SZÓ-BESZÉD, A KISHEGYESIEK LAPJA

KEDVEZŐ ÍTÉLET A SZÍNHÁZUNK ÜGYÉBEN
Amikor mi, kishegyesiek beszélgetünk, s óhatatlanul előkerülnek ügyes-bajos dolgaink, gondjaink, a falu
fontosabb ügyei, szinte biztos, hogy említést teszünk a
színházunk épületéről, amelyet őseink építettek önkéntes
munkával, a közösségi összefogás erejének köszönhetően,
a világháború utáni közvetlen időszakban. Ma mégsem a
miénk. Használhatja művelődési egyesületünk, tarthatunk
benne rendezvényeket. De! Mégsem rendelkezhetünk felette. Ma már azt mondom: most még egyelőre.
Mikor 2009-ben megalakult a helyi közösség új
tanácsa, s annak elnökévé választottak, pont a fent leírtak
miatt kezdtem keresni a megoldást. Bíztam benne, hogy
létezik olyan. Kérdezősködésem során Maglai Jenőhöz irányítottak, akitől megtudtam, hogy léteznek hasonló esetek

Szabadka város területén is, közösségi épületek, amelyek
a privatizáció során magánkézbe kerültek, pont úgy, mint
a mi épületünk. Ők jogi úton visszanyerték tulajdonjogukat. Precedens tehát létezik. Közben az is kiderült, hogy
a mi ügyünk évekig a Legfelsőbb Bíróságon állt, de mára
már megszűnt ez az akadály is, s lehet folytatni a pert. A
Tanács egyhangúlag támogatta az indítványt, hogy váltsunk ügyvédet, s újítsuk fel a pert. Ezután felgyorsultak
az események. A tárgyalások során tanúk mondták el hogyan is épült a színház, milyen anyagból, ki vásárolta azt,
ki végezte a munkákat. Elmondták, hogy az akkori község
vásárolta meg a régi zsidó iskolát, s bontatta le, s hogy a
falu lakossága is adott össze pénzt, mikor elfogyott az építőanyag. Megtudtuk azt is, hogy szintén falubeliek mentek
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el Szerémségbe fáért, mikor arra volt szükség, amit persze
később az épület építéséhez használtak fel. Természetesen
azt is elmondták, hogy a falu apraja-nagyja önkéntesen
dolgozott az építkezésen, többen a tanúk közül is részt vettek benne, de legalábbis látták mi történik, hisz gyerekként
ebédet vittek a munkásoknak. Ezúton is szeretnék nekik
köszönetet mondani falunk nevében, a Helyi Közösség
Tanácsa nevében, hogy vállalták, hogy megtették. Értünk.
Kishegyesiekért. Óriási köszönet Gálik Ferencnek, Kollár
Ilonának, Péter Istvánnak, Sipos Veronkának és Tóth Péternek.
Néhány szakértői véleményezés után, s hosszú hónapok várakozását követően idén augusztus 23-án kaptuk
kézhez a szabadkai Gazdasági Bíróság elsőfokú ítéletét,
amely a várakozásainknak megfelelően kimondja: a bíróság helyt
ad Kishegyes Helyi Közösség
követeléseinek, s a színházépület és az ún. szövetkezeti épület
tulajdonjogát nekünk ítélte, azzal
a földterülettel együtt, amely-en
fekszik, azaz annak 98%-át! Az
alperes, a mai „Agriromagna”
vállalat tulajdonát csupán néhány melléképület, s a maradék
2%-nyi földterület képezi majd
az ítélet értelmében. Örömünk
nagy volt, de visszafogottan reagáltunk, hiszen az ítélet még
nem volt jogerős. Amire szintén
számítottunk bekövetkezett. Az
alperes, az „Agriromagna” vállalat, fellebbezést nyújtott be a
törvényes határidőn belül, s az
ügy folytatódik másodfokon.
Mindezzel együtt kijelenthetjük, hogy az ügyünkben hatalmas előrelépés történt, s hogy biztos úton haladunk, hogy végleg visszakapja falunk azt, ami őt megilleti:
azt a közösségi épületet, amelyet apáink és nagyapáink,
anyáink és nagyanyáink építettek. Arra számítunk, hogy
az ítélet másodfokon is megerősítést nyer, s végre jogerős
lesz, s végre mi rendelkezhetünk a színházépületünk felett! Úgy gondoljuk, hogy ez csak idő kérdése. Szakértők
szerint a következő egy éven belül erre sor kell, hogy kerüljön. Úgy legyen!
ifj. Juhász Bálint
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MINDEN MUNKAHELY SZÁMÍT

A nemzeti foglalkoztatási iroda észak-bácskai részlege és a kishegyesi község aláírta a tizennégy új munkahely megnyitásának támogatásáról szóló szerződést
Október 13-án Csóré Róbert kishegyesi polgármester és Zlatko Panić, a nemzeti foglalkoztatási iroda
észak-bácskai részlegének igazgatója aláírta azt a szerződést, amelynek értelmében a két intézmény támogatásával
a helyi vállalatok és vállalkozók 14 új munkahelyet nyithatnak meg.
A szerződések aláírása alkalmából szervezett sajtótájékoztatón Csóré Róbert kiemelte, hogy a dokumentumok aláírását többéves szoros együttműködés előzte
meg az irodával, amely először a foglalkoztatási stratégia

kidolgozásában segített, azután már tavaly is volt néhány
sikeres pályázat, majd most a vállalkozók bevonásával,
a község, valamint az iroda támogatásával 14 új munkahely nyílhat a községben. Rámutatott arra, hogy egyedül

MEGEMLÉKEZÉS A
HŐSÖK SÍRJÁNÁL
Október 6-án, a nemzeti gyásznap alkalmából Kishegyesen este fél hatkor gyászmisét
szolgáltattak az aradi vértanúk emlékére. A mise
után a résztvevők a Nyugati temetőben megkoszorúzták a hegyesi csata emlékművét, majd ezt
követően a tűzoltóotthon nagytermében alkalmi
vetítést tartottak.
Papp Imre
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az úgynevezett önfoglalkoztatás terén volt túljelentkezés,
az ő pályázati anyaguk is jó volt, de az elsőbbségeket figyelembe véve csak öt programot tudtak támogatni. A pályázatra egyébként Zlatko Panić beszámolója szerint hat
vállalat jelentkezett, ők összesen 9 munkahelyet nyitnak
meg ezzel a támogatással. A vállalatok a munkahelyek
megnyitására összesen 1,5 millió dinárt kaptak. Az önfoglalkoztatás esetében a támogatás összege összesen 1,2
millió dinár, vagyis személyenként 240 ezer dinárt kaptak
a vállalkozók indulásként. Ifj. Juhász Bálint, a kishegyesi
foglalkoztatásügyi tanács elnöke kiemelte, hogy az elmúlt
időszakban a község és az iroda között valóban szoros és
eredményes együttműködés alakult ki, ennek köszönhetően született meg a stratégia is, de ugyanúgy együttműködtek a pályázatok elbírálásában is, hiszen a helyi viszonyokról és szükségletekről elsősorban az illetékes tanács tud
véleményt mondani.
A foglalkoztatási iroda pályázatán munkahelyek
megnyitására támogatást kapott a kishegyesi Patos Kft., és
Substratum Kft., a szikicsi Zlatno Doba Tradekom Kft.,
a bácsfeketehegyi Gradnja kisipari műhely, a Komision
Krivi kereskedelmi vállalkozás, valamint az L&J&S Kft.
Ezenkívül öt egyszemélyes vállalkozást támogatnak. Az
ünnepélyes aláírás alkalmával elhangzott, hogy a számítások szerint az irodának hasonló célokra jövőre várhatólag
több pénz áll majd a rendelkezésére, és ehhez társulni tud
majd a község is.
Papp Imre
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JÁTÉKOK A TŰZZEL

Községi és körzeti tűzoltóverseny volt Kishegyesen
Szeptember 24-én délelőtt több, mint 500 önkéntes
tűzoltó szállta meg a kishegyesi futballpályát. Ennek oka
az volt, hogy községi és szabadkai körzeti tűzoltóverseny
zajlott 9 órától. A megmérettetést a topolyai
Községi Tűzoltó Szövetség szervezte, a házigazdája pedig a kishegyesi Maronka Károly Önkéntes Tűzoltó Testület volt. Szűgyi
Istvántól, a Maronka Károly ÖTT elnökétől
megtudtuk, hogy a szabadkai körzeti versenyre csak jövőre került volna sor, de egyszerűbbnek és költségkímélőbbnek bizonyult
a két versenyt egyszerre megszervezni. Topolya községből 29 csapat érkezett, Szabadkáról
10, két magyarországi település, Karcag és
Pusztamérges pedig egy-egy csaptattal képviseltette magát. Az eseményre a bijelinai
és az eleméri önkéntes tűzoltó testületek is
küldtek képviselőket. A versenyben résztvevő
több, mint 500 önkéntes tűzoltó, utánpótlás,

pótlás kategóriában, a bácskossuthfalvi női és csantavéri
férfi csapat jutott tovább.

