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Falunapra

2012 márciusa van. Újra. Újra itt
a falunap.
Az út örökre megy tovább,
felhők alatt és hold alatt,
de bármily messze tért, a láb
végül hazafelé halad.
S a szem, mely lángot és csatát
látott kőtermek mélyiben,
a régi, ismert mezőkön át
füvön, fán, dombon elpihen.
(John Ronald Reuel Tolkien)
Nem igazán lesz időnk pihenni az elkövetkező időszakban, hiszen nagyon sok minden vár ránk.
Szervezés, műsorok összeállítása,
vendégek fogadása, ismerős és új
arcok találkozása. És az egyik szervezésnek vége, már kezdődik is a
másik. Március 15-i ünnepségünkön
örömmel töltött el, hogy milyen sokan érezték fontosnak, hogy leróják
kegyeletüket a márciusi
ifjak előtt. Közben közel hatvanan állampolgársági esküt teszünk
Békésszentandráson.
És a falunap. Szeretem
a falunapot. Szeretem a
falum. Szeretem az itt
élő és ide látogató embereket. Néha-néha nagy
pofont kapok tőlük, de:
megéri. Továbbra is a
szívet keresem. Azokat
a szíveket, akik ugyanúgy fontosnak találják,
hogy itt, a Vajdaság közepén tegyenek valamit.
Azokat a szíveket, akiknek fontos Kishegyes.
Akik szeretik. Minden
hibájával együtt. Mert
a saját gyerekünket is
szeretjük, legyen bármi-

lyen. Akkor is a miénk. Kishegyes
is a miénk. Az utóbbi két hétben
nagyon sok újságíró keresett meg.
Nyilatkoztam a hazai és külföldi újságoknak, tévéseknek, rádiósoknak.
És mindenhol elmondtam, hogy az
egyik legjobb iskola címet nem szerezhettük volna meg, ha nincs egy jó
csapat. Ha nincsenek segítő kezek,
ha nincsenek hallgató fülek. Megemlíteném, hogy a szerkesztőségünk
tagjai/volt tagjai közül hárman is
díjat kaptak. Ifj. Rácz Józsefet, aki
a Jelfolyam on-line folyóirat egyik
szerkesztője is, decemberben Kilátó-díjjal jutalmazták, Aaron Blumm
(ifj. Virág Gábor) március 11-én Újvidéken vehette át a Koncz István
Irodalmi Díjat Biciklizéseink Török Zolival című kötetéért. A miénk
Mirnics Gyula is, akit március 9-én
Újvidéken jutalmazott a Vajdasági
Magyar Újságírók Egyesülete szak-
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mai díjjal, a televíziós munkában
nyújtott kimagasló teljesítményéért.
És itt vannak az íjászaink, a birkózóink, akik sikert, sikerre halmoznak.
És sorolhatnám: a néptáncosok, az
iskolás gyerekek, a sportolók, akik
mindenhol az élmezőnyben végeznek. Kishegyes mindenhol ott van.
Lehet, hogy máshol jobban megbecsülik ezeket az eredményeket, de
persze az ember sosem lehet próféta saját hazájában. Pedig kellene.
Legyünk büszkék rájuk! Nem az én
tisztem, hogy méltassam, mi történt
az elmúlt egy évben, milyen eredmények születtek, mi fejlődött, mi
nem. De azt tudom, hogy sok értékes ember él közöttünk, akikről nem
is teszünk említést, pedig megérdemelnék.
Molnár Márta
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OTTHONRÓL HAZATÉRNI

Elolvasva a címet, valószínűleg mindenkinek az jut
eszébe, hogy ez lehetetlen. Pedig ez lehet az érzése annak a közel 60 kishegyesinek, akik március 15-én teszik
le (a cikk olvasásának pillanatában valószínűleg már
letették) az állampolgársági esküt Békésszentandráson,
a testvértelepülésünkön. Lehetetlennek tűnik, de mégis
igaz: Kishegyesről, ahol most mindannyian élünk, amely
az otthonunk, hazatérünk Békésszentandrásra, amely az
őseink otthona volt, ahol mai napig fellelhetőek gyökereink.
Nincsenek véletlenek, vallom. Így természetesen
nem véletlen sem az időpont, amikor, sem a helyszín,
ahol letesszük az állmpolgársági esküt. Március 15-e
nemzetünk legszebb ünnepe, jelképe
a szabadságnak, jelképe az összefogásnak és a nemzeti összetartásnak
is. A szabadságharc akkori eseményei köteleznek bennünket, hiszen
a nemzet egésze fogott akkor össze,
s harcolt együtt a közös célokért. A
mai csonka Magyarország, Erdély,
Felvidék, Délvidék, Kárpátalja fiai
egyaránt kivették részüket az erőfeszítésekből. Összezártak, egyként
kiáltottak a szabadságért. Nem is lehetne méltóbb napja az évnek, mint
március 15-e, amikor esküvel erősítjük meg, hogy hű állampolgárai leszünk hazánknak.
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A helyszín ugyan nem a nemzet egészének, de nekünk kishegyesieknek nagyon
fontos. Békésszentandrás régóta aktív kapocs falunk és az Anyaország között. Aktív
kapocs immár 43 éve, amikor először került
sor hivatalos kapcsolatfelvételre. Kapocs
volt akkor is, amikor a kishegyesiek szabadon mozogtak szinte az egész világon,
de kapocs volt akkor is, amikor a háborúk
súlytották vidékünket, s kapocs ma is, mikor Magyarországon végre felértékelődtek a
nemzeti értékek, amikor lehetőségünk nyílt
arra, hogy közjogi értelemben is egyesüljön jobb sorsra érdemes nemzetünk. Eltűnt
egy hatalmas szakadék magyar és magyar
között. Csökkent a különbség, s én büszke
vagyok rá, hogy őseink földjén, azon a településen szentesíthetjük ilyen formában is az egyűvé tartozásunkat,
ahonnan származunk.
Március 15-én 13 órakor elmondjuk az eskü szövegét,
s látszólag semmi különös nem fog történni, de valójában
még egy szoros kapocs fon majd körbe mindannyiunkat,
egy olyan kötelék jön majd létre, amely még inkább közel hoz bennünket egymáshoz. Egy hosszútávú kapocs
képződik majd, amely örökre hirdeti: egyek vagyunk,
mégha több száz kilométerre is lakunk most egymástól.
Otthonról indulva hazatérünk. Végre!
jb
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A LEGJOBBAK KÖZÖTT
Olyan időket élünk, amikor nehezen hisszük el, ha valami jó történik. Talán ezért is gondolt egy jól
sikerült tréfára Molnár Márta iskola
igazgatónő, amikor kézhez kapta az
oktatásügyi minisztérium levelét,
melyben értesítették, hogy
a kishegyesi Ady Endre Kísérleti Általános Iskola bekerült az ország legjobb iskolái közé. Szerencsére, szó
sincs tréfáról, a kishegyesi
iskolát valóban Szerbia legjobb iskolái közé rangsorolták. Országszerte 61 iskolát
választottak ki, amiből 7
magyar, vagyis több, mint
10 százaléka, tudtuk meg
az igazgatónőtől. A rangsorolásnál a minisztériumban
számos tényezőt vettek figyelembe.
- Figyelembe vették a fölvételi - és versenyek eredményeit, azt, hogy a tanárok
milyen továbbképzéséken
vettek részt, az iskolában
történt beruházásokat, stb.
Az oktatási minisztérium
egy grafikonon határozta
meg, hogy mi az, amit elvárnak egy iskolától. A mi iskolánk
többet teljesített az elvártnál. Olyan
gyerekek értek el nagyon jó fölvételi
eredményeket, akik szociális körülményei nem a legjobbak, s akiket
sokkal nehezebb ösztönözni a tanulásra.
Minek köszönhető ez az eredmény?
- Ez egy közös eredmény, mert egy
ember kevés lenne a megvalósításához. Kell egy csapat, ami az iskolánkban megvan. Bárkinek van

egy ötlete, azt igyekszünk megvalósítani. Természetesen, szükség
volt a szülők hozzájárulásához is.
Nem azt mondom, hogy a szülőkkel
nincs probléma, de a szülői tanácson
keresztül együtt tudunk működni,

könyvtárral, tűzoltókkal, a Petőfi
Sándor Művelődési Egyesülettel,
stb. Nem hiszem, hogy Kishegyesen
lenne olyan civil szervezet, amellyel
ne működnénk együtt, és amikor
szükség mutatkozik valamire, akkor
számíthatunk rájuk. A civilek mellett rengeteget segít
az önkormányzat és a helyi
közösség is.
A rangsorolásnál figyelembe vették a fejlesztéseket is.
Milyen projektumokon dolgoznak jelenleg?

és támogatják az elképzeléseinket.
Szükség volt a gyerekekre is, akik
nagyon tehetségesek, legyen szó
matematikáról, magyar nyelvről,
néptáncról, stb. Pl. a közelmúltban
lezajlott községi matematika versenyen is maximális pontszámot értek el a gyerekeink. Nagyon sokat
köszönhetünk a civil szervezeteinknek is, ami más községekre nem
ennyire jellemző. Együttműködünk
a Vöröskereszt helyi szervezetével,
a Női Fórummal, a Nagycsaládosok Egyesületével, az Aromival, a
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- Két nagy projektum folyik most az iskolában, és
mindkettőt a minisztérium támogatja. Az egyik, a
DILS projektum, melyben
a bácsfeketehegyi iskolával
és a kishegyesi óvodával
veszünk részt. Minden gyerek kerüljön be az oktatási
rendszerbe – ez a program
elnevezése, és ennek keretén belül 69 roma gyermek
kap főtt ételt minden tanítási napon. A másik, a GIZ
projektum, melybe elsőként
veszünk részt Szerbiában.
Ez a program 7.-8. osztályos tanulóknak nyújt segítséget a továbbtanuláshoz, műhelymunkákon keresztül. Meg kell említenem, hogy
a tanári kar a szükséges könyvet a
téli szünet alatt lefordította magyarra, hogy a többi magyar iskolának is
meglegyen. Természetesen, emellett
folyamatosan pályázunk. Legutóbb
3 millió dinár értékben nyertünk
kondigépeket az Ifjúsági és Sport
Minisztériumtól.
Janez
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ÚJRA SIKERESEN PÁLYÁZTUNK AZ EU-NÁL (IS)
Kishegyes község, mint az egyik
legkisebb az egész országban, nagy
hangsúlyt fektet a pályázati lehetőségekre, aktívan részt vesz szinte minden
kiíráson. A sikeres tartományi titkársági, minisztériumi, magyarországi
projektek mellett több Európai Uniós
projekttel is büszkélkedhet önkormányzatunk.
A legújabb ilyen jellegű sikeres
pályázatunkat a Magyar-Szerb Kereskedelmi és Iparkamarával nyertük, az
előcsatlakozási alap (IPA) pályázati kiírásán. A projekt rövid elnevezése Inno
Info, melynek célja, hogy megkönnyítsük a magyarországi és a szerbiai kisés középvállalkozások közötti információ-áramlást és együttműködést.
Ennek érdekében a magyar partner
elkészít egy internetes portált, amely
közvetíti a legfontosabb információkat
az említett vállalkozások számára. A

kishegyesi tevékenységek között szerepel egy regionális információs központ
kialakítása is a helyi közösség tetőterében. Európai pénzek bevonásával sikerül befejeznünk a tetőtér felújításának
egy részét is. Emellett a Vajdaságban
működő kis- és középvállalkozások vezetői és munkatársai számára ECDL,
azaz Magyar Szerb Kereskedelmi és
Iparkamarával számítógép-kezelői képzést és EBCL, azaz gazdasági képzést
szervezünk, egyaránt 12 fő részére. A
projektet lezáró konferenciára is Kishegyesen kerül majd sor, valamikor ez év
októberében.
A projekt nyitó konferenciájára
2012. február 23-án került sor Szegeden a Csongrád Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara épületében. A bevezető
előadók Szatmáry Kristóf, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a
Magyar – Szerb Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, Csóré Róbert Kishe-

gyes község polgármestere és Karagits
Duško Magyarország Belgrádi Nagykövetségének szakdiplomatája voltak. A
későbbiekben ifj. Juhász Bálint a projekt
szerbiai megvalósulásáról, míg Sztankó
Nándor informatikus és a Pákai Petra
PR szakértő az internetes hírportál kivitelezéséről és annak promotálásáról
beszéltek. A nyitó konferencián a projekt partnerek Szeged környéki és
kishegyesi vállalkozókat, illetve intézményvezetőket láttak vendégül.
Nagyon fontos, hogy önkormányzatunk fiatal pályázatíró csapata EU-s
pályázatírói és projekt megvalósítási
tapasztalattal is rendelkezzen, hiszen az
európai integráció előrehaladtával egyre jelentősebb fejlesztési források lesznek elérhetőek közösségeink számára.
Sorsdöntő, hogy készen álljunk a lehívásukra. A rendelkezésre álló csapattal
Kishegyesen ez nem lehet gond.
jb

ELFOGADTÁK A KOMASZÁCIÓ ALAPELVEIT
Az egészségház alkalmazhat egy orvost és egy nővért

