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Fontosnak tartom megköszönni a gyerekek és az 
iskola dolgozói nevében, hogy ismét összefogott a 
falu, a magánvállalkozók. Ők pénzadományaikkal 
járultak hozzá ahhoz, hogy diákjaink karácsonyi-új-
évi csomagot kapjanak. Köszönjük: Kis-kommunál, 
Chick-prom, Agrokons, Jolidon, Németh Tímea, Big 
Chick, Živinastija, Profit, Forumcoop, Hong-kong, 
Kovács Burján Anikó, Metalpepi, Tempo Trade, Ibo-
lya virágüzlet, VP-Ferro, SZR Leona, STR Minti, Mini 
Commerce, Substratum, ZZ Lasta, Kviki Market, Bell-
impex, Autoprevoznik Vlado, Top Holliday, Modul-
gradnja, Montel, Minimarket, Kurin Szikvízüzem, 
Agriromagna, a kishegyesi Helyi Közösség, Községi 
Önkormányzat.

Molnár Márta

Ismét új év, ismét új fogadalmak, ismét új kez-
detek. Annyi minden történt az elmúlt évben, és már 
januárban is, és visszatekintve, van mire büszkének 
lenni. A falu „elöljárósága” fiatal emberekből áll, 
akik akarnak, mernek, és tudnak is tenni. Akiket 
lehet szidni, lehet ócsárolni, akikben lehet hibákat 
keresni… Nem állítom, hogy hibátlanok vagyunk, 
hiszen gyarló az ember, de azt az egyet igenis el-
mondhatom, hogy szívvel-lélekkel, munkaidőben, 
munkaidőn túl is azon dolgozunk, hogy Kishegyes-
nek jobb legyen. És ha végignézek főszerkesztőként 
a Szó-Beszéd szerkesztőségén, a falu „illetékesein”, 
akkor tudom azt, hogy ki, mikor, mennyit tett, se 
szabadidőt, se családot, se energiát, se egészséget 
nem kímélve. Nem lehet mindenkinek megfelelni. 
Nem is fogja soha senki megköszönni. Nem is azért 
tesszük. Engem is zavarnak a kóbor kutyák, nekem 
sem tetszik a vasútállomás helyzete, a víz ihatatlan-
sága, az utcák kibetonozatlansága, a szemét, nem 
örülök a munkanélküliségnek, a szegénységnek.  
De tudom a dolgok hátterét is. Tudom, hogy mit, 
miért nem lehet. Hogy hány álmatlan éjszakánk volt 
egyes események miatt. És tudom, hogy mennyi 
minden történt az elmúlt időszakban. Mennyit szé-

pült a falunk, hány ember 
kapott munkát, hány utcát 
betonoztak le, hány idős 
ember kapott segítséget, 
hány gyerek-felnőtt lakott 
jól ebédre, hány kiállítást, 
könyvbemutatót, filmet 
nézhettünk meg, hány pá-
lyázatot nyertünk, ki az, 
aki segített, ki az, aki nem, 
ki az, aki ordított, ki az, 
aki bíztató szavakat mon-
dott/írt. És mi is emberek 
vagyunk, családapák, csa-
ládanyák, férjek, felesé-
gek, szüleink kicsi fiai, 
kicsi lányai, „elöljárók”, 
„illetékesek”. És továbbra 
is végezzük a feladatunkat, 
írjuk „szabadidőnkben” a Szó-Beszédet, pályázunk, 
és igyekszünk még jobbak lenni! De ehhez Önökre 
is szükség van, várjuk segítségüket!

Molnár Márta

TiszTelT Olvasóink!

köszönjük!
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Nem könnyű évet értékelni akkor, 
amikor a lakosság legégetőbb gondjai 
nemigen mozdultak el a holtpontról. A 
munkanélküliség a község legnagyobb 
problémája, s ha van is előrelépés ezen 
a téren, az annyira kicsi, hogy a több-
ség nem is igazán érzékeli. A tervekről, 
a megkezdett beruházások sorsáról, az 
ipari parkban rejlő lehetőségekről be-
szélgettünk Csóré Róbert kishegyesi 
polgármesterrel.

Jobb vagy rosszabb évet zártunk, 
mint tavaly? 

– Az elmúlt esztendő nehezebb volt, mint a korábbi, 
elsősorban azért, mert a pénzek sem a gazdaságban, sem 
pedig a költségvetésben nem úgy mozogtak, mint aho-
gyan arra számítottunk, és ahogyan azt az előző években 
megszoktuk. Jóval kevesebb pályázatot írtak ki, és ki-
sebbek voltak a keretek is, amit tehát elterveztünk, azt 
vagy csökkenteni kellett, vagy át kellett csoportosítani. 
Az év azonban mégis eredményes volt, mert nagyon sok 
projektumot sikerült elkezdenünk és befejeznünk, s amit 
külön kiemelnék: az ipari park is elkészült, készek a fő 
infrastrukturális beruházások, s meg is kezdte a munkát 
az első befektető.

Várhatók-e újabb beruházások az ipari park-
ban? 

– A terep adva van, a község nyitott minden beru-
házásra. Az elmúlt két esztendőben egyetlenegy megke-
resés sem volt, az utóbbi fél évben azonban változott a 
helyzet, szinte hetente jönnek új érdeklődők. Közülük 
biztosan nem fogja mindegyik a mi ipari parkunkat vá-
lasztani, mert a településeken is szét szoktak nézni, hátha 
ott találnak maguknak megfelelő telephelyet. Bízom ab-
ban, hogy a következő fél évben be tudunk majd számol-
ni arról, hogy szerződéseket írtunk alá, és elkezdődtek az 
építkezések. Egy-két vállalkozóval már előszerződése-
ket is kötöttünk, de amíg az építkezés nem kezdődik el, 
korai lenne erről nyilatkoznom. Az érdeklődők magyar, 
osztrák és német területről érkeztek, de voltak közöt-
tük hazaiak is. Akadt olyan, aki a zöldmezős beruházás 
iránt érdeklődött, de sokan inkább az úgynevezett bar-
namezőseket választanák, vagyis a meglevő épületeket 

szeretnék kihasználni, azaz a tevékeny-
ségüknek megfelelő objektumokat kere-
sik, amelyekben elindíthatnák a munkát. 
Leginkább a falvakban levő épületekről 
és a birtokokról érdeklődtek.

A községnek legalább húsz éve a 
hihetetlenül nagy munkanélkülisé-
gi arány a legnagyobb gondja. A fé-
lig-meddig hivatalos adatok is 50–60 
százalékot emlegetnek. Más becslé-
sek óvatosabbak, mert tudják, hogy 
a tényleges munkanélküliség ettől 
alacsonyabb szintű, hiszen az embe-

rek nem kis része a szürkegazdaságban dolgozik. Ez 
természetesen makrogazdasági téma, de a község is 
tehet valamit a gondok enyhítésére! 

– A munkanélküliség sajnos továbbra is a község 
legnagyobb problémája. Ezt igyekszik enyhíteni az ipari 
park is. A munkanélküliségre vonatkozó adatokat óvato-
san kell kezelni, mivel valóban sokan dolgoznak a szür-
kegazdaságban. Bízunk abban, hogy amint az országban 
változik a helyzet, vagy amint a községben egyre több új 
munkahely nyílik, lassan a szürkegazdaság is „kifehére-
dik”. A község az idén úgy próbált segíteni, hogy néhány 
meglevő céget támogatott a munkahelyek teremtésében, 
és olyan új vállalkozásokat is segített, amelyekben ön-
foglalkoztatást valósítanak meg. Ily módon az ősszel 
14 új munkahely nyílt, s a munkaközvetítő is támogatta 
őket. 

A Tartományi Nagyberuházási Alap nagy erővel 
vágott bele a munkába, de mára kifulladni látszik, 
tegyük hozzá: önhibáján kívül. Melyek az alap által 
finanszírozott és félbemaradt beruházások, melyek 
esetében van remény a befejezésre, és melyeket kell 
esetleg elodázni? 

– A nagyberuházási alap támogatásával készült el az 
ipari park bekötő útja és a körforgalom. A Női Fórum 
székháza is majdnem kész van, remélhetőleg hamaro-
san sikerül befejezni. A többi projektumunk pillanatnyi-
lag áll, várjuk a szerbiai és a tartományi költségvetések 
alakulását, és ezek alapján azt, hogy mely terveket le-
het megvalósítani, és melyeket elodázni. Bízom benne, 
hogy az elfogadott projekteket finanszírozni fogják, és 

naPi szinTen kelleTT PRiORiTÁsOkaT 
MeGÁllaPÍTani

Az ipari parkbeli beruházások és a csatorna terve lehetővé teszi, hogy a község 
versenyben maradjon, és megtartsa, sőt növelje gazdasági erejét 
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a jóváhagyott beruházások pénzelését nem kell az ön-
kormányzatnak átvállalnia. Egy ilyen megoldás nagyon 
nagy próbatétel elé állítaná a községet, mert ha az alap 
nem finanszírozná a beruházásokat, nekünk is más pri-
oritásokat kellene felállítanunk. Ez persze majd akkor 
lesz időszerű, ha hivatalos értesítést kapunk róla. Egy-
előre csupán szóbeli tájékoztatást kaptunk, és az idén 
nem is kezdtünk újabb projektekbe.

Melyek a község szempontjából legfontosabb be-
ruházások? 

– A prioritások között a legelső nyolc utca kiaszfal-
tozása Kishegyesen, valamint 14 kilométernyi útszakasz 
kijavítása Szikicsen és Bácsfeketehegyen. Ezenkívül a 
község mindhárom településén szükség lenne a kutak és 
a vízvezeték-hálózat felújítására, továbbá új kutak fúrá-
sára. Szintén ide sorolható az óvoda fűtésének rekonst-
rukciója és az apróbb munkák az iskolákban. A legtöbb 
esetben teljes a tervdokumentáció, és majd lépésről lé-
pésre döntjük el, mi az, amit megvalósíthatunk.

Polgármesterként mi volt a legfontosabb felada-
ta? 

– Nehéz fontossági sorrendet felállítani, szinte 
napi szinten kell revideálni, mi a legégetőbb, 
amit mindenképpen meg kell oldani. A 
legnehezebb volt pénzügyi szempont-
ból, hogy a csökkentett keret ellenére 
minden intézményünk megfelelően 
működjön és a civil szervezetek által 
megpályázott projektumok megvaló-
suljanak. A folyamatban levő tervek ki-
dolgozása szintén rendkívül fontos volt, 
hiszen olyan tervekről van szó, amelyek a 
község stratégiai fejlődése szempontjából lénye-
gesek. Ezek közé tartozik a tagosítás a bácsfeketehegyi 
és a szikicsi kataszteri községekben, valamint a Moholi 
út építésével kapcsolatos kisajátítás lebonyolítása. Ez 
tavaszig befejeződik, majd folytatódni fog a nemzetkö-
zi úttól Kúla irányába, s március vagy április folyamán 
remélhetőleg ez a terv is elkészül, a képviselő-testület 
elé kerül, és továbbítani tudjuk az illetékes minisztéri-
umnak. Harmincéves terv a csatorna kiépítése a község 
területén Kúla felé. A dokumentáció ez esetben is teljes 
egészében elkészült. Ezek az okiratok teszik lehetővé, 
hogy a község folyamatosan versenyben legyen a kör-
nyező településekkel, s a vállalkozók számára is kedve-
ző feltételek adódjanak arra, hogy itt tartsák cégeiket, és 
természetesen újabb befektetők is jöjjenek.

A községek a jelek szerint hatásköröket ugyan 
kapnak, de nem utalják át nekik az ezekhez szüksé-
ges pénzt. 

– Az októberben életbe lépett új önkormányzati tör-
vény értelmében megnövekedett az önkormányzatok 
bevétele, sajnos azonban nem olyan mértékben, mint 
szerettük volna, mégis azt kell mondanom, hogy több 
pénz jött be a községi kasszába. Ezzel párhuzamosan vi-
szont olyan törvények is születtek, amelyek értelmében 
az önkormányzatok újabb feladatokat kaptak. A mérleg 
így kiegyenlítődött: kevesebb pénzünk lett, mert több 
hely között kell elosztani a meglevő keretet. Arra törek-
szünk, hogy a lehető legjobban osszuk szét a rendelke-
zésünkre álló kevéske összeget. A legfontosabb, hogy az 
intézmények zökkenőmentesen működjenek. Biztosra 
vehető például, hogy a jövőben komolyabb szerepet kell 
vállalnunk a jégvédelemben és a tűzoltóság megszerve-
zésében…

Tavaly többször is lehetett hallani arról, hogy a 
szikicsi helyi közösség összetűzésbe került a községi 
vezetőséggel, és sokan szenzációként hangoztatták: 

Szikics kezdeményezni fogja a kiválást a község-
ből. Mi most a helyzet? 

– Valóban voltak ilyen fellángolások a 
választásokat követően Szikicsen, de szé-
pen el is múltak. Egyesek valóban szeret-
ték volna, ha Szikics kiválik a községből, 
de ennek az égvilágon semmilyen jogi 
alapja nem volt, és nem is lehetne meg-

valósítani. Ezért azután bele is nyugodtak, 
hogy a község részei maradnak. Ez azoknak 

a pártoknak az elképzelése volt, amelyek az 
elmúlt négy évben folyamatosan próbálták gátolni 

a községi szervek munkáját és elbagatellizálni az elért 
eredményeket. Ez része volt a kampányuknak, hiszen 
csak azt nézték, hogyan gáncsoskodjanak. Mi felaján-
lottuk, hogy közösen próbáljunk tenni a község érdeké-
ben. Részemről mindig érezhető volt a párbeszédre való 
hajlandóság, de ehhez kellett volna a másik fél is. Így 
azután, ami megvalósult, azt magunk értük el. A helyi 
közösségek természetesen önállóan is pályázhatnak: ők 
is pályáztak, és nyertek is. Az így kapott pénzt a község 
számlájára küldték, és a község természetesen át is utalta 
a helyi közösségeknek. De szerintem mégis az a legter-
mészetesebb, ha a község és a helyi közösség együttmű-
ködik. Nem az a dolgok menete, hogy egymást okoljuk 
a gondokért, hanem hogy mindenki teszi a maga dolgát, 
és olajozott gépezetként működik a közösség.

Papp Imre 
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laBDÁk az iskOlÁnak

Kishegyesiként különösen büszke vagyok Papp 
Imre kollégámra, aki már 38 éve dolgozik a Magyar 
Szónál. Lapunk életműdíjjal jutalmazta kitartását és 
példaértékű pályáját. Imre – saját bevallása szerint – 
sohasem gondolta, hogy egyszer újságíró lesz belő-
le. Gyermekkorában rajzból jeleskedett, az általános 
iskolában díjakat is nyert, aztán mégis a szabadkai 
hittudományi középiskolába iratkozott be, vagyis 
papnak készült.