A versenyszámok után, a kishegyesi profi és önkéntes tűzoltók a helyi Vöröskereszt aktivistáival közösen
egy bemutatót tartottak. Ennek során balesetet szimuláltak
és elláttak két sérültet, valamint habbal eloltották a kigyulladt gépkocsit. A verseny fél 3 körül ért véget.
Lakatos János

serdülő, felnőtt A és B kategóriákban
küzdött meg egymással. Maga a verseny fél 9-kor kezdődött bevonulással
és zászlófelvonással, az eseményt Csóré Róbert polgármester nyitotta meg.
A különböző versenyszámok gördülékenyen és jó hangulatban zajlottak, a
verseny nyertesi pedig továbbjutottak
a köztársasági tűzoltó versenyre. Felnőtt A kategóriában a kishegyesi női és
a gunarasi férfi csapat jutottak tovább.
Felnőtt B kategóriában a csantavéri női
és a bácskossuthfalvi férfi csapatok kerültek be a köztársasági versenyre, serdülő kategóriában pedig férfiaknál és
nőknél egyaránt a gunarasiak. Az után-
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RABLÓT FOGTAK
Nem csak falusi szóbeszéd, hogy megromlott Hegyes közbiztonsága. Egyre inkább hallani magánházaknál
történő kisebb-nagyobb lopásokról (amik ügyében a rendőrség semmit sem tesz),
viszont szeptember utolsó
hétvégéjén kiderült, hogy
a tolvajok számára már a
templom sem szent. Egyik
éjszaka először az Ibolya
virágüzletbe, majd a templomba törtek be. A virágüzletből a rabló(k) mindössze
kisebb értékű zsákmányt
vittek el, némi készpénzt,
kávét, édességet, dróthálót,
stb. A bűntett során egy garázs- és két udvarra nyíló
bejárati ajtót törtek föl, és
amint az érintettektől megtudtuk, ezek javítása drágább lesz, mint amennyit a
zsákmány ér. A rabló(k), a
virágüzlet után a templomba is betörtek, és amint nem
hivatalos forrásból megtudtuk, nem először. Tavaly
novemberben már kifosztottak egy perselyt, és szeptember elején is megpróbáltak
betörni, de az a kísérlet sikertelenül végződött. Ezúttal a
templom hátsó részén lévő raktárablakról levágták a dróthálót, betörték az ablakot, és ott hatoltak be a raktárba.
Miután feltörték annak ajtaját, bementek a sekrestyébe,
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megrongáltak egy szekrényt, és átkutatták a fiókokat. Ezt
követően feltörték a missziós perselyt, majd kinyitották
lourdesi barlang előtti rácsot és az ott lévő perselyt is feltörték. A feltört perselyekben maximum 1000-1500
dinár érték lehetett, ám az
okozott kár meghaladja a
28-30 ezer dinárt.
Az egyik elkövető pechjére a harangozó a szokásostól eltérően nem 7 órakor
érkezett meg a templomba, hanem fél hétkor, így
sikerült nyakon csípnie az
ügyetlen rablót. Nem hivatalos forrás szerint a tetten
ért elkövető 22-23 éves,
roma fiatalember, aki alkoholos vagy egyéb befolyás alatt állt az elkövetés
időpontjában.
A rendőrség mindkét
esetben elvégezte a helyszínelést, a tetten ért gyanúsítottat kihallgatták. A
nyomozás jelenleg is folyik, az az fogalmam sincs
mi folyik, mert a rendőrségtől még mindig nem érkezett
hivatalos közlemény az eset kapcsán.
Lakatos János
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NINCS KERESLET A KUKORICA IRÁNT

A hozam kielégítő, a szem száraz, de az ár messze a tavaszi alatt marad
Naponta változik a helyzet a kukorica betakarítását illetően, hiszen a jó időjárásnak köszönhetően úgyszólván éjjel nappal törik a kukoricát, a szakemberek becslése
szerint a betakarítás jelenleg harminc százaléknál tart a
kishegyesi községben.
Valójában csak az utóbbi napokban vett lendületet
a betakarítás, sok még a kukorica a határban. Sokan szerintem arra vártak, hogy 14 százalék körüli legyen a nedvességtartalom, s ne kelljen szárítást is fizetni, ha el akarják adni. A nedvességgel a tavalyi helyzettel ellentétben
most nincs gond, néhol 11 százalék körüli, ennek ellenére a
kereslet nagyon megcsappant és emiatt az ár is ennek megfelelő, jóval a tavaszi ár alatt van. Néhány felvásárló 13,8
dinárt ad a kukoricáért, a legtöbb pedig 14,5, 14,6 dinár,
amit fizetnek érte. Sokan spekulációt emlegetnek, s lehet,
hogy ilyesmi is előfordul, de tény, hogy kivitel sincs, másrészt az állattenyésztés is olyan csekély, hogy nem tud hatással lenni a felvásárlási árra. Megtörténhet, hogy emiatt
a helyzet miatt megint kifizetődő lesz az állattenyésztés,
vagyis érdemesebb lesz az állatokon keresztül értékesíteni
a kukoricát, mint a felvásárlóknak eladni – hallottuk Bácsi

Gábor kishegyesi gazdasági és mezőgazdasági osztályvezetőtől.
Szerbia, annak ellenére, hogy igen sok kukoricát
termel, a világ össztermelésének mindössze az 1 százalékát adja, ezért szinte semmi befolyással sem bír a világpiaci alakulásokra.
Az átlaghozamból azonban fontos tanulságot tudunk levonni. A kisebb gazdaságok szemmel láthatóan
hátrányba kerültek a szója és a napraforgó, valamint a kukorica esetében is. A napraforgó átlaghozama például 3,5
tonna volt, ami jó eredmény, de ez azt jelenti, hogy volt
néhol 1 tonna is, és ez főként amiatt volt, mert a kisgazdaságok nem kapták meg a támogatásokat, ezért tavasszal
nem tudtak befektetni sem az agrotechnikába, sem pedig a
műtrágyába. Ugyanez a helyzet a kukoricával is. A 7 tonna körüli átlag ilyen szárazság után nem rossz, de jobb is
lehetett volna, ha a növény a tavasszal megkapja a jobb
feltételeket – mondta a szakember.
Papp Imre

ÉPÜL AZ IPARI PARK
A Small Steps ipari park idén októberben ünnepli
fennállásának 7. évfordulóját! Úgy gondolom a cég nevével
ellentétben nagy lépés ez Kishegyes Község számára. Az
elmúlt hét év rengeteg munkát, új és örömteli dolgokat, nehéz és küzdelmekkel teli perceket tartogatott számunkra.
Egyet megtanultunk már az elején: ipari parkot
építeni megfelelő anyagi háttér és ügyintézés mellett is
csak összefogással lehet. Az első négy év a földek felvásárlásával és a területrendezési tervek készítésével telt.
Köszönjük azon lakosok bizalmát, akik közreműködtek a
területek kialakításában. Ezt követte az infrastruktúra terveinek elkészítése és kivitelezése lépésenként. Elkészült az
ipari park számára vizet szolgáltató kút, az áramvezeték
lehelyezése, a Malom út rendbetétele, az Európai út aszfaltozása, valamit a végéhez közeledik a körforgalom befejezése is. Folyamatban van az optikai hálózat kiépítése, mely
teljes telekommunikációs ellátottságot biztosít az ipari
park lakói számára. Ezen felül persze vannak hiányosságok, meg kell építenünk a vízvezeték-hálózatot, létrehozni saját trafó állomásunkat, valamint a szennyvízcsatorna
problematikája és a gáz bevezetése is a terveink között sze-
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repel.

Időközben megérkezett az első beruházó, aki látható értelmet adott eddigi munkánknak.
2010 tavaszán épülni kezdett a Júlia malom és ez a
tény lényegesen megváltoztatta sok ember hozzáállását az
ipari parkhoz. Idén szeptember 16-án hivatalosan is megkezdődött a munka a Júlia malomban, melyről az igazgató
Kiss Attila fogja a kedves olvasókat részletesen tájékoztatni.
Elmondhatjuk azt is, hogy megnőtt a beruházók úgy a belföldi, mint a külföldi - érdeklődése ipari parkunk
iránt.
Azt is el kell mondanunk, hogy megérkezett a második beruházó is, aki kapcsolható mezőgépek gyártásával
és kereskedésével foglalkozik. A tervek szerint a tél folyamán a tervek elkészítése lesz a fő feladatuk, mely alapján
2012 tavaszán megkezdődhet a munka a terepen. Ez mellett tárgyalásokat folytatunk három másik érdeklődő beruházóval is.
Nagy Zita
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ISMERJÜK MEG A JÚLIA MALMOT!
Rögtön azzal kezdeném, hogyan jutott el Önökhöz
az ipari park létrejöttének híre, és mi volt az a legnagyobb
pozitívum, ami ide vonzotta a malom befektetőit?
Az ipari parkról először a Magyar Szó napilap hasábjain olvastam, hogy megalakult és megkezdődtek a velejáró munkálatok. A cégünk akkor abban a fázisban volt,
hogy keresett egy már meglévő malmot megvásárlásra
vagy résztulajdon megvásárlásra, vagy pedig egy teljesen
új, zöldmezős beruházásként egy új malom felépítését tervezte. Így kerestem fel a Small Steps-et és meg kell mon-

kák bemutatásával, a projekt melletti kiállással telt, és nagyon nagy erőfeszítésünkbe került, hogy a mi tervünk, a
malom építése megvalósuljon, és a befektetők ne hagyják
veszni a beruházási lehetőséget.
Milyen lépések előzték meg 2011. szeptember 16át, a Júlia malom hivatalos megnyitását?
Még évekkel ezelőtt feltérképeztük az itteni termelőket, és kapcsolatokat építettünk ki, melyet a jövőben
is ápolni kívánunk.
Később Magyarországról is követtük a hazai eseményeket illetve változásokat, és leginkább az Európai
Unióhoz való csatlakozás menetét figyeltük meg Magyarországon, és most ugyan ezeket a lépéseket tapasztaljuk
meg itt Vajdaságban is, úgyhogy azt mondhatjuk, lépéselőnyben vagyunk.
Elmondhatom, hogy a teljes 2009-es év a tervek
készítésével és az engedélyek beszerzésével telt és pontosan 2009. december 31-én kaptuk meg az építkezési engedélyt.
2010-ben, ahogy az időjárás engedte, megkezdődtek az építkezési munkálatok, először az alap kiépítésével
majd május környékén már maga a malom rész is épült.
Idén szeptember 16-án megtörtént a hivatalos megnyitás.
Kinek a tulajdonában van a Júlia malom?