A bácsfeketehegyi és szikicsi kataszteri községekben
várható komaszáció ugyanazokon az elveken alapul, mint
amelyeket az érintett földművesek megvitattak és elfogadhatónak találtak. Ezek közül az egyik legfontosabb, hogy a földtulajdonosoknak ez a folyamat nem kerül semmibe, a költségek egy részét a község az állami földek bérletéből fedezi,
a másik, nagyobbik részét pedig a tartomány ugyanabból
az alapból finanszírozza. Az időközben elkészített terveket
jóváhagyta az illetékes minisztérium és a tartományi szervek is döntöttek a pénz átutalásáról. A nagyobb területekkel
rendelkezők a határ külső részein kapnak földet, a kisebb
területek tulajdonosai pedig a településhez közelebb. A külső részeken kapnak azok is földet, akik elköltöztek. Az utak
rendezésére nem vesznek el földet senkitől, de kijelölik a leendő csatorna nyomvonalát. A fentieket Pál Károly mondta a
kishegyesi községi képviselő-testület legutóbbi ülésén, amelyen a képviselők egyhangúlag elfogadták az elvekről szóló
határozatot, valamint felmentették a korábban megválasztott
Bíró Anikót a komaszációs bizottság elnöki tisztje alól, mivel
családi okokra hivatkozva kérte felmentését. Helyette a testü-
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let Borivoje Čurčić törökbecsei ügyvédet választotta meg, aki
több sikeres tagosítást vezetett már Vajdaság-szerte. A testület megválasztotta az új összetételű községi választási bizottságot, amelynek ezúttal csak hét tagja lesz, s a választások
közeledtével a pártok képviselőivel bővül. A bizottság elnöke
Sofija Rudović, alelnöke Fodor László, titkára pedig Szabó
Andrea lesz. A bizottság megválasztása kapcsán az ülésen jelen levő alpolgármester, Dragan Ilić tett megjegyzést a megválasztás módjára, mondván, hogy konzultálni kellett volna a
testületben képviseltetett minden párttal. Kérdésére az elnöklőtől azt a választ kapta, hogy sem a demokraták, sem pedig a
szocialisták már hónapok óta nem vesznek részt a munkában.
Ha részt vettek volna, megtehették volna javaslataikat. Így
majd csak a választásokon résztvevő politikai szervezetként
lesz majd teljes jogú képviselőjük a bizottságban.A képviselők elfogadták a kishegyesi egészségház kérelmét, hogy az
intézmény vegyen fel egy orvost és egy nővért, hogy el tudják
látni a betegeket. A biztosító terhére ugyanis a létszámstop
miatt nem alkalmazhatnak új munkaerőt.
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ISKOLAHÍREK
Elérkezett a február és a március, a versenyek időszaka. Taroltak a
kishegyesiek a községi versenyeken!
Ügyesek voltak a gyerekek! És a felkészítőknek is köszönet, megérte!
Büszkék vagyunk Rátok!
A bátaszéki matematikaverseny
vajdasági területi döntőjére február
18-án került sor Újvidéken a Petőfi
Sándor Általános Iskolában. Iskolánkat Paróczi Orsolya 4. b osztályos
tanuló képviselte. Vajdaság minden
részéről érkeztek diákok a megmérettetésre. Orsi a negyedikesek korosztályában előkelő III. helyezést ért el.
A legjobbak majd Bátaszéken mérik
össze tudásukat. Gratulálunk!
Február 25-én a községi földrajz
versenyen Zelenka Zalán hetedikes
tanulónk ért el 3. helyezést.
A február 27-én lezajlott községi
szavalóversenyen Popović Sára (2.
osztályos tanuló) és Dudás Nikolett
(6. osztályos tanuló) jutott tovább a
március 9-én Szabadkán megrendezett körzeti versenyre.
Március 3-án a községi kémia versenyen a következő eredmények születtek:
7. osztály:
I. hely: Papp Ágnes
II. hely: Kancsár Kinga
8. osztály:
I. hely: Fárbás Anikó
II. hely: Nyírádi Léna
III. hely: Trombitás Orsolya
Március 4-én két községi versenyt
is tartottunk iskolánkban. Az eredmények önmagukért beszélnek. A községi magyar verseny eredményei:
5. osztály:

I. hely: Tóth Péter és Trombitás
Zalán
II. hely: Benkó Ferenc
III. hely: Fejes Ádám
6. osztály:
I. hely: Tóth Zalán
II. hely: Dudás Leila
III. hely: Bojko Andrej
7. osztály:
I. hely: Burik Evelyna
II. hely: Szarka Áron Bácsfeketehegy
III. hely: Kancsár Kinga
8. osztály:
I. hely: Fárbás Anikó
II. hely: Rasztovác Henrietta és
Tóth Lúcia
III. hely: Toldi Blanka
A községi matematika verseny
eredményei:
4. osztály:
I. hely: Toldi Emese
II. hely: Paróczi Orsolya
III. hely: Marija Radoičić, Perlaki
Dominik - Bácsfeketehegy
5. osztály:
I. hely: Tóth Péter (maximális
pont!!!)
II. hely: Trombitás Zalán
III. hely: Ognjen Maretić Lovćenac
6. osztály:
I. hely: Krizsán Kíra, Kiss
Antónió, Purucki Zoltán
II. hely: Tóth Zalán, Marić Jovana
(Bácsfeketehegy), Sanja Vujinović
(Bácsfeketehegy), Milica Čičarević
(Lovćenac), Tanja Čelebić (Lovćenac)
7. osztály:
I. hely: Čičarević Senka
(Lovćenac)
II. hely: Burik Eveliyna
III. hely: Rózsa Viktor, Horváth Sándor, Mračević Anđela
(Bácsfeketehegy)
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8. osztály:
I. hely: Miljković Zoran
II. hely: Fodor Mónika, Fárbás
Anikó
III. hely: Rácz Ramóna, Roganović
Aleksandra (Lovćenac)
2012. március 10-én újabb három
községi verseny volt.
A községi angol verseny eredményei:
8. osztály:
I. hely: Miljković Zoran
IV. hely: Tóth Lúcia
A községi német verseny eredményei:
8. osztály:
I. hely: Rasztovác Henrietta
A községi biológia verseny eredményei:
5. osztály:
III. hely: Šanta Violeta
6. osztály:
III. hely: Tóth Zalán
7. osztály:
II. hely:
Papp Ágnes, Kókai Zsanett
8. osztály:
III. hely: Trombitás Orsolya
Nagyon büszkék vagyunk Rátok!
Március 5-én iskolánk 3. és 4.
osztályos diákjai a szabadkai Gyerekszínház előadásán, az Óz, a nagy varázslón vettek részt.
Március 8-án az intézmény dolgozói és tanulói megünnepelték a nők
napját. A diákok osztályfőnöki órán,
osztályon belül köszöntötték ünnepélyesen társaikat egyéni műsorszámaikkal.
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PANNON RÁDIÓ FELKÉRÉSE
Negyedik szülinapját ünnepli a
Pannon Rádió. A szerkesztőség új tartalmakkal bővíti műsorát. A Pannon
Rádió felkérésére ezentúl, minden
szerdán 14-15 óráig hallhatják Vajdaság-szerte az aktuális sulis híreinket,
versenyeredményeinkről is dicsekedhetünk. Ha tehetik, figyeljenek ránk!
SZOMBATI PÓTLÁSOK
Az Oktatásügyi Minisztérium döntése értelmében a nagy hó miatt elmaradt órákat szombatonként pótoljuk be.
Kemény időszak vár ránk, hiszen 11
munkaszombatunk lesz az iskolaév végéig. Vigasztaljon mindenkit a tavaszi
szünet, amely április 6-tól 16-ig tart…

VAN UTÁNPÓTLÁS!
A szabadkai téli focibajnokság első
helyezését (10
fordulóból állt a
megmérettetés)
a 2000/2001-es
generációban az
Egység csapata nyerte. Nagy
volt az öröm a
gyerekeknél, hiszen a kupa mellé az aranyérem
is járt. Szép volt
fiúk! A győztes csapat tagjai: Fejes
Ádám, Tóth Péter, Trombitás Zalán,
Burján Kristóf, Gadžunović Nikola,
Kőműves Csaba, Paróci Dominik,
Bakanics Bence, Molnár Márk,

Fodor Gábor, Pesevszki Flórián, Kovács Levente, Benkó Ferenc. Edzőjük
Perlić Nikola. A képről hiányzik – épp
biológia versenyen volt – Szilágyi
Dominik.

A ZENEISKOLA HÍREI
2011. december 4-én a lazarevaci
„Czerny Fest” zongoraversenyen a következő eredmények születtek:
Toldi Emese I.díj
Németh Emil I. díj

2012. február 25-én a Fiatal zongoristák 12-ik nagybecskereki versenyén
Csőke Noémi I. díjban részesült
100 ponttal.

2012. március 1-jén megtartott
šabaci nemzetközi zongoraverseny
eredményei:
Csőke Noémi I. díj 97,2 ponttal
Csőke Andrea II. díj 94,6 ponttal

ÓVODAI HÍREK
• helyi közösségünk 150 gyermek pizsamát ajándékozott óvodánknak a budapesti 16. kerület jóvoltából
• a Montel fatelep feltöltötte
homokozóinkat homokkal
• a Rolostar díjmentesen szitákat szerelt fel minden terem ablakára
• idén 115 éves óvodánk
• a JRJ Könyvkiadó és az EU
által könyvcsomagokkal gazdagodott
az óvoda könyvtára
• megnyertük a Pertini Toys
főnyereményét, így 150.000,00 dinár
értékben vásárolhattunk didaktikus

eszközöket
• a kishegyesi Méhész Egyesülettől 35 kg mézet kaptunk
• óvodánk felvette a kapcsolatot a verbászi óvodával - cserelátogatások
• hagyományőrző jelleggel az
újvidéki telepi óvoda magyar anyanyelvű csoportjaival lettünk testvéróvoda - cserelátogatások
• a
Németországban
élő
Spasojević Vera 200 tábla csokoládét
hozott óvodánknak, melyet a Mikulás
osztott szét

• dr. Bíró Isván tartományi képviselő a község 360 óvodását mikulás
csomaggal lepte meg
• hagyományaihoz híven az
Agriromagna biztosította a nagy télapócsomagot óvodásainknak
• közel 1 millió dinár értékű
didaktikus felszerelést és torna eszközöket kapott óvodánk az Oktatás Mindenkinek, a Pertini Toys és az Európai
Únió közös programjának keretében
• támogatást kaptunk még az
önkormányzattól, a helyi közösségtől,
a Kis-Kommunáltól, valamint a szülőktől és más falubéli lakosoktól is

NAGYON SZÉPEN KÖSZÖNÜNK MINDEN SEGÍTSÉGET!!!
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A NŐI FÓRUM HÍREI

Február 11-én a Zendülő Kézművesek Köre Valentin napi alkotóházat szervezett a kishegyesi Tűzoltóotthonban. A hideg idő és a szakadó
hó ellenére, mintegy 40 gyerek gyűlt
össze, és készített különféle - a Valentin naphoz kapcsolódó - kézműves
tárgyakat.
***
A Nők Kishegyesi Fóruma február 25-én immár harmadik alkalommal vendégeskedett a bajsai Prelon.
A hagyományos rendezvényen a

szervezetet Dudás Magdolna,
Tumbász Erika,
Fürsztner Etelka, Kemencei
Irén és Kollár
Ilona képviselte. A csapatok
k u kor ica morzsolásban, pattogatot tk u korica-fűzésben,
fonálgombolyításban és gégetészta-készítő versenyben
mérték össze
erejüket. Ugyanakkor Kemencei
Irénke jóvoltából a többi csapat
is megkóstolhatta a hagyományos kishegyesi tökös pitét.
***
A nők napja alkalmából a
Női Fórum két csoportja, a Kézimunkázók és Kézművesek
Kishegyesi Csoportja és a Zendülő Kézművesek Körének tagjai szerény ajándékkal kedveskedtek a faluban élő kilencven

év feletti nőknek.
***
Március 7-én megtartott közgyűlésen a tagság elfogadta a tavalyi évi
munka és pénzügyi beszámolót, valamint az idei munkaterv javaslatot. A
közgyűlésen megválasztottuk a szervezet két elnökhelyettesét, Fajferity
Erzsébet és Lukács Klára személyében.
***
Március 30-án a Csépe Imre
Könyvtárral karöltve a Kézimunkázók és Kézművesek Kishegyesi Csoportja szakácskönyv-bemutatót szervez a Magyar Szó napilap által kiadott
Vendégváró sós falatok, sültek, pecse-

nyék, édességek című receptgyűjteményből, melyre ezúton is szeretettel
meghívjuk az érdeklődőket.
***
Március 31-én Csupa nyuszi címmel tart húsvéti alkotóházat a Zendülő Kézművesek Köre. Az alkotóházat
a közelgő húsvét jegyében szervezzük. Ez alkalomból vendégül látjuk
az ásotthalmi Unióban a Tanyákért
Egyesület, valamint a községünkben
működő többi női szervezet tagjait.
Erre a programunkra is szeretettel várunk minden érdeklődőt.
Zsidai Erzsébet
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Szomorú hír érkezett hozzánk január 15-én,
amikor

Drága eti,

mer t így hívt un k mindannyian, falun k apraja, nagyja.
Morel Etelka
Eti óvónéni, kolléganő, aki 1964-től sok-sok óvodás gene(1942-2012)
rációt t ürelemmel készített fel a beiskolázásra.
nyugdíjas óvónőnk elhunyt. Január 17-én
Hivatása iránti szeretete, a gyerekek iránti végtelen
búcsúztunk tőle.
t ürelme, megfontolt magatar tása, kiállása tiszteletet parancsolt gyerek nek, szülőnek és kolléganők nek egyaránt.
Szak mai tapasztalatát, módszerességét mindig szívesen megosztotta velün k.
Óvodán kból 1999-ben ment ny ugdíjba. Ak kor, az évköny v ün kbe ezt ír t uk: eti búcsúzója az óvodától, mellette
egy váci idézettel:
„Nem elég útra kelni,
Az úton menni kell...”
És egy fényképpel, mely jókedvéről tanúskodik.
Ilyen jókedvvel, elégedettséggel jött el óvodanapi ünnepségün k re, mely után integetve búcsúzott, mondván,
majd találkozun k. A mai találkozás egy fájdalmas búcsúzás. Büszkék vagy un k óvónénin k re, kolléganőn k re. Emlékét örök re megőrizzük.
Drága eti! Az ég minden csillaga ragyog ja be utadat,
amelyen ma menned kell.
Ny ugodjál békében!

