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DUDÁS KÁLMÁNRÓL

Gondolom, sokuk véleményét osztom, amikor azt állí-
tom, szülőfaluként adósai vagyunk Dudás Kálmánnak, az ő 
munkásságának. Arra gondolok elsősorban, hogy az én gye-
rekkoromban is, de azt hiszem jóval később is , amikor verset 
kellett tanulni, azok Fehér Ferenc, Csépe Imre, Gál László, 
esetleg Ady valamelyik verse volt, vagy a partizán költők 
egyike Vladimir Nazor, Branko Čopić, Desanka Maksimović 
versei, s nem találkoztunk Dudás Kálmán költeményeivel.

Nem szeretnék ezért senkit sem vádolni, a tanárokat a 
legkevésbé, hiszen az említett nevek szerepeltek a tanterv-
ben és a tankönyvekben is. Mégis van egy olyan érzésem, 
hogy volt ebben egyfajta ideológiai önkontroll is: Dudás nem 
élt itthon, de azt is hallani lehetett, hogy börtönben volt (azt 
persze nem, miért). Egyszóval bárki hozzányúlt volna műve-
ihez, bizonyára akadt volna egy  pártcsinovnyik, aki ezeket a 
dolgokat azonnal érvként tudta volna felhozni, és kezdődött 
volna  a bonyodalom...

Az bizonyára egyfajta rehabilitációja volt kiváló költőnk-
nek, amikor a Vajdasági Magyar Versmondók Egyesülete több 
mint húsz évvel ezelőtt róla nevezte el legrangosabb verse-
nyét , amely most már a nemzeti jelzőt is viseli, és az is, hogy  
utcát is neveztek el róla szülőfalujában. Csépéhez viszonyítva 
azonban, akinek egyfajta kultusza alakult ki  nálunk , Dudás 
költészetét a mai nap sem ismerjük túl részletesen.

Az 1912-ben született költő első kötete Déli szél címmel 
1939-ben jelent meg Szabadkán, ahogyan az akkori kritika 
írta “a Bácska üde színeit, ízeit adta verseiben, lendületesen 
és fiatalosan.” Verseiről Weöres Sándor és Csorba Győző  is  
elismerően szóltak. Második kötete a Vád helyett című 1941-
ben  jelent meg, amelyben gyakran szól a kisebbségi sorskér-
désekről is. A kritika akkor egy fiatal költőről írt, “aki min-
den antológiából kimaradt eddig, pedig nagyon tehetséges.” 
A következő kötete 1961-ben jelent meg Szederillat címmel. 
Ezzel kapcsolatban csak az 1971-ben megjelent Sugaras eve-
zőkkel című kötetében tesznek egy enyhe utalást arra, miért is 
hallgatott a költő sokáig, mégpedig ilyen formában ...“a költő 
életében beállt törés folytán csak 1961-ben jelent meg régi-új 
verseinek gyűjteménye, a Szederillat.” Hogy valójában mi is 
történt, az Vas István költőnek a Magvető főszerkesztőjének 
írt leveléből derül ki igazán. A második világháború alatt a 
zsidókat és a partizánokat is segítette, s ezzel kapcsolatban 
írja: “Én mindezt elhallgattam itteni curriculum vitae-mben, 
látván mivé torzult  Rákosi éveiben a forradalmi eszme, és 
csak a börtönnapokban fájt fel, annál élesebben, miként is 
törleszt emberségemért a szűkszemű gyanakvás, és a börtön 
után, volt barátaim elfordulása tőlem, mint leprástól (nomina 
sunt odioza). Mindezt Istvánom , Piri szép írása váltja ki be-
lőlem, bocsáss meg, hogy épp Neked mondom el...És látod 
két utolsó kötetem után sem akar enyhülni az egykori leprás 
iránt elfoglalt zsdanovi álláspont: ha írnak köteteimről, tes-
sék-lássék az egész, még mindig óvatosak a főszerkesztők, no 
meg a kritikusok is. Jellegzetesen magyar helyezkedés, lapító 
gyávaság.”

De nem csak a Rákosi-féle totalitárius rendszert nem tá-
mogatta, 1939 tavaszán egy verset írt, amelyet Karel Čapek 
vezércikke ihletett, s amelyben jócskán benne volt a félelem , 
hogy az ország német gyarmattá válik. Havas Károly, a Napló 
akkori szerkesztője azonban jóval előlátóbbnak bizonyult, és 
a költő szavai szerint a szeme láttára tépte el versét a követke-
ző kommentárral: „...fiam, ezért föl is köthetnek mind a ket-
tőnket, lehet hamarabb is, mint sejthetnéd.” Neki lett igaza.

Dudás Kálmán gyógyszerésznek tanult Zágrábban, de 
diákoskodott Travnikban , a konzulok városában, amelyet 
Ivo Andrić tett világhírűvé. 1948-tól Budapesten élt és alko-
tott. Fiatal korában és később is sokat utazott, erről versei 
tanúskodnak, versei végén gondosan jelőlte keletkezésük he-
lyét. Járt Dubrovnikban, az adriai tengerpart több városában 
és a szigeteken is. Banja Lukán, Szarajevóban, Belgrádban, 
Szabadkán és természertesen sok verse éppen szülőfalujá-
ban, Kishegyesen keletkezett. A Kettős szélárnyék című, 
1981-ben megjelent kötetében a Kallódóim címszó alatt kö-
zölte le korai verseit, amelyeket nem változtatott meg, nem 
írt át, mert mint mondta az akkori hangulatot és érzéseket 
kell visszaadniuk. Különösen ezek tanúskodnak arról, milyen 
sokat járt az egykor volt ország messzi vidékein is. De járt 
külföldön is, Rómában, Sorentóban, Bulgáriában Várnában, 
Grúziában,Tbilisziben... 

De ezek között van nagyon sok  Kishegyesen szü-
letett, kishegyesi ihletésű verse is. A Kishegyeshez, a 
kishegyesiekhez való ragaszkodásának egyik gyönyörű 
példája a Kettős szélárnyékban című kötetének egyik ver-
se a Levél hazulról című különösen megkapó, hihetetlenül 
érzelemdús. Sorait dadájának halálhíre ihlette.

 A kritikusok  szerint Dudás Kálmán  erőteljes lírája „ 
...az impresszionisták formakultúrájához  nyúl vissza, ám 
modernebb és fanyarabb,  költeményeiben az Adria-part tája-
it is megénekli, de nem parnassien tárgyilagossággal, hanem 
saját vívódásait vetíti bele az illékony látványba.”

Mivel egyetemista korában, zágrábi diákként megismer-
kedett Krleža munkásságával és más délszláv költők és írók 
munkáival is, a délszláv irodalom kitűnő tolmácsának szá-
mított Budapesten, de fordított franciából is. Közel harminc 
fordításkötete jelent meg. Ezért a munkásságáért 1972-ben 
PEN díjat kapott, hat évvel később, 1978-ban pedig megkapta 
a Julije Benešić-díjat. 

A magyar irodalomban betöltött szerepéről véleményem 
szerint az is sokat mond, hogy kötetteit a Szépirodalmi Kiadó 
gondozta és adta ki.

Papp Imre
 

( Elhangzott április 11-én a magyar költészet napján Dudás 
Kálmán születésének 100 évfordulója alkalmából)

Száz éve született kishegyesi író
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Tettre kész, talp-
raesett fiatal csapattal 
rendelkezünk, akik ké-
szek még többet tenni 
a közösségünkért. Azt 
vallom, nem a szólamok 
szintjén kell utakat asz-
faltozni, vagy munka-
helyeket teremteni. Az 
elmúlt 4 évben több mint 
7 km utat aszfaltoztunk 
le és betonoztunk ki, 
emellett többet lekövez-
tünk, és megoldottuk a 

vízelvezetést. Az elmúlt egy – másfél év során kb. 100 
munkahelyet teremtettünk befektetők idevonzásával, 
munkahelyteremtő programok támogatásával, közmun-
ka és gyakornoki programok által. Ezt a munkát akarom 
folytatni, ehhez kérem a támogatást. 

Arra kérem, hogy május 6-án minden szavazócé-
dulán keresse és karikázza a Vajdasági Magyar Szö-
vetség – Pásztor István listáit és jelöltjeit!

2012. május 6-án a De-
mokrata Párt - Boris Tadić 
választási listáját vezetem. 
A falunak és a község la-
kóinak olyan lehetőségeket 
szeretnék biztosítani, ame-
lyek megvalósíthatók. Meg-
előzési program az európai 
normák szerint az egészség-
ügyben. Gazdasági téren a 
befektetőknek kedvezmé-
nyes feltételeket  biztosítani, 
amelyekkel munkahelyeket 
valosítunk meg. Ezáltal a 
fiatalokat a biztosított mun-

kahellyel ittmaradásra bírjuk. Javítani a közbiztonságon. 
Mezőgazdaság segítése és fejlesztése. Az infrasruktúra to-
vábbi fejlesztése és javítása.

Politikánk a kis em-
ber politikája.  Legsür-
getőbb feladat közsé-
günkben a munkások 
jogainak védelme, a 
munkanélküliség csök-
kentése és a közbiz-
tonság helyre állítása. 
Fontos megakadályozni 
a lakosság, különösen a 
fiatalok elvándorlását, 
mert a falvaink elöre-
gednek. Minden újszü-
löttre a község pénzbeli 
támogatást adna, a diá-
kok és egyetemisták továbbtanulását ösztöndíjjal se-
gítené. Új munkahelyeket teremtenénk a kisiparban, a 
textiliparban és a bőriparban. Céljaink közé tartozik az 
elavult vízvezeték hálózat cseréje és egészséges ivóvíz 
biztosítása a lakosságnak, a vízdíj csökkentése is.  

A kishegyesi 
SZSZP szervezet 
kihat a kishegyesi 
község területére. A 
kishegyesi SZSZP-
nek ebben a pillanat-
ban több mint 300 
tagja van és ezek-
nek a száma napról-
napra növekszik. A 
városi tanács elnöke 
rendelkezik a part 
minden tevékenységével. A végrehajtó bizottság főtitkára 
hajtja verge a vásosi tanács feladatait.

A part programja minden ember felé van fordulva, 
akik a saját munkájukból élnek munkások, az oktatás, tu-
domány, kultúra és kreativitás minden formájában. Azért 
vagyunk szocialisták mert az SZSZP hive az igazságos tár-
sadalomnak, akik azonosan értékelik a gyengéket és sze-
gényeket, erőseket és gazdagokat.

ÖN Mit teNNe, ha KiShegyeS poLgÁRMeSteRe 
LeNNe?

Csóré Róbert
Vajdasági Magyar Szövetség

Celluska Frindik Dr erzsébet
Demokrata párt

Marko Rovčanin
Szerb Szocialista párt

Sinkovics erzsébet
Szerbiai egyesült Régiók
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Őszintén elgondolkozva a Kishegyes Községet sújtó 
problémákon egy olyan döntést hoztam, hogy az egyeszerű 
kisember szemszögéből, polgártársaimmal közösen meg-
próbálok reális perspektívát és prosperitást biztosítani a 
kisember számára, mert egy politika sem jó, melyben az 
egyszerű ember nem látja a szebb jövőt.

Az én választásom a Szerbiai Demokrata Párt – SZDP
Választásom helyességét igazolja az a politikai követ-

kezetesség és szilárd elvek, valamint az a normális és em-
beri hozzáállás a politikai cselekvéshez, melyet dr. Vojislav 
Koštunica képvisel.

Program:
Naše potrebe i ciljeve, želimo da usmerimo na 

probleme koji se tiču naše opštine, naših prijatelja i 
meštana ove zajednice. Želimo da zajedničkim snagama 
kreiramo neku bolju stvarnost, od ove u kojoj živimo. Za 
to su  nam potrebni, Vaše samo delovanje i učestvovanje u 
promenama, koje se tiču svih nas.

1.Transparentnost 
2.Nova radna mesta
3.Pomoć trudnicama od 20 000 dinara
4.Pomoć đacima
5.Pomoć penzionerima 
6.Stipendije za redovne studente
7.Obezbedjivanje sigurnih tržišta za poljoprivrednike
8.Prioritet tendera lokalnim firmama
9.Rešavanje problema vode 
10.Besplatni kursevi stranih jezika

ÖN Mit teNNe, ha KiShegyeS poLgÁRMeSteRe 
LeNNe?

Utasi Róbert
SzerbiaiDemokrata párt

egységes Szerbia

hoLLÓ aNDRÁS, KiShegyeS DíSzpoLgÁRa 

1951. április 7-én született Topo-
lyán. Általános iskoláit és a gimnázi-
umot szülővárosában végezte. 

1970-ben, az érettségi után be-
iratkozott az újvidéki Mezőgazdasági 
Karra, ahol mezőgépészetet tanult. A 
kishegyesi Szövetkezet ösztöndíjasa 
volt, ezért itt is kezdett el dolgozni 
1977-ben a gépészeti ágazat vezető-
jeként. Az egyik gazdasági egység 
igazgatója is volt. Kereskedelmi ér-
tékesítőként, ahogy felénk mondják: 
kommercialistaként dolgozott egészen 
nyugdíjaztatásáig, 1996-ig, amikor is 
betegsége miatt vonult nyugdíjba. 

Mindaddig tevékenyen rész vett a 
közéletben, volt a tűzoltó egyesület, a 
női kézilabda csapat elnöke, a képvi-
selő-testület tagja, több ciklusban a 
képviselő-testület tanácsának tagja. 
Civil szervezetekben, humanitárius 
akciókban igyekezett segíteni az idő-
sebbeknek, és a fiataloknak is egy-

aránt. Szívügye volt, hogy a szegény 
diákok továbbtanulását segítse. A Vox 
Humana elnöke és a Kosztolányi Di-
áksegélyező Egyesület elnöki tisztsé-
gét is elvállalta. A történelmi VMDK, 
a Vajdasági Magyarok Demokratikus 

Közössége kishegyesi tagozatának 
alapító tagja.

1994-ben részt vett az első márci-
us 15-ei műsor szervezésében.

Az 1849-es győztes hegyesi csata 
emlékoszlopa újraemelésének egyik 
kezdeményezője. Sajnos, a bizottság 
munkájában súlyosbodó betegsége 
miatt már nem vehetett részt, de egyi-
ke volt azoknak, akik elgondolása az 
volt, hogy az emlékművet a Kálvária 
temetőben kellene elhelyezni. 

Sok terve volt még, sokat szeretett 
volna még a közösségnek nyújtani, a 
falu fejlesztésében részt venni, de fia-
talon abba kellett hagynia a ténykedé-
sét, mindannyiunk sajnálatára. 

Kívánunk neki innen is minél 
előbbi gyógyulást, és várjuk, hogy 
újra visszatérjen közénk. 

Ő végig ezt ismételgette, hogy 
visszajön, amikor ott jártunk nála.
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KiShegyeS DíSzpoLgÁRa
holló andrás kapta a falu legrangosabb kitüntetését

Bizonyára sokan  fölkapták a 
fejüket, amikor meghallották, hogy 
ez alkalommal Holló András kapta 
meg a falu díszpolgára címét. Kö-
zösségünk egykoron igen aktív tagja 
ő, aki nevét számos tevékenységgel 
összeköthetjük. Valamikor elnöke 
volt a Vox Humana és Kosztolányi 
Diáksegélyező Egyesület (KODE) 
helyi szervezeteinek, a női kézilab-
da csapatnak és az önkéntes tűzol-
tó egyesületnek, de emellett alapító 
tagja a történelmi VMDK-nak, és 
képviselő volt a községi képviselő-
testületben. Önkéntes munkájáért 
sohasem fogadott el pénzt, és egé-
szen 1996-ig tevékenykedett, amikor 
súlyos betegsége miatt nyugdíjba 
kényszerült.

Ottjártamkor törhetetlen lelke-
sedéssel mesélt szerteágazó élmé-
nyeiről, amikre a különböző civil 
szervezetekben tevékenykedve tett 
szert. Elsőként a teadélutánokról 
mesélt, melyeket a KODE elnöke-
ként szervezett. Az egyesület ösz-
töndíjasai teát főztek, a vendégek 
pedig adományokkal támogatták a 
szervezet munkáját. A Vox Humana 
helyi elnökeként ingyenkonyhát 
szervezett, ahol a végén már 200-an 
ettek. A téglagyár adta a kazánokat, 
a Bábi vendéglő a helyszínt, a Građa 
Mont fizette az áramot és önkénte-
sek főztek. Sipos Béla, akkori helyi 
közösségi titkár még politikus ven-
dégeket is vitt az ingyenkonyhára, 
hogy megmutassa, milyen a koszt. 
Mondhatni, kissé a véletlennek is 
köszönhető, hogy az önkéntes tűz-
oltó egyesület elnöke lett, viszont 
ha már megválasztották, akkor 
megszervezte az egyesület 120 éves 
jubileumát és gyerekcsapatot szer-
vezett a versenyekre. Amikor a tűz-

oltók átköltöztek a jelenlegi tűzoltó 
otthonba, akkor önkéntes munkával 
garázst építettek. 

Hollónak az 1848-as emlékmű 
újraállításában is nagy szerepe volt, 
többek között ő ja-
vasolta a helyi kö-
zösség tanácsának, 
hogy a nyugati te-
metőben állítsál fel. 
Mint a VMDK ala-
pító tagja lelkesen 
és mondhatni igen 
ötletesen népszerű-
sítette a szervezetet, 
pl. VMDK lógós 
bevásárlózacskót 
ajándékozott azok-
nak a hölgyeknek, 
akik hajlandóak 
voltak abban vá-
sárolni a piacon. 
András a legnehe-
zebb időszakról is 
mesélt, a polgár-
háború kitöréséről. 
A békés megoldást 
akkortájt kevesen 
merték nyíltan tá-
mogatni, de egy 
tömegessé duzzadt 
VMDK közgyű-
lésen, melyen jelen voltak az akko-
ri demokratikus ellenzéki pártok 
képviselői is, közös nyilatkozatban 
ítélték el a háborút. A Szlovéniából 
induló békekaravánra is élénken em-
lékezik, szavai szerint Kishegyesen 
„méltó fogadtatásban részesült”. Az 
emberek virággal várták a falu bejá-
ratánál, a harangok is megszólaltak, 
a gyerekek pedig a béke jelét rajzol-
tak az út menti táblákra.

András szavaiból, történeteiből 
leginkább az sugárzik, hogy mindig 

kiállt az  emberekért, a közösségért. 
Tette mindezt ingyen, ami a mai vi-
lágban, amikor  közügyek nem lé-
teznek, kicsit furcsának tűnhet, de 
valószínűleg sokan akkor sem értet-

ték. Andrást beszélgetésünk végén 
arról kérdeztem, mit jelent számára 
a díszpolgári cím?

- Tulajdonképpen azt, hogy elis-
merték amit 15-20 évvel ezelőtt tet-
tem. A gyümölcsnek be kellett érni. 
Amit annak idején tettem, az most 
ért be. Akkor azt mondták, hogy 
nyüzsgök, ennyi volt az összes di-
cséret. 

Lakatos János
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MoLNÁR iMRe, tiSzteLetBeLi poLgÁR

Nincsenek véletlenek. Nem vélet-
len a színház előcsarnokában találha-
tó kiállítás, nem véletlenül tettük le 
55-en a magyar állampolgársági esküt 
Békésszentandráson, és nem vélet-
len az sem, hogy Békésszentandrás 
küldöttsége jó testvérként ma eljött 
falunapunkra. És közöttük van több 
kiskorú is. Akit viszont ma ki sze-
retnék emelni, békésszentandrási 
– kishegyesi időszámítás szerint 17 
éves. Ugyanis 17 éve, 1995. március 
21-én érkezett először Kishegyes-
re. Jelen volt, amikor megszületett a 
megállapodás, hogy március 21-e le-
gyen a falunapunk. És, azóta is jön. 
Minden jelentős eseményen itt van. 
Csépe-napon, falunapon, emlékmű-
avatáson. Megszerette az itt élő em-
bereket, igazi barátságokat mondhat 
magáénak. És ugyanúgy jó házigazda 
Békésszentandráson is. Iskolaigaz-
gatóként sokat tett azért, hogy diák-
jaink barátkozzanak, ismerkedjenek, 
csere-kirándulásokon vegyenek részt. 
Munkatársa volt a Szó-Beszédnek, 
kezdeményezője és kivitelezője helyi 

íróink békésszentandrási fellépésé-
nek, irodalmi esteknek. És akkor sem 
felejtette el a kishegyesieket, amikor 
más igen, amikor a két falu kapcsolata 
háttérbe szorult. Szorgalmazta a szel-
lemi értékeink fenntartását, az össze-
tartozás erősítését. A háborús években 

segélyt, gyógyszert, könyvadományt 
hozott. És nagy adag szeretetet, öle-
lést. Mi, március 15-én újra otthon le-
hettünk Békésszentandráson. Tudom, 
hogy ő is itthonról megy haza. Molnár 
Imre Zoltán mától kezdve Tiszteletbe-
li Polgárunk. Gratulálunk!

KÖSZÖNŐLEVÉL A  
DoMBoS KaMaRazeNeKaRNaK

A Dombos Kamarazenekar 2002 
késő őszén alakult egy hirtelen zenei 
fellépés alkalmával. Először három 
tagja volt, Gál József, Tóth Pál és 
Linka László. Az oktatással foglalko-
zó zenészeknek a közös muzsikálás 
további összejövetelül szolgált, nem-
sokára saját diákjaik is csatlakoztak 
hozzájuk, így Gálik Ervin,Tóth And-
rás és Dudás Virág Ervin is, ők a mai 
Dombos zenekar tagjai. A zenekar 
kíséri a Szent Anna kórust is, így éve-
ken keresztül közös koncertjeiknek 
lehettünk tanúi. Évente többször ké-
szítenek önálló vagy közös komolyze-
nei műsort. Már harmadik éve Újévi 

hangversenyüket bemutatják a kör-
nyező településeken is. A Falunapo-
kon is gyönyörködhettünk muzsiká-
jukban,  Húsvéti koncertek rendszeres 
szereplői, és  a templombúcsú sem 
múlhat el közreműködésük nélkül. 

Változatos dallamviláguk elérése 
céljából sokszor hívnak vendég elő-
adókat énekeseket, zenészeket, így 
muzsikájuk mindig magas fokú zenei 
élményt nyújt.

Zenei repertoárjuk igen sokszínű, 
hisz alapjába véve a Dombos Kama-
razenekar klasszikus zenét játszik,  
kedvenc szerzőik: Vivaldi, Pachelbel, 
Mozart, Beethoven, de hallhattuk már 

előadásukban örökzöld melódiákat, 
operarészleteket, operettek dallamait, 
musicaleket, stb.

Meg kell említeni a néhány éve 
készült igen figyelemre méltó elő-
adásukat Pergolesi: Sztábát Máterét, 
melyet két szólistával mutattak be. 
A Dombos Kamrazenekar képvisel-
te Kishegyest a Hegyesi napokon és 
Kelebián a Kárpát Fesztiválon.

A Dombos Kamarazenekar kü-
lönlegessége abba rejlik, hogy mély 
zeneszeretetüket és közös muzsikálá-
suk eredményét időnkét elénk tárják, 
megcsodálhatjuk a tanár és diák kö-
zös munkájának eredményét.
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KÖSZÖNŐLEVÉL A NŐK KISHEGYESI FÓRUMÁNAK

A Nők Kishegyesi Fórumát 2002-
ben 11 kishegyesi nő alapította, még-
pedig: Bata Ibolya, Bíró Anikó, Hor-
kai Teréz, Horváth Eleonóra, Linka B. 
Gabriella, Lukács Klára, Pesevszki 
Szabó Flóra, Rácz Maronka Etelka, 
Szakál Györgyi, és Zsidai Erzsébet, 
azzal a céllal, hogy különböző prog-
ramok, aktivitások révén javítsanak 
a veszélyeztetett kategóriákban élők 
életminőségén. E célkitűzéseknek 
megfelelően rendszeresen szerveznek 
programokat a szociálisan hátrányos 
helyzetű és roma gyerekek részére, de 
vannak nyílt rendezvényeik, melyekre 
mindenkit szívesen várnak. Említés-
re méltó, hogy 2004-ben a szabadkai 
Zenith Műhellyel karöltve elsőként 
szerveztek képzést a községben mű-
ködő civilszervezetek tagjai részére.

2008-ban részt vettek Kishegyes 
Község szociális védelmi stratégiájá-
nak kidolgozásában, illetve 2009-ben 
a Helyi Ifjúsági Akciós Terv össze-
állításában is. 2010 nyarán pedig be-
kapcsolódtak a falun élő nők foglal-
koztatására és önfoglalkoztatására 

vonatkozó köz-
ségi stratégia 
programba.

A Női Fó-
rum 2008-ban 
és 2009-ben a 
Községi Ön-
k o r m á n y z a t 
és a szabadkai 
Caritas partne-
reként bekap-
csolódott a házi 
betegápolás és 
gondozás szol-
gálatába, 2010-
től ezt a szolgá-
latot sikerült kibővíteni a falugondno-
ki szolgálattal, amely pillanatnyilag 
az egész község területén működik.

A szervezeten belül két kézimun-
ka és kézműves kör tevékenykedik: 
a Kézimunkázók és Kézművesek 
Kishegyesi Csoportja, illetve a Zen-
dülők Kézműves Kör.

Az elmúlt tíz év alatt rengeteg 
programot szerveztek a gyerekek ré-
szére, képezték saját magukat is, ün-

nepekkor süteménycsomagot vittek a 
magányosan élőknek, Mikulás és ka-
rácsonyi csomagot a rászoruló gyere-
keknek, jótékonysági bálokat, teadél-
utánokat, kiállításokat, ruhagyűjtése-
ket és osztásokat szerveztek. 

Büszkék arra, hogy az általuk ké-
szített lángos és kemencés finomsá-
gok, az évek múlásával a Dombos Fest 
egyik meghatározó jelképévé váltak.

A kishegyesi falunapok kereté-
ben, az iskola kiállítási csarnokában 
Beszédes Valéria megnyitotta a Vaj-
dasági kálváriák című kiállítást. Vaj-
daságban, mint mondta 85 kálváriát 
találtak, és dolgoztak fel, s nyilván 
nem mellékes az sem, hogy ezek a 
köztéri szoboregyüttesek leggyako-
ribb formája a lelki élet egyik legfon-
tosabb kifejezője is. 

– A legkorábbi a magyarkanizsai, 
amely 1753-ban épült. Ma már nem 
az eredeti, de tájolása megmaradt. Ez 

egyébként jellemző, vagyis a templo-
mok és kálváriák közötti tájolási sza-
bály. Az első kálváriák hét stációsok 
voltak, a tridenti zsinat után azonban 
14 stáció lett, vagyis tizennégy kép-
ben dolgozzák fel Jézus szenvedés-
történetét. Külön-külön ezeknek az 
épületeknek, szobroknak nincs nagy 
értékük, együttvéve azonban kincset 
jelentenek, a katolikus lelkiség emlé-
kei, a vajdasági magyar vallásos nép-
rajz jelentős részét képezik – mondta 
megnyitójában Beszédes Valéria.

EGYÜTT JELENTENEK ÉRTÉKET
Kishegyesen kiállítás nyílt a vajdasági kálváriákról
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MegoLDÓDNi LÁtSzÓ goNDoK

A kishegyesi községben általá-
ban két orvos kellene településenként, 
és még legalább kettő az  ügyeletek 
megszervezése érdekében. Ezenkívül 
szükség van szakorvosokra is nő-
gyógyászra, belgyógyászra, és gyer-
mekorvosra, de ugyanígy radiológus-
ra, röntgenszakorvosra is. Dr. Deák 
Tibor, a kishegyesi egészségház igaz-
gatója sorolja a legégetőbb kishegyesi 
gondokat.

- Fölszereltség szempontjából nin-
csenek nagy gondok, mindig akadt 
szponzor, vagy adakozó, de tény, hogy 
tavaly augusztusban  tönkrement a 
röntgencső, és nem sikerült megjavíta-
ni. A javítás ugyanis legkevesebb két-
millió dinárba kerülne. A nagyobb be-
ruházásokra többé-kevésbé akad pénz 
, de a kádergondok megoldására már 
sokkal kevésbé. Legégetőbb  gondja-
ink ugyanis valójában kádergondok, 
de szerencsére ezek is megoldódni lát-
szanak. Január elsejétől van gyermek-
gyógyászunk, július elsejétől pedig 
nőgyógyászunk is lesz. A legnagyobb 
gond, hogy hiányzik  legalább két ál-
talános orvos. Az önkormányzat se-

gítségével, mivel  az egészségügyben 
létszámstop van, sikerült megoldani 
egy általános orvos és egy egészség-
ügyi nővér alkalmazását, de ez is csak 
egy évre szól - mondja az igazgató.

Az utóbbi napokban a minisztéri-
umtól beleegyezést kaptak egy sofőr 
és egy orvos felvételére, annak érde-
kében, hogy zökkenőmentessé válljon  
a mentőszolgálat. 

- Az elmúlt  években három orvo-
sunk ment nyugdíjba és helyettük fel 
is vehettünk új orvosokat, de az állan-
dó ügyelethez  újabb általános orvosok 
kellenének. Ideális helyzetben telepü-
lésenként legálább 2-2 általános orvos 
lenne, meg legalább három az ügyelet 
fenntartására és egy tartalékban. Meg 
természetesen ezen felül nőgyógyász, 
gyermekorvos, belgyógyász... - foly-
tatja dr. Deák.

- Nem kis megterhelést jelent a 
három gyógyszertár fenntartása és a 
fogász is, bár ők önfenntartók, vagyis 
meg kell keresniük működési költsé-
geiket. Nem volt eddig könnyű meg-
szervezni a mentőszolgálatot sem , de 

most egy gépkocsivezető alkalmazá-
sával ez is megoldódni látszik. Van 
egy jól felszerelt laboratóriumunk is, 
és hamarosan  megjön a szakosításról 
a biokémikusunk - sorolja az igazga-
tó.

Megkerülhetetlen téma a receptek 
kérdése, vagyis az a tény, hogy recep-
tet csak a választott orvosok írhatnak 
fel és egyik helybeli szakorvos sem.

-Ez a rendelkezés nagyon meg-
terheli az általános orvosokat. Sze-
mély szerint azt gondolom, hogy az 
ilyen módszer akár indokolt is lehet, 
hiszen a világban számos helyen így 
működik az egészségügyi rendszer, 
de amíg nincs teljes betekintés a re-
ceptek kiadásába, addig nincs sok 
érteléme az ilyen megoldásnak. Más 
szóval a háziorvosi, vagy választott 
orvosi rendszer egyáltalán nem rossz, 
de ilyen körülmények között nagyon 

megterhelik a választott orvosokat és 
a szabályok is túl szigorúak - mondja 
dr. Deák Tibor.

Papp Imre
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BESZÉLGETNI A CSALÁDRÓL
a családok olyan anyagi és szellemi segítségben részesüljenek, amilyenre  

szükségük van

hiDaK FeLújítÁSa

Két éve indult el a Vajdasági 
Nagycsaládos Egyesületek Szövetsé-
gének (VANCSESZ) családi program-
ja, amelynek keretében a Kishegyesi 
Nagycsaládosok Egyesületének 
(KINCSE) vezetősége fiatal csalá-
dokat látogat. Az önkormányzat és a 
helyi közösség is támogatta a kezde-
ményezést.

– Leggyakrabban azokról a fia-
tal családokról van szó, ahová az első 
gyermek érkezett, de ellátogatunk a 
nagyobb családokba is, nemrégiben 
például Kancsár Kázméréknál vol-
tunk, akik három gyereket nevelnek. 
Összesen 12 családot szeretnénk meg-
látogatni, s most körülbelül a felénél 
tartunk. Négyszáz dinár értékben al-
kalmi ajándékot is viszünk az újszü-
lötteknek. Az eddigi beszélgetésekben 
egy fontos dolog máris kikristályoso-
dott, történetesen az, hogy a fiatal csa-
ládok szívesen részt vennének olyan 
beszélgetéseken, amelyeken szakem-
berektől a családok működésének kér-
déseiről, a család megtartó erejéről, de 

ugyanígy a párválasztásról, a szülő és 
gyerek viszonyáról, a gyermeknevelés 
kérdéseiről, a családtervezésről stb. is 
hallanának. Ha egy-egy témára össze-
jön legalább 15–20 érdeklődő, akkor 
hozunk szakembereket, akikkel ezek-
ről beszélgetni tudnak. Az a célunk, 
hogy a falu családjai olyan anyagi és 
szellemi segítségben részesüljenek, 
amilyenre éppen szükségük van. Fon-
tosak nekünk is ezek a látogatások, 
hogy ne csak a hírközlő és tájékozta-
tási szerveken keresztül értekezzünk 
a családokkal, hanem legyen egy sok-
kal közvetlenebb kapcsolat – hallottuk 
Kerepes Árpádtól, a nagycsaládosok 
egyesületének elnökétől.

Az idén a korábbiakhoz hason-
lóan az egyesület számos programot 
tervez.

 – Helyi és tartományi pályáza-
tokra is jelentkeztünk már, vagy je-
lentkezünk. Az együttműködésünk 
a cserkészekkel nagyon sikeresnek 
bizonyult, ezért úgy gondoltuk, hogy 
ezt a vonalat továbbra is követni kell, 

ennek értelmében az idén is terve-
zünk egy közös táborozást, amelyet 
akárcsak tavaly, egy élvezetes pala-
csintasütő versennyel fejeznénk be. 
Szeretnénk eljutni a horgosi tábor-
ba is. A VANCSESZ az idén Élet a 
családban és közösségben címmel a 
kishegyesi Kátai tanyán szervezi meg 
az V. nemzetközi ifjúsági táborát, 
amelyen természetesen mi is részt ve-
szünk. Szeptember végén, Adán lesz a 
VANCSESZ megalakulásának tizedik 
évfordulója, s ezen elsősorban a csa-
ládpolitika kérdéseiről beszélgetünk 
majd. Október végén egy kommu-
nikációs tréningünk lesz Palánkán, 
amelyen a tartományban esedékes pá-
lyázatok kérdéseit tárgyaljuk meg. A 
jelek szerint tehát ismét mozgalmas év 
vár ránk – mondta Kerepes Árpád.

Papp Imre

Több mint 
harmincan  vet-
tek részt  a 
kishegyesi hidak 
festésének mun-
kálataiban. A 
Krivaja telepü-
lésen belüli sza-
kaszán nem ke-
vesebb, mint 14 

híd található, s a fiatalok ebből hetet 
festettek újra. Mint ifj. Juhász Bálint-
tól, a helyi közözösség tanácsának el-
nökétől, a megmozdulás szervezőjétől 
megtudtuk, a munkában vendésként 
részt  vettek  a magyarországi Ifjúsági 
Kereszténydemokrata Szövetség ak-
tivistái is. Az akciót a helyi közösség 
szervezte, és adta a szükséges festéket 
és a többi alapanyagot.
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ÁTADTÁK A SZÉLES SÁVú  
optiKai KÁBeLhÁLÓzatot

úJABB ÁLLAMPOLGÁRSÁGI KÉRELMEK
Konzuli nap Kishegyesen

Kishegyes Községben a tartomá-
nyi gazdasági titkárság támogatásával 
elkészült a széles sávú optikai kábel-
hálózat. A rendszert Pásztor István 
tartományi gazdasági titkár és Csóré 
Róbert községi elnök - szó szerint egy 
gombnyomással - adta át rendeltetésé-
nek a bácsfeketehegyi helyi közösség 
épületében. 

Pásztor István elmondta, hogy a 

titkárság összesen 7 millió dinárral 
támogatta a hálózat kiépítését, ez ma-
gában foglalja a tervdokumentáció, 

a különféle engedélyek beszerzé-
sének, és a rendszer kiépítésének 
költségeit is. A község lakónak élet-
minőségét, egyben a közbiztonság 
fokát is javítja a hálózat működése, 
a számítógépes közigazgatás beve-
zetése pedig az ügyintézést teszi 
hatékonyabbá és gyorsabbá. Az 
egészségügyi ellátás színvonalát is 
emeli, valamint - nem utolsó sorban 

- a potenciális befektetők szá-
mára is vonzóbbá válik így ez 
a környezet, hiszen az autóút kö-
zelsége és az ipari park megléte 
mellett ez is egy nagyon fontos 
tényező. A gazdasági titkárság 
a tartomány több községében is 
hozzájárult hasonló rendszerek 
kiépítéséhez. 

Csóré Róbert községi elnök 
ez alkalommal elmondta, hogy 
előzőleg már járt a községben 

olyan potenciális befektető, aki ilyen 
rendszer hiánya miatt állt el beruhá-
zási szándékától, a hálózat üzembe 

helyezésével ilyen többé nem fordul-
hat elő. A rendszert egyelőre az ön-
kormányzat működteti, de a jövőbeni 
tervek szerint egy külön vállalatot 
bíznak majd meg ezzel. A községi el-
nök szerint egy újabb lépés történt a 
befektetők idevonzása, bizalma meg-
nyerése érdekében. Bízik abban, hogy 
ennek eredményei is hamarosan meg-
mutatkoznak. 

tp
Forrás: VajdaságMa

Másodszor tartott a szabadkai 
konzulátus konzuli napot Kishegye-
sen. Ezúttal Bognár Sándor konzul és 
munkatársai látogattak a községi köz-
pontba, hogy fogadják az idősek, be-
tegek és mozgásképtelenek kérelmeit. 
Mint a konzul úrtól megtudtuk, tavaly 
november óta, amikor először próbál-
koztak ezzel a megoldással, és sikeres-
nek bizonyult, szinte heti rendszeres-
séggel látogatják Vajdaság magyarok 
lakta településeit, mára a kérelmezők 

majdnem egyharmada kerül ki 
ebből a kategóriából, vagyis 
olyanok kérnek visszahono-
sítást, akik betegek, helyhez 
vannak kötve, vagy anyagi 
helyzetük nem engedi meg az 
utazást a konzulátusra. Április 
4-én, Kishegyesen, újabb öt-
ven állampolgársági kérelmet 
fogadtak.
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BetoNozzÁK a zSÁK UtCÁt

ESŐ AZ UTOLSÓ PILLANATBAN

Április 19-én, csütörtökön, a 
Kis-Kommunál Kommunális vállalat 
munkásai és a Telekügyi Közvállalat 
munkagépe megkezdték a talaj-elő-
készítést a Zsák utca betonozásához. 
Az utca kibetonozását tavaly vették 
tervbe, s még az év folyamán el is sze-
rették volna kezdeni, de az időjárás 
miatt nem kerülhetett rá sor. A mun-
kálatok kezdetét megtekintette Csóré 
Róbert polgármester és Szűgyi István, 
a Telekügyi Közvállalat igazgatója. 
Az utca 143 méter hosszú, s ezzel – 
a Greiner Endre utca kivételével – a 
szűkebb központ minden utcája szi-
lárd burkolatot kap Kishegyesen.

Az április 20-át megelőző napok-
ban a kishegyesi község területén 18–
20 milliméter csapadékot mértek, s ha 
nem esett volna az eső, annak kataszt-
rofális következményei lettek volna a 
búza és a többi őszi kultúra esetében. 

– Az utolsó pillanatban jött az 
eső az őszi vetésre. Ha nem lett volna 
csapadék, kritikussá válhatott volna 
a helyzet. A hét végére jósolnak még 
egy esős hullámot, és az jót is tenne, 
mert a föld továbbra is nagyon igényli 
a nedvességet – mondta Bácsi Gábor, 
a kishegyesi gazdasági és mezőgaz-
dasági osztály vezetője. A szakember 

szerint a tavaszi vetés is igencsak elő-
rehaladott állapotban van, és nem tart-
ja korainak a kukorica vetését.

– Úgy látszik, hogy az idén megint 
egy száraz esztendő elé nézünk, ami 
azt jelenti, hogy azok járnak jól, akik 
a kukorica esetében a korai fajták 
mellett döntöttek. Ezek ugyanis a 
várható augusztusi hőségig kinevelik 
a szemet, és nem fog nekik ártani a 
szárazság. Tavaly ugyan a többi fajta 
is átvészelte a nyári hőséget, de tudni 
kell, hogy tavaly volt némi nedvesség-
tartalék az előző évből a földben, ami 
az idén sajnos hiányzik. Éppen ezért 
indokolt az is, hogy mielőbb a földbe 
kerüljön a napraforgó, a répa és a szó-
ja is, ezt a termelők a jelek szerint meg 
is teszik – mondta az osztályvezető.

Véleménye szerint az őszi vetés-
nél nem ártana a második fejtrágyá-
zás sem, amelyet egybe lehetne kötni 
a gyomirtással és a gombás megbete-
gedések elleni permetezéssel. Mivel a 

búza is, és az árpa is a hosszan tartó 
száraz tavaszi idő miatt gyengén bok-
rosodott, várható, hogy sokkal több 
lesz a vetésben a gyom.

A fejtrágyázás előtt azonban az 
lenne a legjobb, ha a termelők elvégez-
tetnék a talajelemzést, hogy ne szórják 
feleslegesen a trágyát a vetésre.

– Parcellától függően nagyon vál-
tozó lehet a helyzet, és valóban felesle-
ges több trágyát kiszórni a kelleténél. 
Ez ugyanis szükségtelenül növelheti 
a költségeket, másrészt, ha több táp-
anyag kerül a talajba, a növény később 
megdőlhet, és ez eleve terméskiesést 
jelent, másrészt a betegségek is köny-
nyebben felütik a fejüket. A talajvizs-
gálat a topolyai szakszolgálatban ősz-
szel ingyenes, ilyenkor viszont fizetni 
kell érte, de szerintem megéri, mert a 
kevesebb termés miatt bizonyára jobb 
ára lesz a búzának a nyáron – véli Bá-
csi Gábor.

Papp Imre
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 Március közepén tartotta meg évi 
közgyűlését a kecsketenyésztők egye-
sülete, amelyen összegezték a múlt év 
eredményeit és természetesen meg-
vitatták az idei terveket, teendőket. 
Azt mondják, az egyesület akkor is 
sikeresnek tartaná a tavalyi munkáját, 
ha csak a hegyesi és bácsfeketehegyi 
főzőversenyeket szervezte volna, de 
ezenkívül még számos megmozdulá-
suk volt.

– Tavaly négy pályázaton nyer-
tünk, két községi és két tartományi 
pályázaton. Ez utóbbi esetben a Tar-
tományi Mezőgazdasági Titkárságnál 
pályáztunk. Ezeken szereztünk pénzt 
a május másodikai bácsfeketehegyi 
főzőversenyre, amely az elsejei esős 
időjárás miatt másodmajálisként tö-
megesebb volt, mint arra számítani 
lehetett. Negyven csapat nevezett 
be, és mind el is jöttek a versenyre. 
A kishegyesi főzőverseny is sikeres 
volt, bár tömegesség szempontjából itt 
valamivel kevesebb résztvevő jelent 
meg. Ezt a két főzőversenyt, amelyek 
a kecskehúsból készülő, hagyományos 
ételek ízeiről szólnak, az idén is sze-
retnénk megtartani – mondta Talpai 
András, a kecsketenyésztők egyesüle-
tének elnöke.

           Az egyesület azonban nem 
csak ezeket a rendezvényeket szervez-
te. Tevékenységének másik nagy terü-
lete a tenyésztők termékeinek bemu-
tatása elsősorban a vásárokon.

        – Bátran merem állítani, 
hogy Belgrádtól Hódmezővásárhelyig 
már jól ismernek bennünket, vagyis 
van érdeklődés a termékeink iránt. 
A két említett városon kívül rendsze-
resen megjelenünk a magyarországi 
Kelebián, a topolyai őszi kiállításon, 
Zomborban stb. Az évet a szabadkai 
újévi vásáron zártuk, ahová úgy ke-
rültünk, hogy szeptemberben részt 
vettünk a város ünnepére szervezett 
vásáron, előtte meg az augusztus vé-
gén, a csarnokban megrendezett vásá-
ron. Az újévi vásár például december 
5-től január 8-ig tartott és nagyon sok 
terméket eladtunk – mondta az elnök.

Talán ez bátorította fel őket arra, 
hogy az idén egy újabb programmal 
rukkoljanak elő.

        – Sajtjainknak eddig is szép 
sikere volt, de gondoltuk, hogy nem 
ártana egy kicsit több tudást szerez-
ni a hagyományos sajtkészítés terén. 
Ezért kapcsolatba léptünk dr. Ankica 
Vranješsel, az újvidéki mezőgazdasá-
gi kar tanárával, akinek a szakterülete 

a tejfeldolgozás, és ő szívesen elvállalt 
egy kétnapos műhelymunkát a sajtké-
szítőkkel. A sajtkészítés hagyományos 
módszereit mutatná be a gyakorlatban 
is. Nagyon jó lenne, ha ez úgymond 
feldobná a sajtkészítési kedvet, mert a 
kiállításokból ítélve a sajtok kelendő-
ek. A rendezvényre szeretnénk meg-
hívni a szarvasmarha-tenyésztőket és 
a juhtenyésztőket is. Ez talán segítene 
egy kicsit abban is, hogy megújuljon 
a szervezetünk, új tagok csatlakozza-
nak hozzánk, mert ezen a téren sajnos 
elég rosszul állunk. Voltak persze ér-
deklődők, de rendszerint azt kérdez-
ték, hogy milyen előnyük származik 
abból, ha tagok lesznek. Azt kellett 
nekik mondanom, hogy az égvilágon 
semmi, kivéve, hogy a vásárokon való 
részvétel hozzásegítheti őt egy olyan 
piachoz, amelyet más módon nem 
tudnak megszerezni. Mégsem jöttek, 
pedig ennél nagyobb segítséget a ter-
meléshez másutt nemigen kapnak – 
mondta Talpai András.

Papp Imre

HAGYOMÁNYOS SAJTKÉSZÍTÉS

A Kelebia Község Önkormányzatának Polgármeste-
ri Hivatala „INTERREG III/A. Magyarország-Szerbia 
és Montenegró Határon Átnyúló Együttműködési Prog-
ram  2004-2006 „keretében beadott HUROSCG/06/02 
számú pályázata alapján

HIRDETMÉNYT
  tesz közzé.

Ezen hirdetményben a község központjában felépült 
közel bruttó        500 m2  alapterületű parkolóval ellátott 
impozáns épületünkben a

  Magyar-Szerb Agrárkereskedelmi és Szolgáltató 

Központban  Észak-Bácska és Vajdaság területéről szer-
biai gazdálkodók és vállalkozók számára lehetőséget 
kívánunk biztosítani termelői találkozók, regionális ter-
mékbemutatók, szakvásárok és konferenciák szervezé-
sére. Lehetőség van továbbá irodák állandó bérletére is.

A hosszú távú együttműködés reményében, és part-
neri kapcsolatok erősítése érdekében várjuk jelentkezé-
süket.

Elérhetőségeink: 
Tel: 003677/454-201, Fax:003677/454-249
E-mail:kelebia.onkormanyzat@kelebia.hu
Postacím: 6423 Kelebia, Ady Endre utca 114.,  

Magyarország
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FÓKUSzBaN az agRoBizNiSz
A Small Steps ipari park egy újabb befeketetővel gazdagodott

A második vállalkozó egy hazai 
cég, a verbászi Renesansa tészta- és 
kekszgyár, aki községünk mellet vok-
solt. Branislav Rašković tulajdonos 
megfelelőnek tartotta 
az ipari park területi 
adottságait, illetve a 
vezetőség hozzáállá-
sát a kéréséhez, mi-
szerint gyors ütemben 
kell, hogy lefolytas-
sák a tárgyalásokat.

Tekintsünk visz-
sza a kezdetekre, 
hisz nyolc éve aktív 
munka folyik az ipa-
ri parkban, annak el-
lenére, hogy sokáig 
nem volt látszata. 

-A Small Steps ipari parkkal fog-
lalkozó céget 2004-ben hozták létre, 
helyi önkormányzati és osztrák tőke 
társításával. A földterületek felvásár-
lása a bácsfeketehegyi határban már 
szinte az alapítói szerződés aláírása 
után megkezdődött. Mára a Kishe-
gyes község déli bejáratánál elterülő 
ipari zóna 65 hektár földterületet tud-
hat a magáénak. Ebből 20 hektáros 
területet különítettek el, nagyságuk a 
fél hektáros és a 3 hektáros parcellák 
körül alakul, persze ezek a befektetői 
igények szerint alakíthatóak – mondja 
Nagy Zita, aki a kezdetektől a Small 
Steps cég helyi képviselője.  

Tavaly szeptemberben kezdte meg 
munkáját az ipari zónában az első cég, 
a Júlia malom. Feltehetően még ebben 
az évben gyarapodik a park működő 
cégállománya. Mi indokolta a máso-
dik befektetőnél a tárgyalási folyama-
tok felgyorsított ütemét?

-A verbászi Renesansa tészta- és 
kekszgyár szinte észrevétlenül kell, 
hogy kibővítse tevékenységi és kiter-
jedési körét. A céget kötik a beígért 

kötelezettségek vevői iránt. Ezért kért 
Branislav Rašković a cég tulajdono-
sa határozott és gyors fellépést. El 
kell mondanom, hogy nem jellemző 

a befektetőkkel való tárgyalásra efajta 
tempó. Ebben az esetben mindössze 
két hét állt a rendelkezésünkre, hogy 
megtárgyaljunk minden felmerü-
lő kérdést. Az adásvételi szerződést 
megkötöttük, hivatalosan is megvásá-
rolta a verbászi cég az általa kiválasz-
tott földterületet az ipari parkunkban. 

Információi szerint ez a gyorsa-
ság jellemezni fogja a hazai befekte-
tő további munkáját is?

-Tudomásom szerint a nyáron 
megkezdődik a terület beépítése, 
őszre, az év végére tervezik a szüksé-
ges objektumok befejezését, ameny-
nyiben a kishegyesi önkormányzat 
és a Small Steps cég tudja biztosí-
tani az infrastruktúrát és, az ehhez 
szükséges engedélyeket. Ha sikerül 
teljesíteni a befektető által megsza-
bott kritériumokat, akkor a jelenlegi 
40 munkás mellé még 20 embert al-
kalmazna a községünkből, amely 20 
család egzisztenciális létének javulá-
sát jelentené.

 Kishegyes község mellett más le-
hetőségeket, ajánlatokat is felmért a be-
fektető. Végül mégis a bácsfeketehegyi 

ipari parkot választotta. Mit nyújtott a 
Small Steps cég a befektetőnek, ami-
ért meghozta ezt az egész község szá-
mára kedvező döntést?

-Elsődleges előnyünk a konku-
renciával szemben a kitűnő lokáció. 
Vonzó a befektetők számára az autóút 
közvetlen közelsége, illetve az ország-
határ közelsége, hiszen Magyarország-
nál, a legközelebbi határnál megnyílik 
az Európai Únió kapuja. Másodsorban 
a községi vezetőség együttműködése 
is imponált a befektetőnek, mert a le-
hető leggyorsabban a rendelkezésére 
bocsátotta a szükséges információkat, 
és ugyanígy igyekszünk a szükséges 
dokumentumokat is gyorsan teljesíte-
ni számára. Jelenleg folynak a tárgya-
lások az infrastruktúra biztosításáról. 
Kishegyes község felvállalta, hogy a 
gázt illetően lépéseket fog tenni, hogy 
mihamarabb kiélpüljön a gázvezeték 
az ipari parkban. 

A parcella adásvételi szerződé-
sének megkötésekor kihasználtuk 
az alkalmat, hogy kitérjünk a Small 
Steps cég jövőbeli terveire. Alexander 

Samonig igazgató elmondta: hosszú 
folyamat az ipari park benépesítése, 
10-20 évre mindenképpen szükség 
van. Arra a kérdésre, hogy mégis mit 
jelent az ipari park számára a második 
befektető megérkezése a következőket 
mondta:
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EGYSÉGESEBBEN, MINT VALAHA
- Elégedett vagyok az új vállal-

kozással, mert az agrártevékenység 
körét szolgálja, amelyet az ipari park 
szorgalmaz. Célcsoportunkat min-
denképpen az agrobizniszben, vagyis 
az élelmiszer-gazdaságban tevékeny-
kedő vállalatok képezik, ennek pedig 
a most érkező tészta- és kekszgyár 
eleget tesz. Úgy gondolom, hogy az 
egyik legmegfelelőbb befektető érke-
zett meg hozzánk, mert van lehető-
sége, tőkéje a terjeszkedésre, amely 
fontos mindenekelőtt a munkahelyte-
remtés szempontjából is. 

Hogyan próbálja az ipari park föl-
hívni a befektetők figyelmét?

-Úgy gondolom, hogy a jó marke-
ting egy jó vállalkozás alapja. A már 
működő Júlia malom, mágnesként 
vonzza az érdeklődő befektetőket, és 
igyekszünk minél több kiállításon és 
konferencián is bemutatkozni, bel-
földön és külföldön egyaránt. Idén 
részt veszünk az újvidéki Nemzetkö-
zi- Mezőgazdasági- és Élelmiszeripari 
Szakvásáron, valamint az októberben 
megrendezésre kerülő Investexpón. A 
helyszínen bemutatjuk a látogatóknak 
és a leendő befektetőknek a jelenlegi 
ipari parkot, kihangsúlyozva a benne 
rejlő lehetőségeket. 

Az ipari parkban létrejövő vállal-
kozások új munkahelyeket teremte-
nek, ezért az eddig átadott önéletrajz-
ok mellé várják a további álláskere-
sőket. A gépesítés korában lehetetlen 
egyszerre tömegeket alkalmazni és 
foglalkoztatni - ez mindenki számára 
világos -, de akár egy munkahely is 
sokat jelent azoknak a családoknak, 
akik a túlélésért harcolnak. 

Szabó Andrea

– A vajdasági magyar közösség 
sohasem volt az utóbbi évtizedek so-
rán olyan homogén és egységes, mint 
most. Ma már kérdésként senki sem 
veti fel, hogy miért nem közösen in-
dulunk koalícióban a többiekkel. Nem 
is csoda, hiszen az előkészületekben 
mintegy ötszáz civil szervezet veze-
tőjével, a történelmi egyházak veze-
tőivel és az értelmiség képviselőivel 
beszélgettünk a feladatokról, s ha ezt 
közös nevezőre tudtuk hozni, akkor 
nyilvánvaló, hogy éppen ez az egység 
mércéje – mondta többi között Pász-
tor István, a VMSZ elnöke április 
2-án, hétfőn este a párt Kishegyesen 
megtartott kampány-összejövetelén, 
amelyen Magyarország külpolitikai 
helyzetéről és a magyarság összetar-
tozásáról Ódor Bálint, a magyar kül-
ügyminisztérium EU-ügyekért felelős 
helyettes államtitkára beszélt, s ame-
lyen jelen volt Egeresi Sándor, a Tarto-
mányi Képviselőház elnöke és Pásztor 
Bálint képviselő.

A magyarországi vendég a vagyon-
visszaszármaztatás kérdéséről szólva 
elmondta, hogy a magyar külpolitika 
segített, de tény, hogy a VMSZ talált 
a kérdésre olyan megoldást, amely 
Európa számára is elfogadható volt. 
A továbbiakban Ódor Bálint kifejtette, 
hogy szorosak a kapcsolatok minden 
szomszédos állammal, Szerbiával is, 
de ugyanígy a magyar külpolitika szá-
mára fontos a közép-európai együtt-

működés elmé-
lyítése is. Mint 
mondta, a csatla-
kozási folyamat-
ban Szerbiában 
számtalan tör-
vényt meg kell 
majd változtatni, 
s minden ilyen 
változással az 
ország közelebb 
kerül majd a ren-
des tagsághoz. A 
magyar külpo-
litika pedig arra 
fog összpontosí-

tani, hogy a vajdasági magyarság ér-
dekei a lehető legnagyobb mértékben 
beépüljenek a megoldásokba.

A beszédeket követő vitában Pász-
tor István elmondta, valószínűnek tart-
ja, hogy elnökválasztás is lesz, és ez 
azt jelenti, hogy a VMSZ-nek elnökje-
löltet is kell állítania, mégpedig azért, 
hogy a választók számára egyértelmű 
legyen: a pártnak minden listán sa-
ját jelöltje lesz. Másrészt ez lehetővé 
teszi, hogy az első fordulót követően 
(hiszen számunkra is bizonyos, hogy 
nincs esélyünk az elnökválasztáson), 
tárgyalni tudunk arról, mi lesz an-
nak az ára, hogy a párt szavazótábo-
rát az egyik jelölt felé irányítsa. Egy 
kérdésre válaszolva elmondta, hogy 
valójában nincs túl nagy választási 
lehetőség, a haladók értékrendszere 
ugyanis annyira eltér a VMSZ-étől, 
hogy alternatívában nem is érdemes 
gondolkodni, nem lehet felvállalni, 
annak ellenére, hogy a demokraták 
sok esetben csalódást okoztak. Az 
országos kormányzásban a VMSZ to-
vábbra sem óhajt részt venni, annál in-
kább fog törekedni viszont arra, hogy 
a vajdasági magyarság érdekei minél 
nagyobb mértékben beépüljenek a 
kormányprogramba.

Papp Imre
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 Még ki sem írták a választásokat, 
de már nagyon erősen elindult a kam-
pány. Erre kellett rájönnöm, amikor a 
kishegyesi községházára meghívták 
a községünkben privatizált vállalatok 
kisrészvényeseit. Hamis ürüggyel, ki-
mondhatjuk így utólag. Sok vesztese 
van a privatizációs folyamatoknak eb-
ben a községben is. Sok munkanélkül 
maradt csalódott ember, szomorú tör-
ténet. Az esemény szervezői felhívá-
sukban azt sugallták, hogy megoldást 
tudnak kínálni ezeknek az embereknek 
a gondjaira, bajaira. Reményt kínáltak, 
de újabb fájdalmas csalódást okoztak, 
és még többet okozhatnak.

 
A párthovatartozásukat nyíltan 

vállalni nem merő, több pártot kipró-
bált, és megjárt, éppen most bújtatott 
„demokratikus pártok” szolgái a meg-
jelent reménykedő embereknek semmit 
nem tudtak mondani, azon kívül, hogy 
le kell váltani mindenkit, ha lehet. Azt 
nem árulták el, hogy ez nem megoldás 
a megjelenteknek, csak esetleg nekik, 
akik arcátlan módon hazudtak több 
mint száz embernek. És persze a meg-
bízóiknak. Minden áron hatalomhoz 
akarnak jutni, mindenre hajlandóak, 
ha hazudni kell, akkor azt teszik. Nem 
számít nekik, hogy a hamis remény 
felkínálása idővel újabb csalódáshoz 
vezet. Mert nem tudják megoldani a 
kisrészvényesek helyzetét. Sajnos. A 
jelenlegi helyzetben sokkal 
reálisabb befektetők idevon-
zásában, munkahelyterem-
tésben gondolkodni, mintsem 
megpróbálni visszaforgatni az 
idő kerekét. Az állam eladta a 
vállalatokat, a magántulajdont 
nem fogják újra államosítani, 
nem fogják elvenni a tulajdo-
nosoktól sem a vállalalatot, 
sem a földet. Egyszerűen ilyen 
a törvény. Aki mást állít, az 
hazudik!

 
Elmondták, hogy le kell váltani 

mindenkit, az lesz a megoldás. De azt 

már nem mondták el, hogy hogyan 
tudnák ezt elérni. Azt hazudták, hogy 
a mindenkori önkormányzat nem tett 
semmit, és azt elhallgatták, hogy a 
mindenkori önkormányzat ajtaja min-
dig nyitva állt a különböző vállalatok 
pórul járt dolgozói előtt. Elhallgatták, 
hogy bárki volt a polgármester min-
den alkalommal leült tárgyallni a kis-
részvényesek képviselőivel, kéréseiket 
meghallgatta, s amit tehetett, azt meg 
is tette. Nem merik elmondani, hogy a 
község vezetői számtalan alkalommal 
jártak az illetékes minisztériumban, 
Köztársasági Privatizációs Ügynök-
ségben, tartományi szerveknél,s kép-
viselték a kisrészvényesek érdekeit. A 
képviselő testület többször határozatot 
hozott az ügyben, kérte az illetékes 
szerveket, hogy méltányosan járjanak 
el a dolgozók ügyében. Az önkor-
mányzat támogatta a kisrészvénye-
sek és azok képviselőinek utazásait a 
megbeszélésekre,segített ahogy és ami-
kor tudott. Ez mintha meg sem történt 
volna. Arról is bölcsen hallgatnak,hogy 
a Demokrata párt a 2008-as választási 
kampányban azt ígérte az azóta mé-
lyen csalódott szeghegyi választóknak, 
hogy minden volt Njegoš munkás 100 
eurót kap munkaévenként ha rájuk sza-
vaz, teszem hozzá halkan. Hazudtak. 
Nem kapott senki egy dinárt sem. Sőt, 
ezt az ügyet még csak nem is képvisel-
ték, nem is képviselhették a négyéves 

megbízatási periódusban,mert el sem 
jártak a képviselő – testület üléseire. 
Magyarul: cserben hagyták a választó-
ikat, képviselet nélkül hagyták azokat, 

akik rájuk voksoltak. Nem éltek a lehe-
tőséggel, hogy hallassák a hangjukat, 
hogy elmondják a véleményüket, hogy 
kritizáljanak. Otthon maradtak. Velük 
együtt veszett a tartományi képviselő-
jük. Valhol Újvidék és Kishegyes kö-
zött félúton. Gondolom én, mert errefe-
lé nem nagyon látta senki.

 
Jönnek a választások. Elő kell ven-

ni a témát, valamit mondani kell. Ha 
már eredményt nem tudnak felmutat-
ni. Egyik sem. Sem személyesen, sem 
pártként. Hamis ígéretet kínálni a leg-
egyszerűbb nekik. Nem kerül semmi-
be. S ha nem jön össze, hát mondhatják, 
hogy ők nem tehetnek róla. Áthárítani 
a felelősséget könnyű, vállalni a nehéz. 
Könnyű azt állítani,hogy az önkor-
mányzat miatt élnek rosszul az embe-
rek, s miattuk maradtak munka nélkül.

 
Az igazság az, hogy a privatizációs 

ügyeket a Köztársasági Privatizációs 
Ügynökség kezelte ebben az ország-
ban is, s nem az önkormányzatok. És 
ez az ország ugyanaz az ország, ahol 
a Demokrata párt kormányoz 2000. 
óta, különböző partnerekkel, hol DSS, 
hol SZSZP, hol G17plusz és más más 
szereplőkkel együtt. El lehet azon is 
gondolkodni a demokrata államelnök-
nek, miniszterelnöknek, a mostani 
és ezelőtti egyesült régiós gazdasági 
miniszterenknek, hogy a jelenlegi sa-
nyarú sorsunk összefüggésben áll-e az-
zal, hogy százezres nagyságrendekben 
ígérték a munkahelyeket 2008-ban, s 
2012-ben addig jutottak a munkahely 
teremtéssel, hogy 40.000-rel kevesebb 
van, mint 4 évvel ezelőtt. Gondolkod-
junk mi is.

 
Választások előtt állunk. Hirtelen 

mindenkinek eszébe jutott a nép, a sza-
vazópolgár. Volt, aki dolgozott, ered-
ményeket ért el, s ez tény, mert a leg-
különbözőbb híradásokban, nyomtatott 
és írott sajtóban nyomon lehet követni 
ki mit tett, ki mit csinált. Volt olyan, 
aki csak hátráltatni próbált, de nem tett 

KÉSZ ÁTVERÉS KISHEGYESEN
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le semmit az asztalra. Most próbál 
fából vaskarikát csinálni, és más tol-
lával akar ékeskedni, el akarja lopni 
más eredményeit. Ezért lett fontos a 
kisrészvényesek ügye,akiknek ha-
zudnak, akiknek a számlájárá indulni 
akarnak a választásokon, akiknek ne-
vében különböző újvidéki és belgrádi 
székhelyű pártok támogatásával egy 
célt tűztek ki: megdönteni Kishegyes 
községben a magyar önkormányzatot. 
Ez önmagában veszélyesebb, mint 
gondolnánk elsőre.

 
Mi viszont legyünk okosak. Ne 

higgyünk a hamis ígéreteknek! Lát-
nunk kell, hogy nem a polgármester 
vagy más tisztségviselő személyétől 
függött a privatizáció alakulása, ha-
nem adottak voltak a törvényi kere-
tek, amit országos szinten határoztak 
meg. Fontos látni és észrevenni azt, 
hogy ki az, aki eredményeket ért el 
az élet szinte minden területén. Ki az, 
aki évtizedes gondok megoldásába 
kezdett. Ki az, aki épületeket újíttat 
fel, utcákat aszfaltoz, és betonoz le, 
kövez ki, ki az, aki felújítja a közvi-
lágítást (ugye milyen rossz volt telje-
sen sötétutcákban sétálni?), ki az aki 
befektetőt hoz községünkbe, árkokat 
ásat és tisztíttat, ki az, aki segít az ál-
lampolgársági kérelmek átadásában, 
a vagyon visszaszármaztatás folya-
matában, ki az, aki ösztöndíjakat és 
iskoláztatási támogatást ad gyereke-
inknek. S ezek bizony nem a nemré-
giben megjelent, újra aktivizálódott 
pártocskák, s nem is a téli álmából a 
választások hangjára felriadt demok-
raták. Nem bizony. Ezt a jelenlegi ön-
kormányzat vezetői és munkatársai 
tették. S vajon ki vezeti a kishegyesi 
önkormányzatot? A Vajdasági Ma-
gyar Szövetség.

jb

A KULTúRÁK PÁRBESZÉDE

– A nacionalizmus mindig mások 
kizárását jelenti, ezzel ellentétben az 
interkulturalizmus mások bekapcsoló-
dását teszi szükségessé. Ha ezt tudjuk, 
akkor már egyszerű a magyarázat arra 
a jelenségre, hogy a vajdasági szerb 
közelebb áll a magyarokhoz, gondol-
kodásmódjában, szokásaiban és a likai 
szerb is közelebb áll a horvátokhoz, 
mint a likai és a vajdasági szerb egy-
máshoz. Ezért is gondolom azt, hogy 
az interkulturalizmus igazi hazafiságot 
jelent, mert erősíti a közösséget, a kizá-
rólagosság helyett konszenzust teremt a 
közösség lényegi kérdéseiben.

A fentieket Đokica Jovanović  
egyetemi tanár szociológus mondta azon 
a kishegyesi tanácskozáson, amelyet a 
roma közösség helyzetének, és ennek 
kapcsán az interkulturalizmusnak szen-
teltek. A Községi Fejlesztési Társaság 
szervezésében megtartott tanácskozá-
son Linka B. Gabriella hangsúlyozta, 
hogy a kisebbségi kultúra alá van ren-
delve a többséginek, s a többségi kul-
túra túlhangsúlyozása miatt gyakran 
identitászavar jelentkezik a kisebbsé-
gek körében. Osman Balić előadásában 
elsősorban arra összpontosított, hogy a 
romáknak meg kell változtatniuk kultú-
rájuk egy részét, felfogásaik egy részét, 
ha az európai kultúra részévé akarnak 
válni. A kultúrák esetében azonban, 
mint hangsú-
lyozta csakis a 
párbeszéd lehet-
séges. Mihelyt 
túllépik a pár-
beszéd határait 
az erőszak terü-
letére lépnek. A 
nacionalizmus 
jelensége pe-
dig korántsem 
szűnt meg, és 
ezt a legutóbbi 
háborúk tömeg-
sírjai bizonyít-
ják. Dragoljub 
Đorđević vallás-
szociológus és 

romakutató arról szólt, hogy a koráb-
ban divatos multikulturalizmust gyak-
ran keverik az interkulturalizmussal. 
A multikulturalizmus szemmel látha-
tóan csődöt mondott a nyugati társa-
dalmakban, ezzel szemben a romák 
valóban interkulturális környezetben 
élnek szerte a világban, készek átven-
ni értékeket a környező kultúrákból, 
amihez természetesen hozzáadják a 
maguk hagyományait, gazdagítva ezzel 
az adott nemzet értékeit és a világ kul-
turális értékeit is. Szerbiában például 
sok szerb hagyományt éppen a romák 
őriztek meg egy sajátos formában, ami 
most lassan visszaszivárog a szerbség 
köreibe is. Zoran Tairović filmrendező 
azt hangsúlyozta többi között, hogy az 
interkulturalizmus nem az értelmiségi-
ek egy legújabb ideológiája és találmá-
nya, hiszen minden megalopolis, világ-
város az interkulturalizmus szabályai 
szerint él, a kultúrák átszövik egymást, 
s ily módon ez a központ és a periféria 
közötti kapcsolat természetes formája.

A tanácskozás résztvevői  
egyetértettek abban, hogy az inter-
kulturalizmus, a kultúrák párbeszéde 
érdekében nagyon sok a teendő az or-
szágban.

Papp Imre
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iSKoLahíReK

Próba-kisérettségit írtak 6. osztá-
lyos diákjaink földrajzból, biológiából, 
fizikából és történelemből. Nyolca-
dikosaink anyanyelvből és matemati-
kából tudhatták meg, hogy jelen pil-
lanatban mennyit is tudnak. Ezek az 
eredmények egyaránt fontosak a diá-
koknak, tanároknak és a szülőknek is, 
megmutatják, hol találhatóak hiányos-
ságok, mire kell hangsúlyt fektetni az 
elkövetkező időszakban.

A versenyek időszaka nagyban 
tart, büszkék is vagyunk diákjainkra! 
És ez a legfontosabb, hogy ügyes di-
ákjaink vannak, és hogy mindenhol 
bizonyítanak!

• A községi biológia versenyen 
a következő eredmények születtek:

5. osztály: Šanta Violeta – 3. hely
6. osztály: Tóth Zalán – 3. hely
7. osztály: Papp Ágnes – 2. hely, 

Kókai Zsanett – 2. hely
8. osztály: Trombitás Orsolya -  3. 

hely
• A községi német nyelvből 

megtartott versenyen Rasztovác Hen-
rietta I. helyezést ért el.

• A községi történelem verse-
nyen a következő tanulóink értek el 
eredményt:

5. osztály: Magó Áron – I. hely
                Benkó Ferenc – II. hely
• Március 31-én tartották meg 

a körzeti matematika versenyt. Tóth 
Péter III. helyezést ért el. Dicséretben 
részesült Trombitás Zalán, Miljković

• Április 3-án tartották meg 
Szabadkán a körzeti atlétika versenyt. 
Petri Stefánia magasugrásban első he-
lyezést ért el, Fodor Mónika távolug-
rásban lett első, Kovács Rajmond pedig 
300 méteres síkfutásban lett második. 

• A Mit tudsz az egészségről? 
elnevezésű tartományi versenyen a 
kishegyesi községet Toldi Blanka kép-
viselte, amelyet 2012. április 17-én tar-
tottak meg Újvidéken a Vöröskereszt 
szervezésében.

• A 2012. április 18-án megtar-
tott körzetek közötti atlétikai verse-
nyen Zomborban a következő eredmé-
nyek születtek:  

Fodor Mónika távolugrásban 3. he-
lyezést, Petri Stefánia pedig magasug-
rásban 5. helyezést ért el. 

• Az április 20-án Szabadkán 
megtartott körzeti magyar nyelvi és 
nyelvhelyességi versenyen a következő 
eredmények születtek:

5. osztály - Tóth Péter és Benkó 
Ferenc 3. helyezést

6. osztály - Tóth Zalán 2. helyezést, 
Dudás Leila 3. helyezést

7. osztály - Burik Evelyna 3. helye-
zést

8. osztály - Rasztovác Henrietta 2. 
helyezést és Toldi Blanka 3. helyezést 
ért el.

• A Fruška Gora-i Maratonon 
minden évben több ezer túrázó vesz 
részt. 9 útvonal közül lehet választani 
(a legrövidebb Maraton Gyerekeknek 

3,52  km, a leghosszabb a Hegymá-
szó Ultramaraton 102,75 km. Isko-
lánk, mint ahogy az előző években is 
megszervezte, hogy részt vegyen az 
eseményen. Diákjaink és tanáraink a 
17,21 km-es szakaszt gyalogolták le.

• A Határtalanul Alapítvány 
pályázatát több magyarországi iskola 
is nyert délvidéki utazást. Iskolánkba 
látogat ennek köszönhetően egy egri, 
egy zalaegerszegi, egy békéscsabai és 
egy budapesti általános iskola.

• Diákirándulásainkon reméljük 
az időjárás is kedvezni fog. Az első-
sök május 8-án Szabadkára, Kelebiára 
utaznak, a másodikosok úti célja május 
19-én Fruška Gora és Letenka lesz, a 
negyedikesek május 4-én Belgrádban 
hajózni mennek, valamint megnézik 
a repteret is. Az ötödikesek két na-
pos kiránduláson vesznek részt május 
9-én és 10-én. Đerdap, Lepenski Vir, 
Smederevo nevezetességeinek megte-
kintése szerepel a tervek között, a ha-
todikosok Đerdap mellett a bori tóhoz 
is ellátogatnak május 16-án és 17-én. 
A hetedikesek szintén két napra utaz-
nak május 16-án és 17-én. A resavai 
cseppkőbarlangot és Oplenacot tekin-
tik meg. A nyolcadikosok Versecet vá-
lasztották, ahová május 3-án utaznak.

mm

Találkozót szervezett a bajsai és a kishegyesi 
asztalitenisz klub. Iskolánk volt a házigazdája a leg-
utóbbi megmérettetésnek. A lányok kategóriájában a 
bajsai Mészáros Kata szerezte meg az első

helyet. Második lett Kincses Anita, harmadik 
Miló Vanessza, negyedik

pedig Lengyel Ágnes. Ők mind kishegyesiek. A 
fiúknál a kishegyesi

Horváth Árpád nyerte meg a tornát, második a 
bajsai Szűcs Tamás,

harmadik a kishegyesi Horváth Sándor, negye-
dik pedig a bajsai Kiskároly Sándor.

Zoran, Toldi Emese.



SZÓ-BESZÉD, A KISHEGYESIEK LAPJA

17

 

tÁMogatÁS oViSoKNaK, iSKoLÁSoKNaK

KÖZÉPISKOLÁSAINK SIKERE!

A Magyar Nemzeti Tanács az 
idei évben elindítja támogatási prog-
ramját: Vackor óvodába indul, én is… 
címmel.  

Vackor óvodába indul, én is…
 

 

Támogatási program:
Támogatásra jogosultak, akik a 

következő feltételeknek eleget tesz-
nek:

- gyermekük 2007. március 1-e és 
2009. december 31-e között született,

lakóhelyük a Vajdaságban van,
- a gyermek szüleinek legalább 

egyike magyar nemzetiségű,
- a család fontosnak tartja, hogy a 

magyar nyelv elsajátítása és haszná-
lata része legyen gyermekük nevelé-
sének,

- a http://www.mnt.org.rs/587-
Vackor-ovodaba-indul-en-is linken 
található adatlapot hiánytalanul ki-
töltik, és az office@mnt.org.rs e-mail 

címre elektronikus formában meg-
küldik. 

A támogatásban részesülők egy 
1500 dinár értékű vásárlási utalvány-
ra jogosulnak majd, amit őszig költ-
hetnek el a későbbiekben kijelölt üz-
letközpontban.

Az idén is lesz beiskolázási cso-
mag a magyar elsős osztály diákjai 
számára. Ez évben is mintegy 40 euró 
értékű gazdag csomagot kapnak az 
elsősök, amely a hangszertől a képző-
művészeti felszerelésig mindet tartal-
maz, ami az iskolakezdéshez szüksé-
ges.

mm

Szabadkán tartották meg 
a Kosztolányi-napok rendez-
vénysorozatot. Kosztolányi-
talány címmel vetélkedőt is 
szerveztek, ahová 30 csa-
pat nevezett be. A topolyai 
Dositej Obradović Gimnázi-
um és Közgazdasági Közép-
iskola csapata második he-
lyezést ért el. És a lényeg: a 
csapat tagja volt a mi Papp Orsolyánk is. Gratulálunk!

A Temerinben rendezett 23. Népzenei és néptánc 
KMV-n a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület csoportjai 
a következő eredményeket érték el:

NÉPDALÉNEK:
Szajkó énekcsoport 1. helyezés! Cso-

porttagok: Csőke Andrea, Povázsánszki 
Csilla, Moldvai Anna, Kerekes Zsuzsan-
na és Patyerek Réka

Énekkettős kategóriában Csőke And-
rea és Povázsánszki Csilla 3. helyezés.

NÉPTÁNC:
Povázsánszki Elek és Hajagos Árpád 

szólótánc kategóriában 2. helyezett lett.
 Az énekeseket Borsodi Patyerek Or-

solya készítette fel.

KMV - Beszédművészeti vetélkedő és énekelt versek 
vetélkedő

VERSMONDÁS:
1. hely: Kőműves Noémi, Svetozar 

Marković Gimnázium, Szabadka
Középiskolások Színház- és 

Filmművészeti Vetélkedőjén Kőmű-
ves Noémi a legjobb női szereplő /
megosztott/ díját kapta!

És még egy első hely:  Csőke 
Andrea novelláival első helyezést ért 
el! 

Gratulálunk minden diákunk-
nak!

mm
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KÉZIMUNKÁZÓINK BUDISZAVÁN

NAGY JÁTÉKOSOK LEHETNEK

A budiszavai Petőfi Sándor Műve-
lődési Egyesület Árvácska kézimunka 
csoportja a helyi iskolában szervezte 
meg április 12-15-ig a Vajdasági ma-
gyar és multietnikus hagyományápo-
ló és kézimunka-kedvelők szövetsé-
gének XIV. nemzetközi kiállítását. A 
rendezvényen 41 kézimunkacsoport 
jelent meg, az érdeklődők pedig több 
mint 800 tárgyat tekinthettek meg.  A 
kiállítók között volt a Hestia – Nők 
Egyesülete is 34 résztvevővel, közöt-
tük kishegyesi, bácsfeketehegyi és 
szeghegyi tagokkal. 

Az egyesület alelnöke kishegyesi, 
Major Márta, aki egyben a Vajdasági 
Kézimunka Kedvelők Szövetségének 
a titkára is. Meglepődve tudtam meg, 
hogy iskolánk diákja Tumbász Róbert 
is elismerésben részesült ezen a ran-
gos rendezvényen, diplomát kapott 
hímzett párnájáért, valamint egy ké-
pet is festett selyemre. 

Márta munkáit a közösségi por-
tálon (értsd: facebook) már régóta 

csodálom, pár-
n a hu z a t ok a t , 
terítőket hímez, 
táskákat is sző, 
üveget fest, 
nemezből ké-
szít különböző 
tárgyakat, de 
a selyemfestés-
ben is nagyon 
ügyes. Karácso-
nyi és húsvéti 
motívumok al-
kalmazásában 
egyaránt ottho-
nos, lányainak 
textilfestékkel 
rajzol egyedi 
pólókat. Összegeztem is: hatalmas 
türelme van. Munkáit nem csak Szer-
bia-szerte, hanem Magyarországon 
is megcsodálhatták az érdeklődők. 
Részt vesz a Hestia közösségi életé-
ben, teadélutánokon, sokat utazik a 
kiállításokra, és azt vallja, ez kikap-

csolja, pihenteti. Ugyanúgy, ahogy a 
virágoskertje is kikapcsolódás szá-
mára. És látszata is van, példaértékű, 
újságok címlapjaira való. És, aki a vi-
rágot szereti, rossz ember nem lehet... 

mm

Ünnepélyes fogadást adott Csóré 
Róbert kishegyesi polgármester a két 
pionír focicsapatnak, amelyek igen 
szép eredményt értek el a 
szabadkai téli bajnokságon. A 
2000/2001-es korosztály első 
lett, a fiatalabbak, a 2002-es 
és 2003-as korosztály pedig a 
második helyen végzett. 
A polgármester gratulált 
a gyerekeknek a kiváló 
eredményért, s mint mondta, 
biztos abban, hogy évek 
múlva, ha kitartóan edzenek és 
tanulnak, nagy csapatok tagjai 
lehetnek majd. Köszönetet 
mondott a szülőknek és a 
csapatok szponzorainak, 

valamint az Egység labdarúgóklubnak, 
támogatásuk nélkül a gyerekek nem 
tudták volna elérni ezt az eredményt. 

A köszöntőt követően a polgármester 
és ifj. Juhász Bálint a gyerekeknek a 
község és a helyi közösség elismerő 

oklevelét adták át. Nikola 
Perlićtől, a gyerekek 
edzőjétől megtudtuk, hogy 
két és fél éve foglalkozik 
a gyerekekkel, s eddig is 
szép eredményeket értek 
el. Az idősebb korosztály 
háromszor volt első, kétszer 
második és egyszer harmadik 
a különböző tornákon, a 
fiatalabbak pedig egyszer 
elsők és kétszer másodikok. 
A kishegyesiek közül került 
ki a torna legjobbja is, Tóth 
Péter.
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SZERETJÜK EZT A VIDÉKET

A VMSZ ifjúsági szerve-
zetének egyik legsikere-
sebb akciója volt az Itthon 
Vajdaságban elnevezésű 
fotópályázat, amely a hó-
nap közepe táján zárult, és 
amelyre több mint ezer kép 
érkezett a szervezőkhöz. Ezt 
április 21-én a kishegyesi 
kiállítás megnyitón mondta 
el Agyanszki Emil és Linka 
Miklós a pályázat szerve-
zőinek képviselői. A kiál-
lítást Ritz Emese, a VMSZ 
Ifjúsági Fórumának elnöke 
nyitotta meg, kiemelvén, 
hogy a képekből egyértel-
műen meglátszik, szeretjük 
ezt a vidéket. A képekben 
sok a visszatérő motívum, 
közülük is a leggyakoribb  
az út. Ez a leghangsúlyosabb, mert 
úton vagyunk, a múltunk és a jövőnk 
útjai is ezek. A díjakat és elismerése-
ket a szervező nevében Sándor István 

adta át. Az első díjat Nagy Róbert 
kapta Vihar után című felvételéért, a 
másodikat Nyilas Zoltán, a harma-
dikat pedig Balassa Krisztina. Kü-

löndíjat kapott Árva Ágnes. A díja-
zottak könyvjutalomban részesültek. 
A kiállítás következő állomása Torda 
lesz. 

Kishegyesen elsőként nyílt meg a VMSZ Ifjúsági Fóruma által szervezett fotó-
pályázat anyagából készített vándorkiállítás

i helyezett

iii helyezett
ii helyezett
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 A március 24-én megtartott falu-
napi ünnepségen szervezetünk nevé-
ben Zsidai Erzsébet átvette azt a Kö-
szönő oklevelet, melyet a Kishegyesi 
Helyi Közösség Tanácsa adományozott 
a Nők Kishegyesi Fórumának a telepü-
lés rangjának emeléséért, hírnevének 
növeléséért.  

--------------------
Március utolsó napjaiban több akti-

vitást is szerveztünk. 
A kishegyesi Csépe Imre Könyv-

tárral közösen, március 30-án, a Ma-
gyar Szó napilap olvasói által beküldött 
recept gyűjteményt, a Vendégváró sós 
falatok, sültek, pecsenyék, édességek c. 
könyvet népszerűsítettük. A könyvbe-
mutatót a Női Fórum részéről a Kézi-
munkázók és Kézművesek Kishegyesi 
Csoportja szervezte. Kratok Valéria a 
könyvbemutató látogatóinak finom po-
gácsával kedveskedett.   

---------------------
Március 31-én a Zendülők Kéz-

műves Kör Csupa Nyuszi címmel 
húsvéti Alkotóházat szervezett a Tűz-
oltóotthonban.  Az Alkotóház kereté-
ben a mintegy 45-50 gyerek és felnőtt 
gyöngyfűzött nyuszit, csomagolópa-

pír nyuszit, wc papír guriga csibét - 
és nyuszit, csipesz nyuszit készített. 
Ezenkívül a tojásírás csínját – bínját is 
elsajáthatták. 

Erre a napra időzítettük az 
ásotthalmi Unióban a Tanyákért Egye-
sület tagjainak meghívását, akiket egász 
napos programmal vártunk. Az Al-
kotóház programja mellett ásotthalmi 
vendégeink megismerték a Kátai pék-
múzeumot, ellátogattak  a Cékus  csa-
lád lovardájába, a Kátai tóparti vendég-
házba és a tanyára.  Köszönjük Cékus 
Gyöngyinek és Lenkének a szívélyes 
vendéglátást, és kalauzolást, illetve a 
Kátai családnak a tanyájukon elköltött 
a finom ebédet.  

Vendégeink meghívtak bennün-
ket a hagyományos Gátsori Napokra, 
melyet július 28-án szerveznek meg 
Ásotthalmon. 

 --------------------
Az idén is készítettünk sütemény-

csomagot húsvétra. Összesen hatvan-
hat idős, illetve egyedül élő polgár-
társunkat látogattuk meg a tagok által 
készített süteménnyel. 

----------------------
 

Szervezetünk mindkét kézimunka és 
kézműves csoportjának tagjai – ösz-
szesen tizennégyen, harmadik alka-
lommal vettek részt a Vajdasági Ké-
zimunka Szövetség XIV. kiállításán, 
melyet az idén április 12-15. között 
szerveztek meg Budiszaván. A cso-
port negyedik kategóriás díjazott lett, 
melynek eredménye egy szép serleg a 
Női Fórum részére, valamint egyéni- és 
névre szóló diplomát kaptak mindazok, 
akik beneveztek, és munkájukat bemu-
tatták a nagyközönség előtt. A kiállítás 
résztvevői: Tóth Anita, Papajcsik Lau-
ra, Nagy Lengyel Anikó, Kurnyák Ve-
rona, Fridrik Julianna, Vajda Vaszkó 
Edit, Stanić   Hajnalka, Kratok Valéria, 
Dudás Magdolna, Hajagos Judit, Papp 
Margit, Zsadányi  Magó Julianna, Vi-
rág Beáta, Burján Ágnes. 

-----------------
Április 20-án ruhagyűjtést szer-

veztünk a színház előcsarnokában. Az 
összegyűlt ruhákat másnap, április 21-
én, szombaton osztottuk ki a rászoru-
lóknak. 

Zsidai Erzsébet

Három híján száz versenyző és 
tizenkét csapat vett részt március 24-
én, Kishegyesen az első vajdasági 
nyílt terepíjász-bajnokságon, amelyet 
a falunap keretében tartottak meg 
a Hegyalja utcai ideális terepen. A 
verseny megnyitóján – amelyen jelen 
volt Csóré Róbert polgármester és ifj. 
Juhász Bálint, a kishegyesi helyi kö-
zösség tanácselnöke is – Nagy Tibor, 
a házigazda Bácsér Íjászegyesület 
nevében köszöntve a résztvevőket el-
mondta, hogy az utóbbi időben nagy 
népszerűségnek örvend ez a sportág, 
különösen a fiatalok körében. Szalma 
Istvántól a verseny fő szervezőjétől 
megtudtuk, hogy a nagyszámú fiatal 

miatt sok korosztályt határoztak meg, 
hogy hozzávetőlegesen egyenlő felté-
teleket teremtsenek minden versenyző 
számára. 

Kategóriáikban az alábbiak voltak 
a legjobbak: Jankovity Alex (Hunor, 
Temerin), Butterer Bence (Bácsér), 
Nyilas Stefánia (Bácsér), Karácsonyi 
Szebasztián (Óbecse), Fabó Dudás 
Réka (Bácsér), Erdélyi László (Zynta, 
Zenta), Györe Olga (Zynta), Nikola 
Rnić (Target, Cservenka), ifj Csányi 
Zoltán (Castle Archeri, Temerin), 
Sárvári Árpád (Óbecse), Apró Krisz-
tián (Zynta), Darko Vasić (Sagitarius, 
Hódság), Uroš Dakić (Sagitarius), Pé-
ter László (Artemis, Szabadka), Mile 

Pokrajac (Sagitarius), Radoslavka 
Stankov (Sagitarius), Dobó Tibor 
(Zynta), Gyuráki László (Hunor), Mé-
száros Zsóka (Bácsér), Szlámecska 
Lóránt (Bácsér), Tallósi Anasztá-
zia (Bácsér), Fejes Attila (Bácsér), 
Nemanja Rnić (Target), Farkas Tibor 
(Artemis), Cékmány Attila (Várta, 
Magyarország) Derkovity Anetta 
(Bácsér), Juhász Kornél (Zynta), Györe 
Imre (Zynta), Cseh Ottó (Várta), Szitás 
Anita (Bácsér), Morvai Előd (Hunor), 
Tadián Viola (Bácsér), Gellér Viktor 
(Bácsér), Nagy Petra (Bácsér).

Csapatversenyben a Bácsér vég-
zett az első helyen, második a Zynta, 
harmadik pedig a Sagitarius lett.

A NŐI FÓRUM HÍREI

íjÁSzat
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 A bácsfeketehegyi Feketics Művelődési Egyesület 
egész estet betöltő műsorral vendégszerepelt szombaton 
a kishegyesi színházteremben. A házigazdák nevében,  

a Petőfi Sándor Művelődési 
Egyesület elnöke, Linka B. Gab-
riella üdvözlő szavaiban elmond-
ta, hogy februárban a kishegyesi 
Rizgetős néptáncegyüttes 
Bácsfeketehegyen adta elő: 
Anyám balladát táncol című 
díjazott produkcióját, a 
bácsfeketehegyiek pedig most 
ezt a fellépést viszonozták. Hoz-
záfűzte még, hogy a két egyesü-
let nagyon jó kapcsolatokat ápol, 
a tervek szerint pedig a jövőben 
is kölcsönös vendégszereplések-
kel ajándékozzák majd meg egy-
mást.

Csóré Róbert községi elnök rövid köszöntőjében kitért 
arra, hogy azok, akik a két falu művelődési egyesületeiben 
10-15 évvel ezelőtt, még mint kezdők jelentkeztek, ma jelen-
tős hordozói a művelődési életnek és a hagyományápolásnak, 
esetenként pedig már ők tanítják az újabb nemzedéket is. A 
csoportok sorra nyerik a külföldi szemléken a díjakat, hozzák 
haza az elismeréseket, ami ékes bizonyítéka annak, hogy az 
önkormányzat nem hiába segíti, támogatja ezt a tevékenysé-
get. Büszke lehet rájuk az egész közösség! A magyarországi 
testvértelepülések képviselői is mindig elragadtatással álla-
pítják meg, milyen komoly hagyományápolás folyik a köz-
ségben. Pál Károly, a Feketics Művelődési Egyesület elnöke 
Bácsfeketehegy feltörekvő, dinamikusan fejlődő kulturális 
életéről beszélt, kiemelve, hogy ezzel is olyan hangulatot si-
került teremteni, melyben az emberek jól érzik magukat, és 
melyből látszik, hogy érdemes itt élni, mert van jövője ennek 
a közösségnek.

A színes műsorban a népi műfajok mellett helyet kapott 
a modern tánc, a humor, de felcsendültek egyházi dallamok 

is. Fellépett Török Emese és Török Noémi népdalénekes, 
Szalajevity Vanda, és Szalajevity Viktor versenytáncosok, az 
Árvalányhaj és a Csalogány tamburazenekarok, Pál Gergely 
citerás, a Podolszki Versmondó Kör tagjai, Kormos Irén, Far-
kas Hajnalka és Fice Árpád, a Mákvirág néptánccsoport, a 
Szeretet Zenekar, valamint a Soma Színtársulat tagjai, Fehér 
Etelka, Szukola Béla és Szabó László. A műsorban szépen 
illeszkedtek egymáshoz a különböző műfajok, a népdalének-
lés, a versmondás, a néptánc és a versenytánc, a citera és tam-
burazene, a kabaréjelenetek, és a modern hangszerelésben 
előadott egyházi zene. Szukola Béla a stand-up comedy mű-
fajával nevettette meg a nagyszámú és lelkes közönséget, az 
előadás végén pedig az Árvalányhaj és a Csalogány tagjaiból 
összeállt nagy tamburazenekart többször is visszatapsolták.

BÁCSFeKetehegyieK KiShegyeSeN
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 Mindig jóleső meleg érzés fog el, 
amikor meglátom a gyerekeket, mi-
lyen önfeledten és mekkora beleéléssel 
tudnak dolgozni egy-egy kézműves 
foglalkozáson. Lehet, hogy sokaknak 
úgy tűnik, rengeteg van belőlük, Kis-
hegyesen például a könyvtár is szerve-
zett ilyen foglalkozásokat a gyerekek-
nek majdnem egész évben, de ugyan-
ezt teszi a művelődési egyesület is, a 
Nők Fóruma , sőt karácsony előtt még 

a cserkészek is bekapcsolódtak a szer-
vezők táborába. Ha látnák  azt, hogy a 
gyerekek hogyan “alkotnak” egészen 
biztosan nem mondanák soha, hogy 
túl sok van belőlük. 

Mert mindenhol volt gyerek, né-
hol csak tíz , másutt sokkal több is, 

sőt néha annyian is, mint a napokban 
a Nők Fórumának húsvét előtti foglal-
kozásán: legalább negyvenen-ötvenen 
festették a tojásokat, készítették a hús-
véti díszeket, a  húsvéti képeslapokat.

Goda Krisztián kérdésemre azt 
válaszolja, hogy többé-kevésbé járni 
szokott az ilyen műhelymunkákra. 
Legutóbb karácsonykor volt.

- Az is érdekes volt, ajándékot ké-
szítettem anyunak meg a családnak is. 

Most tojásokat festek, díszeket 
csinálok anyunak, a tesóknak, 
igazából az egész családnak. 
Úgy tudom, ez most nem olyan, 
mint a karácsony, most nem kell 
mindenkinek személy szerint 
ajándékozni. Ezért most inkább 
az egész háznak, az egész csa-
ládnak dolgozok.

A gyerekek többsége azt 
vallja, hogy szereti a foglalko-
zásokat, Gulyás Georgina is azt 
mondja,  szeret az alkotóházak-
ban, szeret a többiekkel együtt 
apró  ajándékokat készíteni a 
családnak, vagy a legközelebbi 
hozzátartozónak.

-Tojást is  festünk a család-
nak, de a másik asztalnál csi-
peszből készítünk nyuszit. Ez 
valójában csipesz, csak ragasz-

tunk rá egy nyuszit. 
-Tudod, mit jelent a nyuszi?
-Nem, de emlékszem, hogy kisko-

romban mindig készítettünk a bátyám-
mal fészket az udvarba , hogy a nyuszi 
oda rakja a szép tartka cukortojásokat. 
Most éppen képeslapot készítek.

Sípos Karolina is tojást fest majd 
utána nyuszit készít csipeszből.

-Ezeket utána mind hazavihetjük, 
nem személy szerint ajándéknak, ha-
nem az egész családnak.

-Tudod, mi a húsvét?
-Egy ünnep az emberek számára, 

egy ünnepi alkalom.
-És mit szoktatok enni húsvétkor?
-Sonkát, tojást, kolbászt...
-És tormát, gondolom...
-Nem, tormát nem, mert nálunk 

senki sem szereti, hatan vagyunk a 
családban, de senki sem szereti.

Jovanović Izabella is a tojások fes-
tésével bajlódik.

-Sikerült befesteni a tojást?
-Egyet már sikerült. Később nyu-

lakat és képeslapokat akarok majd ké-
szíteni.

-És kinek adod majd?
-Anyunak fogom odaadni.
-Tudod-e, hogy mit jelent a húsvét, 

mit ünnepelünk húsvétkor?
-A húsvét, amikor felébredt a Jé-

zus.
-Ezt otthon mondták?
-Nem, a tanító nénitől hallottam.
Megmosolygom a választ, aztán 

rájövök, hogy egészen természetes, hi-
szen a halottakat fekvő pózba szoktuk 
helyezni, mintha aludnának. Nem za-
var az sem, hogy nem nagyon tudják a 
szimbólumok jelentését. Annak idején 
mi sem tudtuk, csak annyit, hogy mi  a 
szokás, a többit később tanultuk meg. 
Egyszer majd ők is megtanulják.

pi

”AMIKOR A JÉZUS FELÉBREDT...”

A Vajdasági Magyar Óvodapedagógusok Egyesülete tiszte-
lettel meghívja Önt és barátait 2012. május 9-én 10 órára a XVII. 
Vajdasági Magyar Óvodás Színjátszó Találkozó megnyitójára.

Helyszín: a kishegyesi színházterem, Fő utca 49.
A Találkozót megnyitja: Csóré Róbert, Kishegyes 

 polgármestere

MeghíVÓ

„Sose kételjekdjünk benne, hogy egy gondolkodó,
elkötelezett emberekből álló kis csoport meg tudja
változtatni a világot. Valójában csak ők tudják
megváltoztatni.”
(Margaret Mead)
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Jeles költőnk, Dudás Kálmán, Kishe-

gyesen született 1912. augusztus 27-én. 
Idén szülőfalujában valamennyi irodalmi 
vonatkozású esemény az évforduló je-
gyében történik. Nyitórendezvényként a 
költészet napját, záróakkordként az őszi 
irodalmi napokat szentelik nevének és 
művének méltatására. Teszik ezt szelle-
mi értékeink fontosságának felfogásával 
és átmentésével az utókor számára, annál 
is inkább, mivel a méltánytalanul mellő-
zött költő neve és szerteágazó irodalmi 
munkássága mára csaknem teljesen fele-
désbe merült. Antológiákban, lexikonok-
ban úgy jelentetik meg, mint a Délvidék 
egyik emigránsát. Javára sorolják hét ver-
seskötetét és számos műfordítását. Ran-
gos nemzetközi/nemzeti szavalóverseny 
és egy utca viseli Dudás Kálmán nevét. 
Hányatott sorsáról, magas szintű opusáról 
már mindent megírtak, ezért az emléke-
zés perceiben, inkább a megélt személyes 
kapcsolatról tűnődünk.

A tanulmányai során nagy fordulato-
kat tett költő, aki a szülői kívánság elle-
nére, megismerkedésünk idején nem kis-
pap, hanem gyógyszerész volt, de éppen 
akkoriban nem járt a vonatra, mert a par-
tizánok senkit sem engedtek föl a hegyesi 
állomásra, amíg a csongrádi postamester-
éket bevagonírozták. Az új rend tilalmá-
ról mit sem tudó kérődzők társaságában 
József Attila-kötetet szorongatott, és nem 
sejtve a börtöncellát, magyartanári ál-
lásba készült a topolyai polgáriba. Csépe 
kézen fogva vezetett hozzá. Éreztem, 
szinte izzott a marka. A nagybetűs Köl-
tő mosolyogva közeledett felénk. Csodás 
szelídség áradt galambszemeiből, ám va-
lahogy mégis félelmetes kisugárzása volt. 
Ez a velőbe ható tisztelet örökre megma-
radt bennem. Ő volt s maradt számomra 
a földöntúli költő, a nagy sámán. Pedig 
egy másik szellemi óriás fogta a kezemet 
végig a gyermekkoron át, de ő csak Imre 
bácsi volt, soha nem a költőt láttam ben-
ne, hanem az apámat. Arra is emlékszem, 
hogy Dudás Kálmán játszi könnyedség-
gel hengerelt József Attilából a Petőfire 
esküdöző Csépe fölött, akit tréfálkozva 
el is tanácsolt a versírástól. Erre szótlanul 
hazaballagtunk.

Jóval később tankönyveimben talál-
koztam Dudás Kálmán nevével. Német-

ből Lenau, Nietsche, franciából Baudlere, 
oroszból Jeszenyin, meg a legtöbb szláv 
kiválóság művei anyanyelvemen vésőd-
tek tudatomba. Kétségkívül, Kishegyes 
minden idők legintelligensebb szülöttjé-
vel hozott össze a sors.

Már könyvtáros voltam a falunkban, 
amikor Budapestről váratlanul betoppant. 
Fabó Dudás Sándor helybeli unokaöccsé-
vel jött, akiben szintén irodalmi bogarak 
bujkáltak. Bizonyára ő tájékoztatta felő-
lem. Emlékezett rám. Súlyos gondolatok 
terhével ültünk egymással szemben, szót 
alig ejtettünk. Engem sose érdekelt, hogy 
milyen téveszmék vitték üldöztetésbe, 
nálam a művei adtak felülmúlhatatlan 
irodalmi, művészi, végül is kiváló embe-
ri értéket neki. Ő azonban úgy érezhette, 
hogy az itthoniak vonakodnak tőle. Tekin-
tete már remegő volt, mint riadt galamb, 
szinte röppenni kész minden pillanatban. 
Hazatérve sem érezhette magát igazán 
otthon. Búcsúzáskor kimért volt: írjunk, 
jólesne neki!

A hetvenes években váltottunk né-
hány levelet, főleg könyvekkel kapcso-
latban. Könyvtárunknak elküldte az állo-
mányból hiányzó műveit, mi pedig Deák-, 
Gulyás- és Tolnai-kötetekkel viszonoztuk 
ajándékát. Noha sose kesergett, soraiból 
mégis érződött a szülőföld sebeinek lük-
tetése. Haza se nagyon akart jönni, a szü-
lőfalu se nagyon várta. Talán a menekülés 
riadalma hozzánk is beköltözött?

1983. július 18-án, amikor a Kossuth 
Rádióból Dudás Kálmán haláláról érte-
sültünk, szerkesztőként, valami óriási 
jóvátételi elszántsággal, lapunkban méltó 
nekrológot jelentettem meg. Volt is emiatt 
egy-két álmatlan éjszakám, de amikor az 
elhunyt költő tisztelői sorra kezet ráztak 
velem, akkor fölemelő érzés töltött el, 
s tölt el mindmáig, mert költészete jel a 
kitaszítottak halhatatlanságáról, jelzés a 
létezésünkről. Őrtüzek – versből. Évfor-
dulón, ünnepre tisztultan állhatunk meg 
zarándokhelyén. Fényben mosdva, egy-
más szemébe merülve pihenhetünk meg 
a lélekoázisban, tiszta forrásból olthatunk 
szomjat, hajthatunk főt testvéri kebelre. 
A költészet közelebb hoz egymáshoz ben-
nünket. A megszállottság és a gyakorla-
tiasság valahogy elvegyül ebben a lelki 
közelségben. Csoda emel bennünket az 

emberi méltóság álmodott magasságai-
ba, ahol nem az számít, hogy mekkora 
utat tettünk meg, hanem az, hogy egy-
máshoz érkeztünk. Békés, baráti talál-
kozásunkat ebben a pillanatban annak a 
költőnek a neve fémjelzi, aki civilizációs 
szellemiségével tekint le ránk valahonnan 
az örökkévalóságból, aki a nagyvilágban 
honosan-hontalanul szinte fájásig áhította 
a szülőföldet. Sírhelye meg messze, hatal-
mas kérdőjel-fejfával: „hát szülőföld nem 
mindenkinek jár?”

Röpke létünk pillanatában a költészet 
gyógyír sanyargatott szívünkre, határok 
és korlátok nélkül. Benne költőnk lángja 
ég. Mert versei valójában őrtüzek a der-
mesztő éjszakában.

Vigh Rudolf

Dudás Kálmán

 Évfordulóra

SZÁZ ÉVE SZÜLETETT DUDÁS KÁLMÁN

tűnt felőled hatvanhat tél
         tűzön fáztál
         fagyban égtél
csók korántsem csak a szépnél
sem falat csak cifra háznál
várt jóízzel – jussal éltél

negyven éved lugasából
         száműz önkény
         rendje vádol
rács mögé dug néped földjén
kétségek közt kín ha pártol
búhatsz volt barát szavától

hűséggel vert mostohának
         mindezáltal
         jut taláncsak
csönddénémult rossz fiának
ölnyi hancsik mécsvirággal
haza ahol haza vállal
                                    (1979)

Szép versek 1980, Magvető, Kiadó
Budapest, 1981, 93 o.
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AKI ÉLETET LOP A LOPÓTÖKBE

Lopótök lámpáskészítő már pedig 
van Kishegyesen! Tudták? Én nem. 
Különösen akkor lepődtem meg, ami-
kor kiderült, hogy az interjú készíté-
séhez nem is kell messzire mennem, 
csupán csak pár házzal odébb, a szom-
szédba. Barna Sándor a szomszédom, 
aki szabadidejében lopótököket kelt 
életre, ahogy ő fogalmaz. Szomszé-
dok vagyunk és osztálytársak vol-
tunk 8 évig, de soha nem mentünk 
együtt iskolába, ő mindig pontos volt, 
én mindig késtem, ő rajzórán mindig 
precízen húzta a vonalakat, nekem 
valahogy mindig ott rezdült meg a 
kezem, ahol éppen nem kellett volna. 
Nem tudtam róla, hogy ő időközben 
lámpáskészítővé avanzsálta magát, és 
főként azt nem tudtam, hogy lopótök-
ből ilyen remekműveket lehet alkotni. 
Egy csésze kávé mellett beszélgettünk 
a számomra szokatlan hobbijáról.

Hogy jutott eszedbe az ötlet, hogy 
lopótökből lámpásokat varázsolj?

Egy ajándékötletből indult az 
egész hobbi. A neten keresgéltem, 
és ott bukantam rá. Akkor láttam 
elősször ilyet. Különleges, nyerő aján-
dékot szerettem volna, olyat, ami a 
környéken senki másnak nincs, ezért 
úgy gondoltam, hogy megpróbálko-

zom vele. Az első dolgom az volt, hogy 
beszerezzem az alapanyagot, a lámpás 
legfőbb részét, magát a a lopótököt. A 
munka nem ment olyan könnyen, mint 
ahogy elképzeltem, mivel elősször 
csináltam ilyet, ezért rákelett jönnöm 
a dolgok menetére. Nem tudtam, hogy 
mit merjek és mit ne, mivel nem volt 
előtte tapasztalatom, és segítséget 
sem tudtam kérni senkitől, így az első 
munkámra egy hónapot áldoztam. Ez 
idő alatt beleszerettem a lámpáskészí-
tésbe, újabb és újabb lámpásokat akar-
tam csinálni. Az ajándék sikeres lett, a 
várva várt hatás nem maradt el. Ezek 
után nem tudtam megállni, folytattam, 
és egyik után következett a másik. A 
facebookon az emberek is rátaláltak 
az általam készített lámpások képeire, 
így az érdeklődés is megindult iránta.

A lopótököket, hol szerzed be és 
milyen alkú tökökkel dolgozol?

Elősször a faluban nézelődtem, 
keresgéltem. Mások is a segítségem-
re voltak, útbaigazítottak, hogy merre 
láttak ilyen lopótököket. Olyan is volt, 
hogy ismeretlenekhez bekopogtattam, 
és megkérdeztem, szükségük van-e a 
tökre. Ma már magam termesztem 
őket. Bármilyen alakú tökkel szíve-
sen dolgozom. A történetének is utá-
nanéztem, különböző kontinenseken, 
különféle használati tárgyakat készí-
tenek belőlük és bizony sok helyen 
lámpásokat is.

Hagyan zajlik egy ilyen lámpás-
készítő folyamat, mi az első lépés?

A tök, a beérése után kb. egy évre 
már használható, szépen lehet vele 
dolgozni. Nagyon fontos, hogy jól ki-
száradjon. Igy miután leszedtem egy 
széljárta helyen hagyom száradni. 
Majd a kiszáradása után saját kezűleg 
felviszem a kiválaszott mintát, utána 
pedig kilyugattom, kedvem és fantá-
ziám szerint festem. Ennél a munká-
nál fontos a pontosság és a precizitás, 
hiszen ha egy lyukat pár miliméterrel 
arrébb fúrok, az rögtön meglátszik. 

Olajfestékkel színezek, s azt is mini-
mum kétszer lelakozzom. Úgy vagyok 
vele, ha már csinálom, akkor megcsi-
nálom rendessen, hogy az minőséges 
időálló is legyen, ne csak szép. Ma 
már egy hét alatt el tudok készíteni 
egy lámpást, idővel belejöttem, és ta-
pasztalatot is szereztem. A festés után 
jön az elektronikai rész, felszerelem 
a világításhoz szükséges kellékekkel. 
A lámpába gyertyaégő formájú, izzó 
kerül. Ez a fajta égő sokkal minősé-
gesebb a hagyományos égőknél, nem 
melegít annyira, ebből kifolyólag sok-

kal biztonságosabb a lámpás is. A hát-
ránya csupán csak annyi, hogy nem a 
legkönyebb beszerezni, és igen csak 
borsos áron kapható. Ha ezzel mind 
megvagyok, és a lámpás világít, akkor 
már életre is kelt. Nincs más hátra, a 
lámpás egy falra szerelhető kovácsolt 
vas tartozékra kerül. Az álló lámpá-
sok pedig egy szintén kovácsolt vas 
lábra.

A lámpásra kerülő mintákat ma-
gad találod ki, esetleg van erre a célra 
külön mintgyűjteményed?

Bárhol látok valamit, ami meg-
tetszik, azt lefényképezem, majd le-
rajzolom. Utána az adott minta ott 
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díszeleghet egy lámpáson. Éppen az 
a minta vagy munka, ami felkelti az 
érdeklődésem, az tetszik a legjobban, 
annak a készítése közben érzem jól 
magam. Aki ilyen lámpást rendel ná-
lam, elmondhatja a saját ötleteit vagy 
akár ki is választhatja, mit szeretne, és 
igyekszem a legjobb tudásom szerint 

megcsinálni. Soha nem készítek két 
egyforma lámpást. Az egyediségre tö-
rekszem. A lámpásokon található min-
ták egy sötét szobában igazán varázs-
latos hangulatot tudnak teremteni. Ha 
mondjuk vékonyabb a tök héjja, akkor 
a vöröses árnylatok vannak előtérben, 
ha vastagabb akkor pedig a sárga szí-
nek dominálnak.

Valóban nagyon szépek a mun-
káid,  ezt magam is tanúsíthatom, ha 
valaki szeretne beszerezni egy ilyet, 
mennyi pénzébe kerülne?

Ezek a lámpások sokkal többet 
érnek annál az árnál, mint amit kérek 
értük. Nem akarok ebből meggaz-
dagodni, próbálom elérhetővé tenni 
az emberek számára, hogy minnél 
több otthonban ékeskedni tudjonak. 
Szeretnél esetleg új dolgokat is kipró-
bálni, vannak e jövőbeli terveid e té-
ren?

Elsősorban szeretnék még ezeknél 
is sokkal különlegesebbeket készíte-
ni, és akár nemzetközi kiállításon is 

bemutatni a munkáimat. Jelenleg egy 
sajátkezűleg kialakított szerszámmal 
dolgozom. Erre a munkára azonban 
van külön kialakított szerszám, ami-
vel állítólag gyorsabban és könnyeb-
ben halad a munka, de mivel nincs 
saját tapasztalatom, ezért nem tudom, 
szeretém kipróbálni, talán ezzel még 
különlegesebb és egyénibb lámpá-
sokat lehet csinálni. Szeretném, ha 
nem csak lokális szinten lennének 
ismertek a lámpásaim, és a célom 
az, hogy minél távolabbi helyekre el 
tudjam jutattni a munkáimat. Arra 
törekszem, hogy színesebbé és válto-
zatosabbá tegyem a lámpásaim meg-
jelenését, hogy ezzel fokozatosan még 
magasabb és magasabb színvonalra 
fejleszthessem azokat. Ezzel kapcso-
latban több ötletem is van, és az idő 
múlásával újabbnál újabb lámpásokat 
szeretnék életre kelteni.

bb

A közírásnak két fontos ismérve van: documental és 
közízlést formál. Farkas Zsuzsa  Arcok gyertyafényben 
című kötete mindkét követelménynek megfelel. Riportala-
nyai azért kerültek a kötetbe, mert életükkel, munkás-
ságukkal ezt megérdemelték. A szerző értékes dolgokat 
ragadott el a feledéstől. A fentieket Németh Ferenc, a 
Forum Kiadó  igazgatója mondta Farkas Zsuzsa leg-
újabb kötetének kishegyesi bemutatóján, amit a falu-
nap keretein belül rendeztek meg. A könyvet méltatva 
dr. Bányai János elmondta, hogy a kultúránk szoro-
san kötődik az újságíráshoz. Amikor a mi irodalmunk 
konstituálódott, az  újság volt a legfontosabb tájékoz-
tatási forma, ezekben közölték le az írók műveiket, az 
újságoknak irodalmi mellékletei voltak, s íróink jelen-
tős része újságírásból élt. A Magyar Szóban  egykor 
Majtényi Mihály írt hétről hétre riportot. Farkas Zsuzsa 
munkája is közel került az irodalomhoz, mert magas 
szinten műveli a publicisztika e formáját. A  beszél-
getésben, amelyet Vörös Júlia, a kishegyesi könyvtár 

igazgatója  vezetett, a szerző elmondta, alanyait tudatosan 
választja, és gyakran többször is beszélget velük, mire ki-
alakul a riport. 

DOKUMENTÁL ÉS KÖZÍZLÉST FORMÁL
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Elme-Hecc
A Szó-Beszéd diákmelléklete

A Vajdasági Magyar Pedagógusok  
Egyesületének népzenei szakosztálya 
és az Újvidéki Rádió idén XXVII.  al-
kalommal  hirdette meg  az általános 
iskolások népzenei vetélkedőjét.

A kishegyesi Kótyonfitty ének-
csoport április 14-én lépett fel a 
zentagunarasi elődöntőn. Gombosi 
népdalokat énekeltünk, melyekkel sike-
resen tovább is jutottunk. Csoportunk, 
melynek én is tagja vagyok, 2010-ben 

alakult. Vezetőnk és felkészítőnk Bor-
sodi Patyerek Orsolya. Hetente tartunk 
próbát. Jelenleg a májusi döntőre készü-
lünk. Remélem, ott is szépen szerepe-
lünk. Szurkoljatok nekünk!

Tóth Réka

Kishegyesen is van lehetőség lo-
vaglásra a gyerekeknek egy klubban, 
Cékus Árpád és Gyöngyi néni a tu-
lajok, az oktató pedig Lénárt Sára. 
Jelenleg hat ló és két kiscsikó van. A 
klubnak 15 tagja van, hétvégén min-
dig akad még néhány látogató is.

Hetente egyszer van lovaglás, 
szombaton délután, kettőtől négyig. 
Mindig a lovak lecsutakolásával 
kezdjük, majd a felszerszámozással. 
Mindenkinek van kedvenc lova, az 
enyém egy fekete csődör, Pongó névre 
hallgat. Amikor már elsajátítottuk a 
lovakkal való bánásmód minden csín-

ját-bínját, bemutató versenyeket szer-
veznek. Ilyenkor látszik, hogy nem 
volt hiába való sem az oktató, sem  a 
tanulók fáradozása. 

Szívesen várunk minden érdeklő-
dőt, tartsatok velünk! Biztosan nem 
fogjátok megbánni!

Lábadi Marietta

SZÓLJ, SÍP, SZÓLJ!

a LoVagLÁS, MiNt hoBBy

A szórvány, mint fogalom már az Ótestamentumban 
is jelen van, például a babiloni fogság idején, és azóta is 
a kereszténységben és a világban általában. A kereszté-
nyek is a világnak szinte minden részén szórványhely-
zetben vannak . Ezt az egyházak sem tudják megoldani, 
s a legfontosabb nem megszüntetni őket, hanem felke-
resni, és megtartani—mondta Orosz Attila bácskai re-
formátus esperes, aki a kishegyesi könyvtárban tartotta 
meg előadását a szórvány és a misszió kérdéséről. Mint 
mondta, a szórványlelkület eluralkodása, a „minden 
úgy is mindegy” felfogás korábban csak a szórványra 
volt jellemző, viszont manapság, sajnos, eluralkodóban 
van az anyaegyházakban is. Kevesen vannak például, 
akik megtartják saját hitüket vegyesházasság esetén. 
Egyházi szempontból az a legfontosabb, hogy az egy-
ház ne feledkezzen meg a szórványközösségekről, és ne 
feledkezzenek meg róluk az anyaegyházak sem, mert 
akkor Krisztusról feledkeznek meg.

MEGTARTANI AZT, MI ELVESZŐBEN VAN
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2012. 03. 24-én, Kishegyesen, a 
Bácsér Szabad Íjász Egyesület szerve-
zésében került megrendezésre a Nyílt 
vajdasági terepíjász bajnokság. Nagy 
számban vettek részt a versenyen Sza-
badkáról, Becséről, Temerinből, Újvi-
dékről, Topolyáról, Kátyról, Zentáról, 
Cservenkáról, Hódságról, sőt mi több, 
Magyarországról is érkeztek verseny-
zők (és persze ki ne felejtsem kishegyesi 
klubunkat). Az egybegyülteket Csóré 
Róbert, ifj. Juhász Bálint és Nagy Ti-
bor köszöntötte. A résztvevők bejárták 
a Hegyalja utcát és környékét, ahol 24 
célra 3 db vesszőt lőttek ki.

Klubunkat képviselték: Kiss Ró-
bert, Mészáros Zsóka, Szlámecska 

Lóránt, Tallósi Anasztázia, Fabó Du-
dás Réka, Papp Dénes, Németh Emil, 
Butterer Bence, Dubac Jenő, Bagi 
Szabolcs, Molnár Jenő, Fehér György, 
Mamuzsics Mihály, Derkovity Anetta, 
Seffer Balázs, Bíró Lóránt, Buják Sza-
bolcs, Kiss Brigitta, Szitás Anita, Pap 
Virdzsinia, Király Nicholas, Gellér 
Viktor, Nagy Petra, Iván Leonárd, Brin-
dza Mátyás, Tadián Zsolt, Pap Leonárd, 
Szabó Helga, Sulc Dorka, Tadián Viola. 
A megmérettetés után ízletes ebéd várta 
a résztvevőket.

Csapatunkból 21 dobogós helye-
zett került ki: Tallósi Anasztázia 1.hely, 
Szlámecska Lóránt 1.hely, Szitás Anita 
1.hely, Pap Virdzsinia 2.hely, Tadián 

Zsolt 2.hely, Pap Leonárd 3.hely, Tadián 
Viola 1.hely, Sulc Dorka 3.hely, Gellér 
Viktor 3.hely, Butterer Bence 1.hely, 
Papp Dénes 2.hely, Németh Emil 3.hely, 
Fabó Dudás Réka 1.hely, Mészáros 
Zsóka 1.hely, Fejes Attila 1.hely, Kis 
Brigitta 3.hely, Szabó Helga 3.hely, Ki-
rály Nicholas 2.hely, Nagy Petra 1.hely, 
Fehér György 3.hely és Mamuzsics Mi-
hály 3.hely. 

 A győztesek ez alkalommal dip-
lomát és Szalma István által készített 
egyedi üvegkupát  kaptak. 

Gratulálunk minden nyertesnek és 
íjásztársnak!

Marecskó Ágnes

NyíLt VajDaSÁgi teRepíjÁSz BajNoKSÁg  
KiShegyeSeN

HÓDSÁGI GYŐZELEM

2012.03.11-én a hódsági Sagitarius 
íjászklub rendezésében FITA szabály-
zat szerinti íjászversenyt szerveztek. 

Egész Szerbia területéről érkez-
tek versenyzők: Belgrádból, Sza-
badkáról, Cservenkáról, Becsé-
ről, Palicsról, Zemunból, Nisből, 
Pancsevóról, Újvidékről, Temerinből 
és a kishegyesi Bácsér Szabad Íjász 
Egyesületből. A klubot Szitás Anita, 
Butterer Bence, Fehér György, Mol-
nár Jenő, Bagi Szabolcs és Marecskó 
Ágnes képviselte. A versenyen 18 
méterről 3 vesszőt 2x30 alkalommal 
kellett a célpontba lőni. Az első kör 
után pihenőt tartottunk, ez idő alatt 
meguzsonnáztunk. Majd újabb 30 
kör várt ránk.

Végül a kemény munka meghoz-
ta a győzelmet, ugyanis három dobo-
gós helyünk lett: Szitás Anita 1.hely, 
Butterer Bence 1.hely és Marecskó 
Ágnes 1.hely. A hosszas és kitaró 

küzdelemnek köszönhetően csapa-
tunk a csapatversenyen a 4. helyezést 
érte el.

 

Gratulálunk és további szép eredmé-
nyeket kívánunk minden kedves íjász-
társnak!

Marecskó Ágnes
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Berg Judit 1974. január 28-án szü-
letett Budapesten. A nyolcadik osztály 
után a Karinthy Frigyesről elnevezett 
angol–magyar két tannyelvű gimná-
ziumba jelentkezett. Egy ösztöndíjnak 
köszönhetően tizenöt éves korában 
négy hónapot töltött New Yorkban cse-
rediákként. Az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem Bölcsészkarán szerzett 
magyar–angol szakos tanári diplomát 
és drámatanári végzettséget. Négy 
gyermeke született. Ők ihletik meséit.

Tizennyolc könyvet írt, ebből egyet 
németül, a többit magyarul. 

Ez a kötet az Év Gyermekkönyve 
díjat kapta 2007-ben.

Egy icike-picike városkában, mely 
Egérváros néven fut, randalírozott egy 
banda, akinek vezére Rizsa haramia 
volt. Sok kárt okoztak a városban, és 
egy alkalommal beléjük botlott a mi kis 
hősünk: egér Rumin. Nagy szerencséje 
volt, mert pártfogója nem más, mint Boj-
tos Benedek, a Szélkirálynő hajóskapi-
tánya lett. A kapitány elviszi Ruminit a 
hajóra, és elkezdődik egy nagy kaland 
Rumini számára.

A hajón Rumini barátra lel, a ha-
jósinas Balikóra. Sok kalandban van 
részük: varázslatos ital találnak, útköz-
ben megtámadja őket egy hatalmas po-
lip, találkoznak Szél királynővel, sárká-
nyokkal küzdenek. A 
kis Ruminit kalózok 
rabolják el, de a Szél-
királynő segítségére 
siet.

Hogyan szabadul 
ki az Aranyvadász 
kalózainak fogságá-
ból a Ragacstengeren, 
hogyan szerzik meg 
a varázserejű Látó-
szelencét, hogyan 
szabadul ki a nagy 
mókusmágus, Naf-
talin Rufus segítsé-
gével Félszemű Mari 
fogságából, megtud-
hatod te is, ha elol-
vadod ezt a könyvet! 

A kis eszes, okos, bátor egér sorsa 
jó példa arra, hogy soha ne adjuk fel, 
hogy a legnehezebb pillanatokra is van 
megoldás! 

Bakos Dorisz

     A kishegyesi labdarúgó 
klub pionír csapata, idén áp-
rilisban részt vett az örkényi 
focitornán. Április első szer-
dáján indultunk, és szomba-
ton érkeztünk.

A tornán 6 csapat vett részt: 

Kishegyes (Szerbia)
Wörth (Németország)
Kányád (Románia)
Nyárádszereda (Románia)
Lajosmizse (Magyarország)
Örkény (Magyarország)

     Kishegyes nagyon jól sze-
repelt, elhozta az 1. díjat.

Meccseink :
Örkény - Kishegyes : 0 - 2
Kishegyes - Nyárádszereda : 
7 - 0
a döntőben : 
Kishegyes - Wörth : 4 - 0

A végeredmény : 
1. Kishegyes
2. Wörth
3. Örkény
4. Lajosmizse
5. Nyárádszereda
6. Kányád

     A jó eredményt köszön-
hetjük trénerünknek, Nagy 
Istvánnak és a csapatnak.

Kovács Levente      

OLVASD EL TE IS!   
BeRg jUDit:RUMiNi

ÖRKÉNYI GYŐZELEM
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