című vallási hetilapot a zarándoklat-
ról.
 A zarándokok részt vettek az esti szentmisén, 
amelyen ft. Brasnyó Ferenc plébános üdvözölte a né-
pes zarándokcsoportot, akik nem kis áldozatot hoznak 
azért, hogy kifejezzék tiszteletüket a Szűzanyának, 
egyúttal, mint mondta, öröm a kishegyesiek számára, 
hogy ismét találkozhatnak az ismerősökkel, barátok-
kal.
 A misét követően a zarándokok a plébánián 
vettek részt egy agapén (szeretetlakoma), találkoztak 
szállásadóikkal és felköszöntötték a születésnapját 
ünneplő Brasnyó plébánost. Reggel hat órakor indul-
tak tovább, mint megtudtuk, négy hegyesivel többen 
lettek és az ígéretek szerint útközben a topolyaiak is 
csatlakoztak hozzájuk.

Papp Imre
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Dél-Pest Megyei Önkormányzatok Ifjúsági tábo-

ra - Balatonszárszó, július 19-26.

 Tizenkét általános iskolás utazott el július 
közepén a Balatonra Moszni Edit és Deák Marian-
na kísérő tanárok felügyelete alatt. A nyolc alsósból 
és négy felsősből álló kis csapat nem igen tudta ki-
használni a Balatoni Nyár adta lehetőségeket, hiszen 
az egy hetes táborozás során csak egyszer tudtak 
megmártózni a magyar tengerben. A gyerekeket 
bungalókban szállásolták el, s a helyi moderátorok 
vezetésével az egy tető alatt lakók alkotta csopor-
tok versengtek egymással a hét folyamán. Esténként 
koncerteket hallgattak és fagyiztak a nebulók.

Fura furugyi Tábor - Furugy, július 24-31.

 Ez a vicces nevű hely Kishegyes testvértele-
pülése Békésszentandrás közelében található. Idén 
először általános iskolánkból nyolc hetedikes gye-
rek vehetett részt a táborban Cékus Attila és Fülöp 
Valentin kísérő tanárok védőszárnyai alatt. Fiatal-

jaink a tanya működésébe tekinthettek bele az egy 
hét folyamán, hiszen szállási körülmények között 
kézműveskedtek, barkácsoltak, főztek, honlapot ké-
szítettek és éltek.

A budapesti XVI. kerület nyári meghívása – au-
gusztus 16-21.

 Harminckilenc kishegyesi általános iskolás 
utazott el Budapestre, hogy a rendelkezésükre álló 
hat nap alatt megismerhessék a főváros és a vidék 
nevezetességit. Szűgyi Petri Gizella, Szűgyi Betti-
na és Kerekes Katalin kísérő tanárokkal az ünnepi 
tűzijáték mellett voltak még 3D-s moziban, a Budai 
várban, a Budakeszi Vadasparkban, a  Sobri Józska 
Kalandparkban, Veszprémben városnézésen, bar-
langtúrán és Szentendrén is.

Elsősök fogadása – augusztus 31. Kishegyes

 Iskolánkba idén 45 elsős íratkozott.

ISKOLAHÍREK

1.A
1. Bíró Endre
2. Brezovszki Márk
3. Dimović Gusztáv
4. Gvozdenović Katarina
5. Jovanović Attila
6. Juhász Réka
7. Klamár Róbert
8. Klausz Dejan
9. Kokrehel Éva
10. Kolompár Miroslav
11.  Kőműves Csenge
12.  Lénárt Fruzsina
13.  Nagy-Kanász Bianka
14.  Novaković Márió
15.  Papp Anasztázia
16.  Pál Nikoletta
17.  Péter Szungyi Evelin
18.  Puhalák Annabella
19.  Sípos Áron
20.  Szőke Regina
21.  Vanka Réka

1.B
1. Egyedi Tímea
2. Fridrik Blanka
3. Gere Annabella
4. Goda Krisztina
5. Hornyák Dušan
6. Huber Márta
7. Jovanović Violetta
8. Kanyó Natália
9. Kokrehel Árpád
    10. Kollár Ákos
    11. Kovács Kiara
    12. Kratok Regina
    13. Majoros Dominik
    14. Rácz Natália
   15. Radócz Andor
   16.Szabados Fiorella
   17. Szilágyi Dávid
   18.Szőke Martin
   19. Szvoreny Miklós
   20.Takács Zsanett
   21.Utasi Tamás

1.C
1. Kukači Elmendina
2. Miletić Igor
3. Zorad Vanja
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 Mi, az iskolában dolgozók arra tettük fel az éle-
tünket, hogy oktatjuk, tanítjuk, neveljük a gyerekeket. 
Örömükben osztozunk, bánatukat meghallgatjuk, segí-
teni igyekszünk. Nem könnyű feladat, mégsem sokan 
becsülnek meg bennünket érte. Könnyű bejönni hozzám, 
kiabálni, elégedetlenkedni, kérni, követelni. Elismerem, 
nem mindenkinek tudunk eleget tenni, bárki hibázhat, 
de kérdem én, ki az, aki mindenkinek meg tud felelni?
Szóval, az iskolában neveljük is a kicsi csemetéket. El-
mondjuk nekik, ők is tudják, hogy hogyan kell visel-
kedni az iskolában, az iskolán kívül, a felnőttekkel, a 
gyerekekkel. Hogy vigyáznunk kell saját magunkra, 
egymásra, az iskola vagyonára. Nem részletezném, hogy 
mekkora erőfeszítés, találékonyság, összefogás kell ah-
hoz, hogy a tantermeket felújítsuk, hogy új számító-
gépek legyenek, minden teremben internethasználat… 
Nagyon boldog vagyok, hogy sok jó szándékú ember 
van, aki építő jellegű hozzászólásaival segíti munkán-