Kishegyes, 2012. 01. 17.
A „pán péter” óvoda mun kaközössége

Vagyon-visszaszármaztatási
Jogsegélyszolgálat
Értesítjük a polgárokat,
hogy március 11-től a községháza
3. számú irodájában - előre egyeztetett
időpontbanfogadja az ügyfeleket Bíró Anikó,
okleveles jogász.
Időpont egyeztetés a következő telefonszámon lehetséges 024/730-003 vagy személyesen a
községháza 10-es számú irodájában.
8
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SZERB NYELVI FELZÁRKÓZTATÓ TANFOLYAM
Jelenlegi világunkban számos
nehézséggel találjuk szembe magunkat, életkörülményeink velejárója a folytonos pesszimizmus. Az élet
különféle területein gyakran meg
sem próbálunk érvényesülni, hiszen
úgy gondoljuk próbálkozásunk már
a kezdetek kezdetén kudarcra ítéltetett. Mindennek a negatív hozzáállásnak számos oka lehet. Külön
oldalakon lehetne elemezgetni ezen
okokat és következményeiket. Jelen
van ez idősnél, de fiatalnál egyaránt.
Különösen a munkanélküliség és
a munkakeresés az, ami az esetek
többségében csalódottságot megalapozó tényező.
A Kishegyesi Ifjúsági Iroda
ezen pesszimista szemléletek ellen
indította el a harcát. Ahol tudunk,
segítünk. Megpróbálunk olyan morális értékeket teremteni, melyekkel
az élet megpróbáltatásai elé bátrabban, felkészültebben állhatnak azok
a fiatalok, akik bekapcsolódtak valamely programunkba.
Jelenleg aktív projektünk
a szerb nyelvi felzárkóztató tanfolyam. Nyilvánvaló, hogy rövid idő
alatt senki sem képes szerbül megtanulni, a megszerzett tudást finomítani kell, folytonosan alkalmazni,
ráadásul mindezt helyesen. Gyakran a fiatalok már rendelkeznek tapasztalatokkal és tudással, de félve
a hibáktól, inkább elbújnak, kommunikációs helyzetekben kerülik a
meglévő szerb nyelvtudásuk használatát. Gyakran a gátlások, valamint
a nyelvtani hibák azok, amelyek eltántorítják őket a beszédtől. Néma
gyereknek pedig az anyja sem érti a
szavát – tartja a mondás, esetünkben
pedig a hallgatag fiatalnak a postán,
a bankban, de olykor a munkaközvetítők által szervezett programokban

sem értik meg szándékait. A különféle felhívásokra a félelmeik miatt
nem jelentkeznek, a gátlások azok,
amelyek sok lehetőségtől megfosztják őket.
A Kishegyesi Ifjúsági Iroda azon fiatalok efféle problémáján
próbál változtatni, akik jelentkeztek a január közepén meghirdetett
felzárkóztató tanfolyamra. Célunk,
hogy a fiatalok bátrabban használják

rül megrendezésre. 2010 után idén
is több mint húsz fiatal élt a lehetőséggel, bizonyítva ezáltal a program
fontosságát.
Tény, hogy munkát nehéz
találni, de aki nem tesz azért, hogy
felkészüljön, hogy bátor kiállása
legyen, a négy fal mögött sosem figyelnek fel rá. A statisztikák pedig
azt mutatják, hogy azok a fiatalok,
akik képzésekre, tanfolyamokra jár-

a megszerzett nyelvtudást, aminek a
segítségével a különféle élethelyzetekben otthonosabban tudnak majd
mozogni. A tanfolyam résztvevői két
csoportban próbálnak tudást szerezni. A Szabadkáról érkező tanáraink
felmérő teszt segítségével kezdő, illetve haladó csoportokat alakítottak
ki. Március végéig a csoportok tagjai törekednek nyelvtudásuk szintjéhez képest előrelépni. Ezt követően,
a program zárásaként újabb felmérésen esnek át, számot adva a megszerzett ismeretekről.
A programot a Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti
Közösségi Titkárság támogatja, és
immáron második alkalommal ke-

nak, ismerkednek és tesznek a közösségért, önmagukat is jelentősen
építik. Az elmúlt két évben számos
olyan fiatalról tudunk beszámolni,
akik különféle képzések és tanfolyamok sikeres elvégzését követően
munkalehetőséghez jutottak. Mindez a saját érdemük, hiszen ők voltak
azok, akik végigjárták a rögös utat,
de mi büszkék vagyunk rájuk és
örülünk, ha segíthettünk.
Kitartást kívánok mindenkinek a nehéz időkben is. Egy dolog
biztos: az optimista hozzáállás még
nem hátráltatott senkit.
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AZ ÓVODÁNÁL KELL KEZDENI

Az óvónők továbbképzése és munkájuk elismerése
a legfontosabb feladatok egyike
A külhoni óvodai rendszerről szervezett tanácskozást a Nemzetpolitikai
Államtitkárság, a Bethlen
Gábor Alapkezelő Zrt. és a
Nemzetpolitikai Kutatóintézet. Mint ismeretes, a magyar
kormány a nemzetpolitikai
stratégiában a „gyarapodó
közösségek” célkitűzésének
elérése érdekében minden
évben más-más oktatási ciklusra összpontosít. Az említett konferencián, amelyen
az óvodahálózatot térképezték fel, Vajdaságot dr. Szőke
Anna, a Vajdasági Magyar
Óvodapedagógusok Egyesületének elnöke képviselte,
akit ezúttal a tanácskozásról
és a várható lépésekről kérdeztük.
Melyek voltak a tanácskozás legfontosabb megállapításai?
– Néhány, a Kárpát-medence magyarlakta régióinak mindegyikére
jellemző folyamatot kellett kiemelni,
amely közvetlen hatással van az óvodáinkra is. Nálunk ilyen tekintetben
döntő fontosságú a népességcsökkenés, a születések számának csökkenése, az elvándorlás és a beolvadás.
Országonként más-más kérdésben
csúcsosodnak a gondok. Gyakori
eset például Felvidéken és Kárpátalján, sőt Romániában és nálunk is
előfordul, hogy nem tudjuk meghatározni, melyik a magyar tagozat.
A létszám feltöltése miatt ugyanis a
magyar tagozatokra ukrán, szlovák,
román vagy esetünkben szerb gyerekeket is beíratnak, mondván, nem

Hogyan lehet ezeken a
dolgokon segíteni?

baj, ha a gyerek megtanul magyarul.
A végeredmény azonban egészen
más, mert így az óvónőnek is sokat
kell beszélnie a többség nyelvén,
és a gyerekek egymás közt is inkább azon a nyelven beszélgetnek.
Ukrajnában az is előfordul, hogy a
magyar tagozatokra roma gyerekeket vesznek fel, a magyar gyerekek
pedig kénytelenek ukrán tagozatra
iratkozni. Ott úgy tekintenek az eszközbeszerzésre, hogy az kizárólag a
magyar állam ügye. Felvidéken az a
probléma, hogy a szülők még az óvoda esetében sem a magyar tagozatot
választják. Ausztriában nem kapnak
semmilyen állami támogatást, ezért
a hagyományápoló vasárnapi iskolák önellátóak.
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– Ami a magyar tagozatra való beiratkozást illeti, akkor fogja a szülő oda
járatni a gyermekét, ha ott
minőségi oktatásban részesül. Fontos a felszerelés
és az épület állapota is, de
a lényeg mégis a tartalom,
és azt meg lehet támogatni jó magyar nyelvű kiadványokkal. Szükség van a
szülők megszólítására is,
be kell vonni őket a közös
programokba, de nemcsak
a játszóházakba meg a
kézműves foglalkozásokba, hanem az autentikus
hagyományokon alapuló
identitáserősítő
programokba is. Az óvónők motiválása érdekében el kellene
ismerni a munkájukat: egy
pénzzel járó díjjal kellene őket jutalmazni. Ezen kívül természetesen
nagyobb figyelmet kell szentelni a
vegyes csoportok kérdésének, s elsősorban annak, hogy ne szoruljon
háttérbe bennük a magyar nyelv.
Várhatók-e a stratégiával kapcsolatos pályázatok?
– Mivel minden környezetben
másra kell helyezni a hangsúlyt, úgy
döntöttünk, hogy legyenek inkább
meghívásos pályázatok. Én egy komoly, egyhetes továbbképzést kértem, amelyen legalább 60–70 óvónő
venne részt, és a legkiválóbb magyar
szakemberekkel tudnánk feldolgozni a témaköröket, amelyeket mi
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magunk választanánk ki. Meggyőződésem egyébként, hogy mindenütt kellene egy olyan erős szakmai
szervezet, mint amilyen a miénk,
mert bebizonyosodott, hogy kulcsszerepet tud vállalni az átgondol továbbképzés kialakításában. Másutt
is van szervezetük az óvónőknek,
de az rendszerint közös szervezete
minden pedagógusnak, és az óvónők
nemigen tudják érvényre juttatni az
érdekeiket bennük. Mi a továbbképzést már olyan szinten tudjuk művelni, hogy az óvónőink fel tudnak
dolgozni egy-egy témakört a továbbképzésre, csak az a baj, hogy ezt nem
tudjuk honorálni, pedig többletmunkát jelent. Szervezetünkben ilyen tanulmányokat és kutatásokat végzett
Híres Laura, Tumbász L. Korné-

lia, Kopasz Ildikó, Becskei Ibolya,
Bukovics Mária, Bata Magdolna és
Petrović Eszter. Nemcsak az anyagi
vetületével van gond a dolognak, hanem az is probléma, hogy publikálni
sem igen tudjuk ezeknek a kutatásoknak az eredményeit. Ez sokat segítene, de hihetetlenül pénzigényes
lenne, ezért bele sem merünk vágni.
Azért lenne erre szükség, mert ezek
a publikációk akár kézikönyvként is
megmaradhatnának az óvónők következő nemzedéke számára.
A továbbképzésen lesz a hangsúly?

egyáltalán nincs továbbképzési program. Persze ez nem jelenti azt, hogy
nem képezik magukat az óvónők.
Romániában például ötévente kötelesek elkészíteni egy szemináriumi
munkát egy meghatározott témakörrel kapcsolatban, és el is készítik,
mert ettől függ az állásuk és a szakmai előmenetelük. Nálunk, a szervezetünkben, azért kell erőteljesebben
foglalkoznunk ezzel, mert itt ilyen
kötelezettség nincsen, vagyis időnként meg kell hallgatni egy-egy előadást, de mindössze ennyiből áll a
továbbképzés.

– Elsősorban azon, bár a felszereltség sem a legjobb. Azért fontos
ez, mert vannak olyan térségek, ahol

Papp Imre

INDULNAK A HELYI VÁLASZTÁSOKON
A község kisrészvényeseinek összejövetele Kishegyesen

Kétszer annyi kisrészvényes gyűlt össze a kishegyesi
képviselő-testületben, mint amennyi beférhetett volna a
nagy tanácsterembe, ezért sokan a folyosóról hallgatták a felszólalásokat, már amit hallhattak belőle. Szinte mindegyik
kishegyesi, szikicsi és bácsfeketehegyi vállalat kisrészvényese vagy részvény nélkül maradt munkása ott szorongott,
hogy halljon valamit a részvények sorsáról vagy az egykori
munkások valamilyen kárpótlásáról.
Az összejövetel kezdetén Fehér András szervező üdvözölte a nagyszámú egybegyűltet és az ülés vendégét, Aleksandar
Dujovićot, a parlament panaszügyi bizottságának elnökét. A
bizottsági elnök beszámolt róla, hogy a kisrészvényesek tavaly keresték fel panaszaikkal a rosszul elvégzett privatizációval kapcsolatban, s bár akkor még alig lehetett beszélni erről
a problémáról, mára már elérték, hogy a szervezett bűnözéssel foglalkozó ügyészség vizsgálja az eseteket. A kishegyesi
esetekkel kapcsolatban elmondta, hogy a szikicsi birtok volt
dolgozóinak részesülniük kell a terven felüli eladási árból.
Bácsfeketehegyen és Kishegyesen azért kell kivizsgálni a
birtokok privatizációját, mert a szerbiai törvények értelmében külföldi nem vásárolhat földterületeket, csak gazdálkodhat rajtuk, a föld pedig többnyire szövetkezeti. Az ügyek,
persze, lassan oldódnak meg a bürokratikus eljárások miatt,

de jórészt a korrupció miatt is. Elmondta azt is, hogy értesülései szerint az újgazdagok és hatalmasságok gyors tempóban
kezdik vagyonukat átruházni leghűségesebb megbízottaikra,
hogy az esetleges perek után ne legyen mit elkobozni tőlük.
Mint mondta, egyes számítások szerint mintegy 25 ezer hektár földet kellene visszaadni Vajdaságban a szövetkezeteknek. A községek sokat segíthettek volna, hogy ezek a dolgok
ne így történjenek, ezért, a következő választásokon jól meg
kell gondolni, kire adják le a szavazataikat.
Panto Ćeklić a bácsfeketehegyi birtok volt dolgozója elmondta, hogy az ügyészségnél van a kishegyesi és a
bácsfeketehegyi birtok ügye is, és a kisrészvényesek megalakították a Jadran földműves-szövetkezetet, hogy annak
segítségével próbálják visszaszerezni a szövetkezeti vagyont.
Mint mondta, megpróbálnak megoldást találni a Građa-Mont
és a Krivaja vállalatok kérdésére is. Hangsúlyozta, hogy a
jelenlegi községi vezetést le kell váltani, mert velük a kisrészvényesek nem tudják megvalósítani céljaikat.
Az ülés végén Fehér András bejelentette, hogy a fent elhangzottak értelmében a szervezet úgy döntött, hogy önálló
listán indul, de csak a helyhatósági választásokon.
Közölte azt is, hogy március 3-án 10 órakor autóbuszt indítottak
a kisrészvényesek újvidéki konvenciójára.
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JELFOLYAMBAN
Ha a Jelfolyam on-line művészeti
folyóiratot egy mondatban kellene leírni, akkor azt mondanám, hogy fiatal
művészek alkotási felületet kerestek,
és az interneten találták meg azt.
Hang, kép, film és írás van itt jelen
egy egészen újszerű tálalásban. Talán az sem meglepő, hogy az egyik
szerkesztő-szerző
kishegyesi.
Racka, vagyis ifj. Rácz József először csak írásokat tett közzé, de
ma már bátrabban viszonyul a különböző műfajokhoz. Rackával a
folyóiratról beszélgettünk, annak
apropóján, hogy tavaly megkapták
a Kilátó-díjat. Először magáról a
Jelfolyamról kérdeztem.
- A folyóiratunk lényege, hogy
az interneten jelenik meg, nem
nyomtatásban, mint pl. a Szó-Beszéd.
Művészeti alkotásokat közlünk, teljesen kísérleti jelleggel. Az internetes
formát is kísérletnek fogjuk fel, egy
sajátos formát ad neki, hogy weben,
nem pedig lapon nyomtatva közöljük.
A folyóirat 3 és fél éve létezik, és egy
régebbi célja az volt, hogy olyan fiatalok publikáljanak, akik nem kapnak
teret az alkotásaiknak, véleményüknek. A lényeg, a szabad közlési tér
volt. Négyen vagyunk, akik úgymond

szerkesztjük, de a szerkesztés inkább
csak egy plusz, önkéntes feladat, a
szerkesztők egyben szerzők is.

