SZÓ-BESZÉD, A KISHEGYESIEK LAPJA

Hírek

Közmocskaink

A hegyesi közvéleményt mostanság leginkább a közbiztonság kérdése izgatja, így kevesebb szó esik a köztisztaságról, noha a kettőt hasonló dolgok befolyásolják. A szegénység
és a reménytelenség sok mindenre ráveszi, és sok mindenről
leszoktatja az embereket. Pl. egyesek lopni kezdtek, mások
meg többé nem fordítanak gondot portájukra, utcájukra, falujukra.
Az orvos azt javasolta, hogy sokat sétáljak, jót tesz az
egészségemnek. Nos, a tél ideje alatt kicsit megfeledkeztem a
jó tanácsról, de amióta a Napnak újra érezni a melegét, egyre
gyakrabban teszek hosszú sétákat a faluban és a határban. A
fizikai erőnlétemnek valóban használ, de kedvemet gyakran
tönkreteszi. Azt már megszoktam, hogy minden harmadik ház
üres, minden ötödik romos és a szétdobált szemét látványa
sem ritka. Viszont a téli bezártság után most úgy érzem, mintha az elmúlt 3 hónap mocska egyszerre szakadt volna rám.
Minden két méteren szemét fogad, amíg elsétálok a sarokig,
a sarki bolt környéke pedig jobb helyeken már szeméttelep-

nek számít. A szemétnépszerűségi ranglista élén a különböző édességek és rágcsálnivalók csomagolásai állnak, de nem
nagyon maradnak le a PET-palackok, a cigisdobozok, sőt,
a „bombicás” üvegek sem. A gyerek azt látja, hogy az apja
eldobja a cigarettásdobozt, az anyja a keksz csomagolását,
az öreganyja meg a papírzsebkendőjét. Ezután mit tehet a
szegény gyerek? Eldobja az üdítős üveget. Békés, generációkon átívelő szemetelés. És minél reménytelenebb a helyzet,
annál inkább eldurvul, akár csak a betörések.
Ha kicsit odafigyelünk, akkor a szemetelési trendek is
világosan kirajzolódnak előttünk. Ezen a tavaszon is divat az
utcai szemetelés, a Krivajba piszkítás terén viszont nagyon
népszerű lett a PET-palackok beledobálása. Bármely hídról
lenézve láthatunk rá példát. Újdonságnak számít „a lopj fát
és szemetelj” mozgalom, de az idei tavasz igazi nagy durranása a „lopj fát, szemetelj és gyújtsd fel a rőzsét!” Ha végigsétálunk a vasút mentén, akkor kiváló példákat láthatunk a
„lopj fát és szemetelj” irányzatra, de a „lopj fát, szemetelj és
gyújtsd fel a rőzsét” megnyilvánulásával idáig csak a Peczekastélynál találkoztam. Mondhatni, ez a régi kúria esszenciálisan hordozza magán a pusztulás minden ismérvét. Rommá
vált, egyrészt mert kikezdte az idő, másrészt, mert ellopták az
építőelemeit. A környékét föltúrták, a fákat kivágták, s vágják folyamatosan, szemetelnek (erre fele a ragasztós zacskó
a legmenőbb), s amit nem tudnak elvinni, azt felgyújtják.
Van egy valóságtól elrugaszkodott elméletem, hogy valahol
a falu sorsa összefügg a kastélyéval. Szomorú sors vár ránk,
ha igaz.
Végezetül még annyit, hogy láttam képeket hegyi
Karabah tartományról. Mondjuk annyira még nem rossz a
helyzet, mint ott. Már ami a köztisztaságot illeti. Még.
Janez

Inkább a településeken van gond a belvízzel
Az elmúlt hetek csapadékos időjárása ellenére a kishegyesi község településeinek határában a belvíz nem okoz
különösebb gondot. Mint Hallgató Imrétől a DTD topolyai és kishegyesi részlegének vezetőjétől megtudtuk, talán egy
hektárnyira sem tehető a belvíz alatt álló terület.
-Talán néhány tíz négyzetméternyire tehető az a terület, amely belvíz
alatt áll, elsősorban a bácsfeketehegyi határban. A rendkívül csapadékos idő
ellenére a talaj be tudta venni a nedvességet, valószínűleg azért, mert nem
egyszerre zúdult alá a víz, mint a nyári záporok idején. Olyankor sokkal
gyakoribb jelenség a belvíz. Ehhez természetesen nagymértékben hozzájárult az is, hogy rendszeresen karban tartjuk a vízelvezető csatornákat a két
községben. Ezek nélkül egészen biztosan sokkal több gond lenne. Pillanatnyi megítélésünk szerint is inkább a településeken van gond a felesleges víz
elvezetésével, mivel sok helyütt betemették az árkokat, vagy használhatatlanná váltak.
(pi)
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Leégett egy családi ház
Nagyszombatra virradóra Kishegyesen leégett Szvoreny József és Papp Gizella családi háza a Forrás utcában. A
tűzben teljesen tönkrement a lakóépület és az istálló, valamint a melléképületek is. A családot ezért a közelben, szintén a
Forrás utcában, a község tulajdonában levő lakóházban helyezték el ideiglenesen. Ezt a házat a község az ilyen szükségmegoldásokra tartja fenn. A bútorok és a berendezés egy részét sikerült megmenteni, másik részük azonban a lángok martalékává vált, vagy tönkrement. Az istállóban levő állatokat sem lehetett megmenteni. A család tagjai közül szerencsére
senki sem sérült meg. A jelek szerint a tűzet a ház istállórészében egy zárlatos régi vezeték okozhatta. A családot az esetet
követően fogadták a község képviselői és közölték velük, hogy a lakhatás megoldásán kívül az önkormányzat vállalja az
építőanyag költségeit. A családnak azonban ezen felül is jól jön minden segítség, ezért folyószámlát nyitottak az adakozni
szándékozók számára. Az adományokat Vajdasági Bank 355000320024533943-as számlaszámára lehet befizetni.
(pi)