kat. Az ifjúság pedig a munkában is kivette nyáron a 
részét, hogy szebb, tisztább kézilabdapálya fogadja tan-
évkezdéskor a diákokat. Tényleg, csak hálásak lehetünk 
érte, és fejet hajthatunk az önkéntes munka előtt. 
 Erre mi történt tegnap? Egy apuka ideges lett, 
mert gyermekeivel vasárnap délután 4-kor nem tudott 
bejutni a teniszpályára, leverte a lakatokat, szabályosan 
betört az iskola tulajdonában lévő területre. Kérdem én, 
mi jogon? Mit ér a nevelésünk, ha az apuka rongálja, 
kalapáccsal veri szét a lakatot a gyerekei szeme láttára? 
És erre semmi nem jogosítja fel. Az sem, hogy tenisz-
edző szeretné oktatni gyerekét. Nem a két lakatot saj-
nálom, nem is a rendőrségi feljelentés miatti papírmun-
kát. Maga a módszer, a gyerekeinek való példamutatás 
a sajnálatos. A tettes ismert. Én szégyellném magam a 
helyében. 

Molnár Márta

PÉLDAMUTATÁS FELSŐFOKON

 Budapest XVI. kerülete és Kishegyes már egy 
ideje testvértelepülési kapcsolatokat ápol egymással. 
A magyarság egyik legnagyobb ünnepén, Szent István 
napja alkalmából minden évben a XVI. kerület önkor-
mányzata néhány napra vendégül látja falunk általános 
iskolájának legeredményesebb diákjait. Ebben az évben 
ismét sikerült bekerülnöm azok közé, akik elutazhattak. 
Vártam nagyon az indulás napját, hiszen tudtam, hogy 
tartalmas programokat szerveznek számunkra. 
 Vonattal utaztunk, ami elég kényelmes, sőt gyors 
is lenne, ha a vasút határon innen és túl pontosabb len-
ne, de azért lényegében a kánikula ellenére jól telt az út. 
Házigazdáink, Tünde és Bogi már ismerősként fogadtak, 
hiszen tavaly mélyebb barátság szövődött közöttünk. 
Már érkezésünk napján moziba vittek bennünket, ahol 
3D-s filmet nézhettünk meg. Ezúttal is kis bungalókban 
voltunk elszállásolva, ahol elalvás előtt most sem ma-
radtak el a nagy beszélgetések. Másnap elsőként a Má-
tyás-templomot, majd pedig a budakeszi vadasparkot 
néztük meg.  Érdekes állatokat láthattunk: őzet, móku-
sokat, vaddisznókat és medvéket. Furcsaságként még 
házi patkányokat is tartanak egy nagy terráriumban. A 
legszebb és legizgalmasabb élményben azonban a har-
madik napon volt részünk, amikor a veszprémi Sobri 

Jóska betyárról elnevezett bakonyi kalandparkba vittek 
minket. Mindenféle bátorságpróbát kellett kiállnunk, 
nekem legjobban a drótkötélpálya tetszett. Az izgalmak 
után megnéztük Veszprém város nevezetességeit is. A 
negyedik napon előbb egy barlangtúra következett, majd 
megnéztük Szentendrét. Ott tartózkodásunk utolsó előtti 
napján uszodában is jártunk, élvezhettük a Szentmihályi 
Uszoda nyújtotta örömöket. Gyorsan elmúlt ez a néhány 
nap. A hazautazást megelőző este került sor a Szent Ist-
ván napi ünnepségre, melynek keretében maga a kerület 
is műsoros estet szervezett, ahol ott voltunk mi is. Mesz-
sziről láttuk a központi, és közelről a helyi tűzijátékot, 
amit utcabál követett. Fellépett Tóth Gabi énekesnő, de 
sok más ismert magyar énekes is, sőt egy „celebbel” is 
találkoztam. VV Anikóval pár szót váltottam, kaptam 
tőle autogramot, és készült rólunk közös kép. 
 Kicsit fáradtan, de élményekben gazdagon ér-
keztünk meg a topolyai vasútállomásra, ahol szüleim és 
a nővérem vártak rám. Azt hiszem, mindig emlékezni 
fogok erre a néhány napra. Egyben köszönet mindazok-
nak, akik lehetővé tették, hogy ez a negyvenfős különít-
mény megtapasztalja az anyaország vendégszeretetét. 

Tóth Lúcia VIII. b

KALANDTÚRA ÉS SZENT ISTVÁN NAP
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 Az utóbbi három évben a kishegyesi  He-
lyi Közösség a Tartományi Nagyberuházási Alapnál 
nyert pályázatokon túl (az előbbi segítségével mint 
ismeretes Kishegyesen számos utcát aszfaltoztak ki),  
több kisebb utcát betonozott ki saját erejéből, vagyis a 
helyi járulékból. Ezt az elképzelést az idén is folytat-
ták és most a Vajdaság, valamint a Kókai  utca került 
sorra.
 - 2008 óta jónéhány kisebb utcát sikerült kibe-
tonozni, többek között a Tavasz utcát, az Iskola utca 
egy részét, a Nyár utcát, a Magyar utcát, a Liliom ut-
cát, a Kókai utca egy részét és most a Vajdaság utcát. 
Ez valójában két  60-70 centis nyomtáv, azzal hogy az 
út közepét feltöltjük és nem betonozzuk be. A teljes le-
betonozás többe is kerülne, másrészt azt is tudni kell, 
hogy ezekben a szűk utcákban szinte semmi hely sem 

maradna a további vezetékek lehelyzésére, például a 
várható  csatornázásra (mindkét oldalon vagy telefon, 
vagy víz, vagy kábeltévé, vagy gázvezeték van ), jobb 
tehát ha így marad, mert eredeti funkcióját eképp is be 
tudja tölteni. Ilymódon minden évben legalább egy, 
de néha két rövidebb utcát is ki tudunk betonozni – 
mondta ifj. Juhász Bálint, a kishegyesi Helyi Közös-
ség tanácsának elnöke.
 A Vajdaság utcai  munkálatok összértéke mint-
egy hatszáz ezer dinár. Az utca 160 méter hosszú.
 A  Kókai utca ettől sokkal hosszabb és a mun-
kálatok is többe kerülnek.
 - A Kókai utcának ez a része 220 méter hosz-
szú és a munkálatok értéke is az egymillió dinár körül 
mozog. Tudni kell, hogy az utca H alakú és a két ut-
carészt összekötő szakaszt tavaly kibetonoztuk, most 