A középiskola után Rijekán folytatta teológiai ta-
nulmányait, de egy év múlva be kellett vonulnia ka-
tonának. A hadsereg után úgy döntött, hogy mégsem 
lesz pap, és a szabadkai pedagógiai főiskolára iratko-
zott be, szerb–magyar szakra. 1973-ban újságírónak 
jelentkezett a Magyar Szónál, ahová hetedmagával 
vették fel. A diploma megszerzése után az Újvidék 
rovatnál állt munkába. A szakmát Szavics György 
keze alatt tanulta ki, ami Imre szavai szerint kemény 

menet volt.
– Az újvidéki rovatot évtizedekig Szavics György 

vezette, akiről az a hír járta, hogy félkézzel szerkeszt. 
Ez valóban így volt, tudniillik hiányzott az egyik 
keze. Ettől függetlenül kegyetlen szerkesztő volt, 
mestere az önbizalom lenullázásának. Az átadott írást 
úgy fogadta, hogy „Mi ez a sz*r?”, majd durr, bele-
dobta a szemétkosárba. Később persze kivette, kisi-
mította, és azt mondta: „Na, majd csinálunk belőle 
valamit.” Talán nem is volt ez rossz iskola, csak ke-
gyetlen – emlékszik vissza Imre az „újságírótanonc” 
időszakára. Emellett számos újságírói és politikai 
tanfolyamon is részt kellett vennie, ahol olyanoktól 
tanulhatott, mint Stipe Šuvar, Ivica Račan, Vladimir 
Goati stb.

A gyakornoki év után az Újvidék rovattól a Bel-
politikához került, ahol az ifjúsági és a szocialista 
szövetségi témák feldolgozását kapta meg.

AKIT MEGFERTŐZÖTT AZ ÚJSÁGÍRÁS
Papp Imre a Magyar Szó életműdíjasa

Százhatvan labdát adott át a 
kishegyesi, szikicsi és bácsfeketehegyi 
iskoláknak a tartományi ifjúsági és 
sporttitkárság nevében Csíkos Já-
nos, tartományi ifjúsági és sport-
titkár helyettes, ifj. Juhász Bálint 
községi ifjúsági megbízott és Csó-
ré Róbert polgármester kíséreté-
ben. A kishegyesi iskola összesen 
72 futball, kosárlabda, kézilabda és 
röplabda labdát kapott, a szikicsiek és 
a bácsfeketehegyiek pedig 44-44-et.

– A labdákat a tartományi titkárság minden 
község minden iskolájának osztotta, tehát minden 
önkormányzat kapott belőle. A tartomány ugyanis 
támogatta a piroti Tigar gumigyár környezetkímélő, 
újrahasznosítási programját, s ezért cserébe kedvező 

áron kapott 14 500 labdát iskolai fel-
használásra. Ezek nem első osztályú 

labdák, mérkőzéseket nem lehet ját-
szani velük, de a diákoknak edzés-
re tökéletesen megfelelnek, és ami 
a legfontosabb, környezetkímélő 
módon készültek – mondta a tit-
kárhelyettes. Az ajándékot megkö-

szönve Molnár Márta, a kishegyesi 
Ady Endre Kísérleti Általános Iskola 

igazgatója elmondta, hogy a labdák min-
den iskolában úgymond fogyó árunak szá-

mítanak, ami azt jelenti, hogy minden időben nagy 
szükség van rájuk.
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– Nem volt valami szívderítő, de ezt is meg kellett 
csinálni. Nagyjából egy évig voltam ott, amikor meg-
üresedett a belgrádi szerkesztő-tudósító munkahelye. 
Nem tudom, miért, de engem neveztek ki, holott egy 
nagyon tapasztalt emberre lett volna szükség. Ez két-
ségtelenül mély víz volt, a mai napig csodálkozom 
rajta, hogy kievickéltem belőle. Országos témákkal 
kellett foglalkoznom, akkor nagyon időszerű volt az 
érdekegyeztetés a köztársaságok és a tartományok 
között. Ezek a parlamenti bizottsági ülések néha úgy 
néztek ki, hogy csak számok hangzottak el. Ott áll-
tam, néztem, és el sem tudtam képzelni, hogy miről 
van szó. Idővel rá kellett jönnöm, hogy mi micsoda, 
és hogyan működnek a különböző mechanizmusok. 
Ez is ugyanolyan jó és kegyetlen iskola volt, mint a 
Szavics-féle – mondta el Imre belgrádi évei kapcsán. 
A főváros után visszakerült Újvidékre, a politikai 
rovathoz, és a Tartományi Képviselőház munkájáról 
tudósított. Ez az időszak a kommunista éra virágko-
ra volt, épp ezért arról kérdeztem Imrét, hogy akkor 
mennyire cenzúrázták az újságírókat.

– Igazuk van azoknak, akik azt mondják, hogy 
öncenzúra működött. Valószínűleg azért kellett olyan 
sokféle továbbképzésre járni, hogy pontosan tudato-
sodjon az emberben, mi az, amit meg lehet írni, és mi 
az, amit nem – mondta el.

A nyolcvanas évek elején napi szerkesztő volt a 
belpolitikai rovatnál, s egészen 1983-ig ezt a posztot 
töltötte be, ekkor azonban tett egy rövid kitérőt a po-
litikusok világába, mivel a Tartományi Képviselőház 
tájékoztatási bizottságának titkára lett. Így vall erről 
az időszakról:

– Abban az időben a tartomány egy kis állam volt. 
Törvényeket hozott, végrehajtó hatalma, bíróságai, 
saját költségvetése és bevételei voltak. A tartomá-
nyi tájékoztatási eszközök rettenetesen széles skálán 
mozogtak, szinte minden vállalatnak volt lapja. A tá-
jékoztatási bizottság ezekkel foglalkozott, valamint 
az információs rendszerek összehangolásával, de 
ebben az időszakban dolgoztuk ki az utolsó vajda-
sági tájékoztatási törvényt is. Ez szakmailag nagyon 
jó jogszabály volt, ha lefejtjük róla a szocialista és 
önigazgatási sallangokat.

A Magyar Szóhoz ’89-ben tért vissza, amikor 
már elégé forrongott a helyzet Koszovó miatt. Imre 
végigkövette az első újvidéki tüntetést, majd az omi-
nózus joghurtforradalmat is. A Magyar Szó számá-

ra ez egy megpróbáltatásokkal teli időszak volt, a 
miloševići rendszer ugyanis le akarta váltani Csorba 
Zoltán főszerkesztőt. Imre ebben a válságos időben 
lett a belpolitikai rovat vezető szerkesztője, s így 
neki is szerepe volt abban, hogy a lap nem fogadta el 
a rendszer populista, népnemzeti irányvonalát.

– Ez nem volt könnyű, elmondhatom viszont, 
hogy nehéz sem. Azért volt lehetséges, mert a szer-
kesztőség nagyon egységes volt. Egyetértettünk 
abban, hogy mit akarunk, és mit nem, a többi nem 
számított. Azt hiszem, a Magyar Szó akkor volt leg-
inkább a csúcson, amire korábban csak az 1956-os 
forradalom idején volt példa. Ez a két időszak hős-
korszak volt a lap életében – véli Imre.

Másodszor ’96-ban lett a Belpolitika szerkesztő-
je, amikor a heti két megjelenésről vissza kellett állni 
a heti hat megjelenésre. Ez rövid időszak volt, ami 
után kommentátorként fejezte be a munkáját ennél 
a rovatnál.

Imre pályájához 26 évig az utazás is hozzátar-
tozott. A Kishegyes–Újvidék útvonalat számtalan-
szor megjárta, s anekdoták is születtek arról, hogy a 
buszon hányszor ébredt Hegyes helyett Szabadkán. 
Egyszer Belgrád helyett Barban kötött ki, de erről 
nem akart elárulni részleteket. Az utazgatásnak ak-
kor lett vége, amikor elkezdődtek a bombázások, s 
Imre kishegyesi tudósító lett. Valamennyivel később 
létrejött a Topolya–Kishegyes rovat is, s az ő szavai 
szerint „így már volt hova dolgoznom”.

A 38, újságírói pályán töltött év után Imre nem 
bánta meg, hogy ezt a hivatást választotta.

– Azt mondják, aki egyszer megfertőződik az 
írással, az azután gyógyíthatatlan marad. Ezt tapasz-
talom én is magamon. Ha az ember nem élvezettel 
és szenvedéllyel csinálná, akkor nem is lenne túl sok 
értelme.

Mit tanácsolsz a fiatal újságíróknak? 
– Az ifjú kollégák biztos nem arra várnak, hogy 

egy ilyen vén pasas milyen üzeneteket küld nekik. 
Legfeljebb csak arra szeretném őket figyelmeztetni, 
ha megengedik, hogy az újságírás nem velük kez-
dődött, és nem is velük fog véget érni. Nem ők kell, 
hogy kitalálják az újságírást, mert azt már kitalálták, 
nekik csak tovább kell vinniük. Ennyi.

Lakatos János
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GOND A SOK ESŐ, DE GOND 
a  szÁRazsÁG is

A közép-bácskai régió az elmúlt két esztendőben egymásután két időjárási
 szélsőséget tapasztalt meg – Október 25-től december 5-ig egyetlen szem csapadék 

sem esett ezen a vidéken

Igencsak megérezték az elmúlt két esztendőben az 
időjárás szélsőségeit a földművesek Topolya és Kishe-
gyes községek területén. Tavalyelőtt ilyen idő tájt a ren-
geteg eső és a belvizek okoztak gondot, tavaly meg a 
szárazság, különösen ősszel a búza kelésekor hiányzott 
leginkább a csapadék.

– Tavalyelőtt, vagyis 2010-ben adataink szerint 
40–100 százalékkal több eső esett, mint a sokéves átlag, 
tavaly viszont 25–40 százalékkal kevesebb. A két vég-
let Bácsfeketehegyen volt a legérezhetőbb, ott esett az 
egyik évben az átlaghoz képest a legtöbb, míg a másik 
évben a legkevesebb eső. Mivel a bácsfeketehegyi határ 
vajdasági viszonylatban is mélyen fekvő terület, meg is 
jelentek a belvizek 2010-ben, s emiatt pályáztunk is a 
Tartományi Mezőgazdasági Titkárságnál a mély fekvésű 
földek belvizének lecsapolására. A tervek alapján a ta-
lajvizet és belvizet föld alatti csőrendszerrel vezetjük a 
Krivajába – mondja Hallgató Imre, a DTD Krivaja rész-
legének igazgatója. 

A tavalyi esztendő csapadék szempontjából a másik 
véglelet jelentette. 

– A tavalyi év kétségtelenül a tavalyelőtti ellentéte 
volt, de az eloszlás is szokatlannak számított. Augusz-
tus elsejéig valójában átlagosnak mondható évünk volt. 
De az eloszlás például Topolyán olyan volt, hogy július 
25-én néhány óra leforgása alatt több havi átlagcsapadék 
hullott le. Ekkor teltek meg a tározóink is, s a vízgyűjtő 
tavainkban ma is szinte maximális szinten van a víz, s ha 
a következő hónapokban esik még csapadék, az öntözési 
idény kezdetéig maximális mennyiségű víz áll a felhasz-
nálók rendelkezésére. El kell azonban mondani, hogy te-

rületünkön nagyon 
kevesen élnek az 
öntözési lehetősé-
gekkel. Adataink 
szerint mindössze 
1400–1500 hektárt 
öntöznek, pedig 
lenne rá lehetőség, 
és még a legszára-
zabb időszakokban 
sem fordult elő, 
hogy ne lett volna 
víz az öntözésre. 
Ilyen helyzet eddig 
csak egyetlen alka-
lommal adódott a 
Svetićevói-tónál – halljuk a szakembertől.

A minél több víz megtartását szolgálja a tavaly meg-
kezdett kishegyesi Welker-tó kiépítése is. 

– Tavaly kiépült a tó első szakasza, szerettük volna 
folytatni, de az idei első pályázaton nem nyertünk. Ha 
nem sikerül, a korábbi módon megpróbálunk más pénz-
forrást felkutatni, hogy folytathassuk a munkát. A duz-
zasztógát már korábban kiépült ezen a részen, így csak 
a földmunkálatokat kellett elvégezni. A tavat tehát fel 
tudjuk duzzasztani, és tartani tudjuk benne a megfelelő 
vízszintet. Ez nem túl nagy tó, de nagy terület öntözését 
lehetne megoldani vele. Ami a talajvízzel való ellátottsá-
gát illeti, szeretném megjegyezni, hogy méréseink alap-
ján a talajvíz szintje (köszönve a korábbi csapadékos 
éveknek) csak október elején süllyedt a sokéves szintre. 
A talaj alsóbb rétegeiben tehát a szárazság ellenére is van 
nedvesség, s a száraz időszak után, ha lesz tavaszra csa-
padék, nem kellene hogy gondjaink legyenek – mondta 
Hallgató Imre. 
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Azt szerettük volna tudni először is, hogy a ta-
valyelőttihez képest növekedett-e a szociális ellátás-
ban részesülők száma, de a szociális központ adatai 
azt igazolják, hogy az állandó segélyezettek száma 
jelentős mértékben nem növekedett.

– A kishegyesi községben jelenleg összesen 388 
családot látunk el állandó szociális segéllyel, ami 
1107 személyt jelent. Vannak azonban közöttük 
olyanok, akik nem kapnak egész évben segélyt, akik 
vagy hat, vagy kilenc hónapon át kaphatnak juttatást, 
mert van a családban keresőképes családtag. Ezeket 
is beszámítva a szociális segélyezés a községben 472 
családot, vagyis 1272 személyt érint. Ez nem több 
mint az egy évvel, vagy akár két évvel ezelőtti adat. 
Az ami igazán rámutat a szociális helyzetre: az egy-
szeri segélyt kérők száma. Mind több olyan személy 
és család akad, aki, vagy akik egy adott pillanatban, 
főleg télen kerülnek nagyon rossz anyagi helyzetbe. 
Ilyen egyszeri segítséget sokan igényelhetnek, nem 
csak azok, akik szociális segélyt kapnak, hanem 
azok is, akik betegek és a gyógykezelést nem tudják 
fizetni, nagycsaládosok és munka nélkül maradtak, 
egyedül élők, akik kis jövedelemmel rendelkeznek... 
Ezeket a juttatásokat a község adja évente legfeljebb 

kétszer és alkalman-
ként 3000 dinárt. 
Ilyen segítséget ta-
valy 300 család igé-
nyelt és ez mintegy 
30 százalékkal több 
mint az előző évben. 
Ezen kívül a minisz-
térium is tavaly 500 
ezer dinárt hagyott 
jóvá ilyen címen a 
községnek s ezt is mind elosztottuk. Az a tény, hogy 
az emberek többsége éppen ezt a fajta segítséget 
kéri, mert valamilyen formális oknál fogva állandó 
segélyben nem részesülhet, azt bizonyítja, hogy saj-
nos a szociális helyzet romlott a községben. Ezek az 
emberek ugyanis szinte havonta igényelnék ezt a se-
gítséget – mondja Nagy Mélykúti Kiskovács Ildikó.

A folyamatos szociális segélyezésen túl tehát a 
község és az illetékes minisztérium tavaly összesen 
1,7 millió dinárt osztott szét a rászorulóknak.

