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Elköszönő bEköszöntő
KEDvES OLvASÓInK!

A mi kis történetünk  jó egy évtizeddel ezelőtt kez-
dődött, amikor is idősebb Rácz József azzal keresett 
meg bennünket, frissítsük fel az akkori Szó-Beszédet, 
vigyünk egy kis pezsgést a lapba, s ezáltal is tegyünk 
valamit Kishegyesért. 2000. október 5-e után voltunk, 
a kilencvenes évek szörnyűségei után hirtelen szaba-
dabb idők jöttek, beindult a Teleház, lett egy Dombos 
Festünk, kábeltévé, internet, zsi-
bogni kezdtek a civilszervezetek, 
dinamikusabb lett az élet, s mi, az 
akkor beválogatott szerkesztők, úgy éreztük, az addigi 
negyedéves megjelenés helyett érdemes lenne havon-
ta megjelenni, és minél több kishegyesinek eljuttatni 
az időszerű híreket. Őszintén hittük, küldetést telje-
sítünk, a családunk és munkánk mellett mindig talál-
tunk időt a Szó-Beszédre is.  Az előző szerkesztőség 
munkáját is tiszteltük, a semmiből hoztak össze egy 
lapot, de mi, akkor, úgy éreztük, eljött a mi időnk, he-
lyet kerestünk magunknak a nap alatt.

Bármilyen meglepő, most is ugyanez történik, egy 
tőlünk fiatalabb generáció veszi át a gyeplőt, és ne-

künk, egykori ifjú szerkesztőknek tudomásul kell ven-
nünk: felettünk is eljárt az idő. És az Irén.*

Persze, mi sem adjuk olyan könnyen, van azért 
még egy-két cselünk, például az, hogy tudjuk, csak 
úgy őrizhetjük meg újra az ifjúság szelét, ha tudomá-
sul vesszük, utánunk is van élet.

Minden generációváltás fájdalmakkal és sértő-
désekkel is jár, mert valaki még 
fájón ragaszkodik a régiért, még 
mások fiatalos lendülettel vetik 

bele magukat az újba. Reméljük, a mostani szerkesz-
tőség-újítás, generációváltás mindenki számára fáj-
dalmaktól mentesen zajlik le, mert közös érdekünk, 
hogy újabbnál újabb, jobbnál jobb Szó-Beszéd szá-
mok szülessenek. Ehhez kívánunk sok sikert a meg-
újult csapatnak!

az előző szerkesztőség nevében
Molnár Márta és Virág Gábor

*értelmezhetetlen szójáték

ÉrtEsítÉs 

Kishegyes község Önkormányzata a szabadkai Caritasszal együttműködve  2008. óta működteti közsé-
günkben az idősek házi betegápolási szolgálatát, amely két évvel később, azaz 2010-ben a Nők Kishegyesi 

Fóruma által kezdeményezett falugondnoki szolgálattal bővült. 
Az idősek és betegek házi betegellátását és a házkörüli munkát községünkben jelenleg a következő 

személyek végzik:
Kishegyesen: Majtényi Andrea – házi kisegítő, valamint Szűcs István falugondnok

Szikicsen: Ivanović Milena - házi kisegítő és Raičević Vladimir falugondnok
Bácsfeketehegyen: Major Karolina – házi kisegítő és Ali István falugondnok 

Aki szeretné igénybe venni a Községi Házi Betegellátás Szolgálatát, illetve környezetében ismer olyan idős 
személyt, kinek szüksége van a betegállátásra,  a következő személyeknél kaphat közelebbi tájékoztatót:

Kocsis Margitnál, a szolgálat koordinátoránál személyesen vagy a 062 293251 telefonon, 
Zsidai Erzsébetnél, személyesen vagy  a 063 885 6226 telefonon, illetve 

Marija Kontićnál, személyesen vagy a 024/731 424 telefonon.
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törvÉnybE foglalt támogatások
tizenegy hitelezési vonal a tartományi mezőgazdaság-fejlesztési alap 

pályázatain
Az elmúlt tíz évben legalább tíz mezőgazdasági 

miniszterünk volt, mindegyikük saját elképzeléssel 
rendelkezett többek között a mezőgazdaság támogatásáról is. 
Így, a mezőgazdasági támogatásokat kormányrendeletekkel 
szabályozták, ami tarthatatlan bizonytalanságot okozott 
a termelők számára. A parlament azonban nemrégiben 
meghozta azt a törvényt, amely megszabja a mezőgazdasági 

támogatások rendszerét és kereteit, a többi között azt is, 
hogy ezeknek a támogatásoknak a mindenkori költségvetés 
5 százalékát kell kitennie.

A fentieket Fremond Árpád parlamenti képviselő, 
a mezőgazdasági bizottság tagja mondta a kishegyesi 
földművesekkel tartott megbeszélésen, amely a helyi 
közösség újonnan kialakított tetőterében zajlott. A 

Hírek
árEngEdmÉny a rEndszErEs fizEtőknEk

lapunknak kormányos levente, a kis-kommunál kft. 
megbízott igazgatója nyilatkozott

A Dombos Televízió hírei között, valamint a Facebook 
különféle Kishegyes csoportjaiban is többen olvashattunk 
arról, hogy a Kis-Kommunál Kft. az idei évben különféle 
kedvezmények bevezetését tervezi. A fogyasztók manap-
ság már megszokhatták, hogy az új év, az új lehetőség mel-
lett áremeléseket is tartogat az élet különféle területein. 

A Kis-Kommunál ügyvezetése azonban mégis másban 
gondolkodik, árengedmények és új számlázási rendszer 
bevezetésével kezdik meg a 2013-as évet. Azonban arról, 
hogy mindez hogyan is néz ki a gyakorlatban, Kormányos 
Levente a vállalat megbízott igazgatója beszélt lapunknak.

Pontosan milyen változtatások bevezetésére számít-
hatnak a kishegyesi vízfogyasztók a 2013-as évben?

Maradnak a tavalyi áraink, továbbá 5%-os árenged-
mény bevezetésével segítjük azokat, akik rendszeresen, 
időre befizetik a vízszámlákat.

Mindemellett a számlázási rendszerünkben lesznek 
változások. Folyamatban van az előleg számlák kézbesíté-
se, amelyet február 5-ig minden vízfogyasztó postaládájá-
ba eljuttattunk. Ebben az évben 4 számlát kézbesítünk az 
eddigi 3 helyett.

Tehát azzal, hogy ettől az évtől négy alkalommal 
találunk vízszámlát a postaládában, mégsem fizetünk 
többet?

Semmiképpen sem fizetnek többet a fogyasztók, sőt, ha 
időben törlesztik tartozásaikat, még kevesebbet is fizetnek 
a következő számlázás alkalmával.

A februárban kézhez kapott számla előleg számla, ez-
zel szeretnénk a vízfogyasztók terheit csökkenteni. Ezen 
a számlán egy becsült vízfogyasztás található, összegét az 
elmúlt évek időszakainak átlagfogyasztása alapján számol-
tuk ki.

Tehát az eddigi összeg négy kifizetési időszakra oszlik, 

a több részletből adódóan kevesebb alkalmi teherre számít-
hatnak a fogyasztók.

Mit jelent az 5%-os kedvezmény, kiket fog érinte-
ni?

Azok a fogyasztók számíthatnak árengedményre, 
akik időben rendezik fizetési kötelezettségeiket a Kis-
Kommunál vállalat felé. Tehát, amennyiben a februárban 
kézhez kapott vízszámlát március végéig befizeti, a követ-
kező időszakban 5% kedvezményben részesül.

Összegezve, akik időben fizetnek, kedvezményben ré-
szesülnek.

A cég a víz mellett más szolgáltatásokat is végez, 
gondolok itt a szemétkihordásra, a fűkaszálásra. Eze-
ken a területeken várható valamiféle megújulás, esetleg 
kedvezmény?

A szemetes matricák áránál sem történt emelkedés. 
Továbbra is érvényben van akciónk, melynek értelmében 
10 darab szemetes matrica vásárlása esetén egy darab 120 
literes PVC szemetes kuka jár ajándékba. 

Fűkaszálás területén is kibővül a vállalat szolgáltatása. 
Az előző évben csak az intézmények megbízására vállaltuk 
a fű kaszálását, azonban mindezt az idei évtől kiterjesszük 
újra a lakossági ügyfelekre is.

Kicsit más téma, de sokan felteszik a kérdést, meny-
nyire tiszta az „Öko-kút“ vize? 

Az „Öko-kút” vizéből a szabadkai közegészségügyi 
intézmény minden hónap elején mintát vesz. A vízelemzés 
eredménye minden alkalommal megfelel a szerbiai előírá-
soknak, azaz az „Ökö-kút” vize iható.

További tervek, melyek érdekelhetik a lakosságot?
Ez évi terveink között szerepel a Dózsa vízközösség 

részleges hálózatcseréje, valamint a Híd utcában kifúrt 
nagykapacitású kút felépítése. si
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Kishegyesi vízgondoK 
Az utóbbi időben egyre többször merül fel a közösségi oldalakon a víz kérdése, ezért úgy érzem, nem 

árt tiszta vizet önteni a pohárba.

 A 2000-es évek elején minisztériumi rendelet 
alapján az egészségvédelmi felügyelőségek kötelezték a 
településeket, hogy központi szinten biztosítsák a lakosság 
vízszükségletét. Ennek értelmében a mikrovízközösségek 
nem végezhettek többé vízszolgáltatást, községi határozat 
kötelezte a helyi közösségeket a központosításra, és arra, 
hogy törvényes keretek közé tereljék az addig igen szöve-
vényes vízszolgáltatást.
 A víz ily módú „kisajátítása” számos vitát kavart, 
mert amíg egyes vízközösségekben áldatlan állapotok ural-
kodtak, más vízközösségek éppen új kutat fúrattak, próbál-
ták rendezni a már akkor sem rózsás helyzetet. A központo-
sítás miatt többen kezdettől fogva ellenségként tekintettek a 
Kis-Kommunálra, amely vállalat csak próbálta szabályozni 
a rákényszerített helyzetet.
 Jelenleg a víz ára: 43,20 dinár, ami a környékbeli 
települések áraival egyezik meg (Topolya 44,12, Moravica 
46.63). A víz nem olcsó mulatság, havonta kell fizetni a 
kutak áramfogyasztását, a víz minőségének ellenőrzését, 
rendszeresek a csőtörések, ezek javítása is pénzbe kerül.
 A kishegyesi helyi közösség és a Kis-Kommunál 
vállalat az elmúlt években számos lépést tett a víz minősé-
gének javítása érdekében:
 - 2003-ban félépült a Ökokút, mely rendszeres fel-
ügyelőségi ellenőrzés mellett biztosítja, hogy a település 
minden polgára iható vízhez jusson.
-  A településen jelenleg három nagyteljesítményű 
kút működik, ezek közül kettő (B2, B3-as) az elmúlt év-
tizedben épült. A mikrovízközösségektől átvett kutak kö-
zül egyedül a Boris Kidrics-kút volt kitűnő állapotban, de 

ezt is folyamatosan fejleszteni kellett, így 2007-ben érte el 
mai teljesítőképeségét. Folyamatban van a Híd utcai B4-es 
kút kiépítése is. (A 2011-es évben tartományi pályázaton 
3millió dinárt nyertünk a kút kifúrására, a 2012-es évben 
900.000 dinár érkezett az önkormányzat számlájára a kút-
ház kiépítésére)
-  Miközben az új kutakból jó minőségű vízet nye-
rünk, az elöregedett (főleg vasból készült) vízvezetékek 
miatt sok helyen rozsdás, sárga színű a víz, amit egyedül a 
vezetékek kicserélésével lehet megoldani.
 - 100 méternyi vízvezeték cseréje 200.000 dinár, 
az elmúlt években a következő utcákban cseréltük (főleg 
saját eszközökből) a vezetéket: 
 - Mindenféleképpen szükséges lenne a minél előb-
bi teljes vezetékcsere, sőt egy községi vízgyár kiépítése is 
elengedhetetlen a jövőt illetően. A vízgyár tervének kidol-
gozása 2010-ben elkezdődött.
 Senkit sem szeretnék mentegetni, de mindenkinek 
tisztában kell lenni vele, hogy egy ilyen rendszer fentartása 
komoly felelősséggel és munkával jár. A meghibásodás-
okról a Kis-Kommunál próbálja minél előbb értesíteni a 
lakosságot, a hibát próbálja minél előbb elhárítani.
 A vízről folyamatosan beszélni kell, mert a telepü-
lés egyik komoly problémáját jelenti most is, és még na-
gyobb problémát fog jelenteni a jövőben. Ezért sem lenne 
szabad megengednünk, hogy a kérdésből bárki politikai 
témát kovácsoljon, mert ha nem vigyázunk rá, nagy bajba 
kerülhetünk

Virág Gábor

P.I.

Hírek
támogatásokban a regisztrált gazdaságok vehetnek 
részt (a regisztrációt március 31-ig kell megejteni) és 
összességében valamelyest emelkedni fog a támogatások 
összege. A Tartományi Mezőgazdaság-fejlesztési Alap 
pályázatairól szólva Szabó József igazgató elmondta, hogy 
tizenegy hitelezési vonalat indítottak el nemrégiben, és igen 
kedvezményes feltételek mellett kaphatnak kölcsönöket 
a gazdák öntözésre, fóliasátrakra, többéves ültetvények 
létesítésére (szőlő, gyümölcs), a méhészet fejlesztésére, 
mezőgazdasági gépek vásárlására, az állattenyésztésben a 
törzsállomány javítására, gabonatárolók építésére...Az alap 
pályázatai nagyon népszerűek, a visszafizetéssel sincsenek 
gondok, a gazdák 95 százaléka rendszeresen fizet, és még 
egyetlen egy esetben sem kellett vagyont elárverezni az 
adósság miatt. 

 Az előadásokat követően a földművesek számos 
kérdést tettek fel a támogatási feltételekről, a búza 
átadásának várható problémájáról, mivel lehet, hogy 
a szikicsi malom nem tud majd felvásárolni terményt. 
Kérdés hangzott el arra vonatkozóan is, várható-e 
támogatás a tanyák kialakítására, lesznek-e tanácsadói 
szolgálatok, ahol elhelyezkedhetnek a fiatal szakképzett 
mezőgazdasági mérnökök. A beszélgetést vezető ifj. 
Juhász Bálint tartományi gazdasági titkárhelyettes, és 
Sípos Tibor, a kishegyesi helyi közösség megbízott titkára 
tájékoztatták a résztvevőket arról, hogy február folyamán 
a topolyai Mezőgazdasági Szakszolgálat munkatársai 
fogadóórákat tartanak minden kedden 9-től 13 óráig a helyi 
közösség épületében. A szakemberek minden problémával 
kapcsolatban igyekeznek segítséget nyújtani..
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Manapság a népszokások legtöbbjét már csak hírből is-
merjük. Régi kultúránk néhány elemét még tetten érhetjük 
egy-egy ünnep alkalmával. Tudatos megőrzésére töreksze-
nek a hagyományápoló személyek, - közösségek, - alkotó-
művészek és - intézmények. Nem így volt ez néhány évti-
zeddel ezelőtt, amikor a népi rítusok nagy szerepet  
játszottak a mindennapi életben.

Fontos, hogy tiszteletben tartsuk elődeink szellemi kul-
túráját, hiszen ez múltunk része. Közös erővel kell megóv-
nunk a feledéstől!

Hónapról hónapra haladva írok arról, hogy milyen szo-
kásokat tartottak, milyen jövendölésekben hittek magyar 
őseink. Olykor a szakirodalmak és tudásom kibővítésére 
idős adatközlők élménybeszámolóit is felhasználom, akik-
nek ezek a hagyományok életük részeit képezték. 

Február régi magyar neve Böjtelő hava. A katolikus 
vallású emberek böjtöltek a farsang utáni és húsvét előtti 
időszakban. Vannak írások, ahol Télutó-, a régi Székely-
Magyar naptárban pedig Jégbontó havának nevezték. 

Február a népi szokásvilágban és jósló tevékenységben 
zsúfolt időszak. 

Február 2-án, gyertyaszentelő napján a néphagyo-
mány és az egyházi hagyomány összefonódásaként szá-
mos helyen gyertyát, almát, sonkát szenteltek. Ezeknek a 
tárgyaknak különleges erőt tulajdonítottak. A római kato-
likus egyház Szűz Mária megtisztulására emlékezik ezen 
a napon. A szentelt gyertya Krisztus jelképe. Úgy hitték, 
hogy ez a gyertya megvédi a gonosz szellemektől a cse-
csemőket, a betegeket és a halottakat. Nagyobb ünnepeken 
(húsvét, karácsony) is ezt a gyertyát gyújtották meg.

Gyertyaszentelő napjához kötődik az egyik legismer-
tebb időjósló hiedelem: Ilyenkor a medve kijön a barlang-
jából, és ha süt a nap (meglátja árnyékát), visszaballag, és 
tovább alszik, mert tudja, hogy sokáig tart még a hideg. Ha 

viszont kijőve odújából, zord időt talál, akkor kint is ma-
rad, mert tudja, hogy hamarosan véget ér a tél. Akik ismer-
ték ezt a jövendölő módszert, azok megfigyelhették, hogy 
idén 2-án felhős volt az ég, így (ha hihetünk a jóslatnak) 
már nem kell sokáig nagykabátban járnunk.

Február 3-a, Balázs napja. Szent Balázs a torokbeteg-
ségek ellen véd. A legenda szerint Balázs püspök megmen-
tett egy fiút, akinek halszálka akadt a torkán. Mivel még a 
XX. század első felében is (a védőoltás bevezetéséig) ret-
tegett és sok áldozatot követelő betegség volt a torokgyík, 
érthető, hogy ennek a szentnek komoly kultusza alakult 
ki.

Balázsolás alkalmával a katolikus pap a gyerekek álla 
alá két gyertyát tesz keresztbe, és könyörgő imát mond ér-
tük. 

Szokás volt az iskolások Balázs-járása is. Régen ezen 
a napon maskarába öltözött gyerekek házról házra járták 
a falut. Egyikük Balázs püspököt személyesítette meg, fe-
jén papírsüveg, a többiekén papírcsákó, oldalukon pedig 
fakard díszelgett. Nyársat vittek, hogy a háziak arra tűzhes-
sék fel a kolbászt és a szalonnát. Az adományokat a gyere-
kek elvitték a tanítónak, aki megvendégelte őket. A Balázs-
járás (akárcsak a március 12-i Gergely-járás) az új diákok 
toborzása mellett, főként a tanítók jövedelemkiegészítését 
szolgálta.

Elődeink jövendölése: Ha Balázs napján esik az eső, 
akkor nyáron jég veri el a termést.

Február 6-án, Dorottya napján úgy tartották: „Ha Do-
rottya szorítja, Julianna tágítja.” Vagyis, ha Dorottya-nap-
kor fagy, akkor Julianna napjára (február 16.) megenyhül 
az idő.

Február 12-e, húshagyókedd. Ez a nagyböjt előtti 
utolsó nap, a farsangi mulatságok csúcspontja. Dalolni, 
táncolni azonban csak éjfélig volt szabad. 

Február 13-ára esett az idén hamvazószerda napja, 
amellyel lezárult a január 6-án kezdődött farsangi időszak 
hat hete. Ez a nap a nagyböjt, a negyvennapos vezeklő és 
böjti időszak első napja, megemlékezés Jézus böjtöléséről, 
kínszenvedéséről. A VII. századtól vált szokássá a bűnbá-
nati felkészülés. 

II. Orbán pápa 1091-ben elrendelte, hogy a papok a ke-
resztények homlokát hamuval kenjék meg ezen a napon. 
Mise után a pap az előző évi szentelt barka hamuját meg-
szentelte, és azzal keresztet rajzolt a hívek homlokára, an-
nak bizonyságára, hogy a halandók porból lettek, és porrá 
lesznek. A néphit szerint, aki „hamvazkodik”, annak nem 
fog fájni a feje. 

Böjt idején tilos volt a mulatozás. A lányok ekkor fe-
kete vagy sötétebb, dísztelenebb ruhákat hordtak. Negyven 
napig nem volt szabad húst vagy zsíros ételt fogyasztani. 

népszokások
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A szigor az évszázadok alatt fokozatosan enyhült. A XX. 
századra a keresztény hívők a nagyböjt időszakában már 
csak a pénteki böjtnapot tartották.

Február 14-e, Bálint napja. Jó napnak tartották a kotló 
sikeres ültetésére, és bíztak az ekkor elültetett facsemete 
gyors fejlődésében, gazdag termésében. (Angliából indul-
va hódít napjainkban a Valentin-nap, azaz a „szerelme-
sek napja”.)

Paraszti megfigyelés szerint, ha Bálint napján 
hideg az idő, akkor jó termés várható.

Február 19-e, Zsuzsanna napja is jeles nap 
a népi kalendáriumban. Ha ezen a napon csor-
gott az eresz (esett az eső), jó termést vártak. 
Jó idő esetén elkezdték a trágyakihordást, és 
a szántó-vető munkák előkészületeit. A népi 
időszámításra helyenként jellemző, hogy 
a régiek közül sokan csak azt tudták, hogy 
„ganyéhordáskó, aratáskó vagy szüretkó” szület-
tek. Volt is kavarodás, amikor iskolába iratkoztak. Persze, 
régen ezeknek a munkálatoknak pontosan számon tartott 
napjaik, időszakaik voltak.

Február 22-én van Üszögös Szent Péter napja.  Külö-
nös nevét egy elhallásból nyerte: a „cathedra Sancti Petri” 
(Szent Péter apostol püspöki székbe ült) középkori magyar 
fordítása: „Szent Pétör ü székössége” változott „üszögös”-
sé, és így alakult ki az ehhez kapcsolódó hiedelemkör. Ezt 
a napot a magyarság szerencsétlennek tartotta, ezért kerülte 
a munkát. Az asszonyok nem ültettek tyúkot félve attól, 
hogy megfeketedik a tojás, és nem nyúltak lisztbe, nehogy 
üszögös legyen a búzatermés, a férfiak pedig nem kezdtek 
mezőgazdasági munkálatba.

Február 24-e, Jégtörő Mátyás napja. Főleg időjóslás-
sal kapcsolatos hiedelmek kötődnek hozzá. Legismertebb: 
„Ha Mátyás jeget talál, akkor töri, ha nem talál, akkor csi-
nál.” 

Van egy szólás is: „Mátyás, Gergely két rossz ember.” 
Ez arra utal, hogy gyakran hideg, szeles az idő e két napon. 
A népi megfigyelés szerint ilyenkor a hideg jó termést, a 
szél kevés tojást jósol.

A Mátyás-napi libatojást megjelölték, vagy nem is köl-
tették ki, mert úgy tartották, hogy abból a tojásból kikelt 
liba szerencsétlenséget hoz, vagy nyomorék lesz.

FARSANG
Magyar nyelvterületen vízkereszttől (január 6.) hamva-

zószerdáig (február 13.) tart a farsang. Ez a hat hét jelen-
tette a régiek számára az év legszabadosabb időszakát. Az 
idén február 10-ére esett farsangvasárnap, amit farsanghét-
fő és húshagyó kedd követett. Annak idején ezen a három 
napon, azaz farsang farkán szervezték meg a legnagyobb 
mulatozásokat: jelmezbálakat, maszkabálakat.

A farsang zajos vigadozásainak eredete a középkorba 

nyúlik vissza: Az emberek azt hitték, hogy a tél utolsó nap-
jaiban (amikor rövidek a nappalok és hosszúak az éjsza-
kák) a Nap elgyengül, és a gonosz szellemek életre kelnek, 
ezért ijesztő jelmezekbe öltöztek, hogy elűzzék a halált, a 
rosszat és a hideget. 

A népszokás szerint vasárnap jelmezes felvonulás tar-
tottak a főutcán, majd délutántól kedd éjfélig bálokban 

töltötték az időt a fiatalok. Kishegyesen több mint tíz 
vendéglő közül válogathattak a szórakozni 
vágyók. A gardedámok („gárdemamák”) 
természetesen le sem vették szemüket az 
elkísért lányokról.

A táncmulatságok mellett különböző 
játékokat, vetélkedőket rendeztek, és ilyen-
kor volt a legtöbb eljegyzés, lakodalom is 

a faluban. Aki nem talált párt ebben az idő-
szakban (sem), könnyen nevetség tárgyává 

válhatott. A csúfoló szokások főleg a farsangvégi napok-
hoz kapcsolódtak. Kishegyesen ilyen volt a tuskóhúzás: 
a „vénlegények”-nek egy nagy fatuskót kellett húzniuk a 
kocsma közepén. (Volt, hogy a falun is végigvonszolták.) 
Hogy közben senki se unatkozzon, szólt a jó muzsika. 

Minden háznál sütöttek-főztek, hogy felkészüljenek a 
farsangot követő hosszú böjtre. (A farsangi ételek közül 
legnevezetesebb a farsangi fánk.) A hamvazószerdát kö-
vető napon felfüggesztették a böjtöt, hogy elfogyasszák a 
farsangi maradékot. Ezt a napot Kishegyesen kövércsütör-
töknek nevezték. A húsvétig tartó böjti időszakban egyesek 
azt is megfogadták, hogy nem nyúlnak sem alkoholhoz, 
sem cigarettához. Persze, miután letelt a tilalom, mindenki 
hamar visszatért a régi kerékvágásba.

Februárt az ókori rómaiak az év utolsó hónapjaként 
tartották számon. Igazat adhatunk elgondolásuknak, amely 
szerint az új évet márciussal kezdték, hiszen a hosszú téli 
éjszakák, a rövid, szürke és hideg napok után mindannyian 
várjuk a természet ébredését,  a tavasz havát.

Paróczi Rita
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 Kishegyesiek a nagyvilágban

Az életkedvet visszanyerni mindig viszontagságokkal 
teli vállalkozás. A kiégés igen fiatalon szívszorító: mind 
látni, mind magunk is átélni. Ott álltam a megszerzett kö-
zépiskolai diplomámmal és egész egyszerűen semmi sem 
jutott eszembe. Nem tudtam, mit is tehetnék, nem ismer-
tem a következő lépést. A sejtés már akkor is bennem élt: 
nem itt, nem ezen körülmények szükségesek ahhoz, hogy 
a valódi életemet élhessem, az ezen túllévőt. Az elvándor-
lás lehetősége akkor még kivitelezhetetlen feladatnak tűnt, 
hisz anyagi helyzetem csupán az elkövetkező hétre redu-
kálta a jövő fogalmát, de az is gyakran előfordult, hogy 
még a következő nap is puszta ködbe burkolódzva várt rám 
az utcasarkon túl.

Hamis csillogásként ragyogott a falu újjáéledő zöldje, 
mikor kiszálltam a taxiból. Kezemben a poggyász, talpam 
alatt a jól ismert utcák járdáinak utánozhatatlan koppaná-
sai, a forró májust ígérő zamatoktól tömény levegőben. 
Hazafelé, az igazi otthon felé baktatva érzékszerveimmel 
pajkosan játszó világra leltem. Az élmény bekúszott a tudat 
küszöbe alatt és felötlött a kérdés: miért is hagytam itt Tün-
dér Ilona kertjét, ezt a valóságos paradicsomot, melyet úgy 
ismerek, mint a tenyeremet? Miért cseréltem le a nyüzsgő 
városra a nyugalom szigetét? Az érzékcsalódás eme csalfa, 
kielégített honvágytól sem mentes önmarcangolása egész 
addig tart, míg bele nem futsz az első éppen arra járóba, 
vagy nem látod meg a piactér sarki boltja előtt sörözőket. 
Abban a pillanatban rájössz, hogy kérdésed pusztán költői 
nyavalygás, egy hülye kényszerképzet eredménye, ami azt 
sugallja: ugyan, hisz itt is boldog lehetnél… 

A szembejövők arca aztán lenulláz minden fajta két-
séget, hisz meggyötört ábrázatuk barázdái közül könnyű 
kiolvasni a címszavakat, mint valami újság első oldaláról 
– miközben a belső lapok cikkeire már nem is vagy kí-
váncsi, mert szóról szóra ismered már mindet. Minimálbér, 
húsz éves reménytelenség, belefáradás, törleszthetetlen hi-
telrészletek, mesterségesen beszabályozott euró árfolyam, 
politikai belharcok és csip-csup ügyek, anyázás, csőd, 
megélhetési bűnözés, korrupció, kilátástalanság, munka-
nélküliség, nyugdíjkorhatár, fásultság. Ezek csak a min-
denki által ismert és elismert bélyegei mindennapjainknak, 
mögöttük pedig ott húzódnak azok a dolgok is, mely az 
érzékenyebb lelkületűeket egyenesen elüldözik innen: to-
vábbtanulás helyett tv, könyv helyett apróhirdetés, színház, 
mozi és múzeum helyett kocsma, sport helyett drogok, 
kultúra helyett pedig legyintés mindenre. Erősen beszűkült 
tudattal könnyebb elviselni a bilincseket is….

Az itthon töltött napok folyamán igyekeztem minimá-

lisra redukálni az emberekkel történő érintkezést, de még 
így is sikerült szóba elegyedni sokakkal. A választások ár-
nyékában eutanáziára váró ország, az ígéretek bőségétől 
és a kapu alatt behajított röplapoktól felerősödő életundor 
kézzelfogható. A buszmegálló teleplakátolva, vasárnap 
sorszámkarikázás, megint. Találkozás egy régi kuncsaft-
tal: Épp a topolyai munkaközvetítőbe megy, mert már nem 
akaródzik nekik kijárni helybe, pedig munkanélküli akad 
szép számmal a község mindhárom településén. Még öt 
évet kellene valahol lehúznia és talán megkapja a nyug-
díjat. A lánya havi tizenötezerért gályázik – éppen elég az 
életben maradáshoz. A városhoz félúton, a buszon ülve már 
elmegy a kedvem a beszélgetéstől is… Visszaérve betérek 
a falu vadonatúj kínai üzletébe. Ez már a harmadik, a másik 
kettőnek sincs forgalma, erre itt van a következő. Mi már 
csak kínaiban vásárlunk úgyis. A boltos lányok régi isme-
rősök, arcukról egy pillanat alatt leolvasható a helyzetkép. 
Bár ne kérdeztem volna rá, de anélkül is mondják: 

- Reggeltől estig vagyunk, hétfőtől szombatig, aztán 
vasárnap hozzák az új árút. Ha tízezret nem kapjuk meg, 
akkor nem maradunk ám!

Dühös leszek… Tízezer? És még az se biztos? Hát hol 
van itt a munkaadó és munkavállaló közötti párbeszéd? Mi 
az, hogy nincs előre leszögezett, megbeszélt bér, vagy egy 
valamire való bérminimum? Pláne ilyen végeláthatatlan 
munkaidővel?

Ami igazán megdöbbent, az a nagy kérdés: – Te miért 
mentél el? 

Hebegek - habogok valamit, aztán igyekszem dióhéjba 
foglalni, hogy pont ezért, hogy az egyik legjobbnak tűnő 
munkahelyen sem kerestem annyit, amennyiből kezdhet-
tem volna valamit magammal, igaz ez csak az érem egyik 
oldala – a másik talán nem is annyira lényeges azok szá-
mára, akik már megszokták ezt a takaréklángra állított 
életet. Hogy szórakozni, kikapcsolódni se idő, se pénz, se 
lehetőség. Hogy három év alatt a reggeli nyitásra és az esti 
zárásra szűkült az élet értelmesebbik része a boltban, ahol 
jómagam is dolgoztam, és hogy az emberek negativitása 
oly mértékben kezdte belőlem kiégetni a hitet és a reményt, 
ami már elérte végül az ép ésszel elviselhető határt. 

Nem vagyok különc – és ez a tény megnyugtat, ugyan-
is én a kései elvándorló hullámhoz tartozom, nem az első 
pionírokhoz, akik tíz évvel ezelőtt a NATO bombázások 
alatt és után döntöttek a távozás mellett. Én kivártam, de a 
fiatalság (ami még megmaradt bennem) nem tud húsz meg 
harminc éveket egy helyben topogni bizakodva, hogy jobb 
lesz. Ezért az elvándorlás, az édes otthon elhagyása, mert 

Elvándorlásaink okán
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 Kishegyesiek a nagyvilágban

,,Kinek példa maga előtt, ki-
nek gondos megfontolás, kinek 
fejében meg sem fordult a gon-
dolat.

Cselekedeteink olykor büsz-
keségünk határtalanságával ga-
balyodnak össze, eltávolodunk a 
magunknak be  sem vallott igaz-
ságtól, és küszködvén a helyzet-
tel, félreállunk az utolsó léleg-
zetvételig.’’ 

Talán érthetetlennek tűnhet 
eme pár sor, igazán csak az érthe-
ti, ki elment világot látni, magát 
más  helyzetekben kipróbálni.

Ilyen a kishegyesi-gádorosi 
Maronka Lajos és családja, 
akik szerencsét próbáltak, és in-
dulásukkor csupán egy ígéretes jövőképük volt, de mára 
mindezt sikeresen megvalósították.

Maronka Lajost kértem fel arra, hogy meséljen ki-
csit a kezdetekről és a máról.

- Fiatal házasokként 1990-ben telepedtünk le a német-
országi Geislingenben, mint akkor sokan mások is. Ott szü-
lettek gyermekeink, Klaudia és Simon. Feleségem, Magdi 
a gyerekeket nevelte, én kamionsofőrként dolgoztam. 

- A munka mellett végeztem el a főiskolát Würzburgban. 
A honvágy és hazánk szeretete mégis arra ösztönzött, hogy 
a biztos jólétet egy újabb hazával cseréljük fel.  Msgr. Gyu-
lai Endre, szeged-csanádi püspök 2001-ben Gádorosra ne-
vezett ki. Ettől az időponttól lett egy új hazánk

a magyarországi Gádoroson,  és azóta, mint diakónus 
vezetem a gádorosi római katolikus plébániát.  

- Gyermekeink közben felnőttek,  Klaudia a Szege-

di Tudományegyetem hallgatója, Si-
mon fiunk pedig gimnazista.

Milyen kapcsolat fűzi szülőfalu-
jához, Kishegyeshez? 

- Kishegyest soha nem feledtük el 
és az új hazát, Gádorost, már 2003-tól 
próbáltuk összekötni Kishegyessel. 
Sikeresen.  Szinte minden évben ven-
dégeskednek nálunk kishegyesiek, úgy 
egyházi, mint falunapi ünnepeken. 

A gádorosi egyházközség a közel-
múltban testvéregyházközségi kapcso-
latot kötött Kishegyessel. Sok gádorosi 
ember is megfordult már  Kishegye-
sen, a falu vezetői is szinte rendszere-
sen találkoznak egymással. 2010-óta 
Gádoros Nagyközség önkormányzati 
képviselője vagyok, ebben a szerepben 

is mindent megteszek, hogy a két község közelebb kerüljön 
egymáshoz. 

Mit tanácsolna a Kishegyesről elvágyóknak és  el-
származottaknak? 

- A valóság mindig csak a minimális összhangot érté-
keli, azt kívánja felszínre hozni. Megfontoltság és komoly 
elhatározás kell ahhoz, hogy elkerüljünk innen, és példa-
mutatóként álljuk meg helyünket egy másik országban, 
egy másik ,,hazában’’.  

Megragadott Lajos utoljára említett mondata: Megma-
radtunk hegyesinek úgy, hogy gádorosiak lettünk.

Köszönöm a beszélgetést, és további sikeres munkát 
kívánok!

se
 

szinte megfojt az ölelése, alig kapunk levegőt. Másrészt, 
tehetünk bármit helyben, ha azt szabadúszóként visszük 
véghez, akkor az meg sem történt, ha pedig valamely ideo-
lógia színeiben, akkor zászlójára tűz a politika, ami megint 
csak szerencsétlen elköteleződés azok számára, akik a sza-
bad véleménynyilvánítás és a szókimondás mellett tették 
le voksukat… Mert gyakran egyedül maradunk a szörnye-
teggel szemben, hátunk mögül eltűnik a támogató tömeg 
és mi egymagunk hiába vágjuk le a sárkány egy vagy két 
fejét, az visszanő. Összetartásunk hiánya okozza fiataljaink 

menekülését és az itt maradók elbukását…
Az pedig, hogy milyen messze megyünk, hogy csak a 

következő városig, másik országig, vagy a világ végéig, 
talán egyenes arányban áll a kiábrándultságunk mértékével 
is. Van, aki hetente, kéthavonta és tíz évente jár csak haza – 
akkor is látogatóba, de egy hét a régi miliőben bőven elég 
ahhoz, hogy jogosnak érezzük, hogy megbizonyosodjunk 
afelől: jól döntöttünk, helyesen cselekedtünk, mikor azt 
mondtuk – nem…

Apex

gádorosivá  válni, 
kishEgyEsinEk mEgmaradni
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Az Európai Uni-
óról már sok mindent 
hallottunk. Érvek és 
ellenérvek találkoz-
nak, azonban ebben a 
történetben mégsem 
a különféle mutató-
számok és statiszti-
kák játszanak fő sze-
repet. Linka Miklós 
barátommal egy csé-
sze angol tea mellett 
beszélgetünk a csere-
diákok mindennapja-
iról. Miki ugyanis, 
kishegyesiként Pé-

csen végezve politológiai master munkáját, egy szemesz-
terre kiruccant Leicester városába, tapasztalatot szerezni, 
nyelvet tanulni. Visszatérve történetéről kérdeztem.

Ha már nagy utazás, miért éppen Anglia?
Mert hallottam, hogy szépek a nők, isteni a kaja és 

mediterrán az éghajlat. Na persze, megint félreinformál-
tak. Félretéve a tréfát, elsősorban a nyelvtanulás miatt 
választottam a brit-szigeteket. Lehetőségem lett volna Tö-
rökországban, vagy akár Lengyelországban is tanulni, de 
az angol nyelvi környezet volt az, amely meghatározta a 
választásomat.

Ez mind dicséretes, de térjünk vissza a kezdetekhez. 
Pécsen illetve más magyarországi városokban sokan 
végzik egyetemi tanulmányaikat, de nem sokan vál-
lalják be az efféle kalandokat. Hogyan tud mégis egy 
kishegyesi fiatal ilyen messzire eljutni?

Amikor eldöntöttem, hogy Magyarországon fogok to-
vábbtanulni tisztában voltam azzal, hogy  Magyarország  
mint EU tagállam sok lehetőséget tartogat. Ott sokkal 
könnyebb Európai Uniós lehetőségeket meglovagolni, 
pl. Erasmus elnevezésű cserediák programot, amelyről 
az egyetemen értesültem. Az Erasmus keretein belül bár-
mely egyetemi hallgató eltölthet egy szemesztert az általa 
választott EU tagállam oktatási intézményében. Jelentkez-
tem, majd fél év elteltével már várhattam életem első repü-
lését London felé.

Jó diák voltál? Mit tanultál?
Tanáraim rövid idő alatt megjegyezték a nevem, első-

sorban a hegyesi-angol akcentusom miatt, amit a Dombos 
Festen sajátítottam el. Nemzetközi politikát tanultam, vala-
mint ezen felül részletesen megismerkedtem a brit politikai 
rendszerrel is.

Ez jól hangzik. Miben különbözik a brit politikai 
rendszer az általunk már jól ismert szerbiaitól? 

Elsősorban abban, hogy ott már száz éve ételért nem 
vásárolnak meg szavazatokat, ami nálunk a mai napig még 
működik. Ennek ellenére az ő rendszerük sem hibátlan, bi-
zonyos tekintetben elavult, amelyet az ottani szakemberek 
is kezdenek beismerni.

Mesélj egy kicsit a helyről, ahol voltál…
Arra már több a bevándorló, mint az őshonos angol. 

Indiaiak által lakott környék közelében laktam, akik egész 
ottlétem alatt tűzijátékkal szórakoztatták magukat, külön-
féle számomra ismeretlen indiai ünnepek alkalmából (pl. 
Diwali, Holi). Az emberek könnyen elfogadták a külföldi-
eket, az angol nyelvtani hibák másoknál is megszokottak 
voltak, ezért könnyen be tudtam olvadni. Rengeteg ma-
gyarral is találkoztam, gyergyószentmiklósi csoporttársam 
segített a könnyebb angliai boldogulásban – hiszen ő már 
hosszabb ideje kinn tartózkodik. Az utcák sokkal rendezet-
tebbek és tisztábbak, bárhol nyomon lehet követni az em-
bereket, hiszen szinte az egész város kamerás megfigyelés 
alatt van. 

Milyen az ottani időjárás? Tényleg annyit esik?
Ha nem szeretsz esőben kimozdulni, akkor egész év-

ben otthon maradsz. Érdekes volt számomra, hogy a hó-
esés is ritka, a hőmérséklet szinte mindig hűvös. Az állandó 
csapadéknak mégis van egy szépsége, hiszen mindenfelé 
gyönyörű zöld növényzet veszi körül az ott lévőket.

A távoli Angliából sokat gondoltál az itthoniakra? 
Honvágy?

Voltam már katona, tehát a hosszabb távollét nem volt 
idegen a számomra. Illetve a mai internetes világnak kö-
szönhetően bárki-
vel fel tudtam ven-
ni a kapcsolatot, 
még azzal is, aki-
vel nem akartam. 

A korosz-
tályodnak is 
szolgáljunk pár 
hasznos informá-
cióval, milyenek 
az angol éjsza-
kák? Csapolnak 
valami ihatót? 

Igen. Az angol 
csapolt sörök na-
gyon finomak, nin-
csenek szénsavval 

BAcOn AnD EGGS 
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feldúsítva, ezért kevesebbet is lehet meginni belőlük, meg 
már csak azért is, mert 1 pint (0,56l) sör 3 – 5 Euróval 
csökkenti az ösztöndíjat. A tizenévesek ugyanúgy eljárnak 
az éjszakába, mint nálunk, de a legtöbb helyre késő este 
már nem engedik be őket.

Összegzésképpen, megérte kinn lenni? További ter-

vek? Mit üzennél a kortársaidnak?
Ez csak az első lépés volt számomra, szeretnék más or-

szágokat is meglátogatni. Most már sokkal könnyebb lesz. 
Aki szeret utazni és nyitott az új dolgok felé, bátran próbál-
kozzon, én nem bántam meg.

s.istwan

Egy csütörtök délután meglátogattam Kormos Fekete 
Kingát, aki már kiskora óta nagyon tehetséges és ügyes a 
festészet terén. Tehetsége gyermekkorára vezethető visz-
sza, apukája korán  megkedveltette vele a festészet örö-
meit. Lakásában művei sokasága díszíti a falakat. Nagyon 
barátságos, kedves természetű, akivel gyorsan felvettem a 
közös hangot, és egy gőzölgő kávé mellett jobban elmé-
lyedtünk a beszélgetésben.

Mióta foglalkozol festészettel?
Körülbelül két éve kezdtem el festeni, amikor beteg-

ségem miatt több időm volt. Ez gyógyírként hatott rám és 
segített abban, hogy fel tudjam dolgozni a problémámat. 
Közben megtaláltam benne az örömet is.

Milyen technikával dolgozol? 
Olajfestékkel kezdtem,és a mai napig is ezt csinálom.

Az olajfestéknek van egy csillogása, ami száradás után is 
megmarad és sokkal szebbet mutat, mint az akvarell, bár 
az sokkal gyorsabban szárad.

Egy festmény elkészítése mennyi időt igényel?
Minimum két hét, de ha bonyolultabb a kép, akkor egy 

hónapig is eltarthat a festék száradásától függően. Néha 
két képet is festek egyszerre, amíg az egyik szárad addig 
a másikat készítem.

Milyen pillanatokat örökítesz meg legszíveseb-
ben?

Minden képnek más és más a hangulata, attól függő-
en, hogy portrét, tájképet vagy csendéletet festek. Hoz-
zám mégis legközelebb a portrék készítése áll, mivel az 
arcokon különféle emberi érzelmeket örökíthetek meg.

Van esetleg olyan festményed, ami számodra fon-
tos?

Van, mindig a legújabb a legkedvesebb, de van kettő,   
ami valószínű mindig a szívem csücske lesz: A fohászko-
dó és  Az öröm című festmények.

Mások véleménye mennyire befolyásolja a munká-
idat?

Befolyásolja. Főleg a férjemé, mivel ő a legnagyobb 
és a legjobb kritikusom. Mindig őszintén megmondja a 
hibákat, ez engem inspirál abban, hogy mindig jobb és 
jobb legyek.

Vannak-e olyan tervek ,amelyeket még feltétlenül 
kipróbálnál a jövőben?

Szeretnék minél élethűbben, tökéletesebben festeni. A 
képek mellett még üvegfestéssel is foglalkozom, terveim 
között szerepel, hogy kipróbáljam a faldekoráció készí-
tését.

Tervezel kiállítást vagy volt-e már?
Tavaly nyáron volt egy kiállításom. Ameny-

nyiben felkérnek rá, bármikor szívesen megosz-
tom az emberekkel a képeimet, hiszen a festő 
akkor boldog, ha mások is látják a munkáját.

Köszönöm a beszélgetést és további sikeres 
munkát kívánok.

nyk

látogatóban kingánál
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legidősebbek
1.Földesdi Csabai Julianna   95
2.Dudás Sándor    94
3.Malkácsi Fodor Gizella   93
4.Kurnyák Bodza Erzsébet   93
5.Dudás Dudás Piroska    93
6.Szabó Budai  Piroska    93
7.Balázs Lajos     93
8.Hajas Dudás Mária    92
9.Kormos Kratok Erzsébet  92
10.Maronka Ferenc    92
11.Sipos Kiskovács Ilona   92
12.Fridrich Magó Margit   92
13.Kecskés Faragó Etelka   92
14.Lukács Szabó Mária    92
15.Fodor Tóth Piroska   91
16.Papp Szűgyi Ilona   91
17.Berta Dudás Julianna   91
18.Baranyi Antal    91
19.Cellik Tóth Verona    91
20.Mátyus József    91
21.Szilágyi Körmőczi Ibolya   90
22.Dudás János     90
23.Ludrován Szokola Erzsébet   89
24.Sörös Fabó Etelka    89
25.Bíró József     88
26.Radócz  Balázs Margit   88
27.Dudás Fontányi Gizella   88
28.Pisák Oláh Julianna    87
29.Baranyi Pece Valéria   87
30.Dr. Dudás Béla    87
31.Hajas Magó Erzsébet   87
32.Sípos Molnár Magdolna   87
33.Németh István    87
34.Varga Géza     87
35.Bélik János     87
36.Kalacsi József    87
37.Toldi Krakovszki Mária   87
38.Fodor Gyömrei Gizella  87
39.Novák Béla     87
40.Sinka Klacek Erzsébet   86
41.Komáromi Sípos Margit   86
42.Hornok Ferenc   86
43.Komáromi Pásztor Erzsébet   86
44.Horváth Kovács Etelka   86
45.Varga Becskei  Matild   86

        1. Saša Adžić és Farkas Elizabetta
2. Momčilo Dumić és Zorka Mandić
3. Fehér Rajmond és Burján Annamária
4. Dobai Sándor és Huszka Enikő

5. Magó Sándor és Magó Erzsébet
6. Mohácsi Zoltán és Tóth Zsuzsanna
7. Petri András és Fodor Ildikó
8. Dunai Róbert és Kiss Angéla
9. Szabó Zoltán és Milunović Valéria

10. Pusztai Gábor és Gere Kovács Violetta
11. Komáromi László és Csabai Tímea

12. Csáki Róbert és Bojtos Lilla
13. Fárbás Csaba és Szabó Nóra
14. Bekker Péter és Bózsó Barbara

15. Szabó Zoltán és Csabai Györgyi
16. Fontányi László és Bradaric Emica

17. Luka Panić és Ilinka Močić
18. Emin Kukač és Gjejlan Guri
19. Sinka Imre és Balog Lídia
20. Török Ottó és Török Mónika
21. Knis Valter Ervin és Ida Rihter Körmőci

22. Szántó Zoltán és Körtés Anikó
23. Volarević  Saša és Reininger Rita
24. Fajferity Denisz és Szolga Irén

vidéken, külföldön esküdtek
:

1. Szakál Andor és Brezovszki Anasztázia
2. Horváth Alexandar és Tokić Ivana
3. Rózsa Roland és Csuka Adrienn
4. Rajsli Andor és Baranyi Emese
5. Kecskés Endre és Slavics Tünde

Az adatok tájékoztató jellegűek, az esetlegesen előforduló hibákért és hiányoságokért az érintettek elnézését 
kérjük. Köszönjük Kocsis Miklósnak a sokéves gyűjtőmunkát és együttműködését lapunkkal. 

A Szó-Beszéd szerkesztősége

házasságok 2012-ben

legidősebb házaspárok:
1.Faragó András és Péter Anna     1951.05.05.

 
50 éves házasok

1. Péter Dezső és Pesti Gizella
2. Egyedi László és Uhor Margit
3. Lakatos Géza és Magó Mária
4. Máté Péter és Szabó Etelka

5. Rózsa György és Krizsán Ilona

 Anyakönyvi hírek
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Lányok:

1. Bacsó József és Juhász Léna         BÍBORKA
2. Bekker Péter és Bózsó Barbara      ANNABELLA
3. Dragomir Zoran és Sretenović Slavica    ANĐELKA
4. Fajferity Denisz és Szolga Irén      DORINA
5. Fárbás Péter és Müller Zvezdana     ANNAMÁRIA
6. Farkas József és Novaković Gizella          ANIKÓ
7. Fehér Rajmond és Burján Annamária          LARA
8. Goda Róbert és Kovács Mária    KATARINA
9. Herbut Krisztina          ABIGÉL
10. Juhász Egon és Tóth Anikó         JÁZMIN
11. Krizsák Kornél és Szatmári Szilvia          KITTI
12. Lakatos Dianna        DANIELLA
13. Mészáros Csaba és Kurnyák Márta           NADIN
14. Petrović Tomislav és Lakatos Ágnes      KLAUDIA
15. Tumbász Attila és Sípos Dóra         DORINA
16. Zorád István és Lakatos Hargita        DIANNA

Fiúk:

1. Ábrahám Zsolt és Živkov Krisztina         BALÁZS
2. Balog István és Klacek Anikó           ALEX
3. Berkes Tibor és Preradović Zvezdana         DÁVID
4. Csordás László és Bordás Katalin  LÁSZLÓ ÁRON
5. Dobai Sándor és Huszka Enikő      EDVÁRD
6. Frindik Márkusz és Kormos Csilla             NOÉ
7. Huszár László és Huszka Ibolya           ELŐD
8. Jovanović Jasmina       KRISZTIÁN
9. Kecskés Endre és Slavics Tünde          BENCE
10. Kukač Evege és Suhreta Plavci            ISMET
11. Mikus Róbert és Cseh Mónika       DOMINIK
12. Németh Lajos és Molnár Lívia     BARNABÁS
13. Pozsonyi Szabolcs és Papp Ildikó     SZABOLCS
14. Petri András és Fodor Ildikó         MILÁN
15. Radák András és Kokrehel Ibolya         ÁDÁM
16. Sinka István és Opp Gyöngyi        SÁNDOR
17. Studen Slobodan és Márkus Angéla         VIKTOR
18. Szabó Zoltán és Milunović Valéria        OLIVÉR
19. Szilágyi János és Fehér Andrea             JOEL
20. Szűcs Gyula és Barcsik Karolina        MARCELL
21. Tábori Szabolcs és Puhalák Aranka        OLIVÉR
22. Tamási Attila és Kókai Melinda         ZALÁN
23. Tóth Attila és Magó Anita            EMIL
24. Tóth Zoltán és Puhalák Anasztázia          CSABA
25. Varga Dénes és Ország Beáta          DÁVID
26. Vidak Voja és Farkas Brigitta           VAJET

 Anyakönyvi hírek

születések 2012-ben

vidéken, külföldön születettek:

1. Heinrich Rudolf és Szalai Alexandra  PHILIP MAXIMILIAN  Németország
2. Blis Leoni Mischel és Dudás Szilvia  MAXIMILIAN EMIL  Németország
3. Szabó Attila és Majláth Zita   ANNA    Magyarország
4. Sándor Károly és Sejfryd Aleksandra NIA     Magyarország
5. Kuzma László és Pirmajer Kornélia ELŐD     Magyarország
6 . Franc István és Lénárd Zsanett  KATA     Magyarország
7. Szőke Ervin és Nádasi Alexandra   BENEDEK   Magyarország
8. Tóth Róbert és Turai Nóra   EMMA    Magyarország
9. Jócsák József és Papp Dóra  BALÁZS   Topolya
10. Tóth Róbert és Janó Krisztina   VIVIEN   Szabadka
11. Tóbiás Balázs és Tóth Csilla   LEON    Muzslya
12. Simić Demir és Pejović Andrea  STEFAN   Újvidék
13.Papp Csongor és Csernik Tünde  KINGA    Zentagunaras
14. Kalajdžić Lazo és VulovićVesna  UROŠ    Topolya
15.Novák Szecsei Andrea és Szecsei Dániel  SZILÁRD   Zenta
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férfiak:

 1. Benkó István        80
2. Burján Fülöp        74
3. Brezovszki Csaba   31
4. Burján István   72
5. Bacsó Kálmán    92
6. Bacsó József    71
7. Barcsik Ferenc    78
8. Czékus János    74
9. Csabai Ábel    82
10. Csernus László    47
11. Dudás Péter    92
12. Fontányi László    84
13. Goda András    68
14. Hajnal Sándor    76
15. Hajdu Gyula    76
16. Jovanović Aleksandar  37
17. Juhász István (Rókus)   70
18. Kalapáti Károly    81
19. Kormos István   69
20. Komáromi Imre    85
21. Kasziba István   75
22. Lakatos Imre    80
23. Molnár Elek    91
24. Nagy Sándor    62
25. Novák László    52
26. Novaković Senad   16
27. Novaković Đorđe   79

28. Papp Albert   34
29. Pivarski Miloš   43
30. Sándor Ferenc    71
31. Sinka  Ferenc   72
32. Süveges Ferenc     87
33. Szűgyi  József    66
34. Szabó József    77
35. Szakács Sándor    56
36. Tolmácsi István    80
37. Tóth József    71
38. Varga Imre    88
39. Varga Péter    81
40. Vastag József    50
41. Vince István    52
42. Világos Mihály   64
43. Zsadányi Péter     75

nők:

1. Bacsó Mendler Jolán   87
2. Berkes Mondom Olga  64
3. Bjelac Sági Etelka    89
4. Cékus Komáromi Ilona   87
5. Csernik Piroska    78
6. Csóré Csihi Verona    88
7. Gömöri Ruppe Elizabetta   82
8. Gubena Budai Irén     6
9. Jovanović Cecília     5
10. Juhász Becskei Katalin   74
11. Kalacsi Molnár Mária   89

12. Karna Marksz Ilona  68
13. Keszeg Brezovszki Mária  72
14. Kispál Mondom Ida   69
15. Klacek Zsidai Rozália  92
16. Klemm Kecskeméti Ibolya 68
17. Kormos Kerepes Gizella   90
18. Kovács Süli Anna    66
19. Maronka Kecskés Jolán   74
20. Mátyus Lukács Irén   82
21. Molnár Margit    84
22. Morel Toldi Etelka   70

23. Nagygellért Lengyel Margit   80
24. Pál Szőke Matild    79
25. Palusek Acsai Erzsébet   90
26. Papp Kratok Rózsa   86
27. Sinkovics Morel Erzsébet 78
28. Spasojević Oláh Magdolna 66
29. Szabados Vukosava   8
30. Szabó Janó Julianna   89
31. Szabó Süge Gizella   92
32. Szabó Tóth Etelka   7
33. Szilágyi Bogdán Hilda   9
34. Újvári Blazsanyik Katalin  87
35. Vanka Zatkó Anna   89

Elhalálozások 2012-ben

Bálind Lajos –   Kula  56
Benkó Kocsis Irén –   Szabadka  75
Ćirić Dudás Ida–  Temerin  58
Gombár József –   Ausztrália  69
Gulyás Antal –   Bácsfeketehegy  59
Győri Sándor –   Mohol  69
Heinrich Rudolf –   Verbász  68
Kormos Lódi Julianna –  Bácsfeketehegy  77
Körmőczi Sípos Gizella –  Horgos  87
Krivobacsenkó Károly –  Szivac  69

Marecskó Mihály –   Bácsfeketehegy  69
Nyirádi  Julianna –   Kikinda  72
Papp Orbán –    Topolya  67
Somoskövi Szavkov Erzsébet –  Csantavér  83
Szabó István –    Ada  76
Szikora Hegyellai Piroska –   Bajsa  65
Szokola Szilveszter –    Németország  74
Varga Németh Katalin –   Újvidék  89
Varga Takács Katalin –   Temerin  86
Varró Madanca Piroska –   Verbász 

vidéken temették el:

 Anyakönyvi hírek
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.
2012. dec. 6. – A zeneiskolás diá-

kok koncertet adtak az iskola Galériájá-
ban.

Felléptek: Kolompár Dejan, Szungyi 
Evelin, Nagy Kanász Bianka, Kőműves 

Csenge, Kolompár Miroslav, Bede Anett, 
Brezovszki Márk, Csincsák Kevin, Kolompár Ivica, 

Perčić Kristijan, Karna Enikő, Gál József, Bojko Anna, 
Makker Beáta, Katona Alex, Németh Emil, Bede Noémi, 
Pavičević Milena, Toldi Emese, Csőke Noémi, Magó Áron, 
Tumbász Kincső, Bojko Andrej, Purucki Zoltán, Péter Jó-
zsef, Pataki Tamás.

A diákokat Brezovszki Edit, Csőke András, Gábor 
Hella, Krstić Júlia, Diósi Arabella, Švan Ernő, Dudás Jó-
zsef és Gál József készítették fel.

***
2012. dec. 6-7. – Mint minden évben az idén is meg-

látogatta iskolánk diákjait a Mikulás, csokit osztogatott a 
gyerekeknek. Mikulás-discot is tartottunk a felsős diákok 
részére. A jó hangulatról a Club Enjoy dj-i gondoskodtak. 
Köszönet érte!

***
2012. dec. 20. – A 8.a osztály szervezésében karácso-

nyi vásárt tartottunk iskolánk ebédlőjében. Jól érezték ma-
gukat az eladók és a vásárlók is, a fiúk és a lányok is, az 
alsósok és a felsősök is!

***
2012. dec. 21. – Az adományozóknak köszönhetően is-

kolánk idén is gazdag karácsonyi csomaggal tudta meglep-
ni tanulóit. Az adakozó vállalkozók: Burján Anikó, NLB 
Bank, Németh Tímea, Agriromagna, Agrokons, Kishegyes 
Község Önkormányzata, Chick-prom, Kis-kommunál, He-
lyi Közösség, Kurin Szikvízüzem, Substratum DOO, SZR 
Modulgradnja, SZR Montel, Živinastija, Big Chick, Len-
gyel Andor, STR Leona, Bell-Impex, Sógor Hentesüzem, 
Giljen Darko, Jolidon, DOO H.T., STR Hong-Kong, Mini 
Commerce, Continental DOO – Szabadka, Forumcoop, 
Kviki Market, Kókai József. Köszönjük! Nagyon örültek 
a gyerekek!

***
2013. jan. 11. – Iskolánk bekerült a Tehetségpont há-

lózatba, amely a kiemelkedő eredményeket elért iskolákat 
tömöríti Magyarországon és a határokon túl is.

***
2013. jan. 25. – Alkalmi ünnepséggel emlékeztünk meg 

a szerb nép tanítója Szent Száva napjáról. Jovan Kezan pra-
voszláv atya Brasnyó Ferenc katolikus plébánossal, Orosz 
Attila református esperessel, Emin Kukač iszlám vallások-
tatóval és Tóth Attilával, az iskola védnökével együtt szen-
telte fel az ünnepi kalácsot.

Az alkalmi műsort a község elöljárói, az intézmények 
és a civil szervezetek vezetői, az MNT, az Iskolaszék, a 
Szülői Tanács képviselői, iskolánk dolgozói, újságírók va-
lamint falunk vállalkozói is megtisztelték jelenlétükkel. 
Az Önkormányzattól egy projektort kaptunk ajándékba, 
melyet a magyar nyelv szakos tanárok használhatnak. Az 
iskola védnöke, az Agriromagna képviselője pénzt utalt az 
iskola folyószámlájára. Köszönjük!

***
2013. jan. 26. - Az Egri Kulturális és Művészeti Köz-

pont Forrás Gyermek és Ifjúsági Háza a Magyar Kultúra 
Napja alkalmából, „ÖTÁGÚ SÍP ÜZENETE” CÍMMEL 
VERSMONDÓ TALÁLKOZÓT hirdetett Heves megye 
5-8. osztályos általános iskolásai, kisgimnazistái számára, 
meghívott határon túli diákok részvételével. A versenyre 
magyar költők verseinek bemutatását várták. Iskolánkat 
Papp Ágnes 8. osztályos tanuló képviselte, aki harmadik 
díjat érdemelt ki versmondásával. Gratulálunk!

***
2013. jan. 31. – Január 31. a dohányzás elleni küz-

delem napja. Ez alkalomból tartott Vladimir Tauzović, a 
Vöröskereszt munkatársa előadást nyolcadikosainknak a 
dohányzás veszélyeiről. Köszönet érte a Vöröskeresztnek, 
köszönjük Vladonak!

***
2013. feb. 2. - A XXIV. Bátaszéki Matematikaverseny 

vajdasági döntőjét az újvidéki Petőfi Sándor Általános Is-
kolában szervezték meg. A 2012/13-as évi vajdasági terü-
leti döntőt iskolai bajnokságok előzték meg október folya-
mán, és a döntőre azok a kis matematikusok juthatnak el, 
akik elérték a szervezők által meghatározott pontszámot az 
iskolai selejtezőkön.

***
Paróczi Orsolya 5.b osztályos tanuló kiválóan telje-

sített a döntőben, szépen képviselte iskolánkat ezen a je-
lentős matematikaversenyen, pár ponttal csúszott csak le a 
dobogóról, a negyedik helyen végzett! Büszkék vagyunk 
kis matekosunkra!

***
2013. feb. 2. - A 4. és 5. osztályos fiúk községi focitor-

nán vettek részt Bácsfeketehegyen. Lovćenac ellen 3:2-re, 
a házigazdák ellen pedig 4:2-re győztek, és megnyerték a 
tornát. Gratulálunk!

***
2013. feb. 8. - A hagyományokhoz híven idén is meg-

ünnepeltük a farsangot. A tanulók idén is ötletes jelmezek-
kel készültek, melyeket a faluban tett sétán mutattak be az 
érdeklődőknek. Köszönjük a Szülői Tanácsnak a fánksütés 
megszervezését és a szülőknek a finom fánkokat!

iskolahírEk 
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A Női Fórum partnereként tavaly novemberben a sza-
badkai Instruktori civilnog društva civil szervezet tagjai 
Egy etikus és morális társadalomért címmel eredményes 
műhelymunkát szerveztek az általános iskola tanulói ré-
szére. 

Vékony Erika, a szervezet kishegyesi tagja januárban a 
Női Fórum tagjai részére tartott egy beszélgetéssel egybe-
kötött előadást Út a boldogság felé címmel. A résztvevők 
egyetértettek abban, hogy a mai rohanó világban, amikor 
nem hogy másokra, magunkra sem figyelünk eléggé, több 
ilyen beszélgetésre lenne szükség.  

***
Január 31-én zárult az a pályázat, amellyel a holland 

NCA alapítvány a belgrádi BCIF közreműködésével a 
Nők Kishegyesi Fórumán keresztül a községi házi beteg-
ápolás keretében működő falugondnoki szolgálatot támo-
gatta összesen 14 ezer euróval. A támogatásból a három 
falugondnok fizetését fedeztük 9 hónapon át, illetve kép-
zéseket szerveztünk a Községi Házi Betegápolási Szolgá-
lat tagjai részére.

***
Február 11., a Betegek Világnapja alkalmából a Női 

Fórum tagjai a kishegyesi Pán Péter Óvoda óvodásai által 
készített képekkel köszöntötték a betegeket. Köszönjük a 
gyerekeknek a szép rajzokat, az óvónőknek pedig hogy 

minden évben készséggel segítik ezt a nemes akciónkat.
***

Májusban indul és jövő év áprilisáig tart a kecs-
keméti Falugondnokok Duna–Tisza Közi Egyesületének, 
a horgosi Észak-Bácskai Homokháti Kistérség Település-
fejlesztési Egyesület, illetve a Nők Kishegyesi Fórumá-
nak közös pályázata. 

Ennek a határon átnyúló projektnek az a célja, hogy 
a Kishegyes községben működő házi betegápolási és fa-
lugondnoki szolgálat bemutatásával Vajdaság-szerte nép-
szerűsítsük ezt a fajta szociális szolgáltatást. A pályázat 
összértéke 65.756 euró.

*** 
A Női Fórum az idén is szervez családi napot, az 

anyák napi kézimunka kiállítást, a nyári szalonnasütést, a 
különféle alkotóműhelyeket, képzéseket, együttműködik 
a község többi női egyesületeivel, a faluban lévő többi ci-
vil szervezettel, a könyvtárral, az iskolával.

***
A kézimunka csoport minden hétfőn délután egy órá-

tól tart összejövetelt a Tűzoltó Otthonban. Bárki bekap-
csolódhat a munkájukba.

***
Várjuk azok jelentkezését, akik szeretnének bekap-

csolódni a munkába.

a női fórUm hírEi

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. meghirdeti 2013. már-
cius 1-től a „Szülőföldön magyarul” című nyílt pályázatot a 
„nevelési, oktatási, valamint tankönyv és taneszköz támoga-
tás”, illetve a felsőoktatásban tanulók „hallgatói támogatás” 
igénylésére a 2012/2013-as tanévre.

A pályázat célja: a szerbiai magyar nyelvű oktatás és 
nevelés támogatása

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

I. Támogatásra jogosultak
1. Nevelési, oktatási, valamint tankönyv és taneszköz 

támogatásban részesülhet:
A szomszédos állomokban élő magyarokról szóló 2001. 

évi LXII. törvény 14.§. (1) és (2) pontjai alapján az „óvodai, 
alap – és középfokú oktatási intézményben magyar nyelven 
vagy a magyar kultúra tárgyában tanulmányokat folytató 
kiskorúak”.

Ennek értelmezésében:
a.) azok az óvodáskorú gyerekek, akik 2012. szeptem-

ber 1-től Szerbiában működő akkreditált óvodában magyar 
nyelvű képzésben vesznek részt,

b.) azok az általános- és középiskolás tanulók, akik 1994. 
augusztus 31-ét követő időszakban születtek és Szerbiában 
működő akkreditált oktatási intézményben alap- vagy kö-
zépfokú tanulmányaikat magyar nyelven folytatják

c.) egyedi elbírálással részesülhetnek támogatásban:
- azok a tanulók, akik az 1994. augusztus 31-ét megelő-

ző időszakban születtek és Szerbiában működő akkreditált 
oktatási intézményben alap- vagy középfokú tanulmányai-
kat magyar nyelven folytatják, 

- vagy egyéb magyar nyelvű oktatásban (pl. anyanyelv-
ápolás) részesülnek, mivel a lakóhelyükön, napi bejárással 
elérhető távolságon belül nem működik magyar nyelvű ok-
tatási intézmény, vagy magyar nyelvű tagozat. 

2. Hallgatói támogatásban részesülhet
A szomszédos állomokban élő magyarokról szóló 2001. 

évi LXII. törvény 14.§. (1) és (2) értelmezésében:

szülőföldön magyarUl 
Pályázati fElhívás
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- az a nappali tagozatos hallgató, aki Szerbiában műkö-
dő felsőoktatási intézményben alap vagy magiszteri tanul-
mányait egészben, vagy részben magyar nyelven folytatja. 

II. Pályázatból kizárandók köre
a.) aki alap-vagy középfokú oktatási intézménybe jár és 

a 2012/2013. tanév első félévében több mint 50 igazolatlan 
órát halmozott fel,

b.) az egyéb magyar nyelvű oktatásban részesülő tanuló, 
aki a 2012/2013. tanév első félévében a hivatalosan előírt 
magyar órák több mint 10%-ról igazolatlanul hiányzott,

c.) az a pályázó szülő/pályázó, aki pályázatát (adatlap 
mellékletek) a megadott határidőn túl, illetve hiányosan 
nyújtja be, és a felszólításban szereplő határidőn belül sem 
pótolja a hiányosságokat.

d.) azon személyek, akikre a 2001. évi LXII. törvény 
hatálya nem terjed ki (Szátv. 1.§. (3): „aki magyar állampol-
gárságát önként tett nyilatkozat alapján veszítette el; akinek 
magyar állampolgárságát azért vonták vissza, mert csalárd 
módon szerezte meg; aki Magyarország területén bevándo-
rolt, letelepedett, menekült vagy menedékes jogállást szer-
zett.)

A fenti feltételek bármelyikének fennállása esetén a pá-
lyázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

III. Pályázható támogatás összege és jogcíme
A. NEVELÉSI, OKTATÁSI, valamint TANKÖNYV- 

ÉS TANESZKÖZ TÁMOGATÁS - 22.400 Ft-nak megfe-
lelő EUR

B. HALLGATÓI TÁMOGATÁS – 2.800 Ft-nak meg-
felelő EUR

A támogatás a 2012/2013-as tanévre egy alkalommal 
igényelhető. 

A „Szülőföldön magyarul” pályázat teljes támogatási 
keretének forrása a Bethlen Gábor Alap 2013. évi költség-
vetésének „Oktatás-nevelési támogatás” előirányzatán ren-
delkezésre álló összege.

IV. Pályázati feltételek
Az A. pontban megjelölt támogatásra vonatkozó pályá-

zati feltételek: (a pályázati adatlapon és kitöltési útmutatón 
részletezve): 

- megfelelően kitöltött pályázati adatlap (a dokumentum 
minden adatának kitöltése kötelező, a kitöltési útmutatónak 
megfelelően)

- kötelezően csatolandó mellékletek:
a) a pályázó szülő vagy nevelő szülő érvényes személy-

azonossági igazolványának fénymásolata;
Amennyiben a kiskorú családneve nem egyezik meg a 

pályázó szülő/nevelőszülő családnevével, mellékelni kell a 
következő dokumentumok valamelyikének fénymásolatát: 
válásról szóló bírósági végzés, a nevelőszülő megbízásáról 
szóló hatósági döntés.

b) a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának és 
ha rendelkezik érvényes személyazonossági igazolvánnyal, 

akkor annak fénymásolata is; 
c) a gyermek(ek) óvodai, iskolai elő-

készítő-, vagy iskolalátogatási igazolásának 
eredeti példánya, amely tartalmazza az adott 
osztály/tagozat/csoport tannyelvének megjelölését 
és a 2012/2013-as tanévben igazolatlanul mulasztott órák 
számát. Az egyéb magyar nyelvű oktatásban részesülő tanu-
lók esetében az igazolásnak tartalmaznia kell a hivatalosan 
előírt, magyar nyelven tartott órák számát és a 2012/2013-as 
tanév első félévében felhalmozott igazolatlan órák számát.

d) Egyedi elbírálás alá esők esetében kérelem csatolása, 
amely tartalmazza a támogatás indokoltságát. (A kérelem 
formanyomtatványát a pályázati csomag tartalmazza.)

A B. pontban megjelölt támogatásra vonatkozó pályá-
zati feltételek (a pályázati adatlapon és kitöltési útmutatón 
részletezve):

- megfelelően kitöltött pályázati adatlap
- kötelezően csatolandó mellékletek: 
a) a pályázó hallgató érvényes személyazonossági iga-

zolványának fénymásolata
b) a hallgató jogviszonyát igazoló okirat eredeti példá-

nya, amely igazolja, hogy tanulmányait egészben vagy rész-
ben magyar nyelven folytatja. 

Amennyiben a pályázat vagy a kötelezően csatolandó 
bármelyik melléklet hiánypótlásra szorul, akkor a Pályázó 
szülő/pályázó köteles az írásbeli értesítő kézhezvételétől 
számított 15 napon belül a kért adatokat vagy mellékleteket 
pótolni, ellenkező esetben a pályázat érvénytelennek minő-
sül. Hiánypótlásra csak egyszer van lehetőség.

Az adatlapon kérjük a lakhelyet és a levelezési címet 
(amennyiben más, mint a lakhely) pontosan feltüntetni. Kér-
jük, tüntessék fel e-mail elérhetőségüket és telefonszámukat 
az esetleges felmerülő problémák gyorsabb intézése érde-
kében.

V. Pályázatok benyújtásának módja
1. Jelen pályázati felhívás alapján a 2012/2013-as tanév-

re igényelhető támogatásokra 2013. március 1. – 2013. áp-
rilis 15. közötti időszakban lehet pályázni. A pályázat utolsó 
postára adási dátuma: 2013. április 15.

2. A pályázatot be lehet nyújtani személyesen a CMH 
irodákban vagy postai úton ajánlott levél formájában.

VI. Pályázati adatlap beszerezhetők
A formanyomtatványok az előző pontban feltüntetett 

irodák bármelyikében, illetve a www.cmh.org.rs honlapról 
tölthetők le.

A pályázattal kapcsolatos kérdéseikkel az alábbi elérhe-
tőségek kérhető tájékoztatás: 

SZABADKAI INFORMÁCIÓS IRODA 
08:00 – 16:00
24000 Szabadka, Ptujska 1. (Ptuji utca 1.)
Tel.: 024 / 552 - 976
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mit lEhEt tEnni?

Megkértek, hogy írjak a kishegyesi szociális hely-
zetről, például a munkanélküliségről, vagy  hasonló 
témáról, ami problémát jelent a községünk területén. 
Több napi gondolkodás után rájöttem, hogy ebben nem 
akarok részt venni. Sokfelől lehet találkozni panasz-
kodással, s ez olyan szokás, melyen az utóbbi időben 
szándékosan igyekszem változtatni.

Szabad kezet kapva, úgy döntöttem, hogy nagyobb 
haszna lenne egy olyan írásnak, mely a lehetőségek-
ről szól, nem pedig a korlátokról, a vádaskodásról és 
mások hibáztatásáról. Persze, lehet a dolgokat ténysze-
rűen is leírni. Számbeli adatok pontosan ábrázolnák, 
hány munkanélküli, hány segélyre szoruló, vagy  eset-
leg hány viselkedési problémával küszködő fiatal al-
kotja községi társadalmi környezetünket. És ez kinek 
lenne hasznára?

Beszélhetnénk arról megbotránkozva, hogy : „Tud-
tad, hogy…?“ „Hát nem szörnyű, hogy…?“ „Mit szólsz 
ahhoz, hogy…?“ „Bezzeg máshol…“ „Külföldön…“ 
„Normálisabb országban…“, és gondolom mindenki 
tudná tovább bővíteni a sort,  hasonló stílusban.

Az embernek gyakran tűnik úgy, hogy a kor és a 
környezet melyben pillanatnyilag él mindennél rosz-
szabb, nehezebb, és hogy ennél többet érdemel… Mit 
lehet ez esetben tenni? Számtalan lehetőség van, csak 
hogy párat említsek:

•Lehet állandóan panaszkodni s másokat hibáztat-
ni: „Szörnyű az élet, nincs lehetőség, igazságtalanság 
minden irányból. Nincs szerencsém, ver az élet, ne-
kem csak szenvedés jár. A párom tette tönkre az éle-
temet. Megbolondítanak a gyerekek. Nem bírom ezt 
tovább...” . Felmerülnek a kérdések: „Miért pont én? 
Miért pont velem történik ilyen? Mivel érdemeltem 
ezt ki?...” Igaz, én csak most kezdem a felnőttek életét 
élni, de merem állítani, hogy az ilyen hozzáállás nem 
hoz jót az ember életébe. Szerintem ez az egyenes út a 
betegségbe, az önmarcangolásba és a siralmas, kilátás-
talan jövőbe.

•Lehet reménykedni: „Majd jó lesz minden. Majd 
ha lesz időm. Majd ha lesz elég pénzem. Ha majd 
egyszer.... Majd én őt megváltoztatom. Akkor majd 
megmutatom...” Az ilyen kinyilvánítások úgy hang-
zanak, mintha ezen szavak használója semmit sem te-
hetne a saját élete változtatásában. Ki fog segíteni raj-
tunk? A partner? Az ország? Esetleg az orvosságok? 
Antidepresszánsok?

•De lehet bártorként élni, megvalósítható célokat 
kitűzni s elérni. Tükörbe nézni és bevállalni, hogy fe-
lelős vagyok az saját életemért. Vagyis csak azért va-
gyunk felelősek. Erre szeretném most fektetni a hang-
súlyt. Feldmár András, amerikai magyar pszichiáter 
bátorság-meghatározása eddigi tapasztalataim alapján 
a legszimpatikusabb. Szerinte a bátorság nem a félelem 
hiánya, hanem cselekvés a félelem ellenére is. Tehát, 
azért is azt csinálom, amitől félek, mert azt akarom. És 
ha nem tudok egyedül szembenézni a félelmeimmel, 
segítségért fordulok, mert nem akarok folyton félni, 
rettegni, szorongani.

Mély meggyőződésem, hogy az elégedettség és a 
harmónia érzése csak azoknak jár, akik szembe mernek 
nézni saját árnyékaikkal s képesek a változásra. A világ 
állandóan változik, az emberek körülöttünk is állan-
dóan változnak, sőt, mi magunk is változunk. A belső 
béke érdekében azonban nem elég elfogadni a kor és 
a környezet okozta változást. Ha a szokásainkon nem 
változtatunk, akkor ki fog rajtunk változtatni? 

Lehet nagyobb házunk, jobb kocsink, szebb ruhá-
ink, több pénzünk...  Bárhol tartunk is az világban min-
dig lesz gazdagabb, okosabb, szebb, jobb... De ha csak 
anyagi célok dominálnak a terveink s vágyaink közt, 
attól még nem leszünk elégedettebbek. 

Milyen filmet szeretnénk készíteni a saját életünk-
ből? Komédiát? Tragédiát? Drámát?

 Az életünk a saját kezünkben.
Fontányi Andor
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 Kishegyesi kutyablog

Írják: Rácz Krisztina és Rácz Wanda

Nemrég hallottam először egy bizonyos Kristen 
Ghodsee nevű amerikai antropológusnőről, akivel, mint ki-
derült, nemcsak a nevünk és a foglalkozásunk közös, hanem 
az is, hogy kutyástul költöztünk a faluba, ahol kutatásun-
kat végezzük. Kristen a bulgáriai törökökkel foglalkozott, 
jómagam a szerbiai magyarokról írom a disszertációmat 
– még a témáinkban is akad hasonlóság. Kolléganőm az 
Anthroplogical News folyóiratba arról írt, milyen nehézsé-
gekkel is küzd meg egy antropológus, ha a kutyájával vág 
neki a terepmunkának egy nem igazán kutyabarát helyen, 
rávilágítva ugyanakkor arra is, hogy „a különc kutyás nő” 
szerepében lehetősége adódik az antropológusnak átélni, 
milyen az, ha megfigyelik, és ezáltal megérti, hogyan érez-
hetik magukat a helyiek, amikor kiváncsiskodik, faggató-
zik, belekontárkodik mindenbe. Szakszavakkal élve, meg-
tapasztalja a szubjektumból objektummá válást. 

Mondta az asszisztensem, hogy most falura fogunk 
költözni, és az más lesz, mint az eddigi helyek ahol éltem. 
Azt is mondta, hogy ez a szülőfalum, és ne hozzak rá szé-
gyent. Engem egyáltalán nem hatott meg ez a duma, és az 
az igazság, hogy ez a hely, amit Hegyesként emlegetnek 
(habár én itt még hegyet nem láttam), tényleg elég fura, 
és még Becskerektől is kisebb, pedig az sem egy világ-
város. Leginkább azon csodálkoztam, hogy az új lakás-
ba való beköltözésemkor egy másik kutya fogadott, aki, 
mint kiderült, az udvaron alszik! Azon is megbotránkoz-
tam, hogy bármerre kisért az asszisztensem, a kapuk alól 
olyan borzasztó ugatások hallatszottnak, hogy fölállt a szőr 
a hátamon! Amit pedig a mái napig nem tudok megérte-
ni, és bevallom, kicsit sértőnek is tartok, hogy bizonyos 
emberpéldányok képesek kimenni az útra, nehogy egymás 
mellett kelljen elmennünk. Ráadásul gyakran azt kérdezik 
az asszisztensemtől, hogy „harap?”. Ilyenkor nem vagyok 
vele teljesen tisztában, hogy az asszisztensemről látszik-e 
már messziről, hogy ideges, és viccelődni próbálnak vele, 
vagy rám vonatkozik a kérdés. Feltételezem, hogy az előb-
bi, mert az utóbbinak semmi értelme -- vagy medvére ha-
sonlítok talán?

A legmeglepőbb dolog számomra, hogy amit pozitív 
értéknek véltem a kutyámban, az itt negatívnak számít, vi-
szont az a néhány hibája, ami van, itt erényszámba megy. 

Két példa: Az, hogy ragaszkodó, mindenkit szeret és 
játékos, csak azt bizonyítja, hogy „semmire sem való” – 
amint azt az egyik jeles hegyesi (nem kutyákra szakoso-

dott) intézmény szakembre fejtette ki nekem, mert nem 
őrzi a házat, nem vigyáz a gazdájára, úgy van tartva, mint 
egy gyerek, el van kényeztetve, ami pedig a legrosszabb 
egy kutyánál. A neves személy nem tudott magához térni 
a megrökönyödéstől, hogy kutyám mindezen tulajdonsá-
gait mosolyogva elismertem, és töredelmesen bevallottam, 
hogy ennek ellenére számomra ő a legkedvesebb kutya. 

Másrészt, miközben különböző technikákkal próbálom 
leszoktatni a kutyámat az ugatásról (leghatásosabb az ér-
zelmi zsarolás: „Hogy viszlek így Bécsbe?”), a szomszéd 
bácsi dicsérően mesélte, hogy észrevette, nem kell ám a 
kutyámat félteni, jól megugatja a járókelőket, ha épp vélet-
len kinn van az udvaron. Rosszallásomra, hogy próbálom 
is leszoktatni erről, furán nézett rám. Objektivizál – gon-
doltam magamban.

Míg Újvidéken és Belgrádban azért tüntetnek az ál-
latvédők, a kutyatartók vagy a pusztán jóérzésű emberek, 
hogy a város vezetősége ne a parkokba leszórt mérgek által 
próbáljon megszabadulni a kóbor kutyáktól, ami nemrit-
kán sajnos a mérget véletlen felevő házi kedvencek életét is 
veszélybe sodorja, Kishegyesen úton-útfélen arról hallunk, 
és a Facebookon arról olvasunk, hogy a faluban tömegesen 
mérgezik a kutyákat. Általában növény- ill. rovarirtószert, 
ritkábban patkánymérget álcáznak hússal, pástétommal 
stb., és azt az udvarokra bedobva okoznak a háziállatoknak 
szörnyű fájdalmakat és a legtöbb esetben pusztulásukat. 
Nem itt szeretném kivesézni az elkövetők embertelenségét 
és motívumait -- habár állítólag több esetben a házörző ku-
tya elpusztítása után betörtek az adott házba -- mert az kü-
lön cikket érdemelne, hanem a konkrét lépésekről szólnék, 
amiket megtehetünk kutyánk megmentése érdekében. 

Dr Patyerek Árpád állatorvos tanácsát kértem.
A méreg fajtájától függően a tünetek különbözőek le-

hetnek – rágcsálók elleni méreg esetén vérzés, más vegy-
szerek esetén fölgyorsult szívverés, rendellenes légzés, há-
nyás, hasmenés, étvágytalanság, bénaság, nehézkez járás, 
véres szemek, stb. Nem föltétlen, hogy mindegyik a fölso-
rolt tünetek közül jelentkezzen a kutyánál! Ha gyanút fo-
gunk, hogy kedvencünk mérget evett, azonnal hánytassuk 
meg tömény sóoldattal: egy kanál sót keverjünk egy dcl 
vízbe és diktáljuk bele a kutyába, ha másként nem megy, 
fecskendővel. Életfontosságú a mielőbbi reakció, ugyanis 
ezeknek a mérgeknek nincs ellenszere, és 2-3 óra alatt föl-
szívódnak az állat szervezetébe. Mielőbb forduljunk állat-
orvoshoz, hogy a kutya infúziót kapjon.

rk

Egy kUtya 
gyötrElmEi 
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Egy esős szombat délután beszélgettem Pecze Józseffel 
az elmúlt 33 évről, amit a kishegyesi helyi közösségben töl-
tött, valamint Sándor Istvánnal, az utódjával, aki érdeklődve 
figyelte előde szavait és tanácsait.

Kicsit meséljen arról, hogyan és 
mikor került a helyi közösségbe, előt-
te dolgozott-e máshol vagy rögtön itt 
kezdte a pályáját?

Nem a helyi közösségben kezdtem el 
dolgozni, hanem a kishegyesi általános 
iskolában, magyar nyelvet tanítottam. 
Később Feketicsen is tanítottam egy évet, 
majd munkanélküli voltam a katonaság 
miatt, nem vittek el időben, mindig csak 
halogatták. 1973. március 15-én kerül-
tem a községházára, irodai munkát kap-
tam, ami természetesen nekem új volt. 
Abban az időben még nem voltak ilyen 
modern számítógépek, az irodai mun-
kát a ceruza, papír, golyóstoll jelentette. 
A sokszorsítás is kézzel történt. Mindig  
tiszta egyadta majzok voltunk. A számo-
lógéppel is csak kivonni és összeadni lehetett. Az osztást és a 
szorzást kézi számológéppel végeztük. A helyi közösségben 
1979. április 1-én kezdtem el dolgozni.

Az évek során sokat fejlődött a technika, nehéz volt 
ehhez alkalmazkodnia?

A fejlődést követni kell, és az ember lassan hozzászokik. 
Mit mondjak, én sem tudtam számítógépen mindent megcsi-
nálni, de olyan szerencsém volt, hogy körbevettek a fiatalok, 
amit nem tudtam megkérdeztem és pillanatok alatt segítettek. 
Az irodai munka az évek során nagy változásokon ment ke-
resztül. 1991-ben kaptuk az első számítógépet, mindjárt el 
is küldtek bennünket tanfolyamra. De akkor még nem ilyen 
számítógépek voltak, mint most.  Amit akkor tanultunk, azt 
a későbbiekben nem nagyon tudtuk hasznosítani. Ebben az 
évben tértünk át a számítógépes könyvelésre is. Olyan prog-
ramot kaptam, amit írásra használtam. Először csak a latin 
betűket használtuk, majd amikor megtörtént a hatalomváltás, 
akkor már kérték a cirill betűket is. A 40 év alatt a fejlődés 
hatalmas volt, az irodai munka is megváltozott. De nem csak 
a technológia változott, hanem a polgárok is.

Említette, hogy a polgárok is megváltoztak, ez mégis 
miben nyilvánult meg a leginkább?

Régebben más volt a polgárok viszonyulása a helyi kö-
zösséghez. Az emberek nyugodtabbak voltak, más időket 
éltünk. A háború után az emberek is idegesebbek lettek, így 
nehezebben ment az együttműködés is.

Maga szerint vissza lehetne valahogy állítani a polgá-
rok és a helyi közösség közötti régi jó kapcsolatot?

A polgárok és a helyi közösség kapcsolata még mindig 
megvan, de az a régi jó kapcsolat, ami annak idején volt, az 
már szerintem nem jön vissza. De ennek nem a helyi közös-
ség az oka, sem a polgárok. Az állam berendezése  is megvál-

tozott, és az emberek is bizalmatlanabbá 
váltak mindenki iránt. Talán az idő múlá-
sával ez is helyreáll majd.

Ha maga lenne a helyi közösség tit-
kára, mert ugye néha az is volt, helyet-
tes titkár, milyen döntéseket hozna?

Mindig úgy voltam vele, hogy nem 
szerettem egyedül döntéseket hozni. Több 
szem többet lát. Meghallgattam minden-
kit, ki mit mond és az alapján döntöttünk. 
Azt hiszem, ez most is így van.

Ha jól tudom régebben az irodai 
munka mellett nagyobb hangsúlyt ka-
pott a terepi munka is?

Bizony, régebben elég sok terepi mun-
ka volt. Ki kellett menni a polgárokhoz, 
meghallgatni a panaszaikat. 1979-től az 
1990-es évekig ment a békéltetés is a fa-

luban. A polgárok az ügyes bajos dolgaikkal keresték meg a 
helyi közösséget, és helyi szinten el is tudták rendezni azokat. 
Az esetek 90%-ban megoldás született és nem kellett továb-
bítani az ügyet a bíróságra. Annak idején még a házastársak 
békíttetéséhez is minket hívtak. Két tagból álló bizottság volt. 
Az egyik tag egy idős ember volt, a másik meg jómagam. Mi 
ketten mentünk békíteni a házastársakat. Mert a házastársak 
is csak úgy mehettek a bíróságra, ha előtte mi itt helyi szinten 
megpróbáltuk őket kibékíteni. Persze azt lehet mondani, hogy 
ez 90%-ban nem sikerült. A házastársak békíttetése kudarcra 
volt ítélve, elég sok helyen ki is zavartak bennünket.

Tudna esetleg olyan történést mondani, amiben a helyi 
közösségnek nagy szerepe volt a falu előrelépése tekinte-
tében?

A vízközösséget is mi vettük át. Kommunális vállalatot 
kellett alakítani, ez Hegyesen akkor meg is történt. Egy kéz 
irányította az egészet, egyszerűbb volt úgy. Új kutakat, víz-
vezetékeket létesítettünk. A vízproblémát megoldottuk, hogy 
legyen elegendő vize mindenkinek. Mert, ti ezt lehet nem 
tudjátok, de régebben gondok voltak a  vízellátással is. A mi-
nőség szerintem elfogadható. A telefonkapcsolattal is gondok 
voltak, olyan rossz volt a telefonkapcsolat, hogy ha az em-
ber telefonálni akart, az fél napba is beletelt. Egyszerűbb és 
gyorsabb volt, ha az ember elment Topolyára vagy Verbászra. 
Amikor a telefonhálózatot korszerűsítettük, akkor ez a prob-
léma megszűnt. A helyi közösségnek nagy szerepe volt ebben, 
hiszen összefogta a polgárokat a jó cél érdekében.

 Még megvolt az az ötszázas központ, addig fejből tudtam 

33 EsztEndő 
beszélgetés Pecze Józseffel 

a kishegyesi helyi közösségben eltöltött éveiről
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a telefonszámokat, amióta ez a hatszázas központ van azóta 
én is keverem, mert nagyon sok szám van. Nem is nagyon 
használtak telefonkönyvet amikor itt voltam. Kérdezték en-
nek meg annak a telefonszámát, akkor én mindjárt mondtam 
fejből.

Az első mobiltelefont én kaptam a helyi közösségben. 
Hát képzeljétek el, hogy akkora volt (meg is mutatja), mint 
egy pisztoly, és azt kellett volna magammal vinnem. Nagyon 
utáltam. Többet volt a fiókomban, mint a zsebemben, ugyan 
oda bele sem fért.  Sokszor  itthagytam, a fiókban csörgött, 
mert felhívtak, hogy hozzak ezt vagy azt, mikor elmentem va-
lahova. No, akkor aztán kaptam,mikor visszajöttem. Nagyon 
nehezen fogadtam el. Most meg nem tudok élni nélküle.

Van esetleg valami, amit külön a szívügyének tart?
Elsősorban a fásítás nagyon fontos feladat. A fa tisztítja 

a levegőt. A tiszta levegőre szüksége van mindenkinek. Az 
elemi és középiskolában majd a katonaságnál is rengeteg 
ilyen akcióban vettem részt. A földeken erdősávokat is kelle-
ne létrehozni. Ezt elsősorban a vadak és a madarak miatt. Ma 
sokkal kevesebb fa van Kishegyes kataszteri területén mint 
anno. A fákat ősszel kell ültetni, nem tavasszal. Annak idején 

is mindig mondtam, hogy a fát csak ősszel szabad ültetni, de 
valahogy mindig tavasszal  hozták azt a fát. 

Milyen érzésekkel gondol vissza az itt töltött évekre?
Az emlékek, mint olyanok általában szépek. Itt a helyi 

közösségben feltaláltam 
magam, a munkatársakkal 
egymás munkáját segítet-
tük. Amit én nem tudtam, 
tudta más, és fordítva. Most 
amikor visszajövök a régi 
munkatársak is itt vannak, 
az új kollégákat is ismerem. 
Maradhattam volna még, ha 
nagyon akarok, de megvolt a 
40 év és az a rend, hogy az 
ember átadja a helyét az ifjú 
kollégának, és ahogy látom, 
az ifjú kolléga nagyobb ren-
det tart az íróasztalon, mint 
én.  bb

Néhanapján felteszek magamnak egy kérdést: mi va-
gyok én? Tinédzser? Felnőtt? Vagy csak egy gyerek, aki 
még keresi a helyét a nagyvilágban?

Ilyenkor milliónyi kérdéssel halmozom el magam, vá-
laszt sosem kapok, de mégis múlnak a napok, hónapok, 
évek.

Mintha tegnap történt volna, hogy elballagtam az álta-
lánosból, majd rögtön követte a középiskola. Sajnos azok 
a fiatalok, akik falun élnek, kénytelenek időnap előtt elsza-
kadni otthonuktól, családjuktól az álmukért, hogy egyszer 
sikeres személy váljon belőlük.

Tizennégy-öt éves voltam, amikor az első nagy problé-
mám egy ellenőrző lehetett, ami nem jól sikerült. Csalódott 
voltam, kaptam is érte a dorgálást a szülőktől. Majd annyit 
mondtam: ,,Könnyű nektek, mert ti hozzátok a döntése-
ket!,,  Ezeken a régi szép időkön csak mosolyogni tudok. 
Azóta eltelt pár év és munkába álltam Szabadkán, mint gra-
fikus. Egyetemista évekből nem jutott, de nem csüggedek. 
Szakmámban dolgozom, amit kimondottan szeretek, úgy 
tanulok, fejlődök, és a munkámat megbecsülik. Talán most 
érzem igazán a nyomást és a felelősséget, nem az igazga-
tónak akarok megfelelni, hanem magamnak. Maga az élet 
pofoz felnőtté. Az első számlák, amiket én fizetek, már én 
hozom a döntéseket. Amikor összeülök a barátokkal, jó 
hallgatni, hogy milyen az egyetemista élet. Ahogy hallom, 
az sem gyerekjáték. Érdekes.  Három évvel ezelőtt nagy 
terveket tűztünk ki magunk elé, mára mégis mást csiná-

lunk. Ismerek egy embert, aki mindvégig kitartott amellett, 
amit kiskora óta elhatározott. Most hol tart? - Szabadkán az 
óvóképzőben első éves egyetemista! Mikor megkérdeztem 
így válaszolt:

- Kisgyerekként én is az szerettem volna lenni, mint a 
többi álmodozó pajtásom. Először táncos, énekes, és mivel 
nagyon szeretem az állatokat, így állatorvosnak is készül-
tem. Ahogy múltak az évek egyre biztosabb voltam abban, 
hogy gyerekekkel szeretnék foglalkozni. Most már egy lé-
péssel közelebb vagyok az álmaimhoz. Tudom, hogy a mai 
világban már szinte mindegy, hogy milyen iskolát fejez be 
az ember, mert nehéz elhelyezkedni, de én bízom a legjob-
bakban.

Szerintem a kor relatív. Ha dolgozik az ember és ma-
gába szívja a szépséget a környezetéből, akkor rájön, hogy 
a korral szükségképpen nem jár az öregedés. Legalábbis 
nem a megszokott értelemben. Amióta munkába álltam, 
sok mindent mélyebben érzek, mint valaha, és az élet egy-
re vonzóbb számomra. Amilyen vonzó, olyan veszélyes is, 
vigyázni kell, mert egy szempillantás alatt tönkretehetjük 
azt, amit addig felépítettünk...

Mit üzennék a mostani középiskolásoknak?  Csak po-
zitívan hozzáállni mindenhez, ha valami nem is úgy törté-
nik mint az álmaitokban, nem kell letörtnek lenni, mert én 
amondó vagyok, hogy minden okkal történik!

Kovács Balázs

kEzdődik a nagybEtűs ÉlEt...
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 „Örök életében senki
csak óvodás nem lehet.
Akik hatévesek lettek,

nem kaptak tovább helyet, 
hát egy szép napon elhagyták

sokan ama fényességes, 
vigasságos termeket.

Társaikkal kezet fogtak,
iskolába iratkoztak.”

                                 Kormos István

Tisztelt Szülők!
Komoly és örömteli kihívás előtt állnak. Iskolába indul 
gyermekük és - bizonyos értelemben - velük együtt Önök 
is. 
Ünnep ez minden családban, ünnep ez minden közös-
ségben. A nemzeti közösségben is. Féltő ünnep. Ilyenkor 
tudjuk górcső alá venni hányadán is állunk önmagunkkal. 
Hányan is vagyunk, akik nyelvünket, kultúránkat éltetik és 
ápolják, hányan is vagyunk, akik a magyar közösséghez 
tartozónak élik meg magukat és utódaikat. 
Szeretnénk Önt is és gyermekét is ebbe a táborba tudni, 
ebben a táborban köszönteni.
A Magyar Nemzeti Tanács, a szerbiai magyarok választott 
Önkormányzata átfogó beiskolázási programot készített, 

amellyel a magyar oktatás hatékonyságán túl, számos ked-
vezményt, előnyt kínál azoknak, akik magyar osztályba 
iratják gyermeküket. 
Közvetlen kedvezmények, támogatások, amelyek csak a 
magyar nyelven tanulóknak elérhetőek: 
• Oktatás-nevelési támogatás: Megközelítőleg évi 
75 Euró-s támogatásban részesül minden iskolaelőkészítő 
óvodás és iskolás a CMH irodák közreműködésével. 
• Elsősök külön beiskolázási csomagja: Minden 
olyan elsős, aki idén magyar tannyelvű osztályba indul, ér-
tékes (kb. 40 Euró értékű) tanszercsomagot kap a Magyar 
Nemzeti Tanácstól, amely a hangszertől, a képzőművészeti 
felszereléstől kezdve szinte mindent tartalmaz, ami az is-
kolakezdéshez szükséges.
• Iskolabusz program: Elsősorban azoknak az elsős 
kisdiákoknak szervezzük meg, akik a lakóhelyükön kívül 
járnak magyar osztályba. Ingyenes, biztonságos az otthon-
tól az iskoláig szállító iskolabuszt biztosítunk.

További tájékozódás céljából forduljon az MNT Közigaz-
gatási Hivatalához az alábbi elérhetőségek egyikén:
Magyar Nemzeti Tanács
Cím: Ago Mamužić u. 11/II.
24000 Szabadka

Tel.: 024/524 – 534
e–mail: office@mnt.org.rs
Honlapcímünk: www.mnt.org.rs

Őszre iskolába indulok.
Már nagy vagyok!
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