BETONBURKOLATOT KAP A VAJDASÁG UTCA (IS)
A kishegyesi helyi közösség önerőből minden évben kibetonoz legalább egy 

kisebb utcát

   Ki ne imádná a mi ,,magyar tengerünket”, a Balatont?! 
Számunkra ez a csodálatos tó nélkül mit sem ér a nyári vakáció.                                                                                                                      
   Idén is örömmel értesültünk róla, hogy ismét a Balato-
non nyaralhatunk. Barátnőimmel tudtuk, hogy ott a helyünk. 
Izgalommal készülődtünk, mert tisztában voltunk azzal, hogy 
Balatonszárszó idén még szebb és izgalmasabb lesz, mint ta-
valy volt, de leginkább a régi barátokkal való találkozást vártuk.                                                                                                                        
Korán indultunk, ami nem volt baj, hisz tudtuk, hogy hamarabb 
fogunk odaérni. Kocséri társainkkal együtt érkeztünk a balaton-
szárszói táborba. Isteni meleg volt, még aznap lehetőségünk volt 
fürödni. A jó idő sajnos nem tartott sokáig, de a borongós időjá-
rás ellenére a tanító nénik kitűnő programokat szerveztek nekünk. 

Sportvetélkedőkön vehettünk részt, ahonnan végül a kosárlabda dobó verseny díja Kishegyesre került, de sok 
más játékban is jeleskedtünk. Esténként sem unatkoztunk, amikor az idő is kedvezett koncertekre jártunk, de 
a tábori discoban is fiatalok és idősebbek egyaránt jól szórakoztak. Kirándultunk Tihanyba, ahol elkiálltottuk 
magunkat, és a visszhangunkat lehet, hogy ti is hallottátok. Élménydús nyaralásunk emlékezetes marad most 
is, mert a régi és új barátokkal való szórakozás méginkább közelebb hozott bennünket egymáshoz és a Ba-
latonhoz. Köszönjük a szép nyaralást tanítóinknak, a kocséri önkormányzatnak, Kishegyes vezetőségének és 
szüleinknek, akik idén is lehetővé tették számunkra, hogy nekünk a Balaton legyen a Riviéra, mert napozni ott 
szeretünk a homokon!

Nyíradi Léna és Toldi Blanka

BALATONI NYÁR
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           A kishegyesi Petőfi Sándor ME Rizgetős tánc-
együttese az idén ötödik alkalommal vett részt a Ma-
gyar Vár Alapítvány által szervezett Kárpátmedence 
6árok nélkül elnevezésű táborában. Az idei tábor a 
Gyimessel foglalkozott. A tábor egyik fontos célja a 
magyar tájegységek bemutatása a kultúrtörténeten, 
a folklórisztikán, és a természettudományon keresz-
tül. Az idei táborban a következő  Szabadegyetemi 
előadások hangzottak el: Juhász Zoltán: A Gyimesi 
furulyások, Dr. Bárth János: Gyimes benépesedése, 
Dr. Gazda Klára: Gyimes népművészete, Harangozó 
Imre: Gyimesiek vallása és hiedelmei, Baba Dániel: 
Hagyományos gazdálkodás a Gyimesben.

             A táborban a reggeli után, 9 órakor kezdő-
dött a népdaltanulás, majd 10 órától a gyimesi tánc-
oktatás, ezzel párhuzamosan a kézművesudvarban 

mindenki megtalálhatta a maga kis kedvtelését. 
Ebéd után szabadegyetemi előadások következtek 
az érdeklődők számára. Délután 4 és 6 óra között a 
vendégtáncegyüttesek tanították a táborozókat táncol-
ni, többféle hangszeren is tanulhattak az ügyesebbek. 
Minden este egy zenei és táncos színpadi előadásra 
került sor, amit hajnalig tartó táncház követett.   
A kishegyesieken kívül visszatérő vendég Mérából a 
Hagyományőrző táncegyüttes, a széki Szalmakalap 
táncegyüttes, mezőségről a Szabédi és a Mezőcsávási 
csoport, a barcsi Boróka táncegyüttes. Az idei tábor 
főszereplői a gyimesi táncosok voltak.
            A kishegyesi Rizgetős táncegyüttes a tábor má-
sodik napján, vasárnap egy egyedi műsorral, a Fokos 
zenekar kíséretével és Csizmadia Anna szólóénekes 
közreműködésével lépett közönség elé.
A Magyar Vár Tábor tízéves jubileumi ünnepi mű-
sorát, amelyben részt vettek a vendég tánccsoportok 
bemutatták a Hagyományok Házában is, ahol a „telt-
házas” közönség vastapssal ünnepelte a fellépőket. A 
szervezők a fellépést egy éjszakai dunai hajókázás-
sal jutalmazták. A Rizgetős harmadik fellépésére a 
záróesten került sor, amikor is befejeződött a X. Ma-
gyar Vár Tábor.
            A Magyar Vár Tábor fontos esemény a 
Rizgetős táncegyüttes számára, hisz azon felül hogy 
szórakoznak, jelentős ismeretanyagot is elsajátítanak. 
Mindannyiunknak fontos, hogy évről évre találkoz-
zunk barátainkkal, illetve, hogy új ismeretségeket kös-
sünk. A nagyon jó hangulatú táborba örömmel járunk 
vissza. Köszönjük a szervezőknek, hogy folyamato-
san visszahívnak bennünket, és köszönjük a Szeke-
res László Alapítványnak, hogy támogatta a Rizgetős 
táncegyüttes utazását.