Apáink és nagyapáink építették

Kishegyesen a felszabadulás után a Nagykocsma helyiségében folyt a művelődési élet Kovács István (Tatus)
és Oláh Béla vezetésével. 1947-ben született meg az ötlet,
hogy egy közösségi épületet szövetkezeti otthont, illetve
színházat kell építeni az akkor még működő zsidó hitközség tulajdonában levő épületek helyére.
A helybeli lakosok önkéntes munkával részt vettek a
bontásban. A meglevő téglákból elkezdték az építkezést.
Minden család adott adományokat, a mesteremberek ös�szeálltak, és ingyen dolgoztak, illetve az iskolások is részt
vettek a téglaadogatásban és más kisegítő munkákban.
Amikor elfogyott a faanyag, a kishegyesiek Szerémségbe
mentek fáért saját lovaikkal. A falu apraja-nagyja szorgalmasan dolgozott. Igazi közösségi összefogás volt. Évekig
épült a két épület egészen 1951-ig.
Ekkor a Község tulajdonában volt. Vajdaságban az esők
között épült fel az ilyen jellegű közösségi épület. 1953-ban
alakult meg a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület. A székeket Eszékről, a mozigépet pedig Pancsováról hozták. Az
első zenés filmnek nagyon nagy sikere volt, Márai Jani bácsinak és Kotta Imrének köszönve, akik a mozigép kezelői
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voltak, és még számos filmet vetítettek vászonra.
Péntekenként a színházterem zsúfolásig megtelt. Oláh
Béla bácsi és Kovács István rengeteg színdarabot rendezett a szórakozni vágyó közönség számára számos amatőr
színjátszó segítségével. Közülük néhányat említünk: Sípos
Béla, Molnár Zsuzsanna, Süveges Etelka, Molnár Géza,
Kollár Lajos, Kollár Ilona. Szintén az 50-es évek elején
kezdte el az akkor alakuló szövetkezet használni a szövetkezeti otthon két irodáját a célból, hogy tudják fizetni a két
épület kiadásait. Ahogy növekedett a földműves szövetkezet úgy nőtt az irodaigények és a dolgozók száma is. Több
helyiséget használtak. A költségeket a szövetkezet fizette,
így az épületegyüttest átkönyvelték a szövetkezetre.
Minden úgy működött, ahogy elképzelték egészen a
2000-es évek elejéig, amikor a Mezőgazdasági Birtokot
privatizálták, és a vagyonában benn maradt a két épület.
2004 körül a Helyi Közösség Tanácsa pert indított, hogy
visszaszerezzék őket. Az ügy eljutott a Legfelsőbb Bíróságig, de évekig állt. 2009-ben ifj. Juhász Bálint mint a Helyi
Közösség Tanácsának elnöke azon gondolkodott, hogy hogyan lehetne a falu e gondján segíteni, változtatni. Felvette
a kapcsolatot Maglai Jenővel, Szabadka Városi Képviselő
Testületének korábbi elnökével, aki segített abban, hogy
megtalálják a helyes utat.
A Helyi Közösség Tanácsa egyként állt az ügy mögé,
és 2010-ben a Szabadkai Gazdasági Bíróságon felújította a
pert. Ügyvédet váltottak, ami helyes döntésnek bizonyult.
Nagyon hálásak annak az öt személynek, akik önként vállalták, hogy tanúként részt vesznek ebben a peres eljárásban. Ők Gálik Ferenc, Kollár Ilona, Sípos Verona, id. Tóth
Péter és Péter István. 2010 közepétől 2012 szeptemberéig lezajlott a felújított per. A bírósági döntés értelmében
a Helyi Közösség tulajdonába került a színházterem és a
szövetkezeti otthon, valamint a terület 93%-a. Az ítéletet a
Fellebbviteli Bíróság is megerősítette, s immár a kataszter
is átkönyvelte az épületeket a Helyi Közösség tulajdonába.
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Az első nyertes pályázaton is túl vannak. A MNT támogatásával teljes mértékben felújították a színpadot. Elkészült
az épület elektromos hálózatának a terve is. A Tartományi
Kulturális Titkárságtól a tetőszerkezet felújítására nyert
pénzből az egészet nem tudják felújítani, de arra fognak
törekedni, hogy a tetőszerkezet minél nagyobb részének a
felújításával megóvják az épületet. A szövetkezeti otthon
felújítása is szükséges, amit szintén csak lépésről-lépésre
lehet megtenni, hogy lakhatóvá tegyék, mint a többi közösségi épületet pl. civil szervezetek számára. Köszönet Kollár Ilonának, kit a falu apraja-nagyja ismer és ifj. Juhász
Bálintnak a Helyi Közösség Tanácselnökének a részletes

beszámolóért, és hogy kiálltak a cél érdekében.
Idézem Kollár Ilona szavait:
- Hála Istennek sikerült! Nagyon örülök, hogy újra
visszakaptuk az épületet, ahol ápolhatjuk kultúránkat, ami
az életünk egy darabja. És ifj. Juhász Bálint szavait:
- Ami a legfontosabb, hogy apáink és nagyapáink építették, és hogy másnak a tulajdonában legyen, az sokak
számára nagyon igazságtalan és elfogadhatatlan volt. Most
újra a falué.
nyk

A legfontosabb mindig az aratás
A kishegyesi Önkéntes Tűzoltó Testület évi értekezletéről

Az Önkéntes Tűzoltó Testület tevékenységében az első helyen mindig az aratás áll, hisz az aratási törzskar minden
évben a testületet bízza meg a munkákban résztvevő gépek tűzvédelmi ellenőrzésével, valamint a tűzoltó készülékek
vizsgálatával. Az idén mégis az első helyre kívánkozik az a hír, hogy a nyáron a tűzoltók országos versenyén a kishegyesi
felnőtt női csapat a harmadik helyet szerezte meg, s ez évtizedekre visszamenően a legjobb eredménynek számít—mondta a többi között Szűgyi István, a kishegyesi Maronka Károly Önkéntes Tűzoltó Testület elnöke a testület szombaton
megtartott évi közgyűlésén.
Az elnök beszámolt arról is, hogy az önkéntesek közül kilenc bevetésben 14-en vettek részt és ez a szám évről évre
csökken. Ennek oka többek között az, hogy a vonatkozó törvény nem szabályozza az önkéntesek helyét és szerepét a
tűzoltásban. Ennek ellenére mindent meg kell tenni, hogy jó kapcsolat alakuljon ki a hivatásosok és az önkéntesek között.
A megállapítással kapcsolatban vita alakult ki a közgyűlésen, amelyben részt vett dr. Celluska Frindik Erzsébet községi
elnök, Ljubo Rajković, a hivatásosok parancsnoka, és a jelen levő vendégek is. Egyöntetű volt a megállapítás, hogy nagy
szükség van az önkéntesekre, hiszen a hivatásos állomány mindössze 7 tagból áll, az önkéntesek száma pedig megközelítőleg hetven. Mindenképpen meg kell találni a módot az együttműködés elmélyítésére.
A testület jövőre ünnepli fennállásának 140. évfordulóját, és a közgyűlés határozata értelmében, ebből az alkalomból
kiadják az egyesület monográfiáját.
Papp Imre

A Kis-Kommunál Kft. hírei
A Kis-Kommunál Kft. megkezdte a vízhálózat felújítási munkálatait a Bartók Béla utcában. A munkálatok április
12-én kezdődtek és feltehetőleg május 15-ig tartanak. A munkálatokat követően 38 háztartás kap új vezetéket. Ezáltal magasabb víznyomást tudnak biztosítani az érintett háztartásokba, továbbá jelentős mértékben fog javulni a víz
minősége is. A munkálatok költségeit a vállalat önerőből biztosítja, valamint a kivitelezésben sem vesznek igénybe
külső segítséget. A Bartók Béla utca vízhálózatának felújítását követően a Kodály Zoltán utcában végeznek majd
teljes vízhálózat cserét.
• A vízszámla számlaegyenleg ellenőrzése ezentúl interneten keresztül is lehetséges. Azok, akik szeretnék kihasználni ezt a lehetőséget, keressék fel a www.kiskomunal.rs internetes oldalt, ahol a piros színnel jelölt „SZÁMLA”
menügombra kattintva tudnak információkhoz jutni. A belépéshez szükséges adatok valamint a belépési kód az április
hónap folyamán kézbesített számlákon van feltüntetve.
• Április hónap folyamán szombatonként lomtalanítási akciót tartott a Kis-Kommunál Kft. Az akcióban azok a
háztartások vettek részt, akik korábban már vásároltak 10 darab szemetes matricát és a matrica mellé kaptak szemetes
kannát. Az akció sikeresnek tekinthető, hiszen a lakosság köréből egyre többen veszik igénybe a szolgáltatást, ebből
kifolyólag az akció tovább folytatódik, egészen április végéig.
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Újra Egységben az erő ?!
A kishegyesi Egység futball klub elnökének Kőműves Dénest választották meg. Az
elmúlt időszakban nem alakultak jól a dolgok a klub tájékán, talán az új vezetőséggel
számíthatunk némi előrelépésre?

talabb generációval és a kadett
korosztállyal pedig Keszeg Antal foglalkozik.
Több poszton is erősítésre
szorul a csapat, nyáron számíthatunk esetleges igazolásokra?