danom, hogy a fogadtatás, a fiatalos lendület, a közvetlenség és természetesen az a tudat, hogy az autópálya mellett
helyezkedik el a terület jó kezdetnek bizonyult, és amikor
a helyszínen is megbizonyosodtam az ipari park fekvéséről
- magáról a terület elhelyezkedéséről-, már tudtam, hogy
kiváló lehetőségeket tartogat számunkra.
Ekkor döntöttünk arról, hogy a malom építését
erre a területre hozzuk.
Igaz, akkor még nem mondtunk le arról a lehetőségről, hogy egy esetleg már meglévő malom résztulajdonát vásároljuk meg, de a vajdasági malmok tulajdoni háttere annyira összetett, és bonyolult, nem kevésszer átláthatatlan, hogy arról lemondtunk. Mindez 2007-ben történt.
Sajnos a gazdasági válság először külföldön, majd itthon is
jelentkezett, és a teljes 2008-as év, a különböző statiszti-
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Az alapítók és egyben tulajdonosok egy svájci malomipari szakemberekből álló csoport, illetve egy német
Werhahn nevű malomipari csoport. Megemlíteném, hogy
a német tulajdonos, Németország második legnagyobb malomipari csoportjának a tulajdonosa, akinek évi forgalma
több mint 800 millió euró.
Most hány dolgozót foglalkoztatnak?
Eddig 15 munkatársunk van, mondhatnám mindegyike ebből a régióból való, de más-más településről, és
fontosnak tartom megjegyezni, hogy a megegyezésünk az
ipari parkkal és Kishegyes községgel az volt, hogy először
is az itteni munkaerőpiacot térképezzük fel, és csak akkor
alkalmazunk más községből dolgozót, ha itt nem találunk
megfelelő végzettségűt.
Jelenleg milyen munkálatok folynak a malomban?
Most a próbaüzemelés folyamata van, és mint egy
nagy zenekarnál fontos, a sok hangszert és zenészt ös�-

SZÓ-BESZÉD, A KISHEGYESIEK LAPJA

szehangolni megfelelő
minőségre, most mi is
ezt tesszük a gépekkel és
munkatársainkkal.
Jelenleg már tudnánk a piacra lisztet előállítani, de még várjuk a
zárjegyek megérkezését,
amelyet a termékünk hatósági bevizsgálása után
kapunk meg.
Hogyan ítéli meg
vajdasági búzatermelést
mennyiségileg,
illetve
minőségileg?
Sajnos eddig úgy
láttam, hogy hiányosságok inkább a minőségben, mintsem a mennyiségben vannak. Egész
Szerbiának a 70% olyan
búzát termel, amely másod vagy harmad vetés,
padlásról összesöprött
vetőmag. A búzatermelés az mindig egy szükséges rossz a
termelőnek, vagy a vetésforgó miatt vetik, vagy az árendát
fizetik vele. A malmok pedig aratáskor megnyitják kapuikat és vagonszámra veszik át a minőségileg nem ellenőrzött búzát, tehát a termelő nincs is rákényszerítve jobb
minőségű búzatermelésre.
A mi termelőink, az a maradék 30% aki fényzáras,
bevizsgált vetőmagot vet, melynek a beltartalmi paraméterei megfelelőek.
Ne értse félre senki, nekünk megvannak az eszközeink a gabona átvételére és nekünk lenne a legkönnyebb,
ha a kapuinkat kinyitva ide hozhatná mindenki a búzáját,
de a jó minőségű liszt előállításához kizárólag jó minőségű
búzát használhatunk fel.
Hogyan lehetne ezen változtatni, mert ha valaki jó
minőségű magot vet el, még nem garancia, hogy a learatott búza jó minőségű lesz?
Igen, ez még nem garancia, ehhez szükséges egy
olyan mezőgazdasági háttér, egy olyan agrotechnika, tápanyag utánpótlás, amit követve elérhető a kívánt minőség.
A legnagyobb baj talán az, hogy míg más országokban a
búza, vagy bármely gabona olyan termék, amely szerepel
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a tőzsdén, tehát a kereslet és a kínálat szabja meg az árat,
és egyértelmű, hogy aki eladni akarja, az jó minőséget fog
termelni, de amíg az ország kénye kedve szerint szabja
meg a búza árát, addig a termelőnek nem érdeke a minőség, hisz ömlesztve úgy is megy a közösbe.
Akkor ez azt jelenti, hogy ha bármely kistermelő
eléri azt a minőségi mércét, ami szükséges az átvételre,
akkor ez gond nélkül a Júlia malomban is lebonyolítható?
Igen, nagy örömünk lenne, ha az itteni gazdák búzáját tudnánk átvenni, hiszen célunk, hogy a helyi termelőkkel együttműködjünk.
Amennyiben igény mutatkozik rá, szeretnénk a
tél folyamán, a bácsfeketehegyi Gazdakörrel egy olyan
tanácskozást tartani, ahol lehetőséget kínálnánk a Júlia
malomnak, hogy kéréseit és igényeit kifejtse, illetve a gazdáknak, hogy kérdéseikkel forduljanak a Júlia malom ügyvezető igazgatójához Kiss Attilához.
Köszönöm a türelmét és a kielégítő válaszait.
fekete h.
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SIPOS BÉLÁRA EMLÉKEZTEK

Kishegyes sokat köszönhet Sípos Bélának, falunk egykori
polgármesterének, a helyi közösség titkárának. Béla bácsi
egy nehéz időszakban, a miloševići érában állt ki falunkért és lakosaiért. Szeptember 23-án, délután 18 órakor a
kishegyesi Keleti temetőben, halálának 10. évfordulójára
emlékeztek barátai, tisztelői. Először id. Horváth László,
Sípos munkatársa és barátja idézte fel közös munkájuk és
élményeik emlékét. Ugyancsak a barátság hangján szólt az
egykori polgármesterről Molnár Imre, a békésszentandrási

iskola korábbi igazgatója, jelenleg önkormányzati képviselő. Sípos Béla volt az, aki felvette a kapcsolatot az anyaországi testvértelepüléssel, és ottani segítséggel beindította
a Szó-Beszédet, a kishegyesiek lapját. Sípost a hivatalos
együttműködés mellett személyes barátságok is kötötték
Békésszentandráshoz, mondta el Molnár. Bús Ottót, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökségi tagját szintén személyes jó viszony kötötte Sípos Bélához, s elmondta, hogy
Bélát olyan embernek tartotta, akihez nehéz felnőni. A
megemlékezés végén Sípos Ágnes, az egykori polgármester özvegye a család nevében megköszönte, hogy a jelenlévők szeretettel gondolnak férjére és tisztelik, amit tett.
Legvégül a jelenlévők virágot helyeztek Sípos Béla sírjára.
A megemlékezésen jelen volt Kern Imre, a Tartományi Nagyberuházási Alap igazgatóhelyettese, Dudás Károly, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség
elnöke, Bábi Attila, Topolya község polgármestere, Csóré Róbert, Kishegyes község polgármestere, valamint az
önkormányzat, a helyi közösség, a VMSZ képviselői és
Békésszentandrás küldöttsége.
Lakatos János

NAPI APRÓK
Lakik a falunkban egy idegen, akivel legalább egy éve rendszeresen találkozom, de azt nem
tudom, honnét jött és pontosan hol
lakik, semmit sem tudok róla. És
akivel naponta és rendszeresen látjuk egymást, annak, már ha csak
gépiesen, megszokásból, de köszönünk, miért ne? Nem érdekes kiféle,
miféle, szerintem jár neki ennyi és
kész, ennyi mindenkinek jár, hogy
jó napot. Ma reggel is szembe jön, jó
napot, mondanám, de még nem érkezem, amikor alig híve a fülemnek,
azt mondja előre és először az egy
év alatt: dobar dan! No. Hazaértünk. Mindenesetre meglep. Mégis egy faluban élünk, igaz, ő csak most jött, nekem
az öregapám, a dédapám is itt járt, pontosan azon az úton,
ahol most ő jön szembe velem. Kényelmesebb így, csak
akár ennyi: jó napot, dobar dan!
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Aztán másféle élmény is akad, megszokás
kérdése, majd csak megszokom a hasonlót
is: fél éve a közelbe költözött egy menekült család, számosan vannak, mindig az
utcán, fél tucat is egyszerre közülük. Szokásaik szemlátomást jócskán mások, és az
is mindjárt látszott, eszükben sincs besimulni a környezetbe. Néha már-már ijesztenek. Megállnak a ház előtt, az út szélén,
néznek, csak néznek, egyszerre mind, én
nézek velük szembe, nem fordulnak el és
akkor sem köszönnek, szemük sem rebben,
amikor melléjük érek. Gyerekek is laknak
abban a házban, kicsik is, nagyok is. Tegnap
az egyik hatévesforma rám fogott egy darab bodzafa ágat, és amikor mellé értem, fennhangon azt
mondta, hogy: - Puff!
Nagy Farkas Dudás Erika
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EGY ELFELEJTETT ISKOLATÍPUS
5. (Befejező rész)
A kishegyesi szaktanítós gazdasági iskola története
Időközben Alexy Pál – nem tudni miért és mikor
– eltávozott a hegyesi gazdasági ismétlő iskolából, helyébe
Csiby Gábor (1877–1920) – ugyancsak szaktanító – jött. Ő
az iskola megszűnéséig vezette az intézményt, Hegyesen
halt meg, itt is van eltemetve.
1908. május 7-én Aradi Árpád miniszteri biztos
látogatás tett községi jellegű szaktanítós gazdasági népiskolában. A látottakról jelentésben számolt be felettesének.
A jelentésből elhagytam a kérdéseket, csak a feleletekre korlátozódom.
„Az iskolaépület minden tekintetben megfelelő.
A községi elöljáróság pontosan teljesítette az iskolai mulasztások nyilvántartása és megbüntetése körül való
kötelességeit.
Tankönyv, íróeszköz van.
A fűtés és szellőztetés megoldott.
Az iskolának könyvtára nincs.
Tanítói szakkönyvtár nincs.
A tannyelv magyar.
A törvényes tanterv szerint tanítanak.
Megvan a törvényszerű hatosztályos gazdasági ismétlő
iskola.
Úgy a gyakorlati gazdaság állapota, mint a tanulók
elméleti képzettsége a követelményeknek megfelel.
Megtanulnak a gyermekek gondolkodni.
A közismereti tárgyak oktatása kielégítő.
A gazdasági oktatásra szolgáló terület megfelel, de
a felszerelés hiányos.
A vallási nevelés megoldott.
Államellenség nincs.
A rendtartás a követelményeknek megfelel.
Csiby Gábor gazdasági szaktanító kitűnő képzettséggel
rendelkezik, szorgalma, erkölcsi magaviselete és a néppel
való viszonya dicséretes.
Az iskolában tiltott könyv nincs.
A szaktanító fizetést pontosan kap.
A felszerelés pótlására felkértem a községet.
A naplók rendben vannak.”
A község 1913. május 13-én felszólítást kap a vármegyétől, mi annak az oka, hogy a gazdasági iskolába a 179 iskolaköteles gyerek helyett csak 38-an járnak. Limbek Pál a
május 16-án küldött feleletében megkíséreli megindokolni
a nagyszámú hiányzást. Igaz, hogy mindössze 38-an járnak
iskolába. A hiányzók szülei közül büntettek is már meg, de
mindez értelmetlen, hiszen a büntetést eleddig behajtani
nem lehetett, mert egyrészt sok a szállási meg sok a szegény
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szülő, akiknek gyermekei távoli tanyákon dolgoznak vagy
pásztorkodnak. A tömeges büntetés pedig nagy felzúdulást
okozna.
Csiby Gábor tanító erélyt követel a községtől és felrója
annak, hogy időben nem büntettek.
Alig egy év múlva, 3262/1914 szám alatt újabb felkérést
kap jelentéstételre a község jegyzője az ismétlő iskolák
tényállásáról. Limbek Pál jegyző 1914. július 6-án eleget
tett a felszólításnak:
„1. A községhez 225 tanya tartozik.
2. Községi óvodánk pótolja a nyári menedékházat.
3. Az általános ismétlő iskolában egy tanító oktatja a fiúkat
s egy tanítónő tanítja a lányokat.
4. Külön szaktanítós gazdasági ismétlő iskolánk van a községben, melyben azonban a népiskolai tanítók – miután eddig arra szükség nem volt – nem tanítanak.
5. Az ismétlő iskolai tanköteles fiúk száma évenként 160–
180 között változik, de ezeknek több mint a fele egész tanév
alatt cseléd.
6. a múlt tanévben 36 iparos- és kereskedőtanonc volt községünkben, akik az általános ismétlő iskolát látogatták.
7. Árvaház nincs.
8. Kereskedő és iparos otthon nincs.
9. Kereskedői szaktanfolyamot nem tartottak a községben.

…És milyen sors jutott osztályrészül a kishegyesi szaktanítós gazdasági iskolának? Elsöpörte az 1918-as impérium
változás. Az új, délszláv állam első intézkedései közé tartozott a magyar iskolarendszer likvidálása.
Még áll az iskolaépület, de már alaposan átformáltak, alig
hasonlít egykori önmagára. A Keleti temetőben pedig a
boldog emlékű Csiby Gábor gazdasági szaktanító sírja és
annak felirata emlékezteti az arra tévedőt az egyszer volt
gazdasági iskolára…
Virág Gábor
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A kihívások mindig csábítottak

Beszélgetés dr. Virág Gábor Szenteleky-díjas helytörténésszel

A 2011. évi Szenteleky Irodalmi Díjat dr. Virág Gábor kishegyesi helytörténésznek ítélte oda a bírálóbizottság a
több évtizedes névtudományi, művelődés- és iskolatörténeti
kutatásaiért.
Az idén kétszer is érte megtiszteltetés a Tanár urat:
márciusban Kishegyes díszpolgárává avatták, nemrégen
pedig a Szenteleky-díjat vehette át. Ez utóbbi kapcsán mindenképp Szentelekynek a helyi színekről valllott tanítása jut
eszembe, hiszen voltaképpen Ön is ezeket örökíti meg tanulmányaiban. Valóban ez volt a célja, hogy a saját kutatási
területén, a saját módszerével “hódoljon” a local colournek?
Szenteleky Kornél nevével először elemista koromban találkoztam.. Egy keménykötésű könyv került a kezembe, amely az író levelezését tartalmazta. Ez nemigen kötötte
le a figyelmemet. A szabadkai gimnáziumban a magyarórákon semmit sem tanultunk a vajdasági (akkor még jugoszláviai) Magyar irodalomról. Később az Újvidéki Egytemen – a
Magyar Nyelv és Irodalmi Tanszéken a második nemzedék
képviselőjeként diplomáztam 1964-ben – természetesenn
már a tananyag része volt, de Szenteleky nem tartozott a
kedvenc íróim közé. Középiskolai tanárként a topolyai inasiskolában már beszéltem róla az órákon, de húsz – harminc
éven át ugyanazt szajkózni…?! Már gyerekként is tanítónak
készültem, aztán mégis mellékvágányra siklott a vonatom.
Szülőfalumban, Csantavéren bekerültem a a közigazgatásba,
s mivel a “papírmunka” megtetszett, beíratkoztam a közgazdasági főiskolára. De aztán feleszméltem, és mágiscsak
tanári pályára léptem. Az új kihívások viszont továbbra is
csábítottak. Magyartanárként is valamiképp mindig “meghasonlott” voltam: érdekelt a színház, az amatőr fotózás és
filmezés, a helytörténet (már akkor gyűjteni kezdtem a régi
kéziratokat, a falubeli régi fényképeket, újságcikkeket), és
lassan az első felkérések is megtaláltak…
Csantavér, Szabadka, Újvidék, Kishegyes, Topolya,
Belgrád..hogy csak élete fontosabb állomáshelyeit soroljam
fel.
Ezek a költözködések egyúttal sorsfordulók is voltak?
Hát a maga nemében mindegyik egy-egy csábítás
volt, valami újnak a kezdete. Amikor az egyetemen Penavin
Olga tanárnő kérésére gyűjtést kellett végeznünk odahaza,
rögtön felcsigázták az érdeklődésemet a faluhoz kötődő legendák.
Csantavér: valóban csont és vér? Pár évvel később az
ELTE Névtudományi Intézetében bemutattakk Pais Dezső
professzornak, s ő arról próbált meggyőzni, hogy a falu elnevezése személynévből ered és valamikor pusztát jelentett.
Mint tudjuk, az első dokumentumokban Chontafeyer névvel
jelzik, amit később Csontafejérre, azaz Csontafehérre fordítottak, s Pais Dezső szerint ez a a csontfehér szikes pusztai

folder utal. Hát felettébb érdekelt, hogy az anyakönyvekben
– amelyekhez tisztviselőkoromban hozzájuthattam – találok-e Csonta vagy Csanta személyneveket. Így kezdtem hát
hozzá szülőfalum kereszt-, illetve családneveinek a kutatásához. Ebből készítettem doktori értekezésemet Benkő Lóránd
professzornál, a budapesti ELTE-n, 1973-ban aztán meg is
védtem. Később, a falu 200. évfordulója alkalmából 1982ben megírtam a település történetét is.
A második állomás, a második “szülőfalu” Kishegyes hogy jött a képbe?
Hogy szülőfalumnak nevezhetem-e, az attól függ,
figyelmeztettek a helybeliek, hogy befogad-e majdan a
föld....Nos, a diplomázás után mundért öltöttem magamra,
majd Bilećaról “átvezényeltek” a kishegyesi iskolába 1965ben magyartanárnak. Az oktatási reform után tanítottam
a 9-10. általános közép-, azaz a topolyai szakiskolában is
– és még honvédelmet is. Mivel az előző munkám a névtudományi konferencián jó értékelést kapott, sőt felvették
a névadattárba, megkaptam a motivációt a továbblépéshez.
Összegyűjtöttem Topolya történeti családneveit, majd felkértek, foglalkozzam a százéves inasiskola múltjával. Végül
egy “hibrid” tanulmány született A topolyai iskolák története 1750-től 1944-ig címmel. E munka megjelenésekor Fehér
Ferenc megrótt, jogosan, miért nem szóltam egy szót sem a
polgári tanintézetekről. Ehhez már be kellett járnom a Brindza Károly által alapított községi irattárba szétnézni. Közben
dúlt a joghurtforradalom, s én teljesen belefeledkeztem a kutatásba. Kezembe került Kiss Lajos: Kitépett lapok Topolya
történetéből című műve, amely egy régi, kéziratos topolyai
monográfiára épült. Az irattárban végül erre is ráleltem, először a szerzőjét kellett kiderítenem. Először Kosztolányi Lajosra, a papra tippeltem, aztán Donát Ferenc tanítóra, végül
egy baranyai gyűjtőutam során találkoztam Andrej István
kántor-tanító feljegyzéseivel. Ő Helesfán született, de útja
Baracskára, majd a topolyai Kray birtokra vezetett vezetett.
A szókincse árulkodó volt, de aztán a kalocsai levéltárban
utánanéztem a pályájának, s akkor már tudtam, hogy ő az
igazi szerzője a topolyai kéziratos monográfiának. Hát…egy
kicsit elkanyarodtam a kérdéstől…
Akkor most Topolyáról faggatom, és hátha visszatérünk még Kishegyesre…A Mara Járási Magyar Színház
történetét is a Tanár úr vetette papírra…
Egri József megboldogult topolyai fotóriporter,
filmes helytörténész egyszer kezembe adta a járási színház
egykori viasznyomó pecsétjét…Meg már Kovács Frigyes
színművész – igazgatóval azon elmélkedtünk, hogyan lehetne újraéleszteni a Mara Színházat…Meg sokat beszélgettem a kishegyesi születésű Karna Margit és Süveges Eta
színésznőkkel a topolyai pályakezdésükről…Aztán összeállt
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a mozaik. 2000-ben nyugállományba vonultam a topolyai
gimnázium tanáraként, de nagyon gyorsan reaktivizáltak,
mert időközben főiskolai előadő lettem a szabadkai óvóképzőben, majd vendégtanár a belgrádi Filológiai Kar Magyar
Tanszékén. Véglegesen innen nyugdíjaztak 2oo7 októberében. Nos, míg Szabadkán dolgoztam, tagja lettem a levéltári
igazgatóbizottságnak, s ez jó alkalom volt ahhoz, hogy ott
is kutakodjam egy kicsit. A feleségem nagyapja a szabadkai
ipartestület elnöke volt, erről volt is családi ereklyénk, egy
jegyzőkönyv, s ez volt a kiindulópont ahhoz, hogy feltérképezzem a kishegyesi ipartestület történetét. De aztán megírtam Kishegyes 225 évét is, majd a római katolikus felekezeti
iskolák történetét. Az 1848-49-es szabadságharc és forradalom kishegyesi csatájának is emléket állítottam, amikor
egy véletlen folytán a helyi közösség padlásán megleltüka
lebontott emlékmű réztábláit…Később a bácsfeketehegyi re-

formátus iskolák múltját is célba vettem, és nagyon érdekes
munka volt az ún. Móringlevelek (házassági szerződéslevelek) felkutatása is, valamint a népi jogalkotás módjainak
feltérképezése, a falu- vagy úriszékek munkájának követése (az asszonyok pl. büntetésképpen korbács-, a férfiak pedig botütést kaptak vagy pénzbírságot). A topolyaiak fekete
krónikája is elkészült, külön tanulmányban a Kray-kastély
1849-es kirablása…
A beszélgetés folyamán csak a legfontosabb, legérdekesebb helytörténeti kutatásokat említettük, ám aki ihletet
kap olvasásukhoz, nem téved, ha kezébe veszi őket. Lapozgatásuk igazi kikapcsolódás, egy kis időutazás a régmúltba.

Krekity Olga
Forrás: Hét Nap

Elveszettek a történelemben

A Duna menti svábok elleni megtorlások a II. világháború után
RENDEZŐ: Rácz-Maronka Etelka
OPERATŐR-VÁGÓ: Hoffmann Artúr
PRODUKCIÓ: MEDIA NEWS – Újvidék, 2010
A Vajdaságból eltűnt egy nép. A második világháborúig több mint félmillió német élt a tartományban, ma ötezren sincsenek, itteni népességük egy százalék alá csökkent!
Közülük sokan odavesztek az orosz fronton, de a fogyatkozásukat valójában a harcok után uralomra jutott néphatalom
központi vezénylés mellett idézte elő, elűzéssel, internálással, megfélemlítéssel. Az áldozatok zömmel a támasz nélkül
maradt időskorúak, nők és gyerekek közül kerültek ki, akiknek kezéhez nem tapadt semmilyen bűn. Ennek az elűzött
népcsoportnak állít mementót Rácz-Maronka Etelka filmje.
A svábság a Vajdaság gazdasági fellendülésének
motorja volt, javakat teremtett, kultúráját összebékítette az
egyéb nemzetekével, és szorgalmasan dolgozott, gyarapodott. A proletariátusra esküvő néphatalom viszont a népet
Hitler hadseregével azonosította, és minden eszközzel elűzésükre és megsemmisítésükre törekedett, kellett a birtok, a
munkahely a helyükbe telepítendőknek, akik kész házakba,
felszerelt gazdaságokba költözhettek be, és élvezhették az
előttük megteremtett javakat. Az internálótáborok voltaképpen a megsemmisítést előkészítő táborok voltak, mondja a
filmben a háborút követő atrocitások egyik kutatója.
A Zombor melletti, egykoron két és félezer német
ajkú polgárt számláló Gádorba 1945-ben több mint 15000
német nemzetiségű öreget, gyermekes anyát és gyereket
hurcoltak, akik közül ma legalább 7500-an tömegsírokban
nyugszanak. Kezdetben hármasával–négyesével kaparták el
az éhezés, a higiéniai feltételek hiánya és betegség következtében elhaltakat, később 400–600 tetemet földeltek tömeg-
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sírokba. Nem temették az áldozatokat, csupán betemették,
ritkán jutott valakinek egy krumpliszsák szemfedőnek és
koporsó helyett. Járekon 12 000–20000-re teszik a fogva
tartott németek számát, akik a túlélés érdekében megették
a falu macskáit és kutyáit is. Mégis éhhalát haltak legalább
7500-an, köztük ezer gyermek. A megaláztatás eme megrázó
bugyrait idézi meg a film, túlélők, a volt táborokat felkereső
egykori internáltak történetei révén. Hoffmann Artúr vágói
munkája nyomán arányos ritmusban szövődik egymásba a
jelen idejű emlékezés, a kutató tényfeltáró megszólaltatása,
a képi dokumentumok és az elbeszéltek hangulatára épített
kísérőzene. A megrázó vallomásokat operatőrként poétikus
képsorokkal ellenpontozza, de ezek a felvételek a készbe betelepültek által birtokba vett tájegységek szépségét emelik
ki, míg a gádori emlékhely képi megjelenítése – épülettörmelékkel vegyes szeméttelep, lerombolt templom és ledőlt,
szétdúlt kőkeresztek – a pusztulás és a pusztítás mementójaként magasodik ki a film révén.
A rendező remek érzékkel épít be a narratív anyagba
egy, az áldozatok és a hóhérok leszármazottai között szövődött, sorsszerű szerelmi történetet, amely egyértelműen fogalmazza meg a film alapkérdését: MIÉRT?
Ugyanígy megnyitja annak kérdését is, hogy mikor
lesz már nevesítve a vajdasági sváb áldozatok mindegyike,
ha egyébért nem, bár kegyeleti okok miatt, és mikor kerül
sor az egykori tettesek elszámoltatására. A filmben nyilatkozó szakértő szerint, mindkettő még bizonyára jócskán várat
még magára.

					
Fekete J. József
(Forrás: Magyar Szó – Kilátó)
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ÉPÜL-SZÉPÜL A VADÁSZOTTHON (IS)
Ezen a helyen még nem szóltunk róla, de aki járt
Kishegyesen a Vadászotthon környékén, maga is meggyőződhet róla, hogy folyamatosan újul ez az épület is. Az új
vezetőség kezdeményezésének és Sipos Tibor
munkájának és szakértelmének köszönhetően
több pályázaton is sikeresen szerepelt az egyesület.
A tavalyi év folyamán a Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkárság mintegy egymillió dinár értékű támogatásának és az egyesület eszközeinek köszönhetően
megújult az otthon tetőszerkezete. A munkálatokat a helyszínen megtekintette Dobai János titkárhelyettes is.
Az idei évben két pályázati támogatást
nyert az egyesület. Az egyik pályázat keretein
belül a Pásztor István által vezetett Tartományi
Gazdasági Titkárság százezer dinár értékű támogatásának
köszönhetően, illetve önerő hozzáadásával új bútor és felszerelés került a vendégszobákba. Emellett sikeresen pályázott az egyesület a Csóré Róbert polgármester által kiírt
községi pályázaton is, ahol ötvenezer dinárt nyert, melyet

az internet és a kábeltévé bevezetésére fordítottak.
Ezeknek a beruházásoknak köszönhetően jobb

feltételekkel tudnak felkészülni a vadászturizmus fogadására és feltétel teremtődött az épület megóvására is, ami
megfelelő alapot teremt további pályázatok megírására, további munkálatok elvégzésére.
x

ŐSZI TALÁLKOZÓ
Október 22-én tartották meg
Zentán a 7. Őszi Találkozót a kisegítő
tagozatos tanulók részére. Iskolánk idén
roma tánccal mutatkozott be, melyet
Moszni Edit tanítónő koreografált. Emellett képzőművészeti alkotást is vittek
magukkal, amely készítésében Fürsztner
Etelka segítkezett.
Gubena Angélának, Jovanović
Izabellának, Lakatos Istvánnak, Lakatos
Lolitának, Lakatos Sándornak és Lakatos
Valériának egy pólóval és dícsérő oklevéllel köszönték meg a szervezők a részvételt.
Tanulóink nagy sikert arattak és
jól érezték magukat.
Moszni Edit

12

SZÓ-BESZÉD, A KISHEGYESIEK LAPJA

SZÍNHÁZBAN: DE KI VISZI HAZA A BICIKLIT?
Mindenképp kivételes alkalom, mikor meglódul falumban a kulturális élet. Irodalmi estek, tárlatok
és színházi előadások. Aztán mindig megbánás: nem
jutottam el mindenhova, ahova szerettem
volna. Időhiány? A
kárpótlás a tegnap esti
előadás
formájában
érkezett a „De ki viszi
haza a biciklit?” című
monodráma
képében. A Szerbhorváth
György által megálmodott miliő közelebb
áll a valósághoz, az
egyszerű hétköznapi
vajdasági, falusi valósághoz, mint azt elsőre
hinnénk. A terem lassan megtelik emberekkel. Tömegiszonyom már rég volt, most megint mintha
kicsit lenne / csak más a formája. Az előadásra jöttem,
a többiek másodlagosak, igaz mindig átesek pár ismerősön, de marad a makacsul előre figyelés. Készülődés
lelkiekben, aztán sötétség és kisfilm indul a vásznon.
Jól összehozott hullám, mikor a mozgókép megmerevedik, és a színpad valóságában folytatódik az esemény,
köpcös, falusi nőt gurítva be biciklin egy kis település elhagyatott buszmegállójának díszletei közé. Monodráma. Itt minden teher az egyetlen szereplő vállán
nyugszik, mégis, mintha csak ismernénk a főhőst, oly
könnyeden szintetizálja az érzést. Mintha már tényleg
találkoztunk volna vele egy falusi buszmegállóban. A
saját hangunk, kérdéseink nem is hallatszódnak, mégis válaszokat kapunk. Válaszokat az elmúló évekre.
Percről percre tovább dagad a szociológiai krimi és a
stand-up comedy elemeivel elvegyülő mű. A Krizsán
Szilvia által megformált karakter a klasszikus falusi
nő: aki kicsit egyszerű, aki kicsit butácska // mégis hát
itt a válasz: életbölcselete megszégyenítőleg hat rám.
Kissé nosztalgikus, kissé humoros, de mindenképp
igaz, általunk ismert témák. A 90-es évek háborúi, a
faluk utánozhatatlan szférája, az elnéptelenedés, az újhoz történő hozzáidomulás, nemzeti érzés és ellenér-

zés, érkező és távozó szellemalakok: kicsit fekete-fehér
fényképeken látott, túlexponált jelenetek kavalkádjában. Mindehhez a főhős háta mögött tornyosuló egyszerre baljós és
szürreális ország
kerete az előadás
végére eufóriát
idéz elő a nézőben. Hát mind ott
vagyunk a főszereplő szemének
tükrében!
Az alapkoncepció a végére már
mellékes, mégis
határokat húz a
monológ
köré.
A buszra várva
pedig felmerül a
mű címében leledző nagy kérdés: De ki viszi haza a
biciklit?
A nézőtéren vastaps, újra fények. Csak ülök,
belesüllyedve a publikum által oly régen látogatott
székek egyikébe, és gondolatok rohannak meg. Valóban értettük? A nyomaték elveszik valahol félúton a
bársonyfüggönyök és a kijárat között. Azért néhány
arcon tetten érhető a keserédes tanulság - megnyugszom, nem csak én láttam. Nem csak én ismertem magamra.
Hazafele elmélkedés és mandalázás: bár többször lenne színi előadás Kishegyesen. Mosóporreklám, hiteligénylés és 3D effektek nélküli varázslat.
Többször kellene, hogy elárassza a nézőteret a színészek által keltett éteri kisugárzás hulláma - csapó
mentes filmbe ágyazva az elgondolkodtató sorokat.
Élmény - átszellemült, átlényegült, a reflektorok fényéből kicsapó, bennünket is összefröcskölő érzelmek
élménye.
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KIRÁNDULTUNK

KIRÁNDULNI VOLTUNK

Péntek reggel korán gyülekeztünk. 7 órakor indultunk autóbusszal Nagybecskerek felé.
Gyorsan megérkeztünk. Megnéztük a központot,
a Béga folyót, reggeliztünk, és játszottunk a játszótéren.
Ezután még fagyiztunk is. Innen a Császár-tó felé vettük
az irányt. Itt két órán át csónakáztunk. Nagyon élveztük!
Ezután Nagykikindára mentünk. Ezen a napon kezdődtek
a Töknapok. Igaz tököt nem sokat láttunk, de annál élvezetesebb volt a kirakodóvásár.
Délután 5 óra felé fáradtan, de élményekkel tele
indultunk hazafelé. Sötét volt már, amikor megérkeztünk,
de szüleink vártak bennünket.

Ősszel mentünk kirándulni. Kora reggel gyülekeztünk az iskola előtt. Emeletes busszal utaztunk.
Először Nagybecskereken álltunk meg. Egy parkban reggeliztünk és játszottunk. Később keresztül mentünk
a Bégán. A központban fagyiztunk. Innen a Császár-tóhoz
mentünk. A tó és annak környéke természeti rezervátum.
Csónakáztunk, megfigyeltük a növényeket és az állatokat.
Egy bácsi mesélt is róluk. Utolsó megálló Nagykikinda
volt, ahol éppen „Töknapokat” tartottak.
Egész nap szép idő volt. Jól éreztük magunkat.
Este fáradtan és sok élménnyel értünk haza.
Úri Simon 3. a

A 3. b osztály közös fogalmazása

GYERMEKPARLAMENT
A tavalyi évhez hasonlóan, az idén
is Gyermekparlament alakult 2011. 10. 04-én
községünkben.
A kishegyesi Ady Endre Kísérleti
Általános Iskola nyolcadikos diákjainak egy
csoportja, először egy ajándék akvarellt nyújtottak át a polgármesternek, majd elfoglalták
a tanácstermet, és Selić Julianna tanárnőjük
vezetésével feltették kérdéseiket. Gyerekek érdeklődtek azokról a problémákról, melyet nem
csak szüleik, hanem ők is észlelnek környezetükben. Ezért érdeklődve hallgatták Csóré
Róbert polgármester válaszait, hogy hogyan
küzd a község az egyre magasabb munkanélküliséggel, hogyan támogatják a továbbtanulókat, évek óta
visszatérő téma a vasútállomás épülete és annak rendbetétele. De kíváncsiak voltak még a polgármester legboldogabb és legszomorúbb pillanatára a tevékenykedése alatt.
A gyermekhét egyik legfurcsább napja, a fordított
nap, amikor az intézményekben a diákok veszik át a vezetést, és végzik a felnőttek munkáját. Így történt ez az
idén is, az iskolában, a helyi közösségben, a helyi közösség
tanácsában, és a községházán. A polgármesteri teendőket
Vojter Noémi és Fodor Mónika látta el, többek között ők
fogadták azt a 130 óvodást, akik látogatást tettek a községházán.
fekete h.
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JÓ KENYÉR ÉS FORRÓ LÁNGOS KACSAZSÍRRAL
Majd mi, itthon! A kenyérsütőből kidőlt a túlságosan sok és megkelt tészta. A fölöslegből a tűzhelylapon
akartam időutazást. Az eredménynek köze nem volt a régi,
kemencés lepényhez, de elromlott étvágyunk mégis mohón csapott le: téptük, csíptük forrón, mint aki egy hete
nem evett.
Azt tanultuk, hogy a jó kenyérben a négy alap íz
tájanként megszokott és elvárt arányban keveredik. A kenyérhéj milyenségén is sok múlik. Az illatán, tapintásán,
a hangon, amit a fogak alá kerülve ad: a kenyérhéj előbb
roppan, azután szúrósan ér az ínyhez, de mielőtt fölsértené, elomlik a szájban. Édes és kesernyés, savanykás és sós.
A jó kenyér egyszerűen jó, és ennyi.
A gyerek igazi kenyeret akar. Tudja-e, hogy miről
beszél? Egy meghatározott ízt kívánhatunk-e akkor, ha azt

soha sem éreztük? Nem tudom, hogy pontosan azt keresi-e, amit én, és ami öreganyámat is elégedettséggel és jóllakottsággal töltötte el.
A téli hajnalok isteni reggelije: kenyérsütés napján
kacsazsíros lepény! Lángos. Langalló. Merre, mi a neve,
nem az számít. Csak az íz. Az illat, a barnásra sült felület,
bevagdosva néhány helyen. Kit érdekelt, hogy hamus az
alja? Öreganyám a csupasz kezét égetve kapta le a lapátról,
kötényével törölte le a lepény aljáról a hamut. Kenyérsütés
napján már délelőtt meleg volt a szoba, korán fűtöttek és a
szokásosnál jobban. Törni szabad a lepényt, vagy szakítani, de késsel vágni tilos! Erre a gyerekem nem emlékezhet.
Írd le, elfelejtődik.
Miért tanulnám meg a kenyérsütést? – a tíz éves
lány visszabeszélése mellett már a „modern” világgal is

számoltan: ugye a Krivaja sem folyhat visszafelé, nehogy
már nekem egyszer kemencében és kenyeret…? Különben
is a Nándor pék kenyerét ettük egész évben, öreganyám
csak télen és kivételes alkalmakkor sütött. Azért csak elmagyarázta, hogy vegyél elő hat kiló lisztet, öregtészta,
dagasztás, pihentetés, krumplis kenyér, sütőlapát, hogyan
kell befűteni a kemencét, merre kell tolni a parazsat, és
akkor jó, ha sistereg a kemence alja a belöttyintett víztől…
és így tovább, titkokat, fortélyokat. Ami valamikor szükséglet és megszokott dolog volt, ma ünnep és szertartás: a
néhai háromkilós, kemencében sült cipó helyett a konyhai
kisgépből egy aprócska vekni jön elő. Mindenféle. Köményes, diós, gyümölcsös, korpás, hagymás, kukoricalisztes… változatok száma követhetetlen, minden sütésnél valami új.
De soha sem az, a régi, a vágyott.
Fő ellenség a kenyér - mondja
komoly szemmel az orvos. Sok kenyeret
eszik-e, kérdi aztán. Sokat. Vagyis sokat
ennék, ha jó kenyérhez jutnék, de az ritkán. Egy szelethez abból a hatalmas cipóból, ami a tetején feketére sült, azt vékonyan levágtuk és a disznók moslékába
dobtuk. Legjobb volt az oldalán fölhasadt
rész, ropogós, ízes. Nekem ne mondja,
hogy a civilizáció emberének fő ellensége
a kenyér! Persze, lehet nélküle, évtizedekig is akár, de értelme mi? Lefogynék én
kedves Doktorom, kenyérrel is, higgye el!
Öreganyám magas és szál egyenes volt
világéletében, és vagy ötven kiló ruhástul, miközben mindennel és mindenhez,
de főleg magában, kenyeret evett. Jó lisztből, és ha nem
otthonit, pékit. Aludttejjel, reggel és este. Lilahagymával.
Meghalt, mielőtt utolérte volna ez a legkönnyebben és legolcsóbban hozzáférhető nagyáruházi változat.
És vágyakozhat-e az ember olyan hangok után,
amit még életében soha sem hallott? Majd száz éves újságban olvastam, annak is vagy ezer éve, hogy aratáskor
a mezőn a világ legszebb zenéje hallatszik. Kaszák suhannak, hol selymes, hol érdes, fémes és lágy hangok. Múlt.
Az én időmben már géppel arattak, másféle hangokkal, és
másféle áhítatban, de az aratás napja szent volt, káromkodni aznap még öregapámnak sem illett. Doktorom, ne
mondja nekem többször, hogy ne szeressem a jó kenyeret,
ne mondja! Főleg mert ritkán jutok hozzá, emezt meg magamtól sem eszem.
Nagy Farkas Dudás Erika
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TÁSKASZENTELÉS
Szeptember 28-án a következő szöveget tettem fel a
facebook-os üzenőfalamra:
„Táskaszentelés volt vasárnap a templomban. A gyerekek
„céduláján” a következő szöveg áll:
A VÁMOSOK ÉS UTCANŐK MEGELŐZNEK TITEKET
A MENNYORSZÁGBAN.
Biztos van valami üzenete, csak én nem értem...”
Képet is mellékeltem a megjegyzésemhez, és természetesen a nevem is adtam hozzá. És akkor megindult a
lavina. Kaptam hideget-meleget. Volt, aki megbotránkozott,
volt, aki magyarázkodott, volt, aki gúnyolódásnak vette, és
sokan nem értették.
Krekity Olga 7Nap vezércikkében bővebben is kifejtette a véleményét. Majd a vasárnapi szentmisén – járok,
nem csak kidobom a gyerekem a kocsiból – az atya ismertette a Hírvivő tartalmát, amelyben az értetlenkedőknek
(miért is vettem magamra?) megmagyarázzák a cédulán
lévő felírást.
A Hírvivőt elolvastam. Nem derült ki, ki írta a cik-

ket. Nem is magyarázkodnék, hogy ki, mit, miért ír, kinek,
miért van igaza, és miért nincs, döntse el mindenki saját
maga. Mindenesetre a „cédulán” azóta nincs szöveg.
A táskaszentelés szót nem is én találtam ki. A szentmisén is elhangzott vagy tízszer. És a jó öreg Google is bizonyítja, nem csak én vagyok értetlen, mert volt táskaszentelés Temerinben, Törökfaluban, Noszán, Adán... Írja a Magyar Szó, használják az emberek. De szerintem nem is ez a
lényeg. Elismerem, helytelenül használtam a fogalmat. De
akkor is nagyobb vétség – szerintem – egy utcanős szöveget
adni az elsősöknek, még ha idézet is. Én sem így fogadom
a kisdiákokat:
„Madarak jönnek, madarak jönnek,
Halálesőt permeteznek,
Madarak jönnek, madarak jönnek,
Fekete könnyel megvéreznek.”
És utána elvárom, hogy majd a szülők otthon elmagyarázzák, hogy ez milyen idézet...
Molnár Márta

(Szent)lecke
Napok óta tart a vita a Facebook közösségi portálon. A kishegyesi Ady Endre Kísérleti Általános Iskola
igazgatónője jegyezte meg a saját oldalán: „Táskaszentelés
volt vasárnap a templomban. A gyerek ’céduláján’ a következő szöveg van: A vámosok és utcanők megelőznek titeket
a mennyországban. Biztos van valami üzenete, csak én nem
értem...”
Eddig 39 ember próbálta megfejteni, kinek van
igaza: az értetlenkedőknek – amilyen jómagam is vagyok
– vagy a kioktatóknak? Ja, persze, meg azt is, hogy egyáltalán mi lehet a Máté evangéliumából kiragadott idézetnek
a mindannyiunkhoz szóló üzenete. Mert igaz ugyan, hogy
a „cédulát” a hittanra járó gyerekek kapták annak igazolásául, hogy megjelentek a vasárnapi istentiszteleten, ezért a
„mondandója” eljutott a szülőkhöz is, akik mindezt kötötték
a már említett táskaszentelési szertartáshoz. És elszörnyülködtek. És elborzadtak. És megdöbbentek. És lehet, hogy
sokaknál otthon folytatód(hat)ott a szentlecke magyarázása.
Talán azzal, hogy kik a vámosok és kik az utcanők, s hogy
azok miért jutnak előbb a mennyországba, mint, mondjuk,
az ártatlan 7-8 éves gyerekek....
„Bizony mondom nektek: a vámosok és az utcanők
megelőznek benneteket az Isten országában.” (Mt 21,32) Jézus ezt a megdöbbentő ítéletet a papi fejedelmeknek és a
nép véneinek mondja, vagyis a választott nép hivatalos ve-

zetőségének, akik elvesztették vezető szerepüket a Messiás
országában, mert nem hittek Jánosnak és nem tértek meg.
Így Istenhez való tartozásuk csak formális maradt. Ezzel
szemben a megtérő bűnösök (vámosok és utcanők) hittek
Jánosnak és Jézusnak, ezért többek és nagyobbak lettek Isten országában, mert nemcsak formálisan, hanem lélekben
is elfogadták a Messiás tanításait. „Lefordítva”, vagyis magunkévá téve Jézus eme szavait, el kellene gondolkodnunk
azon, hogy mi vajon milyen keresztények vagyunk: csak
papíron, vagy krisztusi hittel állandóan törekszünk a megbánásra és megtérésre, az újjászületésre. „Kereszténynek
lenni, az egyház tagjának lenni nem ’státust’ jelent, hanem
elsősorban hitet és megtérést bűneinkből, a régi ember levetését és a Krisztusba öltözést” – olvasom a Google-s magyarázatot, merthogy magam sem ismerem eme intés teljes
igazságát.
Nos, bennem ezek után is számtalan kérdés felmerül...Ha a táskaszentelés volt a vasárnapi liturgia célja, azaz
a diákoknak nyújtott isteni áldás megadása az új tanévhez,
akkor talán ehhez méltóan kellett volna megválasztani a
„misecédula” szövegét is. Hogy a gyerek a saját életkorához való eszével megfejthesse, mit üzennek neki az „égiek”.
Hogy megérthesse a szavakat, hogy szívébe véshesse, hogy
azok máskor is bevonzzák a templomba. Hogy ne csak közösségi, hanem maradandó személyes élménye is legyen,
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amit felidézhet, gyógyírként használhat, ha bajban van, ha
tanácsra lenne szüksége...
Vallhatnám, hogy hívő vagyok, de ez nem fedné a
valóságot. Inkább úgy fogalmazok, istenfélő életet élek. A
templomból nem én távolodtam el, hanem az tőlem a fentihez hasonló példabeszédekkel, üzenetekkel, amelyek hidegen-ridegen kongtak a falak között – kisgyermekkoromban.
Szóval elgondolkodtató, hogyan is lehet(ne) igaz, vallását
gyakorló híveket fel- vagy kinevelni azokból a zsenge lelkekből, akik most nagyanyai vagy szülői kényszerre (nem
példamutatásra!) szorgalmasan, de korántsem lelkesen és
meggyőződésből járnak hittanra és vasárnapi misére. Lám,
máris alakoskodásra, képmutatásra buzdítjuk őket. És aztán

pergessük csak végig, hogyan is telnek napjaink, heteink,
éveink...Mondunk-e asztali áldást? Mondunk-e hálaimát
reggel, este? Könyörgünk-e szeretteinkért, betegeinkért?
Olvassuk-e a Bibliát családi körben? Segítünk-e a rászorulókon? Megbánjuk, jóvá tesszük kapzsiságunkat, irigységünket, móhóságunkat, dőreségünket? S az ima megválthatja
bűneinket? S ha valaki hisz Krisztusban, szereti Istent, az
feltételnül tud béke- és emberszerető, irgalmas (élő)lény
lenni?
A példabeszédnek vagy a példás életnek hig�gyünk-e inkább?
Krekity Olga
Forrás: Hét Nap

Egy falusi pap naplójából
2011. október 10.-hétfő
Az egyik hetilapunk múlt heti számának vezércikkében találtam néhány olyan gondolatot, ami arra késztetett,
hogy az írás súlyához mérten talán a kelleténél is többet
foglalkozzam vele. Nem áll szándékomban újramesélni a
leírtakat, de kénytelen vagyok néhány fogalmat ebből kiemelni.
Az már egyáltalán nem lep meg, hogy a
nem hozzáértők a “szentelés” és az “áldás” fogalmát
helytelenülhasználják. “Táskaszentelés volt vasárnap a
templomban…” Nem szentelés volt ez, hanem az iskolatáskák megáldása.
A Máté evangéliumából kiragadott idézettel foglalkozik a cikk írója, ezt a későbbiekben a szentlecke “világába” helyezi, ami pontatlan.
Más az evangélium és más a szentlecke.
Az evangéliumi idézeten – “A vámosok és az utcanők megelőznek benneteket az Isten országában” (Mt 21,32)
– a vezércikk írója szerint a Facebook közösségi portálon
többen is “Elszörnyülködtek. És elborzadtak. És megdöbbentek.” Az történt ugyanis, hogy a táskák megáldásának
napján a “misecédulán” a fentebb idézett szöveg volt. “Megdöbbentő” ez a szöveg egy 7-8 éves gyermek számára.
Az természetes, hogy ezt nem érti, de hogy a szülők
is ezen elszörnyülködnek, ez meg engem döbbent meg. No,
de sebaj. Ott a világháló, a Google, ott aztán lehet pontos
magyarázatot találni erre a gyermekek és felnőttek számára
is értelmetlen bibliai szövegre.
Az ott találtakat le is közölte a vezércikk írója.
Ettől azonban én egy egyszerűbb módját is “felfedeztem” a
probléma megoldásának. Mi lenne, ha a szülők is rendszeresen járnának templomba a gyermekeikkel, és az ott hal-

lottakkal kiegészítenék még hiányos ismereteiket e témával
kapcsolatban is.
Sajnos nem népszerű az ötletem. Bizonyítja ezt a
szöveg szerzőjének vallomása is. Szerinte épp a gyermekkorában hallott hasonló példabeszédek miatt távolodott el
tőle a templom. Tehát a templom hagyta el őt , és nem ő a
templomot. Merész állítás. Megkérdőjelezi Jézus tanításának fontosságát, igazát. A templom helyett ajánlja az esti és
reggeli imát, az asztali áldást, a bibliaolvasást a családban.
No, ez utóbbi aztán szintén meredek üzenet. A Bibliában
található példabeszédek a templomban nem szalonképesek,
és utalok itt a Máté evangéliumának fentebb idézett szövegére, de ugyanez a Biblia, ugyanezzel a kritizált szöveggel
a családban akkor elfogadható.
Fel is teszi a szerző írásának végén a nagy kérdést:
“A példabeszédeknek vagy a példás életnek higgyünk-e
inkább?” Ezek szerint Jézus példebeszédei “súlytalanok” ,
értelmetlenek, de a mi jó tetteink aztán az igaziak. Fogalomzagyvaság ez a javából.
2008-ban jelent meg két kötetben magyar nyelven
az Éljük az Igét című kiadvány. A kötet szerzőjét, Chiara
Lubich-ot idézem:
“Megértettük, hogy a világnak az evangélium gyógyító erejére van szüksége, mert csak az Örömhír képes
visszaadni számár azt az életet, amely hiányzik belőle. Ezét
éljük mi az Élet Igéjét.” Isten megélt Igéje, és ebben benne
vannak Jézus példabeszédei is, záloga a példás életnek is.
Tehát a kettő így együtt.
A hitbeli problémáinkra a megoldást, a választ nem
a világhálón kell keresni, hanem templomjainkban hétről
hétre elhangzó Isteni Igéjének megélésével.
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CSERKÉSZÉVFODULÓ PALACSINTASÜTÉSSEL

Szabadkai, temerini, bajmoki és bácsfeketehegyi vendégek a cserkésztalálkozón és
a családi napon
Megalakulásának tizenötödik évfordulóját ünnepelte október második hétvégéjén a kishegyesi Szent András Cserkészcsapat. Az évforduló, valamint a gyermekhét
alkalmából a Kishegyesi Nagycsaládosok Egyesületével
(KINCSE) karöltve egész napos programot szerveztek a
gyerekeknek és fiataloknak a Dombos Fest színhelyén, a
Hegyalja utcában.
Cserkészcsapatunk megalakulásának évfordulóiról
eddig egy-egy összejövetellel, tábortűzzel, cserkésztoborzóval emlékeztünk meg. Most azonban a nyári sikeres közös táborozásunkon felbuzdulva a nagycsaládosok egyesületével fogtunk ismét össze – szemmel láthatóan sikerrel,
amihez a gyönyörű őszi idő is hozzájárult – mondta Kecskés Endre, a Szent András Cserkészcsapat vezetője.
Mi a nyárról még adósak maradtunk a programunkban szereplő palacsintasütő-versennyel és ezt ajánlottuk
fel a cserkészeknek, ők viszont hozták hagyományos programjaikat: az íjászatot, a métázást, a tábortűz körüli teendőket is ők végzik, s az egészet még megtoldottuk kézműves foglalkozásokkal, ami a fiatalok számára mindig érdekes elfoglaltság – hallottuk Kerepes Árpádtól, a KINCSE
elnökétől.
A találkozón a helybelieken kívül vendégként részt
vettek a szabadkai, bajmoki, temerini és bácsfeketehegyi
nagycsaládos egyesületek és cserkészcsapatok képviselői.

A gyerekek és fiatalok körében a legattraktívabb műsorszám a palacsintasütés, a nap végén pedig a tábortűz volt
a legnépszerűbb. Különösen a sütést volt látványos, amint
a kicsik és nagyobbak is élvezettel sütötték a hagyományos csemegét, gyorsaságban, ízekben és dekorációban
versenyezve egymással. A versenyről végül is a résztvevő
csapatok mindegyike (összesen 98 résztvevővel) oklevéllel
távozott.
Papp Imre

A NŐI FÓRUM HÍREI
A polgármester által meghirdetett pályázati felhíváson a Női Fórum két pályázattal vett részt. Az egyik, a
szervezet 2011-es év második felében tervezett tevékenységeit öleli fel, míg a másik pályázat a községben működő többi női szervezettel közösen lett benyújtva. Mindkét
pályázatunk pozitív elbírálásban részesült, és 90-90 ezer
dináros támogatást kapott.
Július első hete a Dombos Fest jegyében telt. Szervezetünk tagjai a fesztivál ideje alatt kemencés finomságokat és lángost sütöttek. Egy meghívásnak is eleget tettünk:
a Tanyaszínház szervezői felkértek bennünket, hogy a
kavillói bemutatójukon is süssünk lángost. Szívesen vállaltuk, hiszen vidéken eddig csak két alkalommal mutattuk
be a lángossütő tudományunkat. Sajnos az eső elverte a
Tanyaszínház idei bemutatóját, így a mi bemutatkozónk is
felemásra sikeredett.
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Immár több éves hagyomány, hogy július harmadik hétvégéjén Családi Napot szervezünk. Az idén kissé eltértünk
a már hagyományos programtól, és erre a napra időzítettük kedves magyarországi vendégeink meghívását. Az
ásotthalmi Gátsori Tanyamúzeum és Közösségi Ház képviselőinek, valamint az Unióban a Tanyákért Egyesület
tagjainak a délelőtt folyamán bemutattuk falunk nevezetességeit, délután pedig ők is részt vettek a nemzetek ételeinek bemutatkozóján, melyen az idén is megkóstolhattuk
a magyar, szerb, roma, montenegrói konyha ízeit, illetve
magyarországi vendégeink babgulyását és briósát. A Női
Fórum tagjain kívül a szikicsi Tri sorele egyesület képvi-

lített szervezetek tagjai. A képzést a Barcelonában élő Marija Djordjević iparművész tartotta.
A műhelymunka résztvevői a tanultakat Nyílt napok keretében október, november és december folyamán mind a
három településen bemutatják az érdeklődőknek.
Erre a Nyílt Napra Kishegyesen terveink szerint december
elején kerül sor.
A képzésre az anyagi költségeket az önkormányzatnál nyert pályázatból biztosítottuk.
Idén is megszerveztük a Szent István napi sokadalom elnevezésű rendezvényt, melyen tűzoltó, elsősegély- és
íjászbemutató volt. Partnereink a rendezvény szervezésében: a Maronka Károly
Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a kishegyesi
Vöröskereszt, valamint Szalma István és
íjásztársai. A bemutatók végén tábortüzet
gyújtottunk és szalonnát sütöttünk.
Augusztus utolsó hétvégéjén a
Női Fórum részt vett a szikicsi pacalfőző
versenyen, melyet az úgynevezett montenegrói törzsi játékok keretében szerveztek
meg. A versenyen Dudás Konc Szilvia
második helyezést ért el.
Szeptember második hétvégéjén
jó állapotban lévő használtruha-és lábbeli
begyűjtését és osztását szerveztük meg a
színház előcsarnokában.
Október 15-én a Női Fórum kézimunka
csoportja részt vett a Falusi Nők alkotásait
bemutató kiállításon Inđiján.

selői, illetve Jovanović Ana - Danica is szorgoskodott az
ételek elkészítésében. A Családi Napon Hajagos Judit papírfonásra tanította az érdeklődőket.
Programunkat a már említett pályázaton keresztül az önkormányzat támogatta.
Augusztus első hétvégéjén csoportunk Bócsára látogatott, a falugondnokok találkozójára, ahová több éves
barátságunknak köszönve, a Falugondnokok Duna-Tisza
Közi Egyesületének meghívására utaztunk.
Ugyanezen a hétvégén kézimunka csoportunk részt vett
a Vajdasági Kézimunka Kedvelők XIII. kiállításán Topolyán, melyről serleggel tért haza.
A községben működő női szervezetek a Női Fórum szervezésében augusztus folyamán kétszer egy-egy
hetes műhelymunkát szerveztek: augusztus 8 -12. között
Bácsfeketehegyen az Izida helyiségeiben szőnyegszövést,
augusztus 15-19. között a kishegyesi Tűzoltó Otthonban
különféle textil nyomtatási technikákat tanulhattak az em-

A nyár folyamán a Facebook Kishegyesi Csoportjával a kishegyesi lányok, asszonyok részére két találkozót
szerveztünk. Elképzelésünk, hogy az ilyen találkozókat –
amennyiben érdeklődés mutatkozik rájuk – hagyományossá tesszük.
A kézimunka csoport minden hétfőn 14-16 óra
között tart összejövetelt. Aki a Női Fórum munkájába
szeretne bekapcsolódni Zsidai Erzsébetnél jelentkezzen.
Szívesen látjuk mindazokat, akik úgy érzik, valami hasznos dolgot szeretnének tenni elsősorban önmagukért, de a
közösségben való gondolkodás sem idegen számukra.
Jelenleg a Női Fórum születésnapi bulijára készülődünk…
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FOLYTATÓDOTT A MUNKA AZ
EGYSÉG LABDARÚGÓ KLUBBAN
A Szó-Beszéd előző számában azzal fejeztük be
beszámolónkat, hogy a focipálya melletti épület tatarozását tervezzük, pontosabban a tetőszerkezet felújításába
fogunk bele. Ezek a munkálatok be is fejeződtek szeptember végéig, köszönhetően az Ifjúsági- és Sportminisztérium támogatásának, melyet a csapat fiatal játékosaiból álló
nem-formális csoport nyert meg, és köszönhetően azoknak
az önkénteseknek, akik három hétvégén keresztül dogoztak kint a pályán: leszedték, tisztogatták és visszarakták a
cserepeket, s nem utolsósorban köszönhetően a segítőkész
vállalkozóinknak, akik munkájukkal ingyen és bérmentve segítették a munkálatokat, név szerint Sipos Zoltánnak,
Kókai Bélának és Utasi Miklósnak. Sokkal barátságosabb
látványt nyújt már így is az épület, de a munka folytatódik!
Hamarosan új csatorna kerül a tetőre, majd a Tartományi
Sport- és Ifjúsági Titkárság támogatásának köszönhetően
az épület alsó szigetelését végezzük el, ezt követően pedig az öltözők állapotán igyekszünk javítani a fennmaradt
pénzből. Más, kisebb munkálatokat is elvégeztünk a Helyi
Közösség és a Kis-Kommunál Kft. vállalat segítségével:
két ablakot cseréltünk az épületen, s új emésztőgödröt is
ástunk, amire szintén nagy szükség volt. Elengedhetetlen,
hogy a jövőben a többi ablakot is kicseréljük.
Fantasztikus rajt után kis megtorpanás
Csapatunk jó eredményekkel folytatta szereplését
a Topolya – Kishegyes Községközi Labdarúgó Bajnokságban. Bajnokjelölthöz méltóan, régen látott sorozatot produkáltak a srácok: öt győzelem egymás után, s mindezt
impozáns gólkülönbséggel. Ezután két kevésbé sikeres
mérkőzés következett két szoros vereséggel.
Eredmények:
3. forduló: Mićunovo : Egység 0 – 1
góllövő: Đuro Borilović
4. forduló: Egység : Olimpia (Gunaras) 3 – 1
góllövő: Kerepes Lehel (2), Marković Veselin
5. forduló: Mladost (Rogatica) : Egység 1 – 3
góllövő: Kerepes Lehel (2), Marković Veselin
6. foduló: Egység : Pobeda 0 – 1
7. forduló: Slavija (Zentagunaras) : Egység 3 – 2
góllövők: Szvoreny Viktor, Volarević Saša
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