Linka B. Gabriella

MAGYAR VÁR TÁBOR

a Verbászi úttal összekapcsolódó részt betonozzuk – 
mondta ifj. Juhász Bálint.
 Ezzel az idén befejeződnek az útépítési mun-
kálatok, a Kókai utca belső részét valószínűleg jövőre 
betonozzák majd. Jó hír viszont azoknak, akiknek az 

utcájában még nincs szilárd burkolat, hogy megérke-
zett a zúzott kő és ezzel az idén is feltöltenek néhány 
utcát, hogy az őszi-téli időszakban is lehessen bennük 
közlekedni.

Papp Imre
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Előzmények

 A kishegyesi Ifjúsági Iroda pályázatot hirde-
tett június folyamán, a pályázat keretein belül induló 
program a fiatalok körében a 3 in 1 elnevezéssel terjedt 
el, hiszen a program elméleti, szakmai és gyakorlati 
tudást ad számukra az önkéntességről, pályázatírásról, 
valamint ifjúsági megmozdulások szervezéséről.
 A pályázatíró képzésen harminc fiatal vett 
részt, megmutatva ezáltal, hogy kellő ötletekkel ren-
delkeznek, és hajlandóak időt áldozni arra, hogy meg 
tanulják ezen ötleteiket dokumentálni, pályázatba fog-
lalni.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Három csoportba szerveződve a fiatalok gon-
dolataikat, szándékaikat papírra vetik, alaposan kidol-
gozva mindent, megszületnek az első pályázatok…
Kishegyesről egy pályázat érkezett és nyert támoga-
tást, 30.000 dinár értékben…
 A pályázat célja a kishegyesi Kézilabda pálya 
és környékének rendbetétele, valamint sportnap szer-
vezése, az imént említett összeg keretein belül…

Önkéntes megmozdulás 

Első nap - Hétfő
 Kapunyitás 16 órakor. Egymagamban tépem 
ki az első méretes gyomnövényt, a röplabdapályának 
csúfolt, buja növényzettel és sajátos élővilággal ren-
delkező homokos területről. Hosszú munka lesz, és ko-
rántsem könnyű. A megbeszélt időpont előtt érkeztem, 
csapatom tagjai csak később jöttek. Tüsténkedésem 
közben két ismerős arc tűnik fel a kapuban, akik ugyan 

nem csapatom tagjai, de kishegyesi fiatalok. Közlöm 
velük (gondolván, hogy teniszezni szeretnének), hogy 
ezen a héten szünetel a tenisz.  Elmosolyodnak, majd 
közlik,  nem játszani jöttek, segíteni szeretnének, lát-
ták a facebookon a kiírást, hogy szükség lehet a segítő 
kezekre… Immáron hárman vagyunk, majd perceken 
belül megérkeznek társaim, ezt követően már nyolcan 
pusztítjuk a gazt… Kevésnek bizonyult a munkaesz-
köz, kapáért és nyesőért indulok, mire visszaérek a 
helyszínre, már egy tucatnyian vagyunk… A három 
napra tervezett takarítási akció, egy délután alatt le-
zajlik. Hazaérve büszkélkedve feltöltöm a képeket az 
említett közösségi portálra, miközben újabb ötleteket 
kapok e-mailben és sms-ben az fiataloktól a második 
napra… ugyanis nem akarnak itt megállni, szeretnék, 
ha festékeket is beszereznék, ráfér már a friss festés a 
falakra…

Második nap – Kedd
 Leérdeklődöm és beszerzem a szükséges anya-
got, készpénzt nem tudok biztosítani, de a projektből 
mindezt finanszírozhatjuk, így Leonka néni festékes 
boltjában felíratom a még szükséges eszközöket… Az 
előző nap képein növekednek a lájkok, és egyre töb-
ben teszik fel a kérdést: „kell még valami segítség?” 
Válaszul mindig csak annyit adok, gyertek ki, majd 
kitalálunk valamit. Így is történt… A nézőtér fala a se-
gítő kezeknek köszönhetően máris fehér festést kapott, 
és máris szebbé lett, az ötletet hallva, látva, Linka Csa-
ba a következő felajánlást tette: egy számomra érdekes 
és új módszer segítségével képeket vetítene a falra, ezt 
követően körvonalazná és felrajzolná, majd felfeste-
né őket.  Újabb önkéntes felajánlás, újabb kreativitás 
majd festék felíratás, újabb ötletek és emberek.  Minél 
több ember, annál több ecset, annál több frissítő, annál 
több munkaeszköz beszerzése, vagyis plusz költség, 
és a keretösszeg vészesen fogy. Késő délután „ellen-
őrzést” kapunk, a polgármester és a Helyi Közösség 
tanácsának elnöke, megtekinti munkánkat. Ötleteket 
kapunk tőlük is. A vasszerkezetet is átfesthetnénk. 
Megyek is az újabb adag festékért, fejben kalkulálva, 
hogy hamarosan elfogy a pénzünk. Az önkéntesség 
ereje, hogy miért is szép? Azért, mert mindenkit ma-

KÖZÖSSÉGÉPÍTŐ AKARAT ÉS ERŐ
Avagy mire képes egy tucat fiatal öt nap alatt, ha kellő bizalmat és szabadkezet 

biztosítunk nekik
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gával ragad. Amikor rengeteg a szorgos kéz, az buzdít 
és mindenkit megmozgat. Ez történt itt is, hiszen mire 
visszaértem a festékestől, már a polgármester kezében 
is ecset volt és Bálinttal egész estig velünk dolgoztak. 
Újabb képek, terjed a hír, gyakorlatilag a nap végére 
annyian vagyunk, hogy a harmadik nap megtervezése 
közben számolni kellett azzal, hogy az önkéntesek tö-
megét három csoportra bontjuk. Az új felállás, reggeli, 
délutáni és esti műszak.

Harmadik nap – Szerda
 Pénzügyi kereteink szűkülnek, az ötletek bő-
vülnek.  Csabai Norbert barátom a kispadok vasszer-
kezetének átfestése után felajánlotta, hogy mindezt 
ingyen és bérmentve tető alá teszi, csak hozzak anya-
got.  Jöhetnének a nagybeszerzések a Montelből, csak 
nincs miből.  Segítő kéz rengeteg, csak nincs anyag, 
amivel dolgozhatnánk. Tárgyalásokba kezdek ifj. Ju-
hász Bálinttal és ifj. Virág Gáborral, akik biztosíta-
nak afelől, hogy mindenre akad megoldás, nyugodtan 
szerezzünk be mindent, amire szükségünk van. Így a 
harmadik napra előkerülnek a férfias erőt és rátermett-
séget igénylő munkák, csiszolás, flex, vágás, fúrás… 
Gyakorlatilag otthonról hozták a fiúk a szerszámokat, 
de így sem volt elég. A fúró élek törtek, az emberek 
fáradni kezdtek, nem hiába, negyven fokban a tetőn 
emberpróbáló feladat az otthoni használatra alkalmas 
szerszámokkal nagyüzemileg dolgozni. Utasi Sza-
bolcs felajánlotta, édesapja vállalkozásából minden 
szerszámot elhoz, amit épp munkásaik nem használ-
nak, ezzel is növelve a fegyverarzenálunk. Elkészült a 
tető, közben a Kis-Kommunál felajánlott egy szeme-
test, valamint a következő napra szakértő munkást is a 
helyszínre küldött.

Negyedik nap – Csütörtök
 Túlteljesítettünk, elkészült a tető, a kispad. De 
még mindig volt erő, és még mindig volt elszántság, 
ezzel szemben évtizedek óta nem volt kerítés a kézi-
labdapálya mentén, maximum csak kiálló balesetve-
szélyes rácsok. 
 Röpke kalkuláció, újabb ötletbörze és 40 mé-
ternyi vaskerítéshez hoztuk el a Montelből az alap-
anyagot, amit csak fel kellett hegeszteni. Hegeszteni 
úgy, hogy a csapatból csak egy ember fogott a kezében 
erre alkalmas berendezést, munkát végezni úgy, hogy 

hőségriadót rendeltek el, és úgy, hogy mindez szom-
batra elkészüljön. Tanácstalanul ültem, ezt nem kér-
hetem senkitől, hogy végezze el, szakemberek mind-
ezt több tízezrekért vállalnák, már ha akadna pénzünk 
erre, nekik meg idejük. Nem is árultam el senkinek, 
de a helyzetet látva, Bálintnak fogalmaztam lassan az 
sms-t, lefújom ezt az akciót, még nem késő.  Norbi 
eközben próbálgatni kezdte a hegesztőt, és 30 perc le-
forgása alatt elkészítette az első méternyi konstrukciót. 
Tóth Andor is megérkezett újabb hosszabbítóval és a 

saját hegesztő berendezésével újabb métert készített 
el. A lányok pedig minden egyes elem elkészítése után 
azonnal befestették a szürke vasakat, barátságos zöld 
színűre. A Montel eközben 100 méternyi napvédő há-
lóval lepte meg csapatunkat, valamint a teniszpályát, 
ahová ezt elhelyezni szerettük volna. Nem gondolkod-
tam tovább a projekt lezárásával, hanem bíztam a fia-
talokban, eszembe jutott a TV2 Aktív hírműsora, ahol 
néha lehetetlennek tűnő dolgokat valósítanak meg, és 
mutatnak be, gondoltam, ha elkészülünk szombatig, 
ha nem is az Aktívban, de a Szó-Beszédben méltán 
büszkélkedhetnénk.

Utolsó nap – péntek
 A munka már reggel nyolckor nagyban folyt, 
mindenki látta, ma még mindent bele kell adni. Bá-
lint irodai munkáit félbeszakítva felmászott a három 
méter magasan kapaszkodó önkéntesek mellé, segítő 
kezet nyújtva ezáltal a napvédő háló felfeszítéséhez. 
Nem is tudok már ehhez mit hozzáfűzni, a neveket is 
nehéz lenne felsorolni, ki mivel tette hasznossá magát, 
de mindenki önszántából, erejének és tudásának a leg-
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javát adta a közösségért. Gőzerővel folyt egész nap a 
munka. Napnyugtára pedig minden a helyére került.
 Több mint harminc fiatal vállalt aktív szerepet 
a program sikerességében. Voltak, akik egész nap je-
len voltak, volt olyan is, aki betegszabadságát megsza-
kítva ugrott be segíteni. Mindenkinek megvan a saját 
története erről az öt napról, mindenki mesélhetne, de 
az eredmény önmagáért beszél. Amit e fiatalok önként 
tettek közösségünk érdekében akár százezer dinár ér-
tékű is lehet, (harmincezerrel indultunk, az eredmény 

pedig százezres nagyságrendet is elért munkadíj nél-
kül), de ingyen tették mindezt, és felbecsülni is nehéz 
mennyi mindent köszönhetünk nekik.
 Becsüljük meg törekvéseiket, legyünk büszkék 
rájuk! Csak így tovább!

Az ötlet kiötlői, a Csapat:
 Mocnár Mónika – irodai kapcsolattartó, sport-
események főszervezője, örökös jóakaró, 
 Dudás Mária – a „festő” csapat egyik vezére, 
remek motivátor, jó ötletek kiötlője,
 Papp Ibolya – aki mindig jól vázolta a problé-
mákat, és segített a gyors megoldásokban,
 Móricz Gábor – mindenes, bármilyen munká-
ban segédkezet adott, Bácsfeketehegyről is képes volt 
átbicajozni mindezért.

Résztvevő önkéntesek:
 Sípos Ákos – aki csendben, de buzgón végezte 
feladatait
 Bulatović Dejan – tréfamester, és robogós fu-
tár,
 Magó Ádám – aki a legtöbb tapasztalatot sze-
rezte „gödörásásból”,  

 Bartus Bella – aki futni indult, majd a talicská-
val a kezei között rótta a köröket, hogy segítsen min-
denben,
 Nyírádi Ágnes – mosolygós kerítésfestő és a 
sportnap lemezlovasa,
 Paróczi Róbert – aki az adódó lehetőségek so-
rán a legtöbbet igyekezett kihozni magából,
 Szabó Flórián – kinek kezében minden szer-
szám megfordult – sikerrel,
 Utasi Szabolcs – aki nélkül szerszámaink sem 
lettek volna. Sokat köszönhetünk neki,
 Csabai Norbert – akiből ha kettő lett volna,  két 
projektet is megvalósíthattunk volna. Rengeteg mun-
kát vállalt magára.
 Kerepes Dániel – aki mindig feltűnt, ha fizikai 
erőre volt szükség,
 Csáki Péter – áramfelelős és szorgos kis segít-
ség,
 Nyírádi Klaudia – takarítás, festés és söpröge-
tés nagyasszonya,
 Tóth Andor – aki nélkül most is hegesztenénk,
 Linka Csaba – művész úr, a csapat faldekoratő-
re,
 Farkas Anita – a finom ábrák megrajzolója és 
Csaba jobb keze,
 Molnár László – aki az utolsó napokban be-
ugorva friss erőként sokat lendített a munkában,
 Kovács Balázs – hasznos segítség, és teniszbí-
ró is egyben,
 Majtényi Marianna – az Eco Enjoy erősítése, 
segítő kezei jól jöttek az utolsó napokban,
 Dzsoki – mentális erőforrás és jóakaró,
 Újvári Igor – segítő kéz, kimerültek lelki táma-
sza, vidám légkör teremtő,
 Szabó János – aki keveset tudott jelen lenni, de 
friss erőként sokat köszönhetünk neki,
 Paróczi Attila – reggeli friss kenyér beszerzé-
sére indult, végül vacsoráig segédkezet nyújtott,
 ifj. Juhász Bálint – aki mindenféle szerszám-
mal precízen és keményen bánva, mesterként dolgo-
zott,
 Csóré Róbert – aki a mindennapi polgármester-
ség mellett önkéntes szerepben is megállta a helyét.

 Külön köszönet támogatóinknak: Kishe-
gyes Helyi Közösségének, a Chich promnak és a 
Montelnek.

Sándor István
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 Furugy. Első hallásra elképzelni sem tudta, 
mit takarhat e szó, később viszont kiderült, hogy egy 
magyarországi kis település neve. Itt töltöttem a nyá-
ron egy hetet néhány iskolatársammal.
 Július 24-én késő este érkeztünk meg Furugyra, 
ahol Árpi bácsi, a házigazda fogadta a hegyesi külö-
nítményünket, és azonnal el is vezetett bennünket a 
szálláshelyre. Megmutatta a szobákat, ahol lepakol-
hattunk. Egy kellemes környezetű, ápolt tájház nyúj-
tott szállást a táborozóknak.
 Miután kényelmesen berendezkedtünk, máris 
várt ránk az ízletes vacsora, mely elfogyasztása után 
sor került a várva várt ismerkedésre, mert voltak ott 
még magyarlapádi, szarvasi, és békésszentandrási 
gyerekek is. Ezt követően a táborvezető ismertette a 
heti programot, és csoportokra osztott bennünket. Az-
napra ennyi elég is volt, így aludni tértünk. A regge-
leket rendszeresen tornával kezdtük, amiért annyira 
nem voltunk oda. A reggeli elfogyasztása után minden 
csoport a „házakba” indult, ahol különböző feladato-
kat kellett elvégezni. Az egyik házban a csapattagok 
Anikóval egy-egy receptet jegyeztek le, majd el is ké-
szítették azokat. A másik házban Erika nénivel ügyes-
ségi feladatokat kellett kitalálni, és elvégezni őket. 
A harmadik házban Balázs bácsival barkácsoltunk, 
gravíroztunk. Itt madáretetőt, virágtartót, szemetest, 
kerítést, és hasonló dolgokat alkottunk. A negyedik 
házban honlapot készítettünk, melyre felkerültek a 
táborozás során készült fotók. Ugyanitt állítottuk ösz-
sze műanyag palackokból a tábor logóját is, amely két 
egymás kezét fogó, integető gyereket ábrázol. Ez volt 
az a ház, ahol a következő csapat továbbfejlesztette 
az előző csapat által elkezdett dolgokat, a honlapot és 

a logót. Mindenki ügyes volt, elvégez-
tük a ránk bízott feladatokat, így a di-
cséret sem maradt el. Mire befejeztük a 
házakban előlátott feladatokat elkészült 
az ebéd. Az étel elég változatos volt, 
ami a többségnek ízlett is. Az ebéd utá-
ni szabadidőnket általában kártyázással 
töltöttük. Délután három óra felé ismét 
összegyűltek a csapatok és bemutatókat 
tartottak azokról a tevékenységekről, 
melyeket a házakban végeztek a délelőtt 
folyamán. Jártunk a Szarvasi Vízi Szín-
házban, hajókáztunk a Körösön, majd 

a fürdőben töltöttünk egy délutánt. Egy alkalommal 
elsétáltunk Békésszentandrásra, ahol ismét megfüröd-
hettünk a Körösben, fociztunk, játszottunk, a fiúk pe-
dig pecáztak. Mielőtt visszaindultunk Furugyra még 
pizzát is kaptunk. A táborban volt focibajnokság (ahol 
a hegyesi fiúk diadalmaskodtak), diszkó és filmvetítés 
is. Amikor esett az eső nem mentünk sehova, hanem 
szabadidős programok keretében, kártyáztunk, be-
szélgettünk, barátkoztunk.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ami számomra meglepő volt, hogy már az első 
nap megismerkedtünk egymással. Az utolsó napra pe-
dig már olyanok voltunk egymásnak, mintha mindig 
is ismertük volna egymást. Egy erős közösséggé vál-
tunk. Szívesen maradtunk volna még. Sokat nevetgél-
tünk, jól éreztük magunkat és jövőre is elmennénk.

Fárbás Anikó

FURUGYI TÁBOROZÁS
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 Aki a nyár folyamán kinn járt az Egység pályá-
ján maga is meggyőződhetett, hogy változások történtek 
a klub életében. A pálya minősége jelentősen javult, s az 
azt körülvevő kerítés teljesen felújult. A klubház is picit 
rendezettebb lett, igaz itt még sok a tennivaló. Nem kellett 
ehhez más, mint hogy a gondnok elvégezze a rábízott munkát, 
valamint, hogy a hegyesi foci kedvelők és a sportolóink 
összefogva, önkéntes munkával felszereljék a dróthálót, amit 
a kishegyesi Helyi Közösség kaptak. Többször mondtuk, 
íme egy újabb példa: összefogással, együttműködéssel sok 
mindent meg lehet oldani. Az összefogáshoz csatlakoztak 
falunk vállalkozói, hiszen szinte kivétel nélkül mindenki 
lehetőségei szerint hozzájárult a klub működtetési és 
versenyeztetési köl-tségeihez, ki anyagiakkal, ki más 
módon, pl. a játékosok utaztatásának megoldásával, hogy 
sikeresek lehessünk az idei évben. Ugyanez igaz a klub 
vezetőségére is, hiszen közös megegyezéssel mindenki 
hozzájárul a költségek lefedéséhez.

 A 2011/2012-es szezon kezdése előtt a klub 
vezetésébe új emberek kapcsolódtak be, s azzal a régen 
áhított céllal vágtunk neki a felkészülési időszaknak, hogy 
az Egység visszajusson a Szabadkai Községi Ligába, ahol 
már adottak a feltételek az utánpótlás versenyeztetésé-
hez is. A jelenlegi anyagi lehetőségekhez mérten reális 
versenyfokozat, s nem utolsósorban sokkal méltóbb egy 
Kishegyes szintű településhez, mint a jelenlegi Topolyai 
Községközi Liga. Ennek megfelelően meg kellett erősíteni a 
keretet is, ahol elsősorban a kishegyesi focisták csatasorba 
állítása volt a célunk, s csak hiányposztra hoztunk falunkon 
kívüli játékosokat. Ennek megfelelően az Egység kerete a 
következőképpen állt össze:

  A felkészülési időszakban több barátságos mér-
kőzést játszottunk a környező települések csapataival, akik 
zömével magasabb versenyfokozatban játszanak már évek 
óta. Eredmények:

Egység : Partizan (Bajsa) 3-1
Egység : Partizan (Bajsa) 1-2

Panonija : Egység 3-2
Sloboda (Bácskossuthfalva) : Egység 3-3
Mlados Radost (Szenttamás) : Egység 5-0

Tornagyőzelmet ünnepeltünk Isaszegen

 Isaszeg falunk testvértelepülése, s az ottani 
labdarúgó klub az idén ünnepelte fennállásának 100. év-
fodulóját. Hatvani Miklós polgármester úr ez alkalomból 
egy vándorserleget alapított, amely a Magyar Labdarúgó 
Szövetség (MLSZ) és az Európai Labdarúgó Szövetség 
(UEFA) engedélyével került meghirdetésre. A torna 
négyévente kerül megrendezésre, s mint pl. a világbajnoki 
kupa esetén is igaz, aki háromszor elnyeri, az örökre 
megtarthatja. A tornán a hazai és a mi csaptunk mellett a 
szlovákiai Zselíz, s a lengyelországi Bojanov csapata vettek 
részt.  A torna mérkőzéseinek eredménye:

Elődöntő:
Egység : Bojanov (Lengyelország) 1:0

Isaszeg : Zselíz (Szlovákia) 6-6, büntetőkkel 
Döntő:

Egység : Isaszeg 3-0
A 3. helyért

Bojanov : Zselíz 3:0

 A torna gólkirálya csapatunk játékosa Tóth István 
lett négy szerzett góllal, a legjobb edzőnek Keszeg Antalt 
választották meg.

ÚJDONSÁGOK AZ EGYSÉG LABDARÚGÓ KLUB 
HÁZA TÁJÁN

Kapusok:
Kaluđerović Vlado

Topić Nemanja 
Özvegy Erik

Védők:
Major Arnold 
Fodor Attila 

Dudás Arnold 
Miljković Saša 
Csőke Miklós 
Saša Volarević
Lagator Dušan 

Maksimović Stefan 
Csőke Attila

Középpályások:
Gvozdenović Goran

Szöllősi Miklós
Borilović Đuro
Belada Željko

Miljković Dejan 
Marenić Branko
Kerepes Árpád
Sekicki Srđan

Csatárok:
Szvoreny Viktor 

Tóth István
Marković Veselin

Kovács Balázs 
Kerepes Lehel

Edző:
Keszeg Antal 
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Sikeres szezonkezdet

 A Topolyai Községközi Liga küzdelmei szeptem-
ber elején kezdődtek, s az első két fordulóban két hazai 
mérkőzésen vagyunk túl, mindkettőn fölényes győzelmet 
aratott csapatunk.

 1. forduló: Egység – Tomislavci 5:1 (a hazai 
góllovök: Kerepes Lehel (2), Szöllősi Miklós, Tóth István és 
Marković Veselin)
 2. forduló: Egység – Szokolac 7:0 (a hazai csapat 
góllövői: Kerepes Lehel (2), Tóth István (2), Kovács Balázs, 
Volarević Saša, Borilović Đuro)

A bajnokság őszi szezonrészének további menetrendje:
3. forduló: 2011. 09. 18. (vasárnap) 16,30 Mićunovo : 
Egység
4. forduló: 2011. 09. 24. (szombat) 16,00 Egység : Olimpia
5. forduló: 2011. 10. 02. (vasárnap) 16,00 Mladost : Egység
6. forduló: 2011. 10. 08. (szombat) 15,00 Egység : Pobeda
7. forduló: 2011. 10. 15. (szombat) 14,30 Slavija : Egység
8. forduló: 2011. 10. 23. (vasárnap) 15,00 Tomislavci : 
Egység
9. forduló: 2011. 10. 30. (vasárnap) 13,30 Sokolac : Egység

Szurkoljunk együtt!

Kispályás Utánpótlás Labdarúgó Torna – Kishegyes 
2011.

 Klubunk számára kiemelt fontosságú az utánpót-
lás nevelése. Annak érdekében, hogy a legkisebb focistáink 
is összemérhessék erejüket és tudásukat más csapatokkal 
2011. szeptember 10-én délelőtt két generáció számára 

szerveztünk kispályás focitornát. A versenyezésben kétszer 
négy csapat vett részt, s küzdöttek meg a serlegekért. 
A tornán összesen több mint 100 gyerek vett részt,  
közülük mintegy 50 kishegyesi.
 

 A 2000-es generáció versenyében a hazai 
Egység Foci Suli két csapata mellett a bajmoki Radnički 
és a szabadkai Champions vettek részt. A mérkőzések 
eredményei:
  Egység I : Egység II 5-1
  Radnički : Champions 3-1
  Egység I : Radnički 3-2
  Egység II : Champions 3-1
  Egység II : Radnički 2-1
  Egység I : Champions 4-1
 
A végső sorrend a következő:
   1. Egység I 3 - 0 - 0 12 - 4 9
  2. Egység II 2 - 0 - 1 6 - 7 6
  3. Radnički 1 - 0 - 2 6 - 6     3
  4. Champions 0 - 0 - 3 3 - 10   0
 
Egyéni elismerések:
 A torna legjobb kapusa: Trombitás Zalán (Egység)

A torna legjobb játékosa: Tóth Péter (Egység)
A torna gólkirálya: Kovács Levente (Egység)

 
 A 2002/2003-as generáció versenyében a hazai 
csapat mellett a bajmoki Radnički, a szabadkai Champions 
és a szivaci Polet csapatai léptek pályára. A mérkőzések 
eredményei:
  Polet : Radnički 4-1
  Egység : Champions 2-1
  Egység : Radnički 3-1
  Polet : Champions 4-2
  Champions : Radnički 4-2
  Polet : Egység 1-0
 
A végső sorrend a következő:  
  1. Polet   3 - 0 - 0   8 - 3   9
  2. Egység   2 - 0 - 1   5 - 3   6
  3. Champions  1 - 0 - 2  7 - 6  3
  4. Radnički   0 - 0 - 3   4 - 11   0
 
Egyéni elismerések:
 A torna legjobb kapusa: Sztancsik Arnold (Egység)
A torna legjobb játékosa: Novović Milan (Polet)
A torna gólkirálya: Atanasković Aleksandar (Champions)

A veteránok is versenyeztek

 Ugyanezen a napon délután kispályás veterán lab-
darúgó tornát szerveztünk, amelyen testvértelepüléseink és 
településünk barátai vettek részt. Ez a folyamat már több 
mint tíz éve kezdődött Örkényben, folytatódott Udvardon 
(Szlovákiában), s most Kishegyesre érkezett. A résztvevő 
csapatok, a hazai csapat mellett: Békésszentandrás, Isaszeg, 
Örkény és Udvard csapatai voltak.
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Örkény – Udvar 4:1
Békésszentandrás – Isaszeg 2:2

Kishegyes – Udvard 2:0
Örkény – Békésszentandrás 6:3

Kishegyes – Isaszeg 3:0
Udvard – Békésszentandrás 3:1

Isaszeg – Örkény 2:3
Békésszentandrás – Kishegyes 1:3

Isaszeg – Udvard 3:5
Örkény – Kishegyes 2:1

A végső sorrend:
1. Örkény 12p (15-7)
2. Kishegyes 9p (9-3)
3. Udvard 6p (9-10)
4. Isaszeg 1p (7-13)

5. Békésszentandrás 1p (7-14)

A legjobb góllövő: Ordasi József (Örkény) 6 gól
A legjobb kapus: Perlić Nikola (Kishegyes)

A legjobb játékos: Füri László (Udvard)

Jelen vagyunk a Facebookon is

 Az Egység Labdarúgó Klub saját oldallal ren-
delkezik a facebook közösségi oldalon. Itt megtalál-
ható minden, ami a klubot érinti: történet, fényképek, 

eredmények, játékosok, videók, stb. Csatlakozzon min-
denki hozzánk és szurkoljunk együtt, hogy az idén végre 
elérjük régen áhított célunkat, s feljebb jussunk egy ver-
senyfokozattal!

Ami még vár ránk

 A következő időszakban tovább dolgozunk a 
focipálya körülményeinek javításán. Egyesületünk fia-
tal labdarúgói a szerbiai Ifjúsági és Sport Minisztérium 
által támogatott, s Topolyai Község fejlesztési Társulása 
és Kishegyes Ifjúsági Irodája által közösen lebonyolított 
projekt keretein belül kiírt pályázaton nyertek támogatást 

a klubház tetőszerkezetének felújítására. A munkálatokat 
önkéntes munkával végezzük el, a támogatásból a szük-
séges anyagot vásárolják meg. A klubház felújítását az 
időjárás függvényében szeptember 16.-a körül tervezzük. 
Minden szorgos kézre szükség van. Csatlakozz te is 
hozzánk! Találkozunk a pályán!

elk
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