Hogy áll a csapat jelenlegi helyzete,
van valamilyen kitűzött cél a szezon végére?
- Jelenleg a Topolyai ligából próbálunk
kitörni. Még hat mérkőzés választ el minket
a szezon végétől. Erre az idényre sajnos már
elúszott a bajnokság. Természetessen a cél
a következő szezonban a szabadkai ligába
való visszajutás!
Milyen változásokra számíthatunk?
- Próbálunk segíteni a játékosokon, támogatni őket
különböző felszerelésekkel. Lényegében véve a játékosok
hozzáállásán kellene változtatni. Elsősorban nekik kellene eldönteni, hogy hol is akarnak focizni, mert mi hiába
támogatjuk őket, hogy jussunk feljebb egy ligával, ez az
eredményeken nem változtat! Aki szereti a focit, az úgy is
álljon hozzá...
Mikor a csapat kiesett a szabadkai ligából, az utánpótlást teljesen elhanyagolták. A klub számít-e még
azokra a generációkra?
- Természetesen mindenkire számítunk! Az utánpótlás
nevelésére nagy hangsúlyt kell és fogunk is fektetni. A serdülő csapat vezetését Kovács Róbert vette át, a náluk fia-

- Sajnos a sportban ma már
minden pénz kérdése. Tavaly
500.000 dinárt kapott a klub
a községtől, idén 350.000 – re
csökkentették a költségvetésünket. Ez jelentősen kevesebb,
mint a tavalyi, ami megnehezíti
a helyzetünket. Szeretnénk, ha a
csapat nagy részét kishegyesiek
alkotnák, de nincs kizárva annak a lehetősége sem, hogy a nyár folyamán hozunk egykét játékost vidékről.
Idén a klub 100 éves lesz. Hogyan tervezik az évforduló megünneplését?
Szeretnénk egy kupamérkőzést szervezni azokkal a
klubokkal, akikkel jó barátságot ápolunk, természetesen
egy vacsorával kísérve. Emellett, mivel nálunk van a vándorkupa, június tájékán Lengyelországba tervezünk kiutazni.
Sok szerencsét kívánunk a kitűzött célok eléréséhez!
Kovács Balázs

népszokások
A hónapok elnevezése Róma megalapítójától, Romulus
királytól származik a római legenda szerint. Annyi bizonyos,
hogy a legtöbb hónap neve latin eredetű.
Az ÁPRILIST a rómaiak Vénusznak, a szerelem és a
szépség istennőjének szentelték. A hónap Aphroditéról, Vénusz görög megfelelőjéről kapta a nevét. Egy másik elmélet
szerint az április a latin aperire igére (’megnyitni’, ’kinyílni’)
vezethető vissza. Ez a szó a tavaszra utal: a nyíló virágokra és
a rügyező fákra. Régi magyar neve: Szent György hava.
Április a tavasz hírnöke, ekkor térnek vissza hosszú útjukról a vándormadarak. Noha ez a természet újjáéledésének
az időszaka, régen mégsem tartották szerencsésnek nagyobb
munka, vagy vállalkozás elkezdéséhez.
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Az időjósok szerint, ha ebben a hónapban sokat dörög az
ég, akkor egész évben jó idő várható.
Az áprilisban született gyermeket előítélettel fogadták a
régiek. Úgy tartották, hogy furcsa fejű, goromba erkölcsű,
vakmerő, haragos, kegyetlen ember lesz belőle.
Április 1-je a néphit szerint Júdás felakasztásának a
napja, ezért ekkor semmibe sem jó belekezdeni, mert úgysem sikerül. Ez a nap a világ számos területén a bolondok
napja, a tavasz kezdetének tréfás örömünnepe. Ekkor szokás
„április bolondját járatni”: az emberek megtréfálták egymást,
gyakran igen durva módon, de ezért senki sem haragudott
meg, mindig nevetéssel végződött az efféle viccelődés.
Április 24-e Szent György napja. A magyar néphagyo-
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mányban a legjelentősebb napok egyike, ősi
tavaszkezdő nap. Szent György győzelme a sárkány felett a megújuló életet, a tavasz diadalát
jelképezi a tél felett. A régi világban ezen a napon szegődtek el a pásztorok, juhászok, béresek
a gazdákhoz, mely a következő Szent Györgyig
vagy Szent Mihályig (szeptember 29.) volt érvényben. Ekkor hajtották ki először az állatokat a legelőre.
Gonoszjáró napnak is tartották, amikor is a boszorkányok
szabadon garázdálkodhatnak. Tüskés ágakat tűztek ki a kerítésre és az ajtóra, hogy távol tartsák őket. Aki ilyenkor a
keresztútra ment, megláthatta a boszorkányokat. E nap hajnalán volt szokás, hogy az asszonyok harmatot szedtek. A lepedővel szedett harmatnak mágikus erőt tulajdonítottak: tejes
fazékba öntötték, hogy sok vaj legyen, vagy a kenyértésztába
cseppentették, hogy szebbre süljön a kenyér, valamint felhasználták a pogácsa készítésénél is, amit aztán odaadtak a
tehénnek, hogy jól tejeljen.
Szent Márk napján (április 25.) folytatták a gonoszűzést. Mise után a parasztok kereszttel és templomi zászlókkal kimentek a határba, ahol a pap megszentelte a vetést. A
megszentelt búzaszálakból vittek haza is, hogy védje őket a
gonosz erőktől.
A MÁJUS elnevezése is római eredetű, a földtermékenység istennőjének, Maianak a nevéből ered. Régen hívták még
Ígéret havának, Tavaszutó havának és Pünkösd havának is.
Május 1-je a munka ünnepe. 1890-ben Budapesten rendeztek először május elsejei felvonulást.
Ezen a napon jelentős hagyomány volt (néhol még ma is)
a májusfaállítás, amely a természet újjászületésének szimbóluma. Egyes falvakban a legény udvarlási szándékát fejezte ki azzal, hogy a kiszemelt lány háza elé májusfát állított,
általában szerenád kíséretében. A magyarlakta településeken
a májusfa-állításnak két jellegzetes formája ismert: a lányos
házakhoz vitték, vagy a középületek, kocsmák előtt állították
fel. Nagy szégyennek számított, ha valamelyik lány nem kapott májusfát, de az is, ha szalagok helyett rongyokkal teleaggatottat kapott, mert ez azt jelentette, hogy rossz a híre.
Kishegyesen már a május 1-je előtti estén felállították
a májusfát. Itt az volt a szokás, hogy a főbb utcasarkokra,
vagyis azokra a helyekre került, ahol sokan megfordultak.
Az erdőből hozott fának lecsupaszították a kérgét, a tetején
viszont meghagyták a lombot. Szalaggal, sörösüveggel és
virággal díszítették fel, majd egy karóra erősítve a magasba
emelték. A legények munkájának szép számú közönsége is
akadt. Természetesen a zenekar sem maradhatott le az eseményről. Hajnali 5 óra után megindult a rezesbanda, hogy
köszöntse a május 1-jét. Májusfától májusfáig haladtak a faluban, közben néhány korán kelő is csatlakozott hozzájuk.
Május 4-én ünneplik Flórián, a tűzoltók és tűzzel dolgozók védőszentjének napját. Régen ezen a napon nem raktak
tüzet, a kovácsok sem dolgoztak, és kenyeret sem sütöttek.
Flórián a mai Felső-Ausztriában született a III. században.
Római katonából parancsnoki posztra emelkedett. A monda