Ez a 3 és fél év alatt miben változott a folyóirat?
- 2011-ig oda jutottunk, hogy kialakult egy csapat, van egy úgymond
profilunk, és komolyabban vesszük
ezt a netes formát. Egy olyan specifikumot adunk hozzá a publikált alkotásokhoz, ami nyomtatásban nem valósulhatna meg. Ez a folyóirat mozgóképet és hangot is közöl, amiben eltér
a nyomtatott sajtótól.

Te milyen alkotásokat közölsz a
Jelfolyamban?
- Először azokat a szövegeket, amik a fiókban voltak, utána
a csapat befogadott, szerzőből
szerkesztő lettem, és igazából ez
ösztönzött, hogy újabb dolgokkal kísérletezzek. Főleg prózát és
értekező próza-szerűséget írtam,
pl. képeket elemeztem, most
leginkább verseket írok, de időközben nekem is jelent meg mozgó- illetve állókép alkotásom,
sőt, zenei produkcióban is részt
vettem. Az egész csapat műhelymunka-szerűen működik, de van
több külső szerzőnk is, akik egyegy alkotással szerepelnek.
Előadtok performance-okat is.
- Ez a folyóiratnak egy speciális oldala, ami annyira nem látszik
az interneten. Egyszer majd látszani
fog, mert van egy archívumunk, amit
majd fel fogunk tölteni a weboldalra.
Ezt fontosnak tartjuk, de nem elsődlegesnek.
Tavaly a Jelfolyam kapta meg a
Kilátó-díjat. Mit jelent ez számotokra?
- Kontra Ferenc a díjátadáson úgy
fogalmazott, hogy ez egy ösztönző
díj. Mindenféleképpen azt jelenti,
hogy elismertek bennünket, de inkább úgy fogalmaznék, hogy hasznos
számunkra. A média beszámolt róla,
amint most a Szó-Beszéd is, kaptunk
egy kritikai visszhangot, és talán tíz
emberrel több megnéz ezentúl bennünket.
Janez
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AMIKOR A SZEGÉNYEKET LOPJÁK
Kishegyesen is megszaporodtak a betörések és a lopások
A télen Kishegyesen elsősorban
olyan házakba törtek be, ahol a
tulajdonos külföldön él, vagy ritkán
jár haza, de betörtek olyan házakba
is, ahol idős, egyedül élő emberek
laknak.
Nem kell túl nagy kriminalisztikai
tudás annak megállapítására, hogy
nyáron a határban vagyunk tanúi
a bosszantó lopásoknak, télen
pedig betörések történnek, vagyis
a tolvajok terepe a faluba tevődik
át. Azért kellett ezt előrebocsátani,
mert ezek szerint fel is lehetne erre
készülnie az ügyben ezidáig egyedül
illetékes állami szervnek.
Novemberben a vasútállomás
kivilágítását is ellopták, negyvenezer
dinár kár keletkezett. Csóré Róbert
polgármester arról tájékoztat, hogy
a tettes kézre került, a lámpákon
azonban már túladott. A per most
kezdődött a bíróságon.
– Minden héten megkapom
a rendőrségi jelentést szigorúan
bizalmas jelzéssel. A fent említett
eseten kívül, ha jól tudom még
egy esetben került meg a tettes.
Természetesen
nagyon
nincs
rendjén, hogy a törvények egyfajta
limitet szabnak lopások esetében,
aminek az a következménye, hogy
az elkövető megússza mindenfajta
büntetés nélkül. A VMSZ képviselői
csoportja ezért törvénymódosítást fog
benyújtani, egyrészt, hogy csökkenjen
a 15 ezer dináros limit, másrészt,
hogy a kártétel kumulálódjon, vagyis,
ha cenzus alatt van az ellopott holmi,
annak értékét össze lehessen adni a más
esetekben ellopott dolgok értékével, és
eljárást lehessen indítani a tettes ellen
– mondja a polgármester.
Kovács Istvánhoz nem először
törtek be. Három éve egy húsvétra
tartogatott sonkát loptak el tőle.
Ezúttal, február 19-re virradóra

törtek be hozzá, tíz hízócsirkét és
szerszámokat vittek el.
– Az volt a vesztem, hogy
sokáig néztem a tévét, és valamikor
éjféltájban aludtam el. Sajnos, nem
ébredtem fel a kutyák ugatására sem,
pedig a szomszédok mondták, hogy

ők hallották a kutyáimat ugatni. Egész
éjjel esett a hó, de azt meg lehetett
állapítani, hogy a kerten keresztül
jutottak be az udvarba, a kertbe meg
a befagyott Krivaján át jöttek. A
nyomokból ítélve a Karadžić utca
végén ereszkedtek a jégre, és ott is
mentek vissza. Aznap éjjel jó néhány
helyre betörtek, vittek, ami a kezük
ügyébe került. A másik utcából hat
bála hereszénát loptak el, de betörtek
a Deák utcában is két helyre. Az egyik
helyről szintén szerszámokat vittek el.
A Vasút utcában is volt betörés. A Fehér
Ferenc utcai házamba is betörtek egy
alkalommal. Még a rozsdás szögeket
is elvitték. Nem szeretnék mindent a
rendőrségre hárítani, de néhány éve,
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amikor górézás után este megittam egy
pálinkát, és biciklin jöttem hazafelé,
engem bizony elkaptak. Hogy nem
lehet elkapni a tolvajokat? Őket nem
lehetne meglesni, mint a bicikliseket?
– kérdezi Kovács István, és igazat kell
hogy adjak neki. Egy időben szinte
menetrendszerűen betörtek a Fő utca
és a Vasút utca kereszteződésében
levő újságosbódéba. Többször,
egymásután kétszer is, bolondot
csináltak a rendőrségből. Ez lett a
vesztük, az egyik betörést követő
harmadik vagy negyedik napon
úgy gondolták, megint betörnek.
Csak most már várták őket!
Nemcsak az a jellemző ezekre
a lopásokra, hogy a faluban
történnek, hanem az is, hogy lakó
nélküli házakról van szó, vagy
olyan házakról, ahol idős, gyakran
magatehetetlen emberek élnek,
akiktől nem kell tartani, még akkor
sem, ha netán rajtakapják a tolvajt.
És visznek mindent, ami a kezük
ügyébe kerül, elviszik a szegények
utolsó falat szalonnáját is.
Mindenki tudja, hogy a helyzet
egyik kiváltója az a törvényes
rendelkezés, hogy 15 ezer dinár alatti
kár esetén csak a sértett indíthat
magánpert, a sértett meg tudja, hogy
egy magánper a legjobb esetben is
50–60 ezer dinárba kerül, az ügyvédi
szolgáltatást nem is számítva (ezt
természetesen a sértettnek kell
fizetnie), és a megtérülésre aligha
számíthat. Így a tolvaj, ha ki is derül,
hogy kiről van szó, megússza minden
esetben, sőt még a belügyminiszter is
elnézést kér tőle, ha a rendőrség netán
erőteljesebben lép fel elfogásakor. A
szerencsétlen polgároktól talán nem
kellene elnézést kérnie valakinek,
amiért az állam képtelen megvédeni a
vagyonukat?
Papp Imre
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MŰVÉSZ SIKEREK
A két évvel ezelőtti, belgrádi
köztársasági versenyen, Dudás Virág Ervin hegedűjátékával kiérdemelte a Laureatot. Ami nem csak
azt jelentette, hogy első díjas lett,
hanem azt is, hogy az első díjasok
közt is ő bizonyult a legjobbnak.
Ervin a versenyen való részvételre
csak minden második évben jogosult. Márciuban újra alkalma nyílik
bizonyítani. Lássuk hát, hogy a fiatal tehetség mivel készül, és hogyan
éli meg a versenyre való felkészülést.
A versenyen mit hallhatnak majd
tőled, és ki segít a felkészülésben?
- A verseny két fordulóból áll.
Az első fordulóban a kötelező etűdöt
és Bartók Bélától a Román táncokat
adom elő. Ha sikerül továbbjutnom a
második fordulóba, amiben nagyon
bízom, akkor pedig Lalo Spanyol
szimfóniájának első tételét, valamint Kreisler Kínai tamburinját játszanám el. A felkészülésben pedig
Zima Csaba középiskolai tanárom
segít.
Egy ilyen versenyre való fel-

készülés komoly munka. Te mikor
kezdted és mennyit szoktál gyakorolni?
- A felkészülést korán elkezdtük.
A verseny most, márciusban lesz, de
mi már a múlt év júniusában elkezdtük a felkészülést. Egyedül a kötele-
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ző etűdre jut kevesebb időnk, mivel,
azt a szervezők csak később ismertetik velünk. A tanárom mindig azt
mondja, hogy meg kell próbálnom
kihozni az adott műből a legjobbat
szeptemberig, az iskolakezdésig,
mert nyáron több idő jut a gyakorlásra. Az iskola kezdetével kevesebb
a szabadidiőm, tanulni kell, és a kötelező programok is megszaporodnak. Persze nagyon sok olyan dolog
volt, ami nem ment elsőre, sőt, de
ekkor mindig a segítségemre siet
Csaba tanár úr, és megpróbál a lehető legjobb tanácsokkal ellátni. Januárban, Újvidéken volt egy 4 napos
mesterképzés, amit Kristina Suklar
hegedűművésznő tartott. Ez a képzés igen tartalmas volt, sok új és
izgalmas dolgot tanultam. Minden
nap gyakorolok, az óraszám azonban elég változó, mert tanulnom is
kell. A tanárom szerint nem az a
lényeg, hogy mennyit gyakorolsz,
hanem, hogy okosan tedd azt. Tehát,
igazán oda kell koncentrálni, és figyelmesen gyakorolni az adott művet. Én is ezt próbálom alkalmazni.
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Az alapfokú zeneiskolában elég keveset gyakoroltam, és igazából csak
most jöttem rá, hogy ez egy elég komoly munka.
Fellépések alkalmával vagy a
versenyekkor nincs lámpalázad?
Vagy van már valami bevált módszer ez ellen?
- Sokszor van lámpalázam nekem is a versenyek előtt. Ennek legyőzésére vannak a nyílt órák és a
koncertek. A nyílt órákra bárki bejöhet, így akkor is van alkalmunk
közönség előtt játszani. Ezek a szereplések fontosak, mivel a versenyre
így már kisebb lámpalázzal érkezünk.
Van olyan zenész, akire felnézel,
vagy példaképednek tartod?
- Elsősorban a tanáraimat tartom példaképnek, közvetlenül tőlük
tanulok, ők a legnagyobb mestereim. De ha kizárólag egy valakit
kell mondanom, akkor az Itzhak
Perlman, izraeli hegedűművész. A
komoly zenén kívül jazzt és klezmer

zenét is előszeretettel játszik. A
klezmer főleg a cigány, zsidó és balkáni népek zenéjében található meg.
Szóval, ilyen népi zeneféleség. Érdekesnek és izgalmasnak találom a
munkáit.
A hegedűn kívül próbálkoztál
már más hangszeren is játszani?
- Valójában csak hegedűn tudok
játszani, azonban az iskolában most
kezdtük a zongora órakat. Ha minden jól megy, akkor idővel azt is el
tudom majd sajátítani. Egy időben
próbálkoztam gitárral, talán csak
a barátaim miatt, meg igazság szerint kicsit vonzott a tévében látott
rocksztár világ is. Persze, ezt autodidakta módon próbálgattam, de mire
oda jutottam, hogy egy egész dalt le
tudtam volna játszani, megint csak
oda lyukadtam ki, hogy a hegedű
sokkal érdekesebb. Azért néha még
előveszem a gitárom, és megpróbálok pár dallamot lejátszani.
Ha már a rocksztár világnál tartunk, foglalkoztál már a klasszikus
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zenén kívül más
műfajjal is?
- Nagy választásom nincs
a klasszikán kívül,
de
azért
probálkozom modernebb dolgokkal. Az egyik barátommal szoktunk
k isérletezget ni
különböző zenei
műfajokkal. Az ő
ötlete volt például,
hogy próbálkozzunk meg a metállal, ami hegedűn
elég szokatlanul
szól. Próbálkozgatunk improvizálgatással is, és ha
esetleg összejön
valami jó kis fülbemászó dallam,
akkor azt kottára vetjük. Sajnos elég
ritkán van erre időnk.
Nem gondolkodtatok azon, hogy
együttest alapítatok?
- Dehogynem, csak nincs még
meg a teljes létszám. Az előbb említett barátom lenne a basszusgitáros,
egy másik barátom pedig szintetizátoron játszana, jómagam lennék
ugye a hegedűs, viszont még egy
dobos hiányzik a bandából. Eredetileg arra gondoltunk, hogy játszhatnék elektromos hegedűn, hogy ne
legyen az a klasszikus megszokott
dolog. Szeretnénk valami újjal próbálkozni. De, hogy mi lesz belőle, az
a jövő titka.
Remélem, a következő számban
már a versenyen elért sikeres eredményről számolhatunk be, és még
sokat hallhatunk az ifjú művészről.
bb
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HELYREIGAZÍTÁS – NYILVÁNOS BOCSÁNATKÉRÉS
A Szó-Beszéd idei első számában
sajnálatos tévedések miatt több embert is megsértettünk. Megsértettük
azokat, akik nem azzal házasodtak,
akiknek a neve szerepel a felsorolásban. Megsértettük azokat, akik elhunyt hozzátartozójukat gyászolják,
és az elhunyt neve nem szerepel a
felsorolásban. Megsértettük azokat,

akik házasságot kötöttek, mégsem
szerepelnek a felsorolásban. Megsértettük azokat, akik a cikk szerint
házassági évfordulót ünnepelnek, és
már régesrég elváltak. Megsértettük
azokat, akiknek nem is úgy hívják a
gyereküket, ahogy szerepel a felsorolásban. Aki dolgozik, az téved is, tartja a mondás. Senkit nem szerettünk

volna megbántani. Főszerkesztőként
azok nevében kérek elnézést, akik a
hibákat elkövették. A szerkesztőségi
tagok megbeszélése alapján újra közöljük az adatokat.
Még egyszer elnézést kérünk!
Molnár Márta

Anyakönyvi hírek
Vidéken-külföldön
Molnár József és Krekity Olga		
Takács Ferenc és Tóth Rózsa		
Homogyi Arnold és Nagy Anasztázia
Varga Dénes és Ország Beáta		
Tóth Róbert és Janó Krisztina		
Ferenczi Tamás és Tóth Annamária
Sisák Zoltán és Kiss Márta		
Varenica Mario és Bede Gabriella
Barna Róbert és Molnár Annamária
Dudás György és Rápóti Etelka		
Szőke Ervin és Nádasi Alexandra

Szabadka
Bajsa
Topolya
Temerin
Szabadka
Szeged
Topolya
Verbász
Topolya
Topolya
Budapest

Házasságok 2011-ben
		
Németh Attila és Kiss Mónika
Hatala Attila és Major Magdolna
Gephagnon Claude és Molnár Gabriella
Papp Krisztián és Becskei Mónika
Holló Andor és Papajcsik Laura
Sarap Mile és Filipović Marica
Papp Csongor és Csernik Tünde
Ruzman Rudolf és Ruzman Magdolna
Laluja Attila és Kurin Beáta
Jócsák Attila és Vörös Valentina
Kovács Ferenc és Vida Renáta
Boka Krisztián és Zelenka Karolina
Brezovszki Lajos és Pejović Franciska
Kukač Ardent és Plavci Suhrete
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
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Anyakönyvi hírek
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
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
Faragó József és Csőr Éva
Berkes Tibor és Csabai Olga
Toldi Imre és Csordás Kornélia

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

94
93
93
92
92
92
92
92
92
92
92
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
90
90
90

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

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

86
86
86
86
85
85
85
85
85
85
85
85
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Anyakönyvi hírek
Születések
Kisfiúk

Kislányok

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

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

Külföldön és vidéken születtek:

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

Budapest
Lovćenac
Szeged
Bajsa
Budapest
Németország
Topolya
USA
Budapest
Szeged
Szabadka
Topolya
Bácsfeketehegy
Bácsfeketehegy
Szlovénia
Argentína
Verbász
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Anyakönyvi hírek

Elhalálozott nők:

Elhalálozott férfiak
Acsai István
Ács Ferenc
Barta Péter
Boškov Vojislav
Cékus Imre
Döme István
Döme Károly
Faragó Ferenc
Firány Gábor
Galgóczi Sándor
Hajdu Károly
Horváth Ferenc
Horváth József
Jovanović Slavko
Kacsicska István
Káplár Péter
Kelecsényi Mihály
Klinkó József
Kormos Dániel
Kota Imre
Lakatos Károly
László Imre
Papp Károly
Paróci Róbert

84
58
55
67
70
82
73
59
91
75
60
97
80
72
49
72
65
65
88
66
53
73
66
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

Vidéken és külföldön elhunytak
Mihič Petar 		
80
Szűgyi József		
62
Kurnyák István		
82
Gálik Skallák Rózsa
68
Körmőci Ottó		
87
Csábrádi Margit		
92
Dósa Béla		
88
Barta Kormos Gizella 83
id. Orosz Lajos		
69
Csőke Pál			
Tóth Antal		
77
Marecskó Papp Ilona 88
Szőke Alajos		
84
Brasnyó István		
86
Begić Božidar		
84

Szabadka
Bácsfeketehegy
Ausztrália
Hódmezővásárhely
Horgos
Topolya
Bajsa
Szabadka
Bácsfeketehegy
Bácsfeketehegy
Topolya
Bácsfeketehegy
Szabadka
Szabadka
Bácspetrőc

Bacsó Rózsa
Barna (Juhász) Etelka
Baumgarten Milinka
Berta (Berkec) Viktória
Bistrović (Gašparić) Slava
Boškov Lenka
Csordás (Pál) Ilona
Dudás (Lengyel) Gizella
Dudás (Szőke) Jusztina
Fejfár (Dudás) Julianna
Győri (Csernik) Ilona
Kátai (Ajándi) Mária
Kerekes (Németh) Julianna
Kiss (Csőr) Terézia
Kormos Margit
Kormos (Pecze) Valéria
Kósa (Németh) Margit
Kratok (Major) Aranka
Kurnyák (Hrusovszki) Matild
Majher (Kollár) Ilona
Magó (Jung) Erika
Mendler (Hajdu) Mária
Mikustyák Rózsa
Moldvai (Szlivka) Magdolna
Novák Katalin
Pataki (Virág) Matild
Petri (Krizsák) Gizella
Sándor (Kalapáti) Viktória
Sipos (Kovács) Katalin
Sisztov (Sági) Erzsébet
Skallák (Blahó) Márta
Süveges (Magó) Erzsébet
Szőke (Mackó) Aranka
Szőke (Hajdu) Veronika
Szöllősi (Benkó) Julianna
Sztancsik Kisdadara Rózsa
Tolmácsi (Turuc) Margit
Tóth Rózsa
Vásárhelyi (Utasi) Mária
Virág (Nagy) Margit

Összeállította: Kocsis Miklós és a Szó-Beszéd szerkesztősége. Az esetleges hibákért elnézést kérünk.
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76
68
74
89
78
85
87
78
76
90
72
72
72
71
82
67
77
69
81
67
67
84
77
87
83
89
69
87
76
91
59
77
91
92
83
76
75
78
60
92
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JÁTÉK ÉS ALKOTÁS

Befejeződött az AROMI határon átívelő projektuma – Társadalmi problémákról a
művészetek segítségével

2010 szeptemberében indult útjára az AROMI – Kishegyes Község
Fejlesztési Társulásának és a szentesi
Szivárvány Művészeti Iskoláért Alapítvány közös projektuma. Ennek keretén
belül 10 műhelymunkára került sor, ötre
Kishegyesen és ötre
Szentesen, amelyeken
több mint 150 fiatal
vett részt.
A
műhelymunkákon alkotott képekből és fényképekből készült tárlatot,
egy performance és
egy
filmbemutató
kísértében,
február
25-én mutatták be a
kishegyesi Ady Endre
Kísérleti Általános Iskolában. Ez az
esemény egyben a program lezárását
is jelentette, de a projektumnak lesz
folytatása – tudtuk meg Radulović
Gordanától, a projektum
kishegyesi menedzserétől, aki arról is beszámolt,
hogy a különböző műhelymunkák kényes társadalmi
problémákat dolgoztak fel
a művészetek segítségével.
– A műhelymunkákon
öt művészeti ágazatban,
tíz alkalommal, 5 szociális-társadalmi témát dolgoztunk fel, összekötve
a művészetet az érintett
társadalmi problémákkal.
Színészettel a rasszizmus,
zenével az emberkereskedelem, képzőművészettel a családon
belüli erőszak, mozgásművészettel a
mozgáskorlátozottság, film- és fotóművészettel pedig a függőségi beteg-

ségek témáját dolgoztuk fel. Minden
műhelymunkának volt egy vendég
mediátora, aki átélte az adott társadalmi problémát, mellette pedig vol-

tak művészek, akik a foglalkozásokat
vezették. A művészeti részt Zoran
Tairović, az újvidéki Interkulturális
Színház igazgatója vezette – mond-

ta el Radulović, majd azt is elárulta,
hogy projektumnak az interkulturális
párbeszéd fejlesztése volt a fő célja.
A műhelymunkákon a LIM (Law of
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Intercultural Mode – interkulturális
megformálás törvénye) alapján dolgoztak, az ott született alkotások pedig egy új projektum részét képezik.
– A projektum folytatására
is nyertünk eszközöket, szintén az IPA alaptól. A kép- és
fényképkiállítást, valamint a
műhelymunkákon készült dokumentumfilmet négy magyarországi és négy vajdasági városba fogjuk bemutatni. Emellett
szakmai konferenciákat fogunk
tartani, ahol bemutatjuk a LIM
módszert, amiről egy könyvet is
ki fogunk adni. A módszernek
az a lényege, hogy a műhelymunkák résztvevői adják meg a
válaszokat az egyes kérdésekre,
és a művészeteket használják a
kifejezés módjaként. A műhelymunkákon játszottunk, és egyszer
csak azt vettük észre, hogy a gyerekek nagyot alkotnak. A tanulásnak ez
a módja kreativitást vált ki belőlük –
mondta el a menedzser. A
LIM módszerre idehaza
és külföldön is egyaránt
felfigyeltek, épp ezért a
módszer oktatása is szerepel Radulovićék tervei között. Művészeket, pedagógusokat fognak betanítani
erre a módszerre, akik
majd ez alapján foglalkoznak gyerekekkel.
A projektumhoz fűződő külön érdekesség, hogy
Zoran Tairović filmet készített a műhelymunkákról, ami a Cannes-i Filmfesztivál katalógusában fogja képviselni Szerbiát.
L.J.
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ELEKTRONIKUS ZENEI LEMEZEK LONDONBÓL,
CHICAGOBÓL ÉS FRANKFURTBÓL
A kishegyesi Talpai Lóránt - San Laurentino

A kishegyesi születésű Talpai Lóránt elektronikus
zenészként vált ismertté világszerte San Laurentino néven. Többek között zenéit napjainkban Japántól, Kanadán át Dél-Amerikáig hallgatják és játszák. Két esztendővel ezelőtt jelent meg első 12” vinyl lemeze a londoni
Electric Minds kiadónál Love Potion címmel. (http://
www.discogs.com/San-Laurentino-Love-Potion-EP/
master/254705). Ezt követően pedig napjaink legtekintélyesebb chicago house kiadójánál, a Chicago-i székhelyű Mathematics Recordings-nál jelent meg Traces
című albuma. (http://www.discogs.com/San-LaurentinoTraces-EP/release/2926436). Az idei esztendő is egy
újabb San Laurentino lemezzel indult, pontosabban a
napokban jelent meg a világhírű Live At Robert Johnson
kiadónál Frankfurtban a Forbidden Fruit című lemeze. A lemez a kiadó hivatalos oldalán megtekinthető:
http://liveatrobertjohnson.com/catalog/Forbidden%20
Fruit. Emellett pedig Japántól az Egyesült Államokig
beszerezhető a vezető lemezboltokban és internetes
webárúházakban. A Forbidden Fruit lemez zenéinek
stílusát a deep house kategóriába lehet sorolni, továbbá
a modern elektronikus zenei hangzás ötvözetét jeleníti
meg synth-pop és space disco elemekkel. Megtalálható
rajta a Baleári-szigetek dallamvilága kozmikus és kellemes szintetizátor melódiákkal fűszerezve. A lemez kiadója a Live At Robert Johnson (http://www.facebook.
com/liveatrobertjohnson) nemcsak ismert lemezkiadó,
hanem Németország egyik legközkedveltebb deep house
klubja, valamint egy szép lemezbolt Frankfurt belvárosában. A klubban hétről-hétre olyan zenészek lépnek fel,
mint Roman Flüegel, Dixon, Ata, Lawrence, Move D,
Tiefschwarz, Gerd Janson, Nina Kraviz, Levon Vincent,
Prins Thomas, Richie Hawtin, Ricardo Villalobos, Isolée
és számtalan jelentős zenész a világ minden pontjáról.
Talpai Lóránt új lemeze a legjelentősebb
elektronikus magazinok zenei szerkesztőinek is elnyerte a tetszését, olyanokénak mint a Groove Magazine és
a De:bug. Ezáltal a berlini Groove Magazine kiadvány
(http://www.groove.de/magazin/archiv/groove-135/) legújabb válogatás CD-jére felkerült az új San Laurentino
lemezről a Somewhere Under The Stars című zeneszám.

(http://www.groove.de/magazin/archiv/cd/groovecd-44/). Jelentős zenei siker ez, hiszen a térségből még
soha nem került fel zenész az évek óta megjelenő válogatásokra.
Akik a továbbiakban követni szeretnék San
Laurentino modern elektronikus zenei pályafutását,
azok a következő oldalakra látogatva meghallgathatják
a zenéket, album borítókat, híreket és információkat tekinthetnek meg: http://soundcloud.com/san-laurentino,
http://www.myspace.com/sanlaurentino,
http://www.
facebook.com/pages/San-Laurentino/196618303717254,
Az alábbi komoly lemezboltokban pedig megvásárolhatóak a bakelitlemezek:
h t t p : / / w w w. j u n o . c o . u k / a r t i s t s / S a n % 2 0
LAURENTINO/?show_out_of_stock=1,
h t t p: // w w w. p h o n i c a r e c o r d s . c o m / p r o d u c t /
view/65450,
http://hardwax.com/64133/,
h t t p : // w w w. b e a t p o r t . c o m /a r t i s t /s a n laurentino/142711
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Forrás: VajdaságMA
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TÚL VAGYUNK A NÉZETELTÉRÉSEKEN

Mindenben együttműködik a két vajdasági magyar cserkészszervezet

Tavaly következett be a szakadás az addig egységes vajdasági magyar cserkészszervezetben: az egyesületek, szervezetek újraregisztrációs folyamatában ugyanis végül két
szervezet alakult, az Észak-bácskai Magyar Cserkészegyesület, amely a szabadkai, topolyai, kishegyesi, zombori,
nemesmileticsi, csantavéri, palicsi és ludasi szervezeteket
tömöríti és a Vajdasági Magyar Cserkészszövetség, amelynek a dél-bácskai és bánsági egyesületek a tagjai.
– Nem is szakadás volt ez, inkább egy eljárásbeli különbség, amely végül is a két külön szervezethez megalakulásához vezetett. Ismeretes, hogy tavaly április elsejéig
a civil szervezeteknek, egyesületeknek, szövetségeknek
újra kellett regisztrálniuk magukat. Mi ezt még 2010 végén
megtettük, mert kérdésessé válhattak volna a pénzforrásaink, és akadályokba ütközött volna további működésünk.
2011 áprilisában azután három dél-bácskai és bánsági
szervezet létrehozta a szövetséget, és le is regisztrálták
azt. Ebből viszont mi maradtunk ki. Nálunk most januárban volt a tisztújítás, akkor választottak meg elnöknek, és
megválasztásom után azonnal fel is vettem a kapcsolatot a
szövetség képviselőivel. Az első dolog, amit közösen végeztünk, a nemrég befejeződött vezetőképzés volt, ami három hétvégén át tartott a ludasi plébánián. Minden csapat
delegált őrsvezetőjelölteket, és 14-en be is fejezték a tanfolyamot. Ennek a képzésnek a második része, mondhatnánk
gyakorlati része, július elején lesz a muzslyai cserkésztáborban. Február 19-én szintén Muzslyán volt a szervezet

megalakulása huszadik évfordulójának megünneplése, mert itt alakult meg szervezetünk,
és ezen természetesen mi is jelen voltunk. Ez
is bizonyítja, hogy nem vagyunk sem ellenségek, sem ellenfelek, hanem összetartozó szervezetek – mondja Kecskés Endre, a kishegyesi
Szent András Cserkészcsapat eddigi vezetője,
januártól pedig az Észak- bácskai Cserkészegyesület elnöke.
Az elnök szerint ez nem is lehet másképp,
hiszen mindannyian egy fogadalmat tettek.
– A fogadalom pedig egy életforma iránti
elkötelezettséget jelent. Ezért is jó, ha ezeket
az eszméket fiatalon szívja magába az ember. Akkor ugyanis egészen biztosan tartósan
megmarad benne. Nem kevesen voltak ugyanis olyanok, akik felnőttként csatlakoztak a
szervezetünkhöz, és utána el is maradtak. A
cserkészetben mindig is voltak hullámvölgyek, de voltak hullámhegyek is, néha divatos volt odatartozni, máskor nem. Megalakulásunkkor is nagyon nehéz
volt, háborús évek voltak, nem kaptunk támogatást, amíg
az egyház fel nem karolt bennünket – mondja az elnök, és
mint hangsúlyozta, nagyon büszke arra , hogy táboraikban, rendezvényeiken soha egyetlen alkalommal sem fordult elő erőszakos megnyilvánulás, verekedés. Az ilyesmi,
mint mondta, fel sem merülhet.
Kecskés Endre beszámolt arról is, hogy sohasem törekedtek a tömegességre, de ez nem jelenti azt, hogy nem
gondolkodnak új cserkészcsapatok megalakításáról.
– A toborzás, ahogyan mi nevezzük, folyamatos munka. Terveink szerint Kelebián hamarosan sikerül megalakítani a Tomori Pál Cserkészcsapatot, és a bajmokiak is
aktívak, a kaponyai csatára történő megemlékezés programjának egy részét már ők vezették. Valószínűleg hamarosan hivatalosan is megalakulnak. Az év folyamán
számos megmozdulásban veszünk részt, és néhányat mi
is szervezünk. A körzeti cserkésztáborozást Kishegyesen
szervezzük július végén. Erre eljönnek a dél-bácskai és a
bánáti csapatok, de itt lesznek a csongrádiak és a horvátországiak is. Októberben pedig a gyermekhét végén cserkésznapot tartunk – hallottuk Kecskés Endrétől.
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Papp Imre
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Kishegyes Község polgármestere

PÁLYÁZATOT

ír ki, a polgári egyesületek projektjeinek résztámogatására vagy támogatására
A pályázaton részt vehetnek a Kishegyes Községben székhellyel rendelkező polgári egyesületek,
és/vagy azon szervezetek, melyek tevékenysége Kishegyes Községben folyik, valamint NEM felhasználói Kishegyes Község 2012-es költségvetésének. A pályázaton nem vehetnek részt azok a polgári
egyesületek, amelyek nem tettek eleget elszámolási köztelezettségüknek Kishegyes Község Önkormányzata felé.
A benyújtott pályázatok értékelése alapján és a községi elnök által kinevezett Pályázati Bizottság javaslata alapján egyszeri visszanemtérítendő támogatás ítélhető meg, a pályázati keretösszeg a
2012. évben 2.000.000,00 dinár. Egy szervezet több projekttel is pályázhat. A projektek megvalósítási
határideje 2012. december 31.
A pályázatot kizárólag az előlátott formanyomtatványon lehet benyújtani, 2012. április 11-ig.
A pályázati dokumentáció személyesen átvehető (elektronikus formában) Kishegyes Község önkormányzatának épületében (Fő utca 32.) a 16 és 17 számú irodákban, vagy letölthető a www.kishegyes.com, www.feketics.com, www.kishegyes.rs internetes oldalról.
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SZÍNHÁZBAN JÁRTUNK
Március 1-jén kirándulni mentünk
Szabadkára. Ezen a napon a harmadikosok és a negyedikesek egy csoportja elutazott a Szabadkai Gyermekszínházba. 71 tanuló és 4 tanító néni
vett részt a színházlátogatáson. Egy
nagyobb és egy kisebb busszal utaztunk.
Óz, a nagy varázsló című előadást
néztük meg. Érdekes volt számomra
az, hogy a színház első három sorában
babzsákokra ülhettünk. Nagyon tetszett az előadás. Néha félelmetes volt,
néha pedig mind a száz gyerek együtt
nevetett és tapsolt. A kishegyesi gyerekek mellett, ott voltak még a szabadkaiak is. A színészek jelmezei élethűek voltak, nagyon jól szerepeltek és

énekeltek az előadáson. Teljesen beleéltük magunkat Dorka, az eltévedt
kislány szerepébe. Megkedveltük
Totót, a kutyáját is. Nekem a bátortalan oroszlán, a kétarcú gonosz és
a madárijesztő tetszett legjobban.
Az előadás után mindenki elégedetten jött ki a teremből.
Fáradtan értünk haza, de tele
élménnyel. Nagyon szeretnénk a
közeljövőben elmenni egy hasonlóan jó előadásra. Reméljük, lesz
rá alkalmunk.
Toldi Emese 4.a
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HARANGOK HARANGOZÓI
A harang a keresztény kultúrában nagy jelentőséggel bír, hiszen a
harangszó jelzi a vallási szertartás
kezdetét, emellett az idő múlására is
emlékeztet bennünket az időközönkénti kongása. A jellegzetes hangról
talán mindenkinek más jut eszébe, a
történelem rajongóknak a déli harangszó vagy Hunyadi János, vagy
annak nándorfehérvári győzelme
ugrik be elsőre, a
gyerekeknek talán
a
harangköteleken oly ügyesen
ak robat áskodó
Quasimodo, a torz
testű
toronyőr.
Másoknak lehet a
lélekharang, amely
mindannyiunkban
felidézi az elmúlás
jelenlétét. A harangszó a mindennapjaink része és
néha már olyan�nyira, hogy meg sem halljuk. De azt
csak kevesen tudják, hogy ki az, aki
megszólaltatja ezeket a harangokat.
Nálunk, Kishegyesen, évekig a mára
már visszavonult Szabó János volt a
falu harangszó felelőse, aki feleségével, Máriával közösen látta el ezt a
feladatot.
Hét évig dolgozott a templomban, mint harangozó. Hogyan került
erre a munkahelyre?
Akkor kezdeném az elejéről.
Az általános iskola befejezése után
úgy gondoltam, hogy beiratkoztam
Topolyára az inasiskolába. Mivel
apám bognár volt, meg hát a bátyám
is, ezért én is abban láttam a jövőm.
Az iskolát befejeztem, és otthon végeztem a gyakornoki munkát. Ez

nem tartott túl sokáig, abban az időben jöttek be a gumikerekű pótkocsik, a fakerekekre már nem volt a
népnek szüksége. Nem volt munka.
Ekkor kaptam magam, letettem az
autóvizsgát, így lettem sofőr. Munkahelyet nem kaptam, közbejött a

katonaság, így utána magánfuvarozó lettem. A háború kitöréséig ezzel foglalkoztam, akkor a gazdaság
tönkrement, ismét kénytelen voltam
váltani. A következő állomás a téglagyár volt, ezt a munkahelyemet sem
kerülte el a csőd. A munkaközvetítőbe kerültem, majd jött az atya és felajánlotta, hogy legyek harangozó. A
feleségemmel ketten kerültünk oda,
a munkát megosztottuk, ő végezte
a templom takarítását, díszítését és
ügyelt rá, hogy minden a helyén legyen, a férfimunka pedig az én reszortom volt. A templomajtón belül
az összes teendőt mi láttuk el.
- Talán a templom díszítését élveztem a legjobban - veszi át a szót
Mária. Most is hiányzik, ha nem bí-
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belődhetem valamivel, ezért mindig
találok magamnak itthon is valami
elfoglaltságot. A templom óriási, ott
mindig volt mit csinálni, és igazság
szerint megszoktam.
Az ember általában ledolgozza a meghatározott munkaidőt és
utána szabad.
Egy harangozó
m i nden napjai
miben térnek el
az átlag emberétől?
-Ez
egy
egész
napos,
nagy
odafigyelést igénylő
munka, ami állandó készenlétet jelent. Ha
például haláleset
történt,
menni kellett.
Akkor
igyekeztünk minél
előbb odaérni.
Ha vidékre utaztunk, akkor valakit néztünk magunk helyett vagy a
gyerekek kisegítettek bennünket. Az
effajta munka nagy hátránya, hogy
szabadság nincs és állandó készenléti állapotban kell lenni. Az emberek
általában szombaton és vasárnap pihennek, nekünk viszont akkor még
több munkánk volt.
Aki dolgozik az akaratlanul is
hibázik. Voltak hibák vagy olyan
élmények, emlékek, amikre szívesen vagy nem szívesen emlékeznek
vissza?
- Hibát nem nagyon tudunk
mondani, mivel hamar belerázódtunk a dolgokba. Egyszer elfejtettem
az atya mikrofonját bekapcsolni, ezt
az egy dolgot tudom megemlíteni mondja Mária. De az sem volt egy
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olyan hiba, amit ne lehetett volna
azonnal orvosolni. Igazából nagy élmények nem voltak, rutin munkává
vált. Az ünnepségek előtt mindent
elvégeztünk, hogy rendben menjenek a dolgok, ne keljen kapkodni, ne
érjenek bennünket váratlan meglepetések.
Tulajdonképpen, nekem, mint
hozzá nem értőnek, hogyan kell elképzelni a harangozást? Azt tudom,
hogy ma már elektronikusan működik a rendszer, de amikor elkezdett
dolgozni akkor is így volt?
- Mikor odakerültem, akkor már
az egész rendszer elektronikus volt.
Ha jól tudom 1971-ben alakították át
a régit. A harangok maradtak, a köteleket viszont leszerelték. Az elektromosság bevezetésével megkönnyítették a harangozó munkáját, hiszen
így nem kellett a kötéllel bajlódni,
helyette egy kis kapcsoló van, ami
olyan, mint egy egyszerű, bármely
háztartásban megtalálható villanykapcsoló. Azt kell bekapcsolni, de ott
kell állni mellette, és megvárni azt a
bizonyos időt, amíg a harangoknak
szólniuk kell, majd kikapcsolni. A
toronyban összesen 4 harang lakik.

Ezeket a harangokat különböző
alkalmakkor szokás használni.
Van a nagyharang, az egyes,
amit ünnepnapokon, valamint
reggel, délben és este szólaltattunk meg, a községi harang a
kettes, a Veronika harang vagy
kisharang a hármas, ezt a két
harangot mise előtt kongatjuk
és rövidebb ideig, a lélekharang pedig a négyes, melyet
csak abban az esetben lehet
hallani, ha valaki meghal.
Van esetleg valami külön
története a kisharangnak vagy
más néven, ahogy említette, a
Veronika harangnak?
- Azért neveztem a kisharangot Veronika harangnak,
mert állítólag egy Veronika
nevezetű asszony ajándékozta
az egyháznak, legalábbis ezt
halottam még anno gyerekkoromban.
Tud-e olyan alkalmakról
akár a múltból, amikor a harangszónak a megszokott szerepén kívül külön jelentősége volt?
- Nagyon régen, még gyerekkoromban, amikor tűz volt, akkor
sziréna helyett a harangszót
használták figyelmeztetőként.
Akkoriban úgy mondták, félreverik a harangot. Manapság
már nincs meg ez a szokás,
modernizálódott minden.
Voltak-e esetleg olyan dolgok, amik külön odafigyelést
igényeltek?
- A harang úgy néz ki,
mint egy csengő. Amikor az
órát üti, akkor tulajdonképpen
a harang oldalát kongatja meg
egy kalapács. Ilyenkor arra
kellett vigyáznunk, hogy a
kettő ne ütközzön. Nehogy elrepedjen a harang. Mi az ilyesmire külön odafigyeltünk.
Arra is ügyeltünk, hogy az óra
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mindig pontosan járjon, valamint a
harangok állandó karbantartására is
nagyon oda kellett figyelni. Az ilyen
feladatokra van karbantartó mester,
de mi is leellenőriztük a biztonság
kedvéért. A csapágyakat és a láncot
megkentük, vagy ha a láncon kellett
állítani azt is megcsináltuk, hogy ne
legyen se túl feszes, se túl tág. Kicsit
megbütyköltük, utána nyugodtak
voltunk.
Most, hogy már nem dolgozik,
mivel foglalja le magát?
- Több a szabadidőm, mint régen. Az egyik fiam asztalosként dolgozik, néha besegítek neki, úgyhogy
nem unatkozom. A bognár szakmából kifolyólag értek a fa megmunkálásához. Nyugdíjas vagyok, átadtuk a helyet a fiataloknak, ez az élet
rendje, és ez így van jól.
bb
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TANYA A SEMMI KÖZEPÉN
A tanyasi idillek szépsége valószínűleg csak a képeken létezik, mert
egyáltalán nem szállt meg hasonló
érzés, amikor megláttam Truzsinszki
Imre tanyáját szó szerint a semmi közepén. A látvány kétségtelenül szép,
sőt mondhatni lélegzetelállító volt, hiszen a szűz hónak nem szabad egyből
nekivágni. Lelkileg is fel kell rá
készülni. De az
ember a legkevésbé törődik a látvánnyal, amikor
nekivág a tanya
felé vezető útnak
térdig gázolva a
hóban, lihegve és
fújtatva. Az utat
csak sejteni lehetett a jegenyék
sorából, voltam
már párszor a
kishegyesi amatőr
festőnél, így tudtam, hogy ott kell
lennie valahol a
bekötőútnak. Imre
említette, hogy
ő kétszer-háromszor járt a faluban a
nagy havazás óta, ezért látszik az általa kitaposott út, de két nap múlva,
amikor én jöttem arra, már csak ittott volt látható valami a nyomokból,
a többit befújta a szél. Azt azonban
a lelkemre kötötte, csakis csizmában
induljak útnak, és igaza lett, még csizmában és síruhában is alig tudtam magam áttörni a hótorlaszokon, s vagy
húsz percembe telt végigbotorkálni a
félkilométeres bekötőúton. A kezemben tartott botot önszorgalomból vittem, jól jött az egyensúlyozáshoz, bár
eredetileg védelmi eszköznek szántam
arra az esetre, ha Imre – mivel nem
tudja pontosan jövetelem időpontját –
szabadjára engedné a kutyákat. Aki
tudja, milyenek a szabadjára engedett
szállási kutyák, az nem fog megmoso-

lyogni elővigyázatosságom miatt.
Gőzölögtem és jókora párafelhőket fújtam, mint a télidőben megfuttatott lovak, de fittyet sem hánytam rá,
mindjárt hívni kezdtem Imrét, mert
a kutyák valóban szabadon kószáltak
a tanya körül. A kis szobában – mert
csak egy szobát fűt, minek pazaroljon

a többire, hiszen a kályha tetején meg
is tud főzni – egy vödör víz melegedett.
– Most, hogy ekkora a hó, nem
kell mennem a farmokra vízért, havat olvasztok a jószágnak itatáshoz.
Inni hozok a faluból magamnak, a jószágnak meg vagy a farmokról vagy a
László-tanyáról hordom a vizet. Tőlük
inkább csak akkor, amikor egy kicsit
bandázni van kedvem, na és meg kell
jártatni a lovat is. Nagyon jó vizük
van, pedig egyszerű ásott kút. Nekünk
is volt kutunk, de amikor a farmokon
megfúrták a kutakat, egyszerűen kiapadt. Nem tudom, van-e összefüggés
a kettő között, időben mindenképpen
egybeesett. Megpróbáltuk kimélyíteni
a miénket, de az se használt. Ez, amit
most olvasztok, szerintem van olyan
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tiszta, mint a vezetékes víz. Annyi vas
biztosan nincs benne, mint amabban,
de fel kell forralni, ha én is inni akarok belőle – mondja Truzsinszki Imre,
hozzátéve, hogy a másik gond – mivel
áram sincs a tanyán – a világítás. Ezt
elemlámpákkal és akkumulátorról
oldja meg, amit időnként a faluban
tölt fel valamelyik ismerősnél. Lászlóéknál
akkumulátoros tévé is
van, s ha éppen nem
kártyáznak vagy beszélgetnek, akkor bekapcsolják. Ő is gondolt már egy akkus televízióra, de eddig nem
sikerült beszereznie.
Marad a rádió, amit
rendszeresen hallgat.
Azt mondja, azt a műsort is hallotta, amikor
a díjazásom után nyilatkoztam, mégpedig
a Kossuthon. Nyilván
azt akarta bizonyítani, hogy jól tájékozott,
ami kétségkívül meg
is állja a helyét.
Az élet szerinte most éppúgy zajlik a tanyán, mint minden másik télen,
csak annyival nehezebb, hogy többet
kell hányni a havat, meg nehezebb bejutni a faluba.
– Nem kelek korán: akkor, amikor megvirrad. Begyújtok és elvégzek
a jószág körül. Nincs sok jószágom,
csak néhány baromfi, egy hízó meg
egy malac, egy kecske meg egy ló. A
hízót már le akartam vágni, de megkegyelmezett neki az időjárás. Meg kell
várnom, hogy egy kicsit megengedjen
az idő. Egyedül szoktam vágni is, s
ha éppen nem tudom befejezni aznap, akkor másnapra hagyom. A húst
egyébként is sokkal könnyebb hidegen
felszeletelni – teszi hozzá, majd ismét
témát váltunk, mert arról faggatom,
nem gondolkodott-e még arról, hogy
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beköltözzön a faluba. Azt mondja,
amíg tud magáról gondoskodni, nem
látja értelmét. A tanyát és a földet is
oda kellene adnia egy falusi házért és
kertért, s egy kert nem teremne annyit,
hogy önellátó legyen jószág dolgában.
De nem is a baromfi vagy éppen a ló,
esetleg az az egy hízó a legnagyobb
baj, hanem a méhészkedés. Gondot
jelenthetne a szomszédoknak, így viszont semmi baj sincs a szorgalmas
rovarokkal, még vándoroltatni sem
kell őket, a tanya körül meg a néhány
kilométeres körzetében mindig találnak maguknak virágot. Ez a legfőbb
jövedelmi forrása is, vannak állandó
vásárlói, mert tudják, hogy kitűnő mézet szokott árulni.

Az asztal mellett új képeket látok,
és örömmel konstatálom, hogy ismét
festeget. Az asztal felett továbbra is
ott áll a Pecze-kastély képe, amelyet
huszonhat évvel ezelőtt vitt vászonra,
meg oldalt a másik kép a vigadozó vadászokról.
– A Pecze-kastély képe kezd
„érni”, vagyis a színei kezdenek sötétebbé válni, mert azok mindig megbarnulnak egy kicsit. Most megrendelésre kezdtem megint festeni, azt a
pipacsos képet az asztalnál, a többit
meg lassan csinálgatom, kedvem szerint. Néha este is dolgozok, ahogyan
éppen kedvem tartja, de azt már megtapasztaltam, hogy ezzel nagyon kell
vigyázni: a színek különböznek, más

az árnyalatuk nappali fénynél és más
megvilágításkor – magyarázza, s míg
búcsúzóul felhörpintünk a maga főzte ringlópálinkából egy kupicával, én
arra gondolok, hogy hiába lépegettem magamnak befelé utat, visszafelé
megint legalább húsz perc kell, hogy
átverekedjem magam a derékig érő
havon, és közben gondolkodhatom
azon, hogy sajnáljam-e azt, akinek a
félméteres hó nem sok gondot jelent,
vagy inkább magamat szánjam, mert
másfél napig nem volt vizünk, és azt
sem tudtuk, mihez kezdjünk, ha netán
eltart a vízhiány.
Papp Imre

Elme-Hecc
A Szó-Beszéd diákmelléklete

LÁNYOK AZ ÉLEN
helyezve (szemafór), két
körön belül. A versenyzők fejenként összesen
60 vesszőt lőttek ki.
A Bácsér Szabadíjász Egyesület versenyen induló öt résztvevőjéből hárman értek el helyezést. Fabó
Dudás Réka 1. helyen,
Marecskó Ágnes 2. helyen, Mészáros Zsóka
pedig 3. helyen végzett.
Gratulálunk minden
kedves íjásztársnak, és
sok sikert kívánunk!

A 2012. február 26án, Újvidéken megtartott 7. vajdasági nyílt
terembajnokságra Kishegyesről, Temerinből,
Óbecséről, Szabadkáról,
Újvidékről, Hódságról
és Belgrádból érkeztek
az íjászok.
Kishegyesről öten
vettek részt a versenyen:
Fehér György, Molnár
Jenő, Fabó Dudás Réka,
Marecskó Ágnes és Mészáros Zsóka.
A résztvevők 18
méter távolságról lőttek
három lőlapra, amelyek
egymás fölött voltak el-

Marecskó Ágnes
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RÉGMÚLT IDŐK KICIFRÁZOTT ALMÁI
Az én nagymamámtól, aki bunyevác volt, sok mindent megtanultam a
régi szokásokról. Most szívesen bemutatom a húsvéti szokásokat.
A farsang utolsó napján,
húshagyó kedden megkezdődtek az
előkészületek húsvét ünneplésére. Elhallgattak a dudák és a
harangok, hamvazó szerda (tiszta szerda) után
megkezdődött a böjt. A
lelki és testi megtisztulást követte a házbani és
a ház körüli takarítás. A
férfiak tatarozták a ház
környékét, az asszonyok
pedig ablakokat mostak
és takarítottak. Elővették
a legszebb függönyeiket
és a hímzett abroszokat.
A lányok kikészítették
az ünneplő ruháikat. Az idősebb nénik pedig elővették gyönyörű selyem
népviseletüket a tulipános ládából. A
gyerekek sem maradhattak ki a mun-

kából, így az ő feladatuk az volt, hogy
fészkeket készítsenek friss fűből és
heréből. Volt még egy érdekesség. A
lányok almákat gyűjtöttek, amit korommal összekevert forró viaszba
mártott késsel kifaragtak. Állati és
növényi formát vájtak az almákba.

Nagypénteken fonott kalácsot és egyszerű krumplilevest fogyasztottak.
Délután misére mentek, ahol lejátszódott a Passió játék. Nagyszomba-

ton főtt a sonka és a tojás. Este feltámadási misére mentek a templomba.
Azután odahaza elfogyasztották a
megszentelt sonkát és tojást. Húsvét
reggelén misére mentek, amit ünnepi
ebéd követett. Legérdekesebb húsvét
hétfője volt. Jöttek a locsolkodók, akik
illatos vízzel meglocsolták a
lányokat. Cserébe piros tojást és díszes almát kaptak a
kedveseiktől, hogy egész évben őket kísérjék a kólóba. A
legények a kicifrázott almát
a június 13-i Szent Antal-napi búcsúban selyemkendővel
viszonozták a leányoknak. A
gyerekek vidáman fogyasztották a selyemcukrokat és a
színes nyuszicukrokat.
Mára kissé megváltoztak a szokások, de ennek
ellenére ma is hasonlóan ünnepeljük a
húsvétot.
Bakos Dorisz

HÚSVÉTRA KÉSZÜLÜNK
Közeleg a húsvét, Jézus Krisztus
feltámadásának ünnepe.
Ilyenkor hosszas előkészületekkel várjuk mindannyian az ünnepet,
nagytakarítással, tojásfestéssel és
ünnepi dekoráció készítésével. Nagyhéten feldíszítjük otthonainkat, majd

elkészítjük a húsvét elengedhetetlen
ételeit, a sonkát, tormát és a kalácsot. Nagyszombaton elmegyünk a
feltámadási misére. Húsvét reggelén
megnézzük, hogy mit „tojt” a nyuszi
a fészekbe.

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok mindenkinek: a lányoknak sok
locsolkodót, a fiúnak pedig sok piros
tojást!
Tóth Réka

TOJÁSFESTÉS
Hamarosan elérkezik a húsvét és
vele együtt a tojásfestés ideje is. Ma
már nem úgy festik a tojást, mint dédnagyanyáink idejében.
Ők már előre elkészítették a hozzávalókat és nagy türelemmel nekifogtak, a piros tojást céklával, a vörö-

set hagyma héjával, a sárgát diólevéllel festették be. Így készült az egyszerű festett tojás. Voltak, akik minden
ügyességüket beleadták és előbb viasszal rajzoltak rá, s csak utána színezték. Voltak, akik lóherét vagy más
levelet kötöttek harisnyával a tojásra,
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és így festették be. A harisnyát levéve,
a tojáson rajta maradt a szép minta.
A régi tojásfestésbe minden szeretetüket beleadták dédanyáink, attól
lett igazi és szép a húsvéti tojás!
Lábadi Marietta
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CSERVENKÁN ARATTUNK
2012.
január
22-én
a
Target Íjászklub szervezésében
Cservenkán került megrendezésre a rendhagyó baráti két körös
3D (három dimenzió) terem megmérettetés. A versenyen 73 résztvevő indult, akik Kishegyesről,
Zentáról, Temerinből, Óbecséről,
Bácskertesről, Doroszlóról és
Szabadkáról érkeztek. A versenyzők 12 élethű, speciális anyagból
készült vadra lőhettek. Volt őz,
medve, róka, s még egy ici-pici
vadkacsa is.
Kishegyesről öten, Doroszlóról hárman, Bácskertesről pedig
nyolcan vettek részt.
A kishegyesiek a következő
eredményeket érték el:
Molnár Jenő 1. hely, Mészáros
Zsóka 1. hely, Butterer Bence 3.
hely, Marecskó Ágnes 2. hely.
Marecskó Ágnes

MIT TUDSZ A FALUNAPRÓL?
F. Ádám:

K. Antónió:

Kishegyes március 21-én ünnepli a falunapot.
Én nagyon jó dolognak tartom, hogy megemlékezünk a falunk újra betelepítéséről. Általában sok
csoport bekapcsolódik a rendezvénysorozatba,
ami az összefogást jelképezi. Így kellene tenniük
az embereknek egész évben.

T. Zalán:

Kishegyesen a falunap március
21-én van. A Petőfi Sándor Művelődési Egyesület szakosztályai alkalmi
műsor keretében megemlékeznek az
1848/49-es magyar szabadságharc és
a forradalom fordulójáról.
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Kishegyesen
a falunapot március 21-én ünnepeljük.
A
tavasz
érkezése, az új
kezdet, a lehetőségek és a közös
célok megvalósítása az, amit ünnepelünk ekkor.

Benkó Ferenc
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BÁCSFEKETEHEGYIEK NÉLKÜL

A köztársasági szavalóverseny községi szemléjét tartották meg február 27-én a
kishegyesi Ady Endre Kísérleti Általános Iskolában

A váratlanul jött téli kényszerpihenő ellenére sem kaptak halasztást
a főszervezőktől az iskolák a verseny
megtartásában, így a január végén
kézbesített felhívásnak nem nagyon
örültek sem a felkészítő pedagógusok, sem a diákok, hiszen megint
„hórukk-hajrában” kellett teljesíteniük. Talán ennek tudható a felemás
eredmény is: noha az idén a vártnál
is több tanuló (szám szerint 36-an)
jelent meg a szavalóversenyen, a vetélkedő színvonala mégsem minősíthető kimagaslónak. És nemcsak
azért, mert a községi szemlét ismét
„bojkottálták” a bácsfeketehegyiek!
(Ennek oka nyilvánosan még sohasem derült ki. A szóbeszéd szerint
viszont azért maradtak el a versenyről az ottani diákok az utóbbi egy-két
évben, mert a szabadkai és szécsányi
selejtezőkbe, majd a valjevoi döntőbe
jutó tanulók és kísérőik útiköltségére
nem volt elég pénze az iskolának...)
A „Nemzetem költője” elnevezésű országos szavalóversenyt 1968
óta rendezik meg. A szemle felmenő rendszerű: az iskolabajnokságok
után a községi, majd a
zónai és a regionális megméretés következik. Végül
a döntőre májusban kerül
sor Valjevon, ahol minden
résztvevő a saját anyanyelvén mondja el a választott
költeményt. A mindenkori zsűri a három korcsoport (alsósok, felsősök,
középiskolások) legjobbjait jutalmazza. Sajnos a
tapasztalatok azt mutatják, hogy ezt legtöbbször
„kulcsszerűen” ejtik meg,

azaz igyekeznek minden képviselt
nemzet (nemzetiség) szavalója közül
legalább egyet kiemelni. Mivel a bírálóbizottságban csak elvétve ülnek
magyar, szlovák, ruszin, román stb.
anyanyelvű szakemberek, az elbírá-

lás a szubjektív benyomás és a benyújtott szövegfordítás alapján történik. Nem csoda tehát, ha nagyon sok
pedagógus, és még több „szenvedő
alany”, vagyis diák – mondjuk ki
őszintén – egyszerűen rühelli ezt, a
kommunista érából örökölt, a „testvérig-egység” szellemét kitartóan
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sugalló kirakatversenyt.
Jómagam is átéltem ennek élményét (amikor még egy mukkot
sem tudtam szerbül). Akkor nagyon
berzenkedtem az ilyen és ehhez hasonló találkozóktól, mert nem láttam
értelmüket. Most, soksok évnyi versmondói
tapasztalat után azt
mondom, erre is szükségünk van. Hiszen hogyan is mutassuk meg
a velünk, a mellettünk
élő nemzeteknek, milyen is a mi anyanyelvi
kultúránk, ha begubózunk? És miként tanuljuk meg értékelni mások szellemi kincsét,
ha struccként homokba
dugjuk a fejünk, és nem veszünk
róluk tudomást? (Egy operát ritkán
hallgatunk magyarul, legtöbbször
olasz, német nyelven szólalnak meg
a csodaszép áriák, ugye...). Persze
mindeme „üres beszéd” ellenére,
vitathatatlan, hogy a köztársasági
szavalóverseny mind szervezésileg,
mind eszmeileg immár
némi módosításra szorul...
De hogy visszatérjek
lényegi mondandómhoz:
miért tartottam gyengének a kishegyesi selejtezőt?
Minden magyartanár,
minden tanító immár évtizedek óta tudja, hogy
van ez az „izé” – már az
iskolaév kezdetén. Akkor
nem értem, miért nem készül rá? Miért nem készíti

SZÓ-BESZÉD, A KISHEGYESIEK LAPJA

fel időben, tisztességesen néhány, a
versmondást kedvelő diákját? Tisztelet a kivételeknek! Ehelyett az ötös
tanulók közül kiválaszt néhányat (az

utolsó pillanatban), s a már megtanult – a tanmenet szerint kötelező! –
repertoárból kiválaszt valamit. Móra
Ferenc: A cinege cipője, A csókai
csóka, Radnóti Miklós: Himnusz a
békéről – hogy csak néhány példát
említsek. Ja persze, esetleg „felcsípjük” még Kányádi Sándort vagy
Varró Dánielt. Tök unalmas! Mint
amikor az ember mindennap aranyló
húslevest eszik.
A versmondásnál is van egy
aranyszabály: ne erőltessük (rá mindenkire)! Ha magunk se szeretjük,
hogyan várjuk el tanítványainktól,
hogy rájuk ragadjon valami. Vagy ha
a gyerek színötös tanuló, még nem
biztos (sőt!), hogy örömmel vesz
részt bármilyen versenyen. Ámbátor, lehet, hogy a gyengécske tudású,
kissé csintalanabb lurkó épp magára
szeretné hívni a figyelmet. Lehet,
hogy épp így akarna tanítónőjétől
„kicsikarni” egy bravó-t, egy fejsimogatást... Természetesen mindehhez ismernem kell (ene) az osztályt:

vajon kiben mi lakozik? Erre meg
nincs idő. Most új anyag, most
feleltetés, most ellenőrző, most
dolgozatírás, most téli kényszerszünet, most pótóra... Diáknak
is, tanárnak is annyi a felesleges
batyu a hátán, hogy belepúposodik a végén...
Mondjam tovább? Mert a
szép beszéd hiányosságairól
(pöszeség, raccsolás, hadarás,
ritmustalanság stb.) még nem is
beszéltem. Ugye, azt is jó lenne valakinek időben észrevenni
a gyereknél, és logopédushoz,
esetleg pszichológushoz küldeni... Mert nemcsak a szem ám a
lélek tükre, hanem a mindennapi
(írott vagy beszélt) nyelvhasználatunk is! Na de kit érdekel a lélek
bugyra?! (Megdöbbentő élmény
volt számomra a szeghegyi nyolcadikos Biljana Brkljač előadása,
aki egy csalódott tinédzser szerelmi
bánatát mondta el a megfelelően kiválasztott költemény soraival olyan
meggyőzően, olyan nyíltan, mintha
épp egy pszichoanalitikus díványáról kelt volna fel. Micsoda felszabadult érzelmi energia! Ugyancsak felejthetetlen számomra Dudás Nikolett produkciója, aki Kemény István
Hajnal című, mondandójában igen
összetett versét tolmácsolta magabiztosan, átélten. Bátor nekiveselkedés volt!)
Végezetül. Ha verseny, akkor legyen verseny! A kiválasztottaké. A
legjobbaké. A szorgalmasoké. A tehetségeseké. Akik teljesítményében
megmutatkoznak – mint egy tükörben – az oktató-nevelő pedagógusok
rátermettsége is, és nem utolsósorban az iskola szellemi kapacitása. S
ha verseny, akkor az legyen ünnep.
A fellépőket kísérje el a tanár-tanító, egy-két szurkoló osztálytárs,
hogy legyen közönség, amely előtt
megmutatkozhatnak, amelytől tap-
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sot kaphatnak, ami révén sikerélményben részesülhetnek. Még ha
egy rövid időre is (mert vissza kell
menni órára). Csak így érdemes. Így
„nemesülhet” csak meg a miniszteri
„rendelet”.
Molnár Krekity Olga
A kishegyesi községi szavalóverseny továbbjutói, akik iskoláikat képviselték a március 9-i,
szabadkai
körzeti
versenyen:
Alsósok –
Dragana Kovačević (1. osztály),
Popović Sára (2. osztály)
Dicséretben részesült
Vuk Apostolovski (2. osztály) és
Povázsánszki Róbert (4. osztály).
Felsősök –
Dudás Nikolett (6. osztály),
Biljana Brkljač (8. osztály)
Dicséretben részesült
Tina Bigović (5. osztály) és
Nyírádi Léna (8. osztály).
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AZ ENERGIAITALOK
Az energiaitalok piaca az utóbbi időben jelentős fellendülést mutatott világszerte, ami jogosnak tűnő aggodalmakat
váltott ki: ennek oka, hogy gyakran sem a pontos összetétel, sem pedig az ital túladagolásának veszélyei nincsenek feltüntetve az energiaitalok címkéin.
A fogyasztók nem megfelelő tájékoztatása, különösen a fiatalabb, tizenéves generációt teszik ki a túladagolás veszélyének.
A kamaszok és a fiatalok többsége alkalmanként, vagy
akár állandó jelleggel fogyasztja ezeket az italokat, a figyelmeztetések ellenére.
Az energiaitalok biztonságos szintjét a gyermekek száFőszerkesztő
mára nem határozták meg, így a gyártók többsége kiskorúak
Molnár Márta
számára nem is ajánlja a fogyasztásukat.
Sokan sajnos alkohollal keverik őket, ami még tovább
Felelős szerkesztő
erősítheti káros hatásaikat.
Azt eddig is tudhattuk – hiszen néhány évvel ezelőtt nagy
Laczkovics Annamária
nyilvánosságot kapott az a figyelmeztetés –,hogy az energiaitalokat ne keverjük alkohollal, hiszen az éberség előidézése
Szerkesztőbizottság
elnyomja azt az érzést, amit az alkohol vált ki belőlünk, így
Csóré Róbert
nagyon könnyen akár alkoholmérgezés is felléphet, hiszen
nem érezzük azt a határt, amit már nem tanácsos túllépni.
Kovács Hanna
Az alkohol és energiaital kölcsönhatása befolyásolja a szívritLakatos János
must, a vérnyomást, a mentális állapotot.
Linka B. Gabriella
Sajnos a szórakozóhelyek, üzletek nem tulajdonítanak küMaronka Etelka
lön figyelmet az energiaitalok árúsítására, sőt néhol az italPapp Imre
lapon megtalálhatjuk az energiaital és más, magas alkohol
tartalmú ital kombinációját.
ifj. Rácz József
Ami az összetevőket illeti, két fő elemet emelnék ki: a
Rácz József
taurint és a koffeint. Előbbit, kis mennyiségben a szervezet is
Sándor István
képes előállítani, méregtelenítő és antioxidáns hatással rendelSzerbhorváth György
kezik. Néha hasfájást okoz és hashajtó hatású lehet. A másik
fő összetevő, a koffein, amelyről évek óta megy a vita, hogy
ifj. Virág Gábor
pozitív vagy negatív hatása a nagyobb. Az energiaitalok kofZsidai Erzsébet
feintartalma 70 és 200 miligramm között van dobozonként,
míg egy csésze erős kávéban 40-től 150 milligramm koffeGrafikai előkészítés és tördelés
in található. A koffein élénkít, ám amennyiben a szervezet
hozzászokik, a hiánya elvonási tüneteket okozhat, ami erős
RaVas(Z)
hányingerrel és hányással, remegéssel, mellkasi fájdalommal,
felgyorsult pulzussal, nyugtalansággal, álmatlansággal, eseKiadó
tenként pedig pánikrohamokkal járhat együtt.
Szó-Beszéd PE.
Az energiaitalok különböző gyógynövényeket és más ös�szetevőket is tartalmaznak (guarana, ásványi anyagok és vitaminok), melyek egy része kölcsönhatásba léphet a koffeinnel,
Kapcsolat:
de hatásuk jelenleg még nem teljesen tisztátott.
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