– Ezeknek az egyszeri segélyeknek nagy része 
gyógykezelésre (operációkra) és gyógyszerekre 
ment el, és az ezt kérők kapták a legnagyobb ösz-
szeget is. Volt azonban tíz temetési költség is, vagy 
két esetben az otthonokban való elhelyezés költsé-
gei. Mi csak a pénzbeli juttatásokkal foglalkozunk, 
de nagyon jó az együttműködésünk a Vöröskereszt 
helyi szervezetével, mindig közösen állítjuk össze 
a segélyezettek névsorát, de minden alkalommal 
rendkívül nehéz, hisz mindig arra a megállapításra 
jutunk, hogy nem sokat tévednénk akkor sem, ha 
minden házba vinnénk valamilyen segélyt. A leg-
nagyobb gond, hogy nincs elég munkahely, ahol a 
munkaképes lakosság elhelyezkedhetne – mondja a 
kishegyesi részleg vezetője.

NEM SOKAT TévEDNéNK, hA MINDEN hÁZbA  
vinnénk seGélyT” 

Egyharmadával nőtt az egyszeri segítséget igénylők száma Kishegyesen – beszél-
getés Nagy Mélykúti Kiskovács Ildikóval a topolya–kishegyesi szociális központ 

kishegyesi részlegének vezetőjével

NagyMélykúti Kiskovács Ildikó
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FELhÍvÁS

A Kishegyesi Helyi Közösség 
Tanácsának 2011. 04. 20-i határo-
zata értelmében a helyi közösség 
pályázatot ír ki a település díszpol-
gári, tiszteletbeli polgári címének 
és dícsérő oklevelének odaítélésé-
re a 2012. évben. 

Kishegyes díszpolgári címét 
olyan kishegyesi személyek kap-
hatják meg, akik tevékenységükkel 
kiemelkedően hozzájárultak tele-
pülésünk fejlődéséhez, hírnevének 
öregbítéséhez, magatartásukkal 
eredményesen elősegítették a te-
lepülés anyagi és szellemi értékei-
nek gyarapítását, illetve a politikai, 
gazdasági, kulturális élet területén 
a település rangjának emelése, hír-
nevének növelése érdekében je-
lentős tevékenységet fejtettek ki. 

Posztumusz díszpolgár az, akinek 
halála után ítélik oda ezt a címet.

Tiszteletbeli polgári címet 
olyan nem kishegyesi személyek 
kaphatnak, akik tevékenységükkel 
segítették településünket, hozzájá-
rultak fejlődéséhez, eddigi életút-
juk alatt bizonyították és a jövőben 
is vállalják azt, hogy előmozdítják, 
elmélyítik- illetve visszaállítják 
azokat a gazdasági, kulturális, mű-
vészeti kapcsolatokat, amelyek a 
történelem folyamán kialakultak; 
valamint a település érdekében je-
lentős tetteket vittek véghez.

A dícsérő oklevelet olyan sze-
mélyek, intézmények és egyesü-
letek kaphatnak, akik a település 
számára jelentős tevékenységet 
végeznek, s ezzel hozzájárulnak a 
településünk fejlődéséhez, hírne-

vének öregbítéséhez.
A díjazottak személyére mini-

mum 10 kishegyesi polgár tehet 
javaslatot, melyhez mellékelni kell 
a javaslat indoklását, az érintett 
méltatását, minimum 1000 karak-
ter terjedelemben. 

A javaslatokat 2012. február 
20-ig kell eljuttatni a helyi közös-
ség címére:

Helyi Közösség
Fő utca  34.
24321 Kishegyes
A javaslatok begyűjtését és 

véleményezését követően a helyi 
közösség tanácsa dönt a díjak oda-
ítéléséről.

Tavaly június végén írta alá a szerződést a kishegyesi 
és a bácsfeketehegyi iskola, valamint a Peter Pán Óvoda 
az oktatásügyi minisztériummal, amelynek értelmében az 
intézmények több mint 28 ezer eurót 
kaptak pályázat útján az inklúzív ok-
tatás serkentésére. Molnár Mártát, a 
kishegyesi iskola igazgatónőjét kér-
deztük a tapasztalatokról.

– A program elsősorban a roma 
gyerekekre irányul, azzal, hogy be-
kapcsoljuk őket az oktatási rendszer-
be, s ezzel elősegítsük a felzárkózá-
sukat. Első lépésként a szülőkkel 
sikerült nagyon jó kapcsolatot kiala-
kítanunk. Minden iskolás korú roma gyerek szülei meg-
jelentek az első szülői értekezleten, tisztáztuk az iskolába 
járás fontosságát, elmondtuk, hogy megszűnnek a kisegítő 
tagozatok, vagyis megszűnik ez a fajta lehetőség. Más fel-

tételeket is meg kellett teremteni, például az egész napos 
foglalkoztatást is, amelyre két embert is alkalmaznunk kel-
lett, és ez esetben meg kellett oldani az étkeztetésüket is. 

Összesen hatvan roma gyerek jár 
hozzánk iskolába, de a programba 
bekapcsoltunk más gyerekeket is, 
úgyhogy mintegy százan vesznek 
részt az egész napos foglalkozá-
sokban, vagyis minden gyerek, aki 
esetében szükség mutatkozik arra, 
hogy segítséget kapjon a tananyag 
elsajátításában – mondja Molnár 
Márta, a kishegyesi iskola igazga-
tónője.

A feltételek adottak tehát, hogy sikeres legyen a bekap-
csolódás a rendszerbe, de mindig kérdés, hogy élnek-e a 
lehetőséggel azok, akik számára a program íródott.

– El kell mondanom, hogy a roma gyerekek rendszere-

SIKERES INKLÚZIÓ
A roma gyerekek rendszeresen járnak iskolába, jó az együttműködés a szülőkkel
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sen járnak iskolába, és a hozzáállásukkal sincs különösebb 
gondunk, és ami legalább ilyen fontos, hogy a szülőkkel 
is nagyon jó az együttműködés. Persze gondok mindig 
akadnak, de nemzetiségi alapon például egyetlen konflik-
tus sem történt. A program kapcsán természetesen együtt-
működünk a bácsfeketehegyi iskolával is, és az óvodával 
is, megbeszéljük az esetleges gondokat, és megpróbálunk 
közösen fellépni megoldásuk érdekében. Havonta tartunk 
ilyen megbeszéléseket – mondja az igazgatónő.

A beszélgetés során felsorolja azoknak a nevét is, akik 
valóban sokat tettek a program sikeréért. A program fő 
koordinátora Gordana Radulović, az intézmények részé-

ről pedig Mészáros Tibor, de mindenképpen meg kell em-
líteni Kormos Ferenc, Burján Ágnes és Boško Stanković 
nevét is, illetve a kisegítő tagozat pedagógusait is Hajvert 
Ákost, Moszni Editet, Fülöp Valentint, Cékus Attilát, Ko-
vács Hannát, akik ingyenesen vállalták a gyerekekkel való 
foglalkozást, akik nem csak a romáknak segítenek, hanem 
mindazoknak, akik segítségre szorulnak. Az igazgatónő el-
mondta, hogy a pályázaton nyert pénzből futotta néhány 
edukációs eszköz vásárlására, és rendezvényeket is tudnak 
szervezni, a legtöbb pénzt azonban természetesen az étkez-
tetés emészti fel.

Bácsfeketehegy és Szikics kommasszációs lázban 
ég, és valószínű, hogy az idén még nagyon sok szó 
esik majd erről, különösen, ha a helyszínen is beindul 
a folyamat. Úgy tűnik, végérvényesen még nem adták 
fel azok sem, akik nagyon ellenzik a kommasszációt, 
bár alapjában véve egyetlen gazdasági érv sem hang-
zott el ellene, inkább csak procedurális észrevételek 
ti., hogy előbb tisztázni kellett volna a dilemmákat, 
és csak azután belevágni. Persze az is kérdés, miről 
lehetett volna vitázni a konkrét, már biz-
tosra vehető feltételek ismerete nélkül. A 
feltételek legfontosabbika pedig, hogy a 
tagosítás a földtulajdonosok számára nem 
kerül semmibe, a költségek 55 százalékát 
a tartomány fedezi az állami földek bérletéből szár-
mazó pénzből, 45 százalékát pedig a község ugyan-
ebből az alapból. Ez nyilván olyan feltétel, amellyel 
nem lehet vitába szállni. Az ugyan elhangzott, nem 
kellene állandóan azt hangsúlyozni, hogy ingyenes, 
mert nem ingyenes, hisz a közös kasszából kell kifi-
zetni, de tény, hogy plusz költséget nem fog jelenteni 
senkinek sem. A gazdasági előnyeit talán ezúttal nem 
kellene külön ecsetelni, elegendő, ha a kommasszációs 
bizottság bácsfeketehegyi tagját idézzük, aki úgy vé-
lekedett, hogy „tíz hektár egy tagban mindig is többet 
ért, mint tíz hektár tíz tagban”. Nem is szólva arról, 
hogy a meglevő helyzet szentesítése már önmagában 

is megkövetelne egy kommasszációt, annyi a rende-
zetlen tulajdonjogi viszony.

A hírt követően többször is volt alkalmam hal-
lani a kishegyesiektől, hogy mi állhat valójában a 
kommasszációt ellenző álláspontok mögött, ha még 
ingyen sem kell nekik. Talán ezért nekik szólt Pál 
Károlynak, a községi képviselő-testület elnökének a 
bácsfeketehegyi Gazdakör összejövetelén tett kijelen-
tése ti., hogy ha Kishegyesen is megfogalmazódik ez 

az igény, és továbbra is lesz bevétele 
a községnek az állami földek bérleté-
ből, akkor ugyanilyen feltételek mellett 
szervezik meg itt is a kommasszációt. 
A felvetést talán nem kellene eleve el-

vetni csak azért, mert Kishegyesen majd harminc év-
vel ezelőtt már volt egy tagosítás. Amikor a hegyesi 
tagosítás zajlott, olyan adatok is elhangzottak (lehet, 
hogy más is emlékezik rá), a mi tulajdonjogi viszonya-
ink közepette (ami ez esetben azt jelenti, hogy minden 
családtag örökölhet földet, és nem csak az, aki hivatás-
szerűen foglalkozik mezőgazdasággal) a családi kap-
csolatok állandó változásai miatt legalább ötven éven-
ként szükség van arra, hogy 2–3 tagban alakuljanak ki 
a gazdaságok, elsősorban a családi gazdaságok.

Nem ártana komolyabban is fontolóra venni ezt a 
lehetőséget is.

KOMMASSZÁCIÓ KIShEGYESEN IS?!
Meg kellene vitatni, szükséges lenne-e újra megszervezni  

egy tagosítást a harminc évvel ezelőtti után 
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 Két könyvbemutatóval emlékeztek meg a 
kishegyesi községben a magyar kultúra napjáról. A 
kishegyesi könyvtárban bemutaták dr. Virág Gábor 
helytörténésznek a topolyai járási színházról szó-
ló könyvét, amelyet dr. Gerold László nyugalma-
zott egyetemi tanár, a könyv recenzense méltatott, a 
bácsfeketehegyi kultúrotthon-
ban pedig Bogdán József tordai 
papköltő Bíborbogár című kö-
tetét mutatták be.
A kishegyesi bemutatót köve-
tően a könyvtár előcsarnokában 
megnyílt a Szalma István üveg-
munkáiból készült kiállítás.
          A bácsfeketehegyi bemu-
tatón Bogdán legújabb kötetét 
Németh Ferenc, a Forum Kiadó 
igazgatója és Bordás Győző, a 
Magyar Szó Lapkiadó megbízott igazgatója méltat-
ta, Hajvert Ákos verseket mondott a kötetből, Kónya 
Sándor pedig néhány megzenésített verset adott elő. 
A beszélgetésben, amelyet Tóth Lívia vezetett, ismét 
felmerült, hogy gyermekversekről van-e szó, vagy 
inkább felnőtteknek szóló sorokról. Bordás szerint 
csak annyira különböznek a többi verstől, hogy ezek 
játékosak, pajkosak, olvashatók. Ezzel egyetértett a 

szerző is, mondván, hogy a gyermekverseket illetően 
a példakép mindig is Weöres Bóbitája, amely olyan 
magasra állította a mércét, hogy nehéz túlszárnyalni. 
Másrészt a versek szomorkásak, hiszen meg kell érez-
ni a gyerekek szívfájdalmát is, mert gyakran ők is tele 
vannak fájdalommal.

          A topolyai színházról szó-
ló könyvet bemutatva Gerold 
László kiemelte, hogy Virág 
Gábornak a kötete kimagaslóan 
sok adatot tartalmaz a tíz éven 
át működő színházról, kordo-
kumentumok és statisztikai 
adatok egész sorát foglalja ma-
gába, ezért kitűnő forrásmunka 
azok számára, akik a jövőben e 
kérdésben kutatni szeretnének. 
Rámutatott arra is, hogy a szín-

ház Kishegyest második otthonának tekintette, nem-
csak azért, mert itt vendégszerepelt legtöbbet, hanem 
azért is mert a társulat tagjainak egy része kishegyesi 
volt. Javasolta, hogy Topolyán a múzeumban vagy a 
könyvtárban rendezzenek be egy színházi sarkot a já-
rási színház megmaradt emléktárgyaiból. A bemutatót 
Csőke Márk fuvolajátéka tette színesebbé.

KÖNYvbEMUTATÓK KIShEGYESEN éS 
bÁCSFEKETEhEGYEN

December az óvodában

- December 5-én a Mikulás járt nálunk, aki csokit és 
mandarint rakott a kikészített cipőcskékbe.
-Adventi alkotóműhelyeket tartottunk
- 13-án, Luca-napkor, újvidéki vendégovisokat fo-
gadtunk
- 15-én a hódmezővásárhelyi Cibere színház vendég-
szerepelt nálunk. Előadásuk címe: A haragos hóem-
ber
- A Női Fórum karácsonyi vásárának megnyitóján is 
részt vettünk
- 23-án megérkezett a Télapó, dalokkal és versekkel 
köszöntöttük, cserébe csomagokat osztott. 

 
Gyerekszáj az oviban

Csupafehér
- Mi lehet 
csupafehér? – kérdezi az 
óvónéni.
- A hó, a liba, a toll – mondják a gyerekek.
- Meg a margaréta! – szól közbe Jancsika.
- Igen – helyesli Juliska – , és margarétából 
készül a margarin!
- Ugyan Juliska, mit beszélsz?! – háborodik fel 
Palkó.Tudhatnád, hogy a margarin búzából készül!

ÓvODAI hÍREK
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 Egy európai pályázat segítségével, egy újvidéki 
partnerszervezet, az Interkulturális Teatar III/40 szer-
vezet közreműködésével nemrégiben megvásárolta a 
Krivaja partján levő Babcsányi-házat elsősorban kultu-
rális célokra, művészeti műhelymunkák megszervezé-
sére. A projektumról Gordana Radulović a Kishegyesi 
Fejlesztési Társulás vezetője többi között az alábbiakat 
mondta:
 – Létezik egy európai program, amelyben 
évente cserélik a helyszíneket, és különböző helyeken 
szerveznek alkotóműhelyeket a művészek számára. 
Film, képzőművészet, színház, irodalom terén alkot-
nak ezek az emberek. Újvidéki partnereinkkel foglal-
koztunk a bérelhető helyszínek lehetőségéről, és arra a 
megállapításra jutottunk, a legjobb megoldás egy hely-
szín megvásárlása, és a feltételek kialakítása. Volt szó 
a Tarcal hegyről (Fruška gora), de végül is Kishegyes 
mellett döntöttünk, mert adta magát a település, mivel 
könnyen össze lehetett kötni az úgynevezett „art-turiz-
must”, művészeti turizmust a korábban kialakított tu-
risztikai stratégiáinkkal – mondja Gordana Radulović, 
a kishegyesi szervezet elnöke.
Az egykori kishegyesi orvos háza mellé megvették 
még az úgynevezett Hofmann-házat is, így a terület 
több mint 3 ezer négyzetmétert tesz ki, ahol komoly 

fejlesztéseket is véghez lehet vinni.
 – A beépített terület nagy-

sága pillanatnyilag 360 

négyzetméter, de a 
zökkenőmentes mun-
kához szükség lesz 
képzőművészeti műter-
mekre, zenei stúdiókra, 
filmstúdiókra és konfe-
renciatermekre, ahol a 
történéseket meg lehet 
beszélni. A két épület-
ben kisebb átalakítás-
sal 20 embert tudunk 
elszállásolni, és szeret-
nénk, ha már tavaszra 
meg is szerveznék az első műhelymunkát. Erre van is 
lehetőség, mert a határon átívelő pályázatok egy része 
támogatja a műhelymunkák egymás közti megismerte-
tését – véli Gordana Radulović.
 A pénzt az épületre a civil szervezet a Soros 
Alapítvány pályázatán nyerte, és mint megtudtuk, a 
pályázati eszközök első részének nagyobbik fele a ház 
egy részének kifizetését fedezte, a másik felét az épít-
kezési tervek (8000 euró?!) fogják képezni.
 – Csak a tervek elkészülte után tudunk majd 
egyértelműen nyilatkozni arról, mennyibe kerülhet 
majd a kivitelezés. A műhelymunkákat azonban össze 
kell kötni az úgynevezett „art-turizmus”, a helyi lehe-
tőségek bevonásával, mint amilyen a művészek bevo-
nása a helyi emberek képzésébe, képesítésébe vagy a 
helyi termékek ismertetése és felkínálása az idelátoga-
tóknak. Arra is lehetőség kínálkozik, hogy Újvidéken 
is tudjuk folyamatosan kínálni sajátos helyi terméke-
inket. Megkerestünk néhány nagykövetséget is, hogy 

segítsenek kialakítani az amerikai, német, magyar 
házat, amelyekben szintén el tudnánk szállásolni a 
vendégeket, az itt tartózkodó művészeket – hallot-
tuk Gordana Radulovićtól.
 A művészek első munkája a kerítés megépíté-
se lesz, amit úgy képzeltek el, hogy öt művész 2–2 
méternyi kerítés megépítését vállalja megkötések 
nélkül.

Papp Imre

MŰvéSZETEK ORSZÁGA, MŰvéSZETEK hÁZA

Minden itt élő nemzet és etnikum művészetének háza – Tavaszra megindulhatnak 
az első műhelymunkák – A Kishegyesi Fejlesztési Társulás újvidéki partnerszerve-

zetével együtt művelődési, művészeti célokra vásárolta meg a babcsányi-házat
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 Kisfiúk
Bede László és Újvári Csilla Borisz
Csabai Csaba és Szvoreny Valéria Csaba és Csongor
Csóré Róbert és Bereng Ildikó Botond
ifj. Deák Tibor és Mohácsi Viktória Tibor
Egri Szabolcs és Faragó Henrietta Márk
Faragó Arnold és Herbut Lídia Ádám
Fejes Norbert és Bagány Aurélia Noel
Hajdu Zoran és Jovanović Ilona    Szabasztián és Eduardo
Ivanišević Dragan és Rakić Dragana Stefan
Kancsár Kázmér és Firic Franciska Kristóf
Kormányos Károly és Körtés Zsuzsanna Krisztofer
Kratok Gábor és Nagy Farkas Emília Gábor
Lakatos András és Farkas Anikó Huanito
Lakatos István és Đulinac Rózsa Viktor
Likaj Jahir és Čočaj Arberita  Haxhi
Marić Veljko és Maksimović Svetlana Lazar
Péter Alfréd és Hegedűs Dóra Ádám
Révész Mario és Kara Ildikó Márk
Steković Žeko és Svetlana Jovan
Szungyi Sándor és Ristić Adrianna Alexander
Tóth József és Dudás Timea Áron
Vass Tibor és Báló Angéla József
Vukmanov Zsolt és Kancsár Laura Dávid
Zelenka Gábor és Csordás Orsolya Gábor

Külföldön születtek:
Brencsics Iván és Király Dóra  Zsófia Budapest
Drakulović Boro és Paróczi Ildikó  Aleksandra Lovćenac
Ferenczi Tamás és Tóth Annamária  Heléna Anna Szeged
Fejős Attila és Fehér Szilvia   Hanna Bajsa
Gyimesi Zsolt László és Horváth Szilvia Zsófia Budapest
Heinrich Rudolf és Szalai Alexandra  Philip Maximilian Németország
Lazić Dejan és Kósa Beáta   Andrej Topolya
Mendler Miklós és Sarah Bourgeois  Anna USA
Mike József és Bata Bernadetta  Ádám Budapest
Molnár Norbert és Kasza Ágnes  Anna Szeged
Petrović Aleksandar és Kátai Zita  Mila  Szabadka
Sisák Zoltán és Kiss Márta   Nóra Topolya
Süli Sándor és Kollár Gizella   Fanni Bácsfeketehegy
Szél Csaba és Faragó Ilona   Máté Bácsfeketehegy
Tadić Milan és Bulatović Jasna  Flora Szlovénia
Tóth Tibor és Victoria Lorenzo Seijas Réka Ilona Argentína
Varenica Mario és Bede Gabriella  Lara Verbász
Vojin Daniel és Živkov Suzana  Nikola 

Kislányok
Bábi Mihály és Kreiter Mária Magdolna Csenge
ifj. Csordás László és Bordás Katalin Dorka
Dugandžić Ivan és Balog Elvira Nikolina
Faletta Romeo Rocco és Sípos Heidi Lana
Hajas Mihály és Máté Szilvia Michaela
Hegyellai Tibor és Dudás Éva Lea
Jovanović Szilveszter és Kovačević Desanka Ilona
Kormányos Levente és Tóth Andrea Dorina
Krizsák Kornél és Szőke Szilvia Magdolna Kata
Kurnyák Zoltán és Goda Hargita Zsófia
Likaj Jahir és Čočaj Arberita Zade
Malecki Branislav és Radivojević Miladinka Sanja
Molnár Csaba és Harmat Csilla Emese
Ország Georg és Simonyik Carmen Charlotte
Rácz László és Szakács Amália Hajnalka
Úrfi Zsolt és Kocsis Piroska Emília
Zorad Aleksandar és Klučarić Danijela Ivona

születések
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ANYAKÖNYvI hÍREK

Novák Katalin 83
Pataki (Virág) Matild 89
Petri (Krizsák) Gizella 69
Sándor (Kalapáti) Viktória 87
Sipos (Kovács) Katalin 76
Sisztov (Sági) Erzsébet 91
Skallák (Blahó) Márta 59
Süveges (Magó) Erzsébet 77
Szőke (Mackó) Aranka 91
Szőke (Hajdu) Veronika 92
Szöllősi (Benkó) Julianna  83
Sztancsik Kisdadara Rózsa 76
Tolmácsi (Turuc) Margit 75
Tóth Rózsa 78
Vásárhelyi (Utasi) Mária 60
Virág (Nagy) Margit 92

Galgóczi Sándor  75
Hajdu Károly 60
Horváth Ferenc 97
Horváth József 80
Jovanović Slavko 72
Kacsicska István 49
Káplár Péter 72
Kelecsényi Mihály 65
Klinkó József 65
Kormos Dániel 88
Kota Imre 66
Lakatos Károly 53
László Imre 73
Papp Károly 66
Paróci Róbert 24
Pece Károly 77

Péter Áronka 15 hónapos
Sipos Gábor  65
Süli Mihály 73
Süveges István 80
Szabó István 63
Szőke Károly 74
Sztipánovics István 91
Tarján István 69
Toldi László 89
Tóth András 77
Turuc Sándor 55

elhalálozott ferfiakElhalalozott nők:

Földesdi Csabai Julianna  94
Dudás Sándor 93
Szabó Süge Gizella 93
Malkácsi Fodor Gizella 92
Kurnyák Bodza Erzsébet 92
Klacek Zsidai Erzsébet 92
Dudás Dudás Piroska 92
Dudás Péter 92
Szabó Budai Piroska 92
Bacsó Kálmán 92
Balázs Lajos 92
Hajas Dudás Mária 91
Kormos Kratok Erzsébet 91
Maronka Ferenc 91
Sípos Kiskovács Ilona 91
Fridrich Magó Margit 91
Kecskés Faragó Etelka 91
Molnár Elek 91
Szilágyi Bogdán Hilda 91
Lukács Szabó Mária 91
Fodor Tóth Piroska 91
Papp Szűgyi Ilona 90
Berta Dudás Julianna 90
Baranyi Antal 90

Palusek Acsai Erzsébet 90
Cellik Tóth Verona 90
Mátyus József 90
Kormos Kerepes Gizella 89
Szabó Janó Julianna 89
Szilágyi Körmőci Ibolya 89
Dudás János  89
Vanka Zatkó Anna 89
Faragó András 89
Ludrován Szokola Erzsébet 88
Sörös Fabó Etelka 88
Varga Imre 88
Radócz Balázs Margit 87
Cékus Komáromi Ilona 87
Zsadányi Kerepes Rozália 87
Süveges Ferenc 87
Pisák Oláh Julianna 86
Baranyi Pece Valéria 86
Dudás Béla 86
Hajas Magó Erzsébet 86
Sipos Molnár Magdolna 86
Németh István 86
Varga Géza 86
Bélik János 86

Kalacsi József 86
Toldi Krakovszki Mária 86
Papp Kratok Rózsa 86
Fodor Gyömrei Gizella 86
Novák Béla 85
Sinka Klacek Erzsébet 85
Komáromi Sípos Margit 85
Hornok Ferenc 85
Komáromi Erzsébet 85
Komáromi Imre 85
Horváth Kovács Etelka 85
Bacsó Mendler Jolán 85

Idősek névsora
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Összeállította: Kocsis Miklós és a Szó-Beszéd szerkesztősége. Az esetleges hibákért elnézést kérünk.

Esküvők

Flajsman Lojzie és Klausz Izabella
Frindik Márkusz és Kormos Csilla
Bacsó József és Juhász Léna
Szokola Zoltán és Buila Ljubica
Vujačić Radule és Domján Andrea
Ljikar Admir és Čenej Naside

vidéken-külföldön

Molnár József és Krekity Olga  Szabadka
Takács Ferenc és Tóth Rózsa       Bajsa
Homogyi Arnold és Nagy Anasztázia  Topolya
Varga Dénes és Ország Beáta   Temerin
Tóth Róbert és Janó Krisztina   Szabadka
Ferenczi Tamás és Tóth Annamária  Szeged
Sisák Zoltán és Kiss Márta   Topolya
Varenica Mario és Bede Gabriella  Verbász
Barna Róbert és Molnár Annamária  Topolya
Dudás György és Rápóti Etelka  Topolya
Szőke Ervin és Borsiczky Mónika  Budapest

Legidősebb házasok

Dudás Péter és Fontányi Gizella  1947.február 2.
Varga Imre és Becskei Matild 1949. október 16.
Faragó András és Péter Anna 1951.május 5.
Mátyus József és Kancsár Irén 1951. május 14.

50 éves házasok

dr. Szűcs Péter és Papp Etelka
Hermecz Árpád és Sípos Matild
Szokola István és Csáki Etelka
Cservenák János és Szalma Gizella
Nagy Mihály és Lukács Margit
Süli János és Varga Katalin
Dudás Péter és Kiss Margit

25 éves házasok

Komáromi Sándor és Kiss Gizella
Deák József és Dudás Ilda
Újvári Róbert és Malkácsi Anna
Sípos Sándor és Hajas Anikó
Máté Róbert és Süli Ilona
Lukács Péter és Péter Klára

Tóth András és Ódry Emese
Kovalcsik József és Janó Ildikó
Kurnyák Sándor és Neugebauer Erika
Fabó István és Pece Anna
Hegedűs Zoltán és Csáki Etelka
Barna Mihály és Vajda Eleonóra
Kurnyák József és Rúzsa Ildikó
Faragó József és Csőr Éva
Berkes Tibor és Csabai Olga
Toldi Imre és Csordás Kornélia
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 Az el-
múlt esztendő 
történéseit ifj. 
Juhász Bálint, 
a kishegyesi 
helyi közösség 
tanácsának el-
nöke, és ifj. Vi-
rág Gábor tit-
kár összegezte. 
Az elnök azt mondja, hogy első helyen mindenképpen 
azt kell megemlíteni, hogy a falunak első fokon sike-
rült pert nyernie a szövetkezeti otthon visszaperelése 
ügyében.
 – Nagy dolog, hogy évek óta ez az első elő-
relépés és számunkra pozitív döntés ez ügyben. Ez 
egyúttal az egyik fontosabb tervünk is ebben az év-
ben, hiszen ha megszületik a másodfokú döntés is, 
számításaink szerint az év közepe táján az első felada-
tunk az lesz, hogy alaposan felújítsuk az épületet, mert 
ugyancsak leromlott az állaga. Az épületben, mint azt 
korábban is hangsúlyoztuk, elsősorban a civil szerve-
zetek, a művelődési egyesület és a falu más intézmé-
nyei kapnak helyet, de valószínűleg marad hely a gaz-
dasági tevékenységekre is, és erre bizonyára lesz is 
érdeklődő, mert attraktív helyen van. Másrészt arra is 
törekednünk kell, hogy minél nagyobb mértékben ön-
ellátóvá váljon az épület. A másik fontos dolog, amit 
mindenképpen meg kell említeni, hogy az önkéntes-
ség évében a fiatalok bevonásával sikerült felújítani 
az önkéntes munka hagyományát a településen. Több 
megmozdulást is szerveztünk, kétszer a templomkert-
ben és az iskolaparkban, a kézilabdapálya is most job-
ban hasonlít harminc évvel ezelőtti önmagára, mint 
néhány évvel ezelőtt, az ifiotthont is megújítottuk, és 
sokat dolgoztunk az Egység épületén is. Többnyire 
pályázatok útján sikerült pénzt szerezni, elsősorban 
a Tartományi Ifjúsági és Sporttitkárság pályázatain, 
valamint a maga részéről a helyi közösség is támogat-
ta a megmozdulásokat, sőt a labdarúgóklub esetében 
szponzorok is segítették a felújításokat – mondta ifj. 
Juhász Bálint elnök.

 Ifj. Virág Gábor 
titkár inkább a folya-
matban levő beruházá-
sokról és a kommunális 
kérdésekről beszélt.
 – Talán nem a 
legjelentősebb beru-
házás, de fontos, hogy 
tavaly is folytattuk ön-
erőből az utcák beto-

nozását, a Vajdaság és a Kókai utcák kaptak szilárd 
burkolatot. Ehhez hozzá kell adni azt is, hogy tavaly 
is feltöltöttünk néhány utcát apró kővel, a Kertsor egy 
részét, a Liget utca egy részét, a Balassi Endre utcát, 
valamint a Végső és a Téglagyár utcákat. Ezzel elér-
tük, hogy minden utca járható legyen télvíz idején is. 
Tavaly egész évben nem volt túl sok csapadék, mégis 
a közmunkára vonatkozó pályázaton nyert pénzt az 
árkok tisztítására költöttük, akárcsak korábban. Sike-
rült megoldani a községi árok kérdését a Bartók és a 
Dózsa utcák között, a Kertsor egyik részén, A Kossuth 
utca és a Kertsor között, valamint a II. Rákóczi Ferenc 
utcában – mondja ifj. Virág Gábor.
 Az önkormányzat nyert nemrégiben egy EU-s 
pályázatot az INNOINFO néven futó határon átívelő 
pályázatok egyikén, amelyből a helyi közösség tetőte-
rének beépítését szeretnék befejezni. 
 – A Magyar–Szerb Kereskedelmi és Iparkama-
rával karöltve mintegy 140 ezer eurót nyertünk, ebből 
mi 65 ezret kapunk. Mi egy regionális oktatóközpon-
tot alakítunk ki a tetőtérben, a magyar fél pedig egy 
információs központot hoz létre, amelyben a kis- és 
középvállalkozások számára nyújtanak tanácsadást 
a kapcsolatfelvételben – mondja a titkár hozzátéve, 
hogy amilyen nehéz volt a tavalyi év, mégis igen si-
keresen pályáztak. Talán a választások közeledtével 
egy kicsit több pénz jut Kishegyesre is. Mint mondja, 
minden erővel azon vannak, hogy egy élhető kisvárost 
alakítsanak ki, de sajnos nagyon gyakran, az utcákat 
járva, egyértelműen a falu köszön vissza.

Papp Imre

ELSŐ hELYEN A SZÖvETKEZETI OTThON
A tavalyi kishegyesi beruházásokról, eredményekről a helyi közösség elnökével és 

titkárával beszélgettünk
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A KIShEGYESI KÖNYvTÁR FELhÍvÁSA

FELKéRJÜK A POLGÁROKAT éS INTéZMéNYEINKET, hOGY vEGYENEK 
RéSZT A KÖNYvTÁR hELYTÖRTéNETI éRTéKEINEK MEGŐRZéSébEN

 Régóta tervezem, hogy ta-
lálkozni szeretnék vele. Beszélgetni, 
hallgatni szavait, erőt meríteni be-
lőle. És amit az ember nagyon akar, 
előbb-utóbb összejön. Hiszem, hogy 
a kishegyesiek nem felejtették el 
Bognár Attilát, aki templomunkban 
is több csodálatos misét tartott, aki 
annak idején az ifjúsággal a park-
ban, a Pecze-kastélynál szervezett 
előadásokat. Ott voltam Tornyoson 
a pappá szentelésén, Kishegyesen az 
újmiséjén.

Szajk egy Mohács melletti 
mindössze 700 lakosú kisfalu. Itt él, 
tevékenykedik, tanul a mi Attilánk. 
Igen, a miénk, hiszen méltán lehe-
tünk büszkék rá. 

Meglepetésként érkeztünk, ha-
talmas segítségünkre volt ebben 
Szajk polgármestere, Farkas Béla. 
Megható volt a találkozás. És egymás 

szavába vágva meséltünk, mi az itt-
honi életről, ők a szajki mindennap-
okról. Arról, hogy a Polgármester Úr 
református, mégis közösen, egymást 
segítve formálják, befolyásolják a 
kis falu történéseit. A mohácsi csa-
ta évfordulója alkalmából fogadalmi 
gyalogos zarándoklatot szerveztek a 
magyar családokért, író-olvasó talál-
kozók házigazdái… Szajk nagyon 
szép példa arra, hogy a Farkas és a 
Bárány együtt sokra képes.

A templom Szent András nevét 

viseli, és Attila, aki időközben fel-
vette az András nevet is, 2005 óta 
vezeti alázattal, nagy lelkesedéssel a 
nyáját. A templom mellé ez idő alatt 
egy Mária szobor került, de neki kö-
szönhető az 56-os emlékmű, az ifjú-
sági ház (Szent Benedek lelkiségi és 
tanulmányi ház) és a papkert meglé-
te is. Időközben két egyetemre is jár, 
de fejében megfordult egy újabb is 
már… 

Hite, jósága, a szemében lévő 
ragyogás feltölti az őt hallgatót. 
Bennünket is. Nem győztük jegyez-
ni az általa mondott bölcsességeket, 
szomjazókként ittuk szívhez szóló 
szavait. Csodáltuk, mennyi jóságot, 
figyelmet, törődést tudunk kapni egy 
megértő Atyától.

Hogy ne csak mi töltődjünk fel 
szavai által, megígértettük Attilával, 
hogy az idén sok-sok éves távollét 

FELTÖLTŐDéS FELSŐFOKON

 
 A Kishegyesi  Könyvtár a helytörténeti gyűjte-
mény megőrzése és dokumentumokkal való minél tel-
jesebb feltöltése érdekében várja azon polgártársaink 
jelentkezését, akiknek birtokában van Csépe Imréhez 
és Dudás Kálmánhoz, valamint falunkhoz és környé-
kéhez  kötődő dokumetum: könyv, folyóirat, újság, 
képeslap, plakát, naptár, meghívó, programfüzet, ka-
talógus, videoanyag és egyéb írott vagy hangzó doku-
mentum, és azt hajlandó rendelkezésünkre bocsátani, 
vagy ajándékba adni.
 Idén ünnepeljük Dudás Kálmán születésének 
100. és Csépe Imre halálának 40. évfordulóját. Első-
sorban e két írónkkal kapcsolatos tárgyi emlékeket 
szeretnénk gyarapítani. 
 A rendelkezésünkre álló anyagot, szakszerűen 
feldolgozzuk, megőrizzük és a felhasználók rendelke-

zésére bocsátjuk.
 Amennyiben a dokumentum tulajdonosa úgy 
rendelkezik, hogy csak másolat elkészítésére adja köl-
csön, majd visszakéri az anyagot, az megoldható.
A beérkezett dokumentumokból szeptember 23-án ki-
állítást rendezünk.
 A helytörténeti értékű dokumentumokat a 
könyvtárban  lehet átadni, minden nap (csütörtök ki-
vételével) 8-tól 12 óráig.
 Köszönetet mondunk mindazoknak, akik ed-
dig is támogatták könyvtárunkat könyvritkaságokkal, 
könyvadományokkal, és az írókhoz kapcsolódó tárgyi 
emlékekkel.   
Közreműködésüket előre is köszönjük!

Vörös Julianna könyvtárigazgató



SZÓ-BESZÉD, A KISHEGYESIEK LAPJA

17

 

után hazalátogat. Arra a Kishegyes-
re, amelyről így írt: „Kishegyes szá-
momra az alap. Ő, maga az élet, mely-
nek nincs sem kezdete, sem vége. Ő 
maga Tarján Lerch Imre atya, Tóth 
atya, a Nyugati-temetőben a papi sír, 
hol nagy öblös betűkkel olvasható: 
Isten titkainak sáfárai. A nyári búcsú 
nyüzsgése, a dinnye csalogató íze, 

a főttkukorica csiklandozó illata. 
Ő nekem, Fabó Dudás Sanyi bácsi 
karácsonyi szívet melengető éneke 
és Kovács Karcsi bácsi húsvéti kör-
menetes, áhítatos arca, ahogyan a 
feltámadt Krisztust magához öleli. 
Ő nekem, a rózsafűzéres asszonyok, 
templomdíszítő és takarító lelküle-
te: Juci néni, Kató néni, Györgyike 

néni, Anci néni....És Ő nekem a fe-
lejthetetlen Imre bácsi, a misék előtti 
rózsafűzér, a papokért, lelki hivatá-
sokért vállalt sok-sok szentmise és 
áldozat.”

Attila várunk, Kishegyesnek hi-
ányzol!

Molnár Márta

A novembertől működő falugazdász-szolgálatról 
kezdtük a beszélgetést Fabó Dudás Róbert agrármér-
nökkel, Kishegyes egyik falugazdászával, de a folyama-
tos telefonhívások is a legaktuálisabb téma felé tereltek 
bennünket: a kedvezményes műtrágyabeszerzés feltét-
elei felé. Ezt is, akárcsak sok más egyéb ügyes-bajos 
dolgot a jövőben a falugazdászon keresztül kell majd 
intézni. A hír már január 27-én felkerült a minisztérium 
honlapjára, de a pontos arányokat, a hivatalos űrlapokat 
csak január 30-án kapták meg a falugazdászok is.

– Tavalyi kukoricáért és tavalyi búzáért cseréli az 
árutartalék a műtrágyát. A cserearány kedvezőnek lát-
szik, hiszen egy kiló műtrágyáért 1,4 kilogramm búzát 
vagy 1,6 kilogramm kukoricát kell adni. Ha valaki az 
idei termés előlegeként szeretne műtrágyát venni, an-
nak a leendő termésből 1,5 kiló búzát kell majd adnia. 
A rendeletbe foglaltak értelmében minden gazdaság 
csak harminc hektár területig igényelhet műtrágyát és 
hektáronként csak 200 kilogrammot. Ez gyakorlatilag 
azt jelenti, hogy ezzel kizárólag a kistermelőket akar-
ják támogatni. Az érdeklődés miatt úgy egyeztünk meg, 
hogy mivel még nincs irodánk, mindhárom településen 
a helyi irodákban fogadjuk az ügyfeleket reggel 8-tól 
délután 17 óra harminc percig. A munkaidő után köte-
lezően el kell juttatnunk a megkötött szerződéseket az 
állami kincstár topolyai részlegébe – magyarázza a pro-
cedúrát Fabó Dudás Róbert.

A szolgálat, ahogyan a falugazdász fogalmaz, még 
nagyon gyerekcipőben jár, irodája sincs, de ezen nem 
kell csodálkozni. A dánok, akiknek mintájára az egész 
unióban ezt a modellt követik (FADN-rendszer), öt év 
alatt tudták felépíteni, akkor nekünk biztosan több idő 
is kell – mondja.

– Hegyesen 317 bejegyzett gazdaság van, s ezért 
ketten dolgozunk, a falu egyik fele az „enyém”, a má-
sik a kollégámé. A gazdaságok felmérésével kezdtük, ez 
egy hatalmas adathalmaz, de persze mindig hangsúlyo-
zom a földműveseknek, csak azokat az adatokat adják 
meg magukról, amelyeket jónak látnak. Ha bármilyen 
esetben úgy gondolják, bizalmas adatról van szó, nem 
kötelesek megadni azokat. Most természetesen a műtrá-
gyaprogram miatt megszakítjuk a gazdaságok látogatá-
sát, s utána majd folytatjuk. Ezek az adatok egyébként 
a szolgálat számára lesznek fontosak, hatékony műkö-
dés érdekében. Úgy hallottuk, hogy őszre kezdődik a 
gazdaságok összeírása, amelyet állítólag 1960-ban vé-
geztek el utoljára, de ezt nem mi végezzük, hanem a 
statisztikai hivatal – mondja a falugazdász.

A segítségre annál is inkább szükség van, mert a 
termelők a szerb nyelvet még megértik ugyan, de a hi-
vatalos nyelvhasználat esetében már nem tudnak eliga-
zodni.

– A hivatalos nyelv is gond, de ezt még tetézi az írás-
mód, vagyis, hogy cirill betűs minden hivatalos szöveg. 
De természetesen nemcsak ilyen kérdésekben tudunk 
segíteni, hanem szakmai kérdésekben is. Nemrég az 
egyik gazda megkapta a talajelemzés eredményeit, de 
abból nem tudta kikövetkeztetni, hogy mennyi műtrá-
gyát szórjon ki az adott parcellákra. A mezőgazdasági 
szakszolgálat egyik szakemberét hívtuk, aki kilóra pon-
tosan megmondta, hogy egy-egy adott területre meny-
nyi műtrágya kell. Ugyanígy tudunk állattenyésztési, 
konyhakertészeti és gyümölcsészeti tanácsokat is adni, 
és ami talán szintén nem mellékes, ezek a szolgáltatások 
mind ingyenesek – mondja Fabó Dudás Róbert.

seGÍTséG az üGyinTézésBen 
Január 31-én kezdték el jegyezni a kedvezményes, cserealapú műtrágyaigénylést – 

A tavaly novembertől működő falugazdász-szolgálatról 
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AZ ÚJ GYERMEKORvOS

Amikor dr. Nyírádi Miklós gyermekorvossal telefo-
non időpontot egyeztettünk a beszélgetéshez, egyikünk 
sem sejtette, hogy a megbeszélt időben, vagyis csütörtö-
kön délután három órakor a gyermekgyógyászati rende-
lő tömve lesz kis betegekkel és azok szüleivel. 

-Most fejeztük be a csecsemők szülei részére a ta-
nácsadást - mentegetőzik Icuka nővér - de, ha a bent 
lévő kisgyerekes anyukával befejezi a doktor úr a be-
szélgetést, nyugodtan menj be.

- Csak egy pillanatra zavarom - mentegetőzök a nő-
vérnek - hiszen, szó sem lehet róla, hogy a pici gyerekek 
betegen várjanak. 

Éppen eleget vártak, gyerekek, szülők, a tanintéz-
mények, az egészségház, hogy a nyugdíjba vonult dr. 
Majláth Norbert helyett teljes munkaidővel megkezdje 
munkáját dr. Nyírádi személyében az új gyermekorvos.

A doktor úr befejezi a kisbaba megvizsgálását, még 
egy gyors telefonhívást is elintéz, közben rám néz, szét-
tárja a kezét mintegy jelezvén, ő igazán nem tehet róla.

- Elküldöm a kérdéseket e-mailben! - jut eszembe a 
mentő ötlet. Nyírádi doktor rábólint, én máris behúzom 
magam mögött az ajtót, ő pedig kiszól a nővérnek, szó-
lítsa be a következő beteget.  

Íme az internet adta lehetőségeknek köszönve a dr. 
Nyirádival készült „beszélgetés”

Az egyetemek közül - szerintem - az egyik legne-
hezebbet választottad. Miért éppen az orvosi pálya 
mellett döntöttél? 

- Hogy miért is választottam ezt a hivatást? Azt már 
magam sem tudnám ennyi év után megmondani. Mint 
végzős gimnazista sokat töprengtem azon, merre 
tovább. Szüleimmel számtalan alkalommal be-
szélgettünk a pályaválasztásról, az anyám csak 
annyit mondott, hogy olyan hivatást válasszak, 
amit egy életen át akarok és tudok csinálni, 
az apám pedig megnyugtatott, hogy mindent 
megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa az 
anyagiakat, nekem pedig csak az lesz a dol-
gom, hogy a tanulásra összpontosítsak.  

Miért a gyermekorvosi továbbképzésre 
esett a választásod?

- Abban biztos vagyok, hogy már, mint 
abszolvens, rájöttem arra, a medicinán belül a 
gyermekgyógyászat áll a legközelebb hozzám. 
Ez az érzés később, mint cselédkönyves orvos-
ban tudatosult bennem, amikor Éva nővérrel 

jártam „terepre”, és az elmélet mellé a gyakorlat és a 
tapasztalatszerzés is párosult. Mintha csak tegnap lett 
volna, amikor megkértem dr. Deákot, ha csak egy mód 
lesz rá, mihelyt lehetőség adódik, szeretném, ha engem 
küldene el szakosításra gyermekgyógyászatból. Ő rábó-
lintott a dologra.

Azután beindult a folyamat, múltak az évek, majd 
a szakvizsga ideje is elérkezett, és íme, januártól ismét, 
mint kezdő orvos, de ez alkalommal, mint gyermek-
gyógyász állok az új kihívások előtt. 

Nagyon sok kisgyerekes szülő várta már, hogy 
rendes munkaidővel dolgozzon a gyerekorvos a köz-
ségben. Szerinted a gyógyításon kívül milyen felada-
tokat kell ellátnia egy gyermekorvosnak?

Tervek és elképzelések természetesen vannak. Egy-
felől alkalmazni szeretném mindazt amit megtanultam, 
de sajnos szembesülnöm kell azzal is, hogy mindez 
mekkora anyagi terhet ró ki egy családra. Ezért kompro-
misszumokra van szükség számos alkalommal.

A gyógyászatban a megelőzés a fontos. Ezen a té-
ren gyerekorvosként milyen terveid vannak?  Milyen 
együttműködést tervezel a szülőkkel, az óvodával, is-
kolával?

Bízom benne, hogy a tanácsadás egyre nagyobb teret 
kap majd a mindennapi munkámban. Szerény tapaszta-
latom szerint a kicsik és nagyok egyaránt felszabadul-
tabbak a megszokott környezetben (iskola, óvoda), itt 
tudnak és mernek kérdezni. Egy rendelő bármennyire is 

barátságos, ismeretlen terep a gyereknek. 

Amit te szeretnél elmondani…
A leendő és kezdő szülőknek számos kérdésük 

van. Bátorítani szeretném őket, ha bármi kétely 
merül fel bennük, keressék fel az egészségház 
gyermekgyógyászati rendelőjét, és a legjobb 
tudásom szerint próbálok majd választ adni a 
kérdéseikre.        

Mint az elején már mondtam, mi, 
kishegyesiek, éppen eleget vártunk arra, hogy 
végre az itteni egészségházban is legyen újra 
gyermekorvos. 

Sok sikert kívánunk a munkájához. 

  Zsidai Erzsébet 
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 Te is hallottad, hogy januártól alighanem megszűnik 
a házi betegápolás? – kérdezgették egymást tavaly év 
végén a községbeli házi betegápolási szolgálat gondo-
zottjai, azok családtagjai. Olyanok, akik elejétől fogva 
támogatták a 2008 nyarán beindult szociális szolgálta-
tást, és olyanok, akik a hír hallatán kárörvendőn ütötték 
össze a tenyerüket…

A szolgálat megszűnéséről szóló híreknek teljes bi-
zonyossággal állítom, semmilyen valóság alapjuk nem 
volt.  

Mindazok ellenére, hogy december 31-én megszűn-
tek azok a pályázati pénzforrások, melyek lehetővé tet-
ték, hogy a felhasználók minimális hozzájárulása mellett 
a szolgálat dolgozói az egész község területén a tavalyi 
év végén összesen 137 gondozottat lássanak el,  sem a 
községi önkormányzat, sem két partnerszervezete –  a 
szabadkai Caritas, és a Nők Kishegyesi Fóruma számá-
ra, kik a szolgáltatást nyújtják a községbeli idős betegek 
részére -,  nem volt egy pillanatig  sem kétséges, hogy a 
házi betegápolási és a falugondnoki szolgálatot minden-
képpen tovább kell működtetni. 

A községi önkormányzat és a fent említett két szer-
vezet képviselői alaposan felmérték az előállt helyzetet. 

Tekintettel arra, hogy a szolgálat működtetéséhez 
jelen pillanatban csak a községi költségvetésben erre a 
célra előlátott 1 millió dinár van biztosítva, így egy a 
környezetünkben még nem eléggé, de más országokban 
már jól bevált és elfogadott megoldáshoz folyamodnak. 

Ez pedig azt jelenti, hogy a tervezettnél korábban ve-
zetik be az úgynevezett gazdaságos hozzájárulást, ami 
azt jelenti, hogy a felhasználók anyagi helyzetükhöz 
mérten fizetnek a szolgálat (egészségügyi nővér, házi ki-
segítő, falugondnok) munkájáért. 

Január folyamán a szolgálat dolgozói meglátogatták 
a felhasználókat, tájékoztatták őket arról, a továbbiak-
ban hogyan fog működni a Geronto-szolgálat és most, 
január végén már folyamatban van a szolgálat munkájá-
nak átszervezése. 

A szolgálat dolgozói az egyes felhasználók igényei 
szerint látnák el a feladatokat, melyeket egy egymás kö-
zötti szerződés szabályoz.  Az órabért 100 dinárban álla-
pították meg, illetve a szociálisan hátrányos helyzetűek 
esetében 50 dináros órabért határoztak meg. A további-
akban is végeznek betegszállítást a Női Fórum, illetve az 
önkormányzat járművével, a szolgáltatás ára a megtett 
távtól függ. 

A szolgálat jelen pillanatban 6 emberrel tudja kielé-
gíteni a felhasználók igényeit, mégpedig egy egészség-
ügyi nővérrel, két női kisegítővel és 3 falugondnokkal, 
akik január folyamán szabadságon voltak, de február 
elsejétől újra látogatják azokat a felhasználókat, akik je-
lezték, hogy fizetés ellenében is számítanak az effajta 
segítségre.

Tehát a házi betegápolás terén hamarosan minden 
visszatér a régi kerékvágásba. 

Aki minderről bővebb tájékoztatót szeretne, fordul-
jon Zsidai Erzsébethez személyesen, vagy hívja a 063 
885 6226-os telefonszámot. 

 NŐI FÓRUM hÍREI

December elején a kishegyesi tűzoltóotthonban Ad-
venti készülődés címmel alkotóházat szerveztünk, ahol a 
kishegyesieken kívül részt vettek a Tri sorele szikicsi női 
szervezet, valamint a bácsfeketehegyi Izida tagjai. 

*
A karácsonyi ünnepek előtt a Kézimunkázók és Kéz-

művesek Kishegyesi Csoportja december 14-én kará-
csonyi vásárt szervezett az iskola ebédlőjében, melyen 
körülbelül negyven kiállító vett részt, nem csak Kishe-
gyesről, hanem a környező településekről is. 

*
Karácsonyra a Női Fórum tagjai süteménycsomagot 

készítettek, mintegy 60 idős, illetve magányosan élő 
kishegyesi részére.  

*
A Női Fórumon belül a tavaly márciusa óta működő 

Kézimunkázók és Kézművesek Kishegyesi Csoportja 
mellett új kézműves csoport jött létre, Zendülő Kézmű-
vesek néven.  A kézműves kör célja a nők kimozdítása, 
megmozgatása, a gyerekek kreativitásának fejlesztése. 

A Kézimunkázók és Kézművesek Kishegyesi Cso-
portja minden hétfőn délután kettő órától tart összejöve-
telt, az érdeklődők Tóth Anitánál kaphatnak tájékozta-
tást a részletekről.

A Zendülő Kézművesek péntekenként jönnek össze 
öt órai kezdettel.  Ők Virág Beátánál jelentkezhetnek.

Mindkét csoport a tűzoltóotthonban tartja az össze-
jöveteleit.   

MÁR PeDiG lesz!
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 Janó Kornélt itt, Kishegyesen, nem igazán kell 
bemutatni senkinek. Főleg a fiatalok körében vált nép-
szerűvé kitűnő képzőművészeti tehetségével. Gyerek-
kora óta imád rajzolni, és bizony gyakran előfordult, 
hogy a haverok szobájának falát ő dekorálta. A mi Janó 
Kornélunk gondolt egyet, Bácsfeketehegyre költözött, 
és barátnőjével, Bika Líviával, megnyitották közös üz-
letüket az Airbrush Livi Doo-t. De lássuk csak, mit takar 
pontosan az Airbrush Livi Doo.
 Hogyan született meg az ötlet, hogy üzletet 
nyissatok?
 -Tulajdonképpen a munkanélküliség in-
dította el az egészet. Akkor éppen egyikünknek 
sem volt munkája, és azon gondolkodtunk, 
hogy mihez is kéne kezdeni. Kornél szépen tud 
festeni és én is művészlélek vagyok - mondja 
Lívia. A sors úgy hozta, hogy éppen rátalál-
tunk a Corvinus pályázatra, megpályáztuk 
és megnyertük. Így jutottunk el idáig.
 Mennyi időbe telt az üzlet kiala-
kítása?
 -A pályázatra való hivatalos do-
kumentumok összegyűjtése három hó-
napot vett igénybe, a további munkála-
tokhoz még 3-4 hónapra volt szükség. 
Az épület adott volt, átalakítgattuk, így 
lett belőle műhely és festőkamra, meg 
persze az üzlethelyiség. Mindez a bará-
tok és a család támogatása nélkül nem 
jött volna létre, hiszen sokat segítettek. E l e i n t e 
elég nehézkesen indult be a bolt, az emberek nem is-
merték a technikát, amivel dolgozunk. Mikor az üzletet 
festettük, sokszor megálltak a járókelők, megnézték, 
mondhatni megcsodálták, de még idegenkedtek tőle. 
Szerencsére, mostanra ez már megváltozott. A Facebook 
közösségi oldal is nagy segítséget nyújt, hisz oda töltjük 
fel a munkáinkról készült képeket, az emberek látják, 
tetszik nekik, és egyre többen érdeklődnek irántunk.
 Ha valaki eljön az üzletbe, milyen szolgálta-
tásokat tudtok neki kínálni?
 Elsősorban képek festését, akár saját elképzelés 
szerint is, különböző méretben és stílusban. Dekorációs 
festéseket, autók, motorok, bukósisakok, épületek kül-
ső-és belső festését is vállaljuk. Újabban például üveg-
gravírozással is foglalkozunk. Az üveggravírozásba 
azért fogtunk bele, mert a képeket így is áron alul adjuk, 
és valamivel ki kellett egészíteni a keresetet. Az egyik 

ismerősünk beszélt rá bennünket, hogy próbálkozzunk 
meg vele. A gép adott volt, szintén ez az ismerősünk 
által, így egy unalmas délután rászántuk magunkat és 
kipróbáltuk. Mindkettőnknek megtetszett, szóval csak-
hamar beszereztünk egy saját gépet is. A gravírozásnak 
három féle technikája van: a lézeres, a kémiai, ami sav-
val történő maratás és a homokfújás. Mi az utóbbit al-
kalmazzuk. Szinte bármilyen üvegre gravírozunk. Leg-
inkább fehér színnel dolgozunk, mert a színezett üveg 
idővel megkophat, de a fehér biztosan nem.

 Amikor beléptem az üzletbe, a figyel-
memet nem tudta elkerülni a sarokba fek-
tetett koporsó. 
 -Ez a legújabb őrület. Egy ko-
porsógyártó cég keresett meg bennün-
ket azzal az ötlettel, hogy festjünk ki 
két koporsót a számukra, amit egy 
kiállításon a nagyközönség elé bo-
csátottak. Külön szempont volt 
számukra, hogy a festés az álta-
lunk használt airbrush tehnikával 
készüljön. Az ötlet bevált, azóta 
is újabbnál újabb ötletekkel áll-
nak elő.
Miben különböztök a többi 
hasonló szolgáltatást nyújtó 

cégtől?
-Talán a legnagyobb előnyünket 

abban látjuk, hogy mi egyedisé-
get és személyre szabott termékeket tudunk kínálni a 
vásárlóinknak, arról nem is beszélve, hogy a környék-
ben nem tudunk másik cégről, aki az airbrush techni-
kát alkalmazná. Fontos tényezőnek tartjuk azt is, hogy 
mindezt elfogadható áron tesszük.
Már annyit halottunk erről az airbrush tehnikáról. Me-
séljetek erről is egy ki-
csit!
 -Az első és leg-
fontosabb szempont 
számomra az volt, hogy 
fotorealisztikus, tehát 
élethű képeket tudjak 
festeni - kezdi Kornél. 
Ezzel a technikával ezt pontosan el lehet érni, mivel 3D 
hatású.  A legelső színrétegtől az utolsóig tudnod kell, 
hogy melyiket melyik után viheted fel, hogy a kívánt 
végeredményt kapd. Nagyon nehéz elsajátítani, szá-

hObbI vAGY MUNKA?
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momra is sok problémát okozott az ele-
jén. Volt egy pont, amikor már majdnem 
feladtam, mert úgy éreztem megreked-
tem, és nem tudok tovább fejlődni. De 
megnéztem pár riportot, olyanokról, 
akik már 25-30 éve ezzel foglakoznak, 
és ez adott erőt a folytatáshoz, aminek 
mára meglett a gyümölcse.
Ezzel a technikával bármilyen felületen 
dolgozhatsz?
-Igen. A képeket főként préselt falemez-
re festem. A legszebb képeket azonban 
akkor kapjuk, ha fémlemezen dolgo-
zunk. Nálunk nem volt még rá kereslet, 
mert túl drágák az ilyen képek. Végülis, mindkettő vég-
eredménye ugyanaz, csak a préselt falemezzel sokkal 
több az előkészületi munka. Lényeg a lényeg, minden 
felületen lehet vele dolgozni.
 Van emlékezetes, esetleg érdekes munkátok, 
amit külön kiemelnétek? 
 -Ebben a műfajban az a szép, hogy mindig 
egyedi dolgokat lehet készíteni. Minden darab kicsit 
más, különbözik a többitől. Tavaly februárban az egyik 
vidámpark felkért bennünket, hogy festjük újra a régi 
felszerelésüket. Az különösen megnehezítette a mun-
kánkat, hogy az elemek fektetve voltak, így négykézláb 

kellett festeni tíz napon keresztül a fagyos, 
szeles időben. Utólag visszagondolva, az 
egy érdekes munka volt.
 Kornél, a jövőben tervezel kiállítást 
nyitni a munkáidból, vagy volt-e már 
erre példa?
 -Nagy fordulópont volt számomra, ami-
kor tavaly Bácsfeketegyen megrendezték a 
Nemzetközi Művésztelepet és meghívtak, 
mint helyi amatőr művészt. A feltétel két 
kép elkészítése volt. Ezek a képek ma is 
megtekinthetők a bácsfeketehegyi tűzol-
tóotthonban, a többi művész munkáival 
együtt. Nemsokára Magyarországon is 

kiállítják őket. A pontos helyszínt sajnos még nem tu-
dom.
 Amikor megkérdeztem tőlük, hogy miért jó ezt 
a munkát végezni, szinte egybehangzó válaszokat kap-
tam. Mindkettőjüknek fontos az, hogy kiélhessék a kre-
ativitásukat, és hogy az alkotásaik által örömet szerez-
zenek, hiszen volt már olyan is, aki elsírta magát mikor 
elkapta az általuk készített ajándékot. De ami a legjobb 
az egészben, hogy a munkájuk a hobbijuk, és valljuk 
be őszintén, ki ne szeretné azt a munkát végezni, amit 
egyben a hobbijának is tart.

bb 

A karácsonyi ünnepi készülődések for-
gatagában a Kishegyesi Nők Fóruma az előző 
évek hagyományaihoz híven az idén is saját 
készítésű  karácsonyi  süteménycsomaggal 
kedveskedett a településünkön magányosan és 
nehéz anyagi körülmények között élő idős em-
bereknek. A szervezet aktivistái nem sajnálva 
az időt és a fáradságot, napokon át készítették 
a házi jellegű karácsonyi aprósüteményeket, 
ahogyan azt szeretteiknek is tették, szívvel, lé-
lekkel és szeretettel. Az ízlésesen elrendezett 
süteménycsomagokba a karácsonyi üdvözlet 
mellé déli gyümölcs és szaloncukor is  került, ezúttal mintegy hatvan polgártársunknak.Mivel sütemény volt 
bőven, jutott belőle a szegénysorsú gyerekeknek is. A szorgoskezű asszonyok számára a szeretet ünnepének 
egyik legszebb pillanatai lehettek ezek, hiszen a jó érdekében cselekedni szívetmelengető és felemelő érzés.

Papp Ibolya

FIGYELMESSéG éS TÖRŐDéS
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PÁlyavÁlaszTÁs

Forró kávé mellet faggattam szomszédomat, 
Kurnyák Sándort, aki egyúttal jó barátom is, 
milyen célt tűzött ki maga elé nyolcadik után.                                                                                                  
Hallottam, hogy az iskolában pályaválasztási műhely 
indult. Te mit gondolsz erről? 

- Az elején nevetőgörcsöt kaptam, és ellene voltam. 
Még hogy én egy pályaválasztási műhelyben pazaroljam 
az időmet!  Így is szinte minden időm elmegy a tanulásra, 
már csak ez a kínos műhely hiányzott.                                                    

Valóban kínos volt, amikor megindultál vagy nem?
- Megvallom, nehezemre esett a dolog, de kellemesen 

meglepődtem. Olyan izgalmas volt, amikor ki tudtam 
próbálni néhány érdekes dolgot, amelyek segítettek a saját 
képességeim felismerésében.

Mi tetszett a műhelymunkák közül legjobban?                 
- Szívesen töltöttem ki a pályaválasztási teszteket, 

illetve az érzelmi piramis volt a kedvenc munkám.          
Mi lett az eredmény?           
- Szeretném már tudni, de még nem kaptuk meg a 

kiértékelést, az eredményeket.          

Valójában, mi szeretnél lenni? Van már konkrét 
elképzelésed?    

- Még nincs. Nem tudom, hogy mi is lehetnék, de a 
biológiát és a történelmet nagyon szeretem.           

Miért éppen ez a kettő? Hiszen az egyik 
természettudomány, a másik pedig társadalomtudomány. 
Mit gondolsz, nem különböznek ezek egy kicsit 
egymástól? 

- Igen, így van, de én szeretem a különböző 
kihívásokat. El tudnám magam képzelni biológia tanárnak 
is, gyerekekkel körülvéve, de ugyanígy régész is lehetnék.  

Szóval, mint valami Indiana Jones. Komolyra fordítva 
a szót, hol szeretnéd folytatni tanulmányaid? 

- Idehaza szeretnék középiskolába járni. A későbbiekben, 
ki tudja merre sodor a sorsom. 

Sok sikert kívánok, és tíz év múlva újabb beszélgetést 
szeretnék készíteni veled. 

Bakos Doris

Elme-Hecc
A Szó-Beszéd diákmelléklete

Újév másnapján délután a 
kishegyesi tűzoltóotthonban, 
este a bácsfeketehegyi kultú-
rotthonban, január 3-án délután 
pedig a topolyai zeneiskolában 
adott újévi koncertet a Dombos 
Kamarazenekar. A kishegyesi 
zenészekből, zeneiskolai taná-
rokból és tanulókból álló zene-
kar, ahogyan azt Linka B. Gabriella, a szervező a kishegyesi 
művelődési egyesület nevében üdvözölve a szépszámú kö-
zönséget és a zenekar tagait (Gál Józsefet a zenekar veze-
tőjét, Tóth Pált, Dudás Virág Ervint, Tóth Andrást és Gálik 
Ervint, valamint Linka Lászlót) kiemelte, hogy a zenekar 
váltakozó felállásban, de már tíz éve működik és évente 
többször is koncerteznek. 

Kishegyesen karácsonykor, 
vagy újév tájékán adnak kon-
certet, de fellépnek gyakran a 
falunapi rendezvények kere-
tében, vagy húsvétkor, búcsú-
kor... A mostani koncerten a 
barokk zenéből adtak ízelítőt, 
ahogyan Gál József zenekar-
vezető mondta, talán azért, 

mert a barokk kor zenéje illik leginkább a túlnyomó részt 
vonósokból álló zenekarhoz. A koncert során a közönség 
Pachelbel, Pergolesi, Telemann, Vivaldi és Bach műveit 
hallhatta a zenekar tolmácsolásában. 

bAROKK ZENEI ÍZELÍTŐ
A kishegyesi Dombos Kamarazenekar újévi koncertje Kishegyesen, 

bácsfeketehegyen és Topolyán
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A Szó-Beszéd decemberi számában megjelent 
Szalma Istvánnal készült interjúból megtudtuk, hogy 
Kishegyesen alakulófélben van a Bácsér Szabad Íjász 
Egyesület. Az időközben megalakult klubba, a környe-
ző falubeli íjászok is becsatlakozhatnak, mivel min-
den kategóriát szívesen látnak az egyesület vezetői.  A 
kishegyesi származású, de Bácskertesen és Doroszlón 

tanító Bagi Szabolcs műszaki és informatika tanártól 
megtudtuk, hogy vezetése alatt sok diák gyakorolja az 
íjászat tudományát. Szívesen bekapcsolódnának ők is 
a kishegyesi klubba. Jelenleg folynak az egyeztetések, 
tárgyalások. A legközelebbi versenyt 2012. január 22-
én tartják Cservenkán.

Marecskó Ágnes

hOGYAN LEhET JÓL PÁLYÁT vÁLASZTANI?

ÍjÁsz eGyesüleT alakUl

 Mindig nagy gondot jelent a megfelelő pálya 
kiválasztása egy 15 éves fiatal számára. A szülők is 
részt vesznek a jó irány megtalálásában. E célból már 
pályaválasztási programok is létesültek.
 Beszélgetőtársam Szőke Lilla, a szabadkai 
Egészségügyi Középiskola diákja.
 Hogyan jutottál arra a döntésre, hogy ezt a 
középiskolát választod?
 -  Kérdésedre nem könnyű válaszolni. Csak 
nyolcadikban kezdtem el a pályaválasztásommal fog-
lalkozni. Mivel a biológiát és kémiát szerettem a leg-
jobban, ebbe az irányba gondolkodtam.
 Részt vettél-e valaha versenyeken?
 - Természetesen igen. Községi versenyen vet-
tem részt biológiából, melyen szép eredményt értem 
el.
 Kik segítettek a felkészülésben és kiktől kér-
tél segítséget? 
 - Tanáraim és a családom segítettek a felkészü-
lésben.
 Pályaválasztásod előtt jártál-e, érdeklődtél-e 
gyógyszerészeknél, egészségesügyiseknél?
 - Igen, jártam a falunkban lévő gyógyszertár-
ban, ahol a barátságos gyógyszerésznővel elbeszélget-
tem e szakmáról. Az egészségházban is megfordultam 
párszor.
Ezek szerint gyógyszerészeti szakot választottál?
 - Igen.
 Van-e a családodban rendszeres gyógyszer-
fogyasztó?
- Igen, és előszeretettel válogatom ki és adagolom a 
mamám és a tatám részére a gyógyszereiket.

Könnyű vagy nehéz ez a suli számodra? 
- Az első félév nagyon megviselt, ugyanis nagyon szer-
teágazó a tananyag, a tanárok szigorúak és ez az át-
lagomon is meglátszik. De a továbbiakban igyekezni 
fogok, hogy a legjobb eredményeket mutassam fel.
Van-e már kedvenc tantárgyad? 
- Továbbra is a biológia és a kémia maradtak a kedven-
ceim. Ezekhez pedig párosult az anatómia is.
Hogyan illeszkedtél be új környezetedbe?
- Kishegyesről négyen iratkoztunk be ebbe a suliba, 
így nem volt túl nehéz a kezdet. Gyorsan összebarát-
koztam a többi diákkal és a tanárokkal is. Segítjük egy-
mást a tanulásban.
Utazol vagy kollégiumi diák vagy?
- Utazó diák vagyok.
Jut időd szórakozásra is?
- Az utazás és a tanulás az időm nagy részét felemész-
tik, de azért hétvégenként jut időm egy kis kikapcsoló-
dásra is.
Szabadidődben mivel foglalkozol? 
- Segítek a családomnak, meglátogatom a barátaimat, 
és a magyar vizslámat sétáltatom.
Köszönöm a beszélgetést, és további jó tanulást és 
szerencsét kívánok.
- Én köszönöm a lehetőséget. Remélem, hogy ezzel se-
gítettem a pályaválasztás előtt álló társaimon. Kívánom 
mindenkinek, hogy megfelelő középiskolát válasszon 
magának.

Marecskó Ágnes
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  Mostanság, főleg újév tájékán rengeteg kutya szabadult el otthonából. Ezeknek a kutyáknak kb. 70% - a 
az újévi petárdázások és tűzijátékok következtében hagyta el otthonát. Köztudott ugyanis, hogy a kutyák nem 
szeretik a zajokat. A megmaradt 30% pedig a bezártságérzet miatt kóborolt el. A szökések nagy része az éjjeli 
órákban történt, hiszen ilyenkor a gazdáik aludtak, és nem tudtak odafigyelni arra, hogy a kutyák hol vannak, 
vagy éppen mit csinálnak. Gyakran találkozunk olyan esettel is, amikor a kis kedvencek gazdái életüket vesz-
tették, és a rokonok már nem tudnak, vagy egyes esetekben nem akarnak befogadni több kutyát. Ennek ellenére 
még mindig vannak olyan szerencsés kutyák, akik továbbra is élvezhetik szerető gazdájuk kényeztetését. 

                                                                                     Major Csenge, Dudás Leila

hA NINCS „éDES OTThON”

 Tavaly, kora tavasszal, ven-
dégségben járt nálunk nagybátyám, 
Janik Tamás Kraljevóról, aki egykor 
a szerb légierő őrnagya volt. 1996-
ban a katonai akadémián végzett, pi-
lóta lett. Tudtam, hogy 2008-ban bal-
esetet szenvedet, de a részletek addig 
még ismeretlenek voltak számomra.                                                                                                                    
Miközben a fürdőszobánkat csem-
pézte, segítettem neki, és sikerült 
szóra bírnom. Nem mondhatnám, 
hogy épp repesett az örömtől, de egy 
kis hízelgéssel elértem a célom.
 Mikor történt a balese-
ted?   
 -2008. május 22-én, egy légi 
bemutatón.   
 Észrevettél valami szokat-
lant repülés közben?
 - Nem, minden a tervek sze-
rint zajlott, hiszen sok ilyet csinál-
tam már végig.  
 Mikor vetted észre a bajt?    
 -Valamivel 11 óra előtt a gé-
pem furcsa dolgot művelt, és láttam, 
hogy nem lesz jó vége.
 Milyen típusú repülőn re-
pültél?  
 -Kedvencem az ORAO J-22. 
Tehát most is ezt használtam.
 Mire gondoltál abban a 
pillanatban?  
 -Egy település felett repül-

tem, és az futott át az agyamon, hogy 
eltérítem a gépet minél messzebbre, 
én pedig katapultálok. Csak az em-
bereknek lent ne legyen bajuk.
 Sikerült a terved?
 -Igen, sikeresen tovarepül-
tem és katapultáltam. A repülőgé-
pem Baranda falu bejáratánál zuhant 
le, és egy 15 méteres kráter keletke-
zett. 5 méter mélyre csapódtak be a 
gép részei.                                                                                              
          Te hol landoltál? 
 -Amikor lezuhantam, egy 
mocsaras tóban találtam magam. 
Mindenem fájt, hiszen megsérült a 
gerincem és nyílt lábszárcsont-töré-
sem volt. 
 Elveszítetted az eszméle-
ted?  
 - Nem, mindenre emlékszem.                                                                                                                                       
Mindjárt a családomra gondoltam. 
Odahaza várt a lányom Andrea, a 
fiam Miloš és a feleségem Marija. 
Csak rájuk gondoltam.    
 Hogyan tűrted a fájdalma-
kat?  
 -Hát, katona vagyok! 
 Ki talált rád?
 -Egy helyi lakos. Vizet kér-
tem, mert nagyon szomjas voltam. 
Mindjárt értesítette a katonaságot, 
rendőrséget, mentőket. A belgrádbi 
katona kórházba vittek mentőheli-

kopterrel, ahol rögtön meg is műtöt-
tek.   

Bakos Dorisz

vaDÁszkalanD

 Az első és utolsó vadászka-
landom két éve volt, és nem vagyok 
büszke, hogy részt vettem benne. 
Két éve, hogy anyukám nagynénje 
Margitka és férje, Palcsi sógor Né-
metországból haza látogattak. Ve-
lük mentem vadászni Szenttamásra. 
A sógor régi barátai szárcsára és 
kacsára indultak vadászni, mint a 
régi szép időkben, amikor fiatalok 
voltak. Kíváncsiságból én is velük 
tartottam. Korán reggel indultunk, 
még jóformán le se feküdtünk már 
várt ránk a vadkaland. Sötétben ér-
keztünk egy mocsaras helyre, ahol 
vártak bennünket a vadászcimborák 
puskákkal felfegyverkezve.  Csó-
nakba szálltunk, aminek nagyon 
megörültem, mert szerettem csóna-
kázni. Némán ültünk a csónakban. 
Csak a békák brekegése hallatszott. 
Kezdett virradni és a táj barátságo-
sabb lett.  A Nap gyönyörű piros 
labdaként tetszelgett, és azt ígérte, 
melegen tart bennünket a nap fo-
lyamán. A szitakötők vidáman útra 
indultak, és a víz felett táncoltak ne-

AZ éLET, AMI MA CSAK vÁGY éS EMLéK
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künk. Élveztem a mesebeli tájat, de 
rövid ideig tartott az élvezet, mert 
amikor egy hatalmas fűzfa árnyé-
kából kicsúszott a csónak, eldörrent 
az első puska. Borzasztó érzés volt, 
de a borzalom akkor lett úrrá rajtam, 
amikor az első szárcsa beleesett a 
vízbe, éppen mellém! A víz véres 
lett, a szerencsétlen madár meg még 
vergődött. Az összes puska, mintha 
egy parancsra várt volna. Kacsák és 
szárcsák hullottak a vízbe, nekem 
meg eleredtek a könnyeim. Egy idő 
múlva minden lecsendesült, a va-

dászok a madárhullákat a csónakba 
rakták és tovább eveztünk. A követ-
kező áldozatukat az evező csapko-
dásával és hangos fütyörészéssel 
mentettem meg, de e merényletem 
miatt kitiltottak a bandából. Igazság 
szerint nem is búsultam, hisz éppen 
ennek érdekében tettem, amit tettem.  
Margitka nena nem örült, mert ép-
pen lőni készült, de így velem kellet 
folytatni az utat, gyalogosan. Nem 
bántuk meg a sétát, mert az érintet-
len természet kellemes kényeztetést 
ígért. Dél felé utolértek bennünket 

a hősök és ebédelni mentünk. Na-
gyon örültem, amikor üszőpaprikást 
tálaltak, és nem valami szárnyas 
jószágot, mert akkor, ott, nem tud-
tam volna megenni. Rájöttem, hogy 
nekem nem való a vadászat, mert 
jobban szeretem nézni az állatokat, 
amikor békésen élik saját életüket, 
és nem avatkoznak a mi életünkbe, 
úgy, ahogyan mi az övékbe.

Bakos Dorisz    

bARÁTI bŐRLAbDA KLUb

A Baráti Bőrlabda Klub mozgáskoordinációs já-
tékok és gyakorlatok tanítását végzi az óvodában. 
Keszeg Antal foglalkozik a gyerekekkel heti két al-
kalommal.  Az órák negyvenöt percesek, ebből 15 
perc gyorsasági játék labdával, majd nélküle. E gya-
korlatok a gyerekek gyorsaságát fejlesztik. Ezután 15 
perc tornagyakorlat következik, ami az ügyességet 
fejleszti, majd ezt követően 15 percig kispályán fo-
ciznak.  A gyakorlatok a fejlődésben lévő 5 és 7 éves 
gyerekek szellemi és fizikai fejlődését szolgálják.

Keszeg Vivien

a PÁlyavÁlaszTÁs

Nyolcadikos tanuló a beszélgetőtársam, aki a 
többi társával együtt pályaválasztás előtt áll. Nem 
könnyű választani, de azt láttam sugárzik róla az el-
tökéltség. 

Mi szeretnél lenni?
- Matematika tanárnő.
Nagyon egyértelmű válasz volt.   Ki szerettette 

meg veled a matematikát?
- Mindig is a matek volt a kedvenc tantárgyam, 

de a tanárnőnek is nagyon sokat köszönhetek, ő az 
egyik példaképem, őt szeretném követni.

Készülsz már a felvételire?
- Igen, heti egy alkalommal gyakorolok.

Keszeg Vivien

PARÓCZI ELvIRA, A FOCI 
szeRelMese

Melyik a kedvenc fo-
cicsapatod?
- Az én kedvenc foci-
csapatom az Arsenal.

Ki a kedvenc játéko-
sod?
- Fabregas a kedven-
cem.

Szomorú vagy, ha az 
Arsenal elveszíti a 
mérkőzést?
- Igen. Ilyenkor szo-
morú vagyok, mert mindig győzelemre számítok.

Rendszeresen nézed a mérkőzéseket?
- Nem szívesen hagyok ki egy mérkőzést sem, de elő-
fordul, hogy elmulasztok egyet.

Mi tetszik az Arsenal játékában?
- A pontos adogatások és a cselezések.

Te nagy rajongó vagy?
- Nem, ez még nem igazi fociőrület.

Tumbász Kincső 5.b  

Elvira, a foci szerelmese
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aMiT TUDni kell a 
FaCeBOOkRól

A Facebook egy internetes közösségi oldal, amely az 
utóbbi években nagyon elterjedt a világon, így Kishe-
gyesen is. Ma már nagyon sok kishegyesi fiatal és felnőtt 
egyaránt használja ezt az oldalt, leginkább ismerkedés 
céljából. A 2004-ben alapított Facebook népszerűsége 
napról napra nő. Az oldal már több, mint 500 millió fel-
használót számlál. Eredetileg angol nyelven volt elérhe-
tő, mára azonban már 75 nyelven használható. Haszná-
latához elengedhetetlen megtanulni néhány szót. Itt van 
mindjárt a lájkolni ige, vagyis a kedvelni szó. Egyetlen 
kattintással kifejezhetjük tetszésünket. Sajnos több eset-
ben téves információk birtokába is juthatunk. Tudni kell, 
hogy vannak, akik visszaélnek egyes információkkal. 
Így, van, amit jobb, ha nem árulunk el a fél világnak. 
Ilyenek pl. a születési hely és idő – amivel azonosítható 
az illető társadalombiztosítás száma is. Továbbá az anyja 
neve, a lakcím – betörőknek tálcán kínált lehetőség. Ne 
áruljuk el, mikor megyünk nyaralni, pikáns fotókat ne 
tegyünk fel magunkról – óvjuk meg magunk a kellemet-
lenségektől. Mindennemű intimitás kerülendő. Őszinte 
sem igen lehetsz, mert ismerőseid elolvashatják. Ne ad-
juk meg telefonszámunkat. Bárki zaklathat bennünket. 
Gyermekeink nevét és képét ne tegyük közzé. Zsarolhat-
nak bennünket, hogy ellopják, ha nem fizetünk. Ez mind 
így, falusi szinten nem valószínű, de a nagyvilágban szá-
mos példa igazolja ezek előfordulását.

 Dudás Nikolett 

A kastély megépülése után nagy trauma érte a családot. Elveszítették az egyet-
len kislányukat. Pár év múlva meghalt Pecze Ferenc és később a felesége is. A kas-
tély gazda nélkül maradt. 1960 körül a Baba-lakot elkezdték széthordani. Először 
az ablakokat vitték el. Télen felszedték a parkettát tüzelőnek. A cserepeket leszed-
ték, majd a léceket és a horogfákat is elvitték. Csak a falak maradtak. Kiszedték a 
vasakat a falakból és a padlókból is. Ráadásul nyaranta valakik a pincébe is beköl-
töztek. Ha most, 2012-ben ránézünk, mit látunk? Egy romokban heverő csendéle-
tet. Kilencven év alatt egy gyönyörű épület kárba veszett. Már csak a torony alapja 
maradt meg, a toronyba vezető képcsők is eltűntek. A gyönyörű gesztenyefa még 
mindig a kastély mellett áll. Talán tíz év sem kell és a Baba-lakból semmi sem ma-
rad. Ennek így kellett történnie? Őrizzük meg emlékét, hogy egyszer majd bátran 
állíthassuk: igen, volt Kishegyesnek egy kastélya is! 

Paróczi Elvira

KÁRbA véSZ A PECZE-KASTéLY

Tumbász Kincsőt az iskolás napjairól faggattam. 

Mikor szoktál kelni, hogy időben az iskolában 
légy?

-Fél hétkor szoktam kelni, de időnként már hatkor 
is fenn vagyok.

Az iskolába magad szoktál menni vagy valaki-
nek a társaságában?

-A szomszéd kisfiúval indulok negyed nyolckor az 
iskolába.

Melyik a kedvenc 
tantárgyad?

-Kedvenc tantár-
gyam a biológia, de a 
történelem is közel áll a 
szívemhez.

 Van valami más 
elfoglaltságod?

-Zongorázom, ami-
hez hozzátartozik a 
szolfézs is. Ezen kívül 
hittanra járok.

Mikor van időd tanulni?
-Amikor hazaérek, akkor megebédelek, és neki 

kezdek a házinak, a tanulni valónak.
Paróczi Elvira

EGY ISKOLÁS héTKÖZNAPJAI

1. A Pecze-kastély régen

2 A romokban heverő 
Baba-lak

Kincső egy átlagos napon



SZÓ-BESZÉD, A KISHEGYESIEK LAPJA

27

 

SPORThÍRADÓ

A kishegyesi Egység Labdarúgó Klub pionír csapata a szabadkai téli tornán a következő eredményeket érte el: 
Békova ellen nem tudtak játszani, mert az ellenfél csapata nem jelent meg a mérkőzésen, így automatikusan 
a hazai csapat nyert 3:0 - ra. A második mérkőzést Szabadka ellen játszották, 5:1- re nyertek a kishegyesiek.  
Góllövők: Szilágyi Dominik (3 gól), Tóth Péter (1 gól és 1 öngól). 

Fodor Gábor 

GÖMbÖLYŰ GOMbÓC
         Van egy macskám, aki olyan gömbölyű, mint egy 
szilvás gombóc. Amikor kicsi volt és dajkáltam, a szom-
szédok azt hitték, hogy egy gombolyagot szorongatok, de 
a gombolyag néha  nyarvogott . Akkor döntöttem el, hogy 
Gombócnak keresztelem. Hát ez a Gombóc felforgatta az 
életünket! Furcsa dolgokat művel: felmászik a karácsony-
fára és anya nadrágjára, kiüti az ember kezéből a telefon-
kagylót. A hűtőmágneseket egérnek nézi, és rendszeresen 
harapdálja őket. Kis labdájával focizik, és erőgyakorlato-
kat végez a függönyön. Bezzeg a tetőről nem tud lejönni. 
Felmászik, és kétségbeesetten nyarvog. Ilyenkor a nagy-
mamám odateszi a létrát  a tetőhöz, Gombóc pedig, mint 
egy kis tigris, leszalad rajta.
          Szó mi szó, ez a macska jócskán el van kényeztet-
ve!

 Tumbász Kincső

bUMM-bUMM
 Adventtől szerb újévig, úgy tűnik, egy 
egész hadsereg petárdázik mifelénk. Ez a másfél 
hónap nem kis idő.  Ilyenkor füleink készenléti 
állapotban vannak, a kutyák pedig jobbnak látják 
otthagyni az emberek közelségét. Két lehetőségük 
van: elbújnak a szobában, vagy elmenekülnek 
otthonról. A petárdázás balesetet is okozhat. Az 
idős emberek bennmaradnak a házban vagy fül-
dugót használnak.  Közülük sokan nem szeretik a 
durrogó hangokat. Régen is volt újévi hangzavar, 
de akkor az ostorok csattogtak, most pedig csak 
„bumm-bumm”. Meddig?
                                                                                                                     

Tumbász Kincső 5. b

bESZéLGETéS EGY vARRÓNŐvEL

Mikor kezdett el varrással foglalkozni? - kérdez-
tem a mamától, Lábadi Katalintól. 

- 1970-ben mentem el inasnak egy helybeli varró-
nőhöz, akinél másfél évig inaskodtam. ’73 januárjától 
felvettek dolgozni a szikicsi varrodába. Ott is nagyon 
sok minden ragadt rám, sok újat tanultam. 

Mit varrtak a varrodában?
- Külföldre, Németországba dolgoztunk, női - és 

gyermekruhákat, kabátokat varrtunk. Teljesítményre 
dolgoztunk, láncrendszerben, megvolt, hogy ki melyik 
műveletet varrta.

Miért nem dolgozik már a varrodában?
- Sajnos, a háború közbeszólt. Az inflációs időkben 

Pesten dolgoztam, ott is egy varrodában. Nagyon jó 
volt, de a család rettenetesen hiányzott, mert csak ha-
vonta járhattunk haza. Mikor az inflációnak vége lett, 
hazajöttem. Sajnos, a nagy szegénység miatt, ma már 
inkább csak javíttatnak az emberek, pedig valamikor 
még menyasszonyi ruhákat is varrtam. 

Lábadi Marietta

LEhETNE-E KOSÁRLAbDA 
CSAPAT FALUNKbAN?

Nagyon szeretek kosárlabdázni. Két évig jár-
tam a szikicsi iskolába edzésekre.  Eleinte kicsit 
problémás volt a kommunikáció, de szerencsére 
nem tartott sokáig. Gyorsan összebarátkoztam az 
ottani játékosokkal. Az edző is nagyon megértő 
volt velem. Egy ideig a szüleim vittek edzések-
re, később már egyedül jártam, kerékpáron. Még 
ez sem jelentett gondot. Sajnos az idén már le 
kellett mondanom erről a sportról, mivel sehogy 
sem tudtuk összeegyezetni az edzési időt az is-
kolai órák száma miatt (ők más beosztásban jár-
nak iskolába). Miért nem lehet falunkban is egy 
kosárlabda csapatot létrehozni? Hiszem azt, hogy 
itt, a mi iskolánkban is lennének jelentkezők (az 
edző is biztosan elvállalná). Nagyon jó lenne, ha 
az illetékesek ezen elgondolkodnának! 

Lábadi Marietta
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RÚZSA MAGDI, FALUNK 
BüszkeséGe

1985. november 28-án született. Az általános iskolát Kis-
hegyesen végezte, a középiskolát pedig Szabadkán, ahol 
szülésznőnek tanult. Gyerekkorától kezdve énekel. 2004-
ben a zentai Ki mit tud? vetélkedőn megnyerte a köny-
nyűzenei kategóriát.  A feketicsi Madness-ben énekelt. 
2005-ben jelentkezett a magyarországi Megasztárba, me-
lyet 2006-ban meg is nyert. Első lemezét 2006. november 
28-án adta ki, melynek címe: Ördögi Angyal. 2007-ben 
képviselte Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon, 
ahol a 9. helyen végzett. Ebben az évben számtalan díjat 
vett át. 2008 novemberében megjelent a második lemeze 
Iránytű címmel. 2011 novemberétől Magdi más oldalát is 
megmutatja, Magdaléna Rúzsaként a Pesti Színházban a 
nézők érzelmesebb oldaláról ismerhetik meg.  Remélem, 
egyszer Kishegyesen is fellép Magdalénaként. 

Tóth Réka

Többször részt vettem a kishegyesi Női Fórum által 
szervezett alkotóház munkájában. Mindig szép és hasznos 
tárgyakat készítettem. Az alkotóházzal kapcsolatban több 
kérdés is felmerült bennem. Zsidai Erzsébethez, az egye-
sület elnökéhez intézem kérdéseimet:

Kinek az ötlete volt, hogy alkotóházat szervezzenek a 
gyerekeknek?

-A Női Fórum rövid idővel megalakulását követően 
vállalta, hogy rendszeresen programokat szervez a gyere-
kek számára, melyeken a faluban élő gyerekek bármelyike 
részt vehet, mert azt valljuk, hogy minden gyerek egyfor-
ma. 

Anyagilag ki fedezi a foglalkozásokhoz szükséges 
anyagok beszerzését?

-A programhoz pályázatokból biztosítunk pénzt. Leg-
több esetben a községi önkormányzat segít bennünket. 
A helyszíneket ingyen kapjuk el. Az alkotó-műhelyeken 
mindenki önkéntesen, díjmentesen vesz részt.

 Ki adja az ötletet, hogy mit készítsenek a gyerekek?
-Minden alkotóház előtt a Női Fórum tagjai közösen összeállítják a programot. Figyelembe vesszük, hogy mi-

lyen ünnep következik, milyen kellékekkel rendelkezünk, a tagok közül ki tud részt venni, mi legyen az uzsonna, 
stb. Így áll össze a program.

Mikor lesz legközelebb alkotóház?
-Ez legyen meglepetés.

Tóth Réka

A KIShEGYESI 
ALKOTÓhÁZ
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