5

szerint egymaga fékezett meg egy hatalmas
erdőtüzet, megmentve ezzel katonái életét.
A keresztényüldözés idején Flórián titokban
vette fel a kereszténységet. Amikor megtagadta a római isteneknek szánt áldozat bemutatását, kegyetlenül megkorbácsolták, majd a
császár parancsára 304. május 4-én kővel a nyakában folyóba vetették.
Május 12-e Pongrác, 13-a Szervác, 14-e Bonifác napja, ők hárman a fagyosszentek. A népi megfigyelés szerint
a meleg májusi időjárás ezeken a napokon hirtelen hűvösre
fordul, és ekkor még éjszakai fagyok is lehetnek. Ilyenkor
védekezésképpen füstöltek a gyümölcsösökben. A földművelő munkában a fagyosszenteket többnyire megvárták, és csak
utána ültették el az uborkát, babot és a paradicsomot.
Pünkösd neve a görög pentekosztész (’ötvenedik’) szóból származik, ugyanis ez az ünnep Jézus feltámadását követő ötvenedik napon kezdődik. Húsvét hetedik vasárnapján
(az idén május 19-én) ünnepli a keresztény világ a Szentlélek eljövetelét és egyben az egyház megalapítását. A templomban évről évre megemlékeznek erről a napról. Régen a
Szentlélek jelképeként fehér galambot eresztettek az ég felé.
A hagyomány szerint a lányok és az asszonyok bíborvörös
(ez a Szentlélek színe) ruhába öltöztek, befont copfjukat a
bal vállukra ejtették, a férfiak pedig felöltötték ünneplőjüket, ezután kezdődhetett a mulatság. Néhány faluban még
ma is élnek a pünkösdi hagyományok, játékok, mint például
a pünkösdölés, vagy a pünkösdi királynéjárás. A pünkösdi
királyválasztás sajnos teljesen eltűnt, ennek ellenére a mai
napig él a szólás: „Rövid ideig tart, mint a pünkösdi királyság.” Pünkösdi királynéjárás során a legszebb kislányt megválasztották kiskirálynénak, ami nagy tisztesség volt. Mise
után házról házra jártak jókívánsággal, verssel és énekkel
köszöntve a háziakat, közben virággal szórták be a szobát.
A pünkösdkirály-választás amolyan legényvirtus volt, lovas
versennyel, tűzugrással, tekézéssel. Aki a legderekasabbnak
bizonyult, egy évig ingyen ihatott a falu kontójára és minden
mulatságra hivatalos volt. A pünkösd az udvarlás, párválasztás ideje. Ilyenkor enyhültek a szigorú szabályok, a leányok
bátran mutatkozhattak választottjukkal.
A hiedelem úgy tartja, hogy a „májusi eső aranyat ér, de
a pünkösdi eső ritkán hoz jót.”
Május 25-e Orbán napja. Orbánt a néphagyomány a fagyosszentek közé sorolja. A kocsmárosok, kádárok, szőlészek
védőszentje. Ezen a napon is gyakori a hideg éjszaka, ami
a szőlőnek különösen ártalmas, ezért a szőlőben szobrokat
emeletek neki, illetve ezen a napon a szőlőtermő vidékeken
misét tartottak tiszteletére, melyen bőséges szőlőtermést és a
szőlő védelmét kérték tőle. Ha fagyos idő járta, besározták a
szobrát, szép időben pedig felvirágozva hordták végig a szőlőkön. Egyes helyeken úgy tartják, hogy Orbán napja után a
füst már egyenesen száll fölfelé, tehát nem lesz tovább fagy.
Reméljük, így lesz!

Paróczi Rita
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2013. márc. 11. - Topolyán tartották
a „Zenei Pillanatok” elnevezésű zongoraversenyt. A kishegyesi vonatkozású eredmények:
Előkészítő osztály :
Kolompár Miroslav I. díj 98 pont
tanár: Csőke András
Brezovszki Márk I. díj 97 pont
tanár: Diósi Arabella
I. osztály
Perčić Kristijan I. díj 98 pont
tanár: Csőke András
III. osztály
Csőke Noémi I. díj 99 pont
tanár: Csőke András
Németh Emil I. díj 92 pont
tanár: Csőke András
Toldi Emese II. díj 87 pont
tanár: Csőke András
Középiskolás kategória
IV.osztály
Németh György I. díj 98 pont t
anár: Székely Mária
2013. márc. 12. – Nyolcadikosaink
az Exspecto drogmegelőző kiállításán
jártak. Az Exspecto elsődleges profilját,
a Metamorphozis - a drog című kiállítás
képezi, amely megvásárlását a tartomány
Egészségügyi és Szociális kérdésekkel
megbízott Titkársága segítette anyagilag.
A drogpreventív kiállítás lehetővé teszi
minden látogatónak, hogy végigkísérjen
egy drogvesztő utat: a nappali szobától a magányig, vagy akár a halálig. A
multimediális kiállítást öt szoba alkotja,
melynek végigjárása a 15 fős csoportoknak mintegy két, két és fél óráját veszi
igénybe. A hagyományos kiállításoktól
eltérően itt egy interaktív élménykeltő közegbe kalauzolják a látogatókat életszerű,
hiteles adatok, életutak, interjúk, személyes tárgyak, albumok és termek segítségével. Köszönet Mengyán Pletikosić Ildikó pszichológusnak, hogy gyerekeinknek
színvonalas, érdekes előadást tartott.
2013. márc. 15. - Az 1848/49-es
magyar forradalom és szabadságharc
165. évfordulója alkalmából a kishegyesi
Ady Endre Kísérleti Általános Iskola,
a kishegyesi Helyi Közösség, valamint
a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület

szervezésében megemlékezést tartottak a
Nyugati temetőben a Hegyesi csata emlékművénél. A székesfehérvári Vasvári
Pál Gimnázium és a helyi általános iskola
diákjainak közös műsora szimbolikusan
végigvezette az emlékezőket a forradalom kezdete, dicsőséges periódusa és bukása közötti időszakon. A műsort Kovács
Hanna és Hajvert Ákos állította össze.
2013. márc. 15. - A Rákóczi Szövetség diákutaztatási programjának keretében
a székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium
9.C osztálya látogatott el hozzánk a március 15-i ünnepi megemlékezésre. Az iskolánk diákjaival adott közös műsor után
indultak volna haza, azonban az időjárás
közbeszólt. Magyarországon a hófúvások
miatt több utat is lezártak, így a székesfehérvári diákok nálunk éjszakáztak. 30
diákot kellett elhelyeznünk. És mint an�nyiszor, most is összefogtunk! Köszönet a
gyerekeknek, akik jelentkeztek, hogy náluk alhatnak a vendéggyerekek, köszönet
a szülőknek, hogy mindezt jóváhagyták.
Köszönet mindazoknak, akik segítettek!
Csernik Ferenc mester bácsink finom
ebédet főzött (a kukták is jól végezték a
munkájukat), Burján Ágnes gondoskodott
arról, hogy az ebéd körül ne legyen gond,
a nyolcadikos osztályfőnökök: Csőke
Csilla és Kormányos Andrea, valamint
Szűgyi Bettina és Mészáros Márta egész
nap a rendelkezésünkre álltak, Virág Gabi
bácsi a hegyesi csatáról mesélt, Sipos Tibor, a HK titkára a vacsoráról gondoskodott, az Önkormányzat a tanárok elszállásolási költségeit állta. Az egészségház
is segített beteg gyerekek ellátásában, de
felajánlotta a segítségét a tűzoltóság és a
Vöröskereszt is.
2013. márc. 17. - A hétvégén betörés
történt az iskolában is. A zeneteremből
vitték el a számítógépet. Részletekben.
Először a számítógépházat „mentették
meg“, majd a monitornak is „lába kelt“.
Pénteken délután még volt, hétfőn reggel
már nem. Ha véletlenül látott valaki a hétvégén egy ablakon keresztül közlekedő
emberkét, megkérnénk, hogy értesítsen
bennünket. Nagy szükségünk lenne zene
órákon a számítógépre.
2013. márc. 20. - 5. osztályos diákjainknak tartott előadást a rendőrség
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két képviselője, Darko
R a i č e v i ć
és
Predrag
Pravilović. A következő
témákat
érintették: erőszakos
viselkedés a családban
és a gyerekek között, agresszív viselkedés, a kábítószer
káros hatásai, közlekedésbiztonság, hogy
kell kerékpárral és gyalogosan közlekedni az utakon, utcákon. Köszönet érte!
2013. márc. 21. - A falunap keretében iskolánk vendége volt Németh István
kishegyesi író, újságíró. A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség által felkért
szakbizottság, januárban döntött a Vajdasági Szép Magyar Könyv 2012 díjairól.
A 2012. év legszebb gyermek- és ifjúsági
könyvdíját az újvidéki Forum Könyvkiadó Intézetnek ítélte oda Németh István
Felhőnézők című kötetéért. A válogatás
Németh István öt gyermeknovellás-kötete alapján készült. Ezek a Lepkelánc, Ki
látta azt a kisfiút?, a Hajnali utazás, Vörösbegy és Bühüm meg a Lotyogi.
A könyvből részletet olvasott fel
Papp Ágnes és maga az író is. Jó hangulatú, tartalmas találkozóra került sor, ahol
a diákok kérdezhettek. Érdeklődtek is,
hogyan kezdett el írással foglalkozni, mi
a kedvenc novellája, melyik házban született Kishegyesen. Fontosnak tartottuk
ezt a találkozót, hiszen ízig-vérig íróval,
újságíróval találkozhattak a gyerekek,
nem csak a tankönyvekből ismerik meg
Németh István munkásságát.
2013. márc. 22. – A Széchenyi István
Általános Iskola volt a házigazdája a körzeti magyar nyelvi versenynek. Kiválóan
szerepeltek diákjaink a megmérettetésen,
négyen tovább is jutottak a köztársasági
versenyre! Gratulálunk a nagyon szép
eredményhez, hiszen nagyon erős mezőnyben érték el ezeket az eredményeket
diákjaink!
5. osztály: Paróczi Orsolya 1
.
hely – Felkészítő tanár: Lestár Anikó
Csőke Noémi
2. hely - Felkészítő tanár: Lestár Anikó
6. osztály: Benkó Ferenc
3
.
hely - Felkészítő tanár: Gombár Judit
7. osztály: Dudás Leila		
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2. hely - Felkészítő tanár: Gombár Judit
A körzeti versenyen részt vett még:
Varga Erna (5. osztály), Tóth Péter (6.
osztály), Fejes Ádám (6. osztály), Petri
Ivett (7. osztály), Burik Evelyna (8. osztály), Kókai Zsanett (8. osztály).
2013. márc. 23. - Kedves vendégeink
érkeztek iskolánkba. Marin Barjaktarović
vezette az újvidéki Duna Rotary Club
küldöttségét, Streitmann Gábor pedig a
szegedi Tisza Rotary Club küldöttségét.
Ajándékuk, a 980 könyv és a 6 fehér tábla
már csütörtökön megérkezett iskolánkba,
míg a projektort a falunapi ünnepi műsor
keretében adták át. Marin Barjaktarović
és Streitmann Gábor elmondta, hogy a
következő években is szeretnék támogatni intézményünket, hiszen gyermekeink
jövője mindenki számára nagyon fontos.
Köszönjük mindkét szervezetnek, az elnök uraknak, a Rotary Club tagjainak,
hogy segítenek!
2013. márc. 27. - Az óvodában szülőértekezletet tartottak az iskola munkatársai a jövendőbeli elsősök szüleinek. Jelen
voltak az óvónők: Milo Emilia, Tumbász
L. Kornélia, Komáromi Tímea és Janó
Mária. Az iskola képviseletében a tanító nénik: Gombár Klára, Sipos Verbászi
Valéria, Bigović Vesna és a szakszolgálat
munkatársai Mészáros Márta és Szűgyi
Bettina. Témák: iskolaérettség és egyéb
iskolakezdéssel kapcsolatos kérdések. A
jelenlegi állás szerint 35 kisdiák indul magyar tagozatra, 7 pedig szerb tagozatra.
2013. ápr. 06. - A Magyarország öt
helyszínén és a Délvidéken megtartott
regionális középdöntőkből 48-an jutottak be az I. Kárpát-medencei versmondó
verseny országos döntőjébe, közöttük
volt két kishegyesi is: Papp Ágnes és Kőműves Noémi. A szavalóversenyt hagyományteremtő szándékkal hirdette meg a
hit évéhez kapcsolódóan a Mária Rádió.
Nagyon szépen szerepeltek fiataljaink,
Ági teljesítményét 3. díjjal jutalmazta a
zsűri. Felkészítőjük Hajvert Ákos. Gratulálunk ehhez a kiváló eredményhez!
A szabadkai Kizur István Általános
Iskola volt a házigazdája a körzeti matematika versenynek. Paróczi Orsolya 5.b
osztályos diákunk fantasztikusan telje-

sített, a második helyezést érdemelte ki!
Büszkék vagyunk Rád! Felkészítő tanára
Losonci Tamás és Magyar Tibor. Gratulálunk!
2013. ápr. 06. - A budapesti székhelyű Mozdulj! Közhasznú Egyesületből
kereste meg iskolánkat Tálos Mónika, és
a Pillanat varázsa című pályázatukra hívta
fel a figyelmünket, melyre egészséges és
fogyatékkal élő gyerekek alkotásait várták képzőművészeti, illetve versírói kategóriában. Mi pedig részt is vettünk a pályázaton, a képzőművészet terén Mohácsi
Zoltán tanár bácsi segített, a versírásban
pedig Hajvert Ákos tanár bácsi. Köszönet
érte!
Az esemény fővédnöke Rúzsa Magdi, akiről kiderült, hogy nagyon érzékeny
a kisebbségben élők helyzetére – igaz ez a
fogyatékosokra is. Diákjaink, Lőrik Ákos,
Goda Krisztián, Uhor Nikolett és Herbut
Diána, Budapestre utaztak az ünnepélyes
díjkiosztóra. Uhor Nikolett első helyezést
ért el rajzával, a többiek pedig különdíjasok lettek. A díjakat Rúzsa Magdolna,
az esemény fővédnöke, Pogány Judit,
Kossuth-díjas és Jászai Mari-díjas színművésznő, a szakmai zsűri elnöke és Fark
László, grafikusművész adták át. A díjkiosztó előtt útvezetőjükkel megtekintették
a főváros néhány főbb nevezetességét – az
Országházat, Kossuth Lajos teret, Vörösmarty teret, Váci utcát, a Pesti Vigadót,
illetve a Duna-partról megnézték a Budai Várat. A rendezvény után a Wekerle
telepi játszótéren szórakoztak “kalandoraink”, ahol a kisbabáktól a kamaszokig
mindenki számára vannak kreatív játékra,
mozgásra ösztönző eszközök. A hosszú,
élményben gazdag útról utazóink éjjel érkeztek haza. Eredményes kirándulást tudhatnak maguk mögött – négy oklevéllel,
ajándékokkal és egy csomó élménnyel
gazdagodtak. A kirándulás nem jött volna
létre, ha nincs Varmuzsa Katalin tanárnő
és Sipi! Köszönet! Megérte.
2013. ápr. 12. - A kishegyesi Vöröskereszt elsősegély csoportot indított iskolánkban 6., 7. osztályosoknak, és ajánljuk azoknak a nyolcadikosoknak is, akik
egészségügyi középiskolába szeretnének
iratkozni. Fontosnak tartjuk a segélynyújtói szemlélet kialakítását, az egyszerűbb
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sérülések ellátásának megtanulását, a balesetek megelőzését.
2013. ápr. 14. - A Zombor melletti Őrszálláson (Stanišić) tartották meg a
körzeti biológia versenyt. Három ötödikes diák képviselte iskolánkat, akik kiváló eredményt értek el: Paróczi Orsolya
és Povázsánszki Róbert II. díjat kapott,
Csőke Noémi pedig negyedik lett! Felkészítő tanáruk: Selić Julijana. Az ötödikesek számára ez a legmagasabb rangú
szerbiai szintű biológia verseny, mert számukra nem szervezik meg a köztársasági
megmérettetést! Ez olyan, mintha az országos versenyen szerepeltek volna ilyen
kiválóan! Gratulálunk!
2013. ápr. 15. - Három év után újra
„lejátszottuk”, hogy tűz van az intézményben, és hogyan is menekítenénk ki
a gyerekeket, a dolgozókat, kinek mi a
feladata tűzriadó esetén. A titkos akcióról
nem tudtak sem a tanárok, sem a gyerekek, bár gyanították, hogy mi is készül…
Frindik Ivonn és Kókai Zsanett hősiesen
állta, hogy az egészségház nővére sebeket „varázsoljon” rájuk… Majd érkezett
a szirénázó rendőrautó és a tűzoltókocsik.
A Vöröskereszt tagjai ellátták a sérülteket.
A sikeres mentési akció után a gyerekek
beülhettek a tűzoltóautóba, kipróbálhatták a szirénákat.
Köszönjük Ljubo Rajkovićnak, a Területi Tűzoltó Egységek parancsnokának,
Sipos Etelkának, a kishegyesi Vöröskereszt titkárának, Vladimir Tauzovićnak, a
kishegyesi Vöröskereszt munkatársának,
Kovács Zoltánnak, a kishegyesi rendőrállomás parancsnokhelyettesének, Tóth
Ilona nővérnek a szakszerű hozzáállást és
türelmet! Köszönjük, hogy számíthatunk
a támogatásukra!
2013. ápr. 15. - Iskolánk női kézilabdacsapata ma megnyerte a községi kézilabda versenyt! Sok-sok év után sikerült
legyőzni Lovćenac és Bácsfeketehegy
iskolás válogatottját is! Szép volt lányok!
Irány Bajmok, a körzeti döntő! A csapat
edzője Tóth Erika. Köszönet a munkáért!
Büszkék vagyunk Rátok!
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Kishegyesiek a nagyvilágban
Budapesti napló:
10+1 dolog, ami kishegyesiként megdöbbentett, mikor Budapestre költöztem

Budapesti napló: 10+1 dolog, ami kishegyesiként
megdöbbentett, mikor Budapestre költöztem
Mindenki életében elérkezik a kritikus pont, amikor reális
igény merül fel benne arra, hogy a feje tetejére állítsa a saját
életét. Példának okáért fogja magát és elköltözik egy országgal arrébb. Budapest egy falusi fiatal szemszögéből maga a
főnyeremény. Módosítok: addig az, míg otthon a számítógép
előtt ülve a Google fotók láttán csorog a nyála. A valóság
kicsit színesebb, nem nélkülözve a sötétebb tónusokat sem.
Íme, pár számomra megdöbbentő tény:
1. Rohad a metró
Habár vagy negyvenszer láttam a Kontroll című filmet,
valahogy túl degradálónak tartottam, ahogy a metró föld
alatti világát mutatja be. A megdöbbenés nem volt kicsi, mikor az első hetekben a földalatti vakondon kívántam utazni:
a „piros metró” színe kék, de ez még hagyján, az alagutakban szinte porrá rohadt, rozsdás szerelvények közlekednek.
Sokszor morfondíroztam rajta, hogy egy ilyenen mennyire
biztonságos utazni és mi a legrosszabb szcenárió, ami megtörténhet a gyanútlan utassal. Aztán erre is választ kaptam,
mikor is a kék metró (alias 3-as) vonalán ingáztam. Odacsukott a vadul csapódó ajtó, kigyulladt alattunk a szerelvény,
volt, amikor szimplán csak beragadtunk az alagútba és olyan
is akadt, hogy pótló buszozni kellett, mert valaki a sínekre
ugrott/esett/lökték.
2. Irreálisan drága minden
Ahogy az a falu tizenhárom boltja esetében megtanultuk,
nem mindegy, hogy melyikben mit veszünk meg. Egyikben
fertőzött tejet, másikban kakaóporral barnított „teljes kiőrlésű” kenyeret, a szomszédtól meg lehetőleg trichinellás disznótorost. A város ezen a tényen annyit fordít, hogy itt 1300
bolt jöhet szóba, melyekben az árérték arány igen vegyes képet mutat. Van itt tejföl 30 dinárért és 100-ért is, míg az előbbit kínai melaninos tejporból varázsolják, hozzáértő kezek
savanykás tejkészítménnyé, addig az utóbbi tulajdonképpen
semmiben sem különbözik, legfeljebb, hogy Szulák Andrea
székrekedésével hirdetik. Az instant, fóliázott tálcás húsok,
melyek elkészítésükkor könnyedén szabadulnak meg térfogatuk egyharmadától gőz formájában, ugyancsak roppant
egészségesek lehetnek, az árukról nem is beszélve. Figyelem
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a „töpörtyűt” itt is aranyárban mérik – lehet, megérne rá egy
üzletágat is felhúzni, falun úgyis van elég disznó. Ilyen is
olyan is.
3. A kajáért meg kell küzdeni
Ha olcsón akarunk kijönni kaja szempontjából Budapesten, akkor gyorsétteremben fogyasztunk ismeretlen alapanyagokból – na jó, a PET palack nem is annyira ismeretlen
– készült fogásokat. A költséghatékonyság és az ehetőség
mérlegén csupán a kényelmen ejt csorbát a piacok és vásárcsarnokok létezése: igen, sok a nyugger, igen, áthúzzák a kocsijukat a lábadon, igen, neked mennek és igen, pofátlanok
ha egy kiló olcsó, kukacos almáról van szó, de hé, akkor is itt
lehet a legjobb cuccokat kapni.
4. Mindenki rohan
Egy faluban, ahol minden kalandos út (el kell menni tejért
pl.) letudható harminc perc alatt (oda-vissza), addig ez Pesten
laza egy órát is igénybe vehet, tehát nem árt szedni a lábunkat. A rohanás és nyüzsgés megdöbbentő az álmos vidéki,
hónaljszagú tunyaság után, ahol a piacon a két kiló krumpli
megvásárlása legalább három órás, elnyújtott téblábolás. A
közlekedés zajos és gyors. Vidámparkra költeni teljesen felesleges, elég felszállni egy menetre a Rákóczin közlekedő
7-es buszra, hogy három megállóval később véraláfutásoktól
borítottan ugorjunk ki a mozgó járműből.
5. Felfedeztem a romkocsma intézményét
Ami kistérségben, faluban a normál kocsmai összképet
jelenti enteriőr ügyileg (csupaszon lógó porcelán foglalat,
hunyorgó sárgán pislogó Tesla égővel), az itt turistákat vonzó
attrakcióként manifesztálódik a romkocsma intézménye által.
Az elsők között van ezen a téren is a Szimpla, amely egy belvárosi száraz kapualjas lakóház teljes kapacitását kihasználva
nőtt mára a felnőttek játszóterévé. Van itt minden, Szűz Mária kép a lépcsőfordulóban graffitik ölelésében, halászháló a
plafonon, kábeldob, kisbicikli és pedálos Moszkvics a falon,
kád az udvaron. Az élő, lélegző néha hullámzó szemétkupac
meghitt, dekadens és kortárs tébolyt kölcsönöz a helynek,
mely ugyanúgy a turisták, mint a helyiek Mekkája.
Apex
folyt.köv.
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Kishegyesiek a nagyvilágban
Tengerentúli kalandok

Ifj. Rácz Józseffel az Ameriaki Egyesült Államokban eltöltött négy hónapjáról beszélgettünk.
Ahogyan a jól ismert mondás is tartja, Amerika a lehetőségek országa. Aki keres, az bizonyosan talál is rá módot,
hogy megismerje ezt a hatalamas, csodálatos és sokszínű országot. Volt szerencsém elbeszélgetni a már lassan világutazó
hírében álló ifj. Rácz Józseffel, akinek tavaly négy emlékezetes hónap erejéig lehetősége nyílt rá, hogy élvezze az amerikaiak vendégszeretetét.
Mi késztetett rá, hogy vállalkozz egy ilyen nagy utazásra?
Aki ismer, az teljes mértékben tudja igazolni azon feltevésemet, mely szerint rendkívül kalandvágyó ember vagyok,
imádok ismerkedni, új és változatos helyeket megismerni.
Talán kissé furcsának is tűnhet, de mintha egy különös belső késztetést éreznék, hogy mindig menjek, utazzak, világot
lássak...
A Work and Travel nevű egyetemista programon keresztül sikerült az utazást megvalósítani. Természetesen bizonyos
elvárásoknak is meg kellett felelni, gondolok itt a nyelvtudásra, milyen dolgokban vagy jártas, mihez értesz, és ezek
alapján már személyre szabott munkával várnak, amely az én
esetemben a vízimentő foglalkozása volt.
Voltak társaid eme kalandos vállalkozásodban, vagy
egyedül vágtál bele?
Szerencsére nem voltam egyedül, egy idevalósi barátom
volt az útitársam, de kettőnkön kívül még tizennégy személy
vállalkozott az utazásra Szerbiából.
Pontosan az államok mely részén voltatok, mely városban?
A keleti parton, a New Jersey államhoz tartozó Ocean
Cityben töltöttük időnk nagy részét, a munka is ide kötött, s
az utolsó hónapot töltöttük utazgatással, kikapcsolódással, ismerkedéssel, és természetesen a jól megérdemelt pihenéssel,
a kimerítő három hónapos munka után.
A vízimentő állás betöltése mellet még mivel foglalkoztál, mivel töltötted el a fennmaradó idődet?
Mint már említettem, szabadidőm csak az utolsó, negyedik hónapban adódott, igyekeztem minél több munkát elvállalni, másodállásban egy étteremben is kipróbáltam magam,
ahol mosogatóként kezdtem, s végül szakácsként fejeztem be
karrierem.
Az átélt fantasztikus élmények sokaságát figyelembe
véve, mesélj pár olyan helyről, amelyekre bizonyosan emlékezni fogsz még.
Először talán mindenképpen New York legendássá vált
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városrészét, Brooklynt említeném, mely kissé zord, már–már
veszélyesnek tetsző küllemével mindenképpen nagy hatással
volt rám. De folytathatom a sort a keleti part Las Vegasának
is nevezett Atlantic City szerencsejátéktól túlfűtött közegével,
a káprázatos Niagara-vízesés hömpölygő zuhatagával, vagy a
Philadelphiában található híres Rocky-szoborral. Nem utolsó
sorban még mindenképpen megemlíteném a közelmúltban katasztrófával súlytott, a jazz és a blues zene egyik bölcsöjének
is kikiálltott New Orleans fergeteges és sokrétű kavalkádját.
Ottani tartózkodásom talán legmegragadóbb helyszíne volt a
zene, a szórakozás, az élet vidámságát hirdető település. Voltunk a fővárosban, Washingtonban is, amely ugyan számomra
kissé csalódást okozott szürke és egyhangú életével, de természetesen ez az én személyes véleményem.
Pozitív és negatív élmények?
Egyértelmű negatív benyomás volt az ügynökség munkája, ők intézték az utazás részleteit, sok esetben nem úgy jártak
el, ahogyan ígérték, vagy esetleg kellet volna, de szerencsére
végül minden jól végződött.
Pozitív élményként több dolog is rögződött bennem, hacsak az emberek vendégszeretetét említem, rendkívül megbecsülik a szorgalmat, és ha kitartó vagy, mindenhol, az élet
bármely területén van előrelépési lehetõség, és rengeteg munkalehetőség, ellentétben a hazai viszonyokkal.
Milyen tanácsot adnál a kalandra vágyó fiataloknak,
akik szeretnének világot látni, hasonló káprázatos élményekkel gazdagodni, megismerni önmagukat és másokat?
Mindenekelőtt céltudatosnak kell lenni, pontos képed kell
hogy legyen még az elutazásod előtt, mit hogyan szeretnél
csinálni, ismerned kell saját képességeidet, fel kell készülni
a legrosszabbra is, hogy ne érhessen semmi váratlanul. Kell
hogy legyen egy bizonyos fajta kiváncsiság is benned. Vidáman, pozitívan kell mindenhez és mindenkihez hozzáállni, s
így sok mindent megismerhetsz, amely későbbi életed során
is rendkívül hasznos lehet.
CS.Á.
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Kultúra
A Szajkó énekegyüttes tíz éve
Kislány, jól gondold meg...

Falunk egy kiváló énekcsoporttal büszkélkedhet, amely
idén ünnepli fennállásának tízedik évfordulóját, amelyet
egy önnálló lemez kiadásával koronáztak meg. A falunap
alkalmából egy csodálatos koncert keretében mutatták be a
közönségnek.
A tíz év során elért eredményekéért, a kitartó munkáért és Kishegyes hírnevének öregbítéséért a nagyvilágban a
Helyi Közösség köszönőoklevelet adományozott a Szajkó
énekegyütesnek.

- Mindannyiunknak sok más elfoglaltsága és kötelezettsége van, de nagyon szeretjük a mi kis csapatunkat,
ami összefort a tíz év során, ezért mindig találunk időt a
szombat és vasárnap délelőtti közös énekórákra. Kezdetben
Orsira tanítóként tekintettünk, aki igen szigorú volt, ami a
pontosságot és a próbákon való fegyelmet illeti, de az idő
múltával életre szóló barátság alakult ki közöttünk. Nagyon
sok helyre eljutottunk az énekcsoportunknak köszönhetően,
minden fellépésünkhöz érdekes történetek kötődnek.

A Kislány, jól gondold meg... című lemez megjelenését
a kishegyesi Helyi Közösség és a Petőfi Sándor Művelődési
Egyesület támogatták.

- A falunapi lemezbemutató napjára telejesen berekedtem, féltem, hogy nem tudok maximálisan teljesíteni, de
szerencsére ez sem tudott meggátolni, részt vettem, és nagyon élveztem a koncertet – meséli Zsuzsi.

A Szajkó énekcsoport vezetője és oktatója Borsodi
Patyerek Orsolya, aki már 18 éve foglalkozik énekléssel,
és tíz éve énektanítással.
- 1995-ben kezdtem néptánccal foglalkozni, majd a következő évtől népdalokkal is a Gézengúz néptánc- és énekcsoportban. Az oktatóink Kisimre Árpád, Rind Anzelm és
Péter Maja voltak, majd Kisimre Szerda Anna csatlakozott 1996-ban. A csoportunk a Petőfi Sándor ME keretében
jött létre, aminek az akkori elnöke Dr. Szőke Anna volt.
- A későbbiekben megalakult a Krajcárka néptánccsoport, és közülük válogattam ki tíz zenekedvelő kislányt
2003-ban, az évek során ötre fogyatkozott a számuk, és
belőlük alakult a Szajkó énekegyüttes. Rendszeresen
résztvettünk a Szólj síp, szólj népzenei vetélkedőn, ahol
mindig az első helyet nyertünk el, majd
a Középiskolások Művészeti Vetélkedőjén, ahol szintén dobogós helyezéssekkel tértünk haza.
Az öt kislányból, mára már középiskolás nagylányok, egyetemisták lettek.

- Számomra nem a fellépések és a díjak voltak a legjelentősebbek, persze fontosak azok is, de én próbáltam más
odlaláról megközelíteni az éneklést. Archív felvételeket
hallgattam, próbáltam megfejteni az egyes tájegységek sajátosságait, egyre közelebb kerülni a népdalok világához.
– teszi hozzá Andrea.
Orsi nem akarta felfedni minden tervét a jövővel kapcsolatban, viszont annyit elárult, hogy több helyen is be
fogják mutatni a dalokat, részt fognak venni a Durindón, és
talán még a 15 éves évforduló előtt újabb lemezzel örvendeztetik meg közönségüket.
- A lemez megjelenése és a falunapi koncert egy újabb
mérföldkő és egyben elismerés is volt számunkra, megmutathattuk a közönségnek, hogy hová
fejlődött a csoportunk az utóbbi tíz év
során, és úgy érzem, hogy már nem
csak magunknak énekelgetünk szombat és vasárnap délelőttönként, hanem
a közösség részévé vált a munkánk –
modja Csilla.
A lányok egyetértettek abban, hogy
mindannyian szeretnék folytatni az
éneklést, újabb kihivások elé nézni,
hiszen az éneklés és a hagyományok
ápolása már az életük jelentős részévé
vált.
n.a.

Csőke Andrea, Kerekes Zsuzsanna és Povázsánszki Csilla a Szegedi
Tudományegyetem első és másodéves
hallgatói, Moldvai Anna a szabadkai
Tanítóképző kar elsőéves hallgatója,
Patyerek Réka pedig a Kosztolányi
Dezső Tehetséggondozó Gimnázium
tanulója.
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Kultúra
„… a sorok között magamra találhatok…”
Kőműves Noémivel beszélgettem a versmondásról.
Arról, hogyan is kezdődött, mióta rabja ennek a felelősségteljes feladatnak: tolmácsolni mások gondolatait, érzelmeit. Noémi elmesélte, mit jelent számára a szavalás,
kiállni a közönség elé, és elmondani azokat a sorokat,
amelyekben egy idő után már önmagát is megtalálta.
Mikor kezdtél el foglalkozni a szavalással? Magadtól vágtál bele vagy felfedeztek?
- Nem is emlékszem már pontosan miként csöppentem bele ebbe a világba. Szépen lassan körém fonódott.
Először egy iskolanapi műsoron mondtam verset. Azután nagymamám, születésnapom alkalmából, befizetett
a Szép Szó táborba, ami nagyon meghatározó volt számomra. Mondhatnám úgy is, hogy ott fedeztek fel. Barta
Júlia Életfa-díjas óvónő javaslatára kezdtem komolyabban foglalkozni a versmondással. Eleinte édesanyámmal
készültem fel a versenyekre, majd Hajvert Ákos, Radnóti-díjas versmondó vett szárnyai alá, és attól fogva vele
folytattam a felkészülést. Sokat segít nekem, és nagyon
sok mindent tanulhatok tőle. Szeretek vele dolgozni,
mert megtaláljuk a közös hangot, és mindig megnevettet.
Az elmúlt évek során bizonyára sok elismerést
kaptál. Milyen sikereket értél el?
- Talán induljunk visszafelé az időben. Legutóbb a
magyar versmondás egyik legrangosabb rendezvényén,
a József Attila vers, énekelt vers és prózamondó verseny országos döntőjén, vettem részt Tatabányán. Az ezt
megelőző héten pedig a Mária Rádió I. Kárpát-medencei versmondó versenyének budapesti döntőjén szerepeltem. Márciusban a Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ március 15-i ünnepi műsorában léphettem
színpadra, amit nem csak idehaza, de Szentesen is bemutattunk. Ezen kívül rendszeres résztvevője vagyok a
Középiskolások Művészeti Vetélkedőjének, ahol tavaly
sikerült két I. díjat is szereznem: versmondás kategóriában megosztott I. díjat és a diákzsűri I. díját. Ezen kívül
a Szerbiai Országos Szavalóversenyen tovább jutottam
a községi, körzeti és tartományi elődöntőkön, és részt
vettem a valjevói országos döntőn. Az elmúlt év végén
pedig felléptem a Dudás Kálmán Nemzeti Vers- és Prózamondó Találkozón, ahol Dudás Kálmán-díjban részesültem, és első helyet értem el az ifjúsági kategóriában.
Erre vagyok a legbüszkébb.
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Mit jelent kiállni és elmondani egy verset? Mi segít abban, hogy felkészülten nézz szembe a következő
kihívással?
- Fontos számomra a zsűri és a szakemberek elismerése, de egy falubeli vagy egy osztálytárs dicsérete is.
Sok munkát és felkészülést igényel, hogy minden egyes
alkalommal magabiztosan állhassak színpadra, és ezek
azok a visszajelzések, amelyek erőt adnak a folytatáshoz. A szavalóversenyeknek megvan a maga varázsa. Az
ember kiáll, és az a pár perc csak az övé, mindenki rá
figyel. Nekem azonban a versek nem csak a versenyeken
számítanak. A hétköznapokban is mindig ott vannak velem. Többet jelent már a szavalás puszta hobbinál. Mert
történjen bármi, mindig eszembe jut pár sor, ami éppen
illik arra a pillanatra. És fordítva: minden, ami eddig történt velem, valahol egy-két sorban, egy versben le van
írva.
csilla
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Riport
Naturalis
- Tessék, parancsoljon! - Udvarias megszólításban részesül az, aki a Naturalis üzletbe betérve életmódján szeretne változtatni. Lénárt Róbert és Karolina az a kedves
házaspár, akik ebben segítséget nyújtanak, tiszteletben
tartva mások véleményét, s felkínálva azokat a termékeket, melyek kevésbé tartalmaznak káros anyagokat.
Mi adta az ötletet, hogy egy biotermékeket kínáló
üzlet megnyitásával vállalkozásba kezdjetek?
Az üzletnyitás ötlete abból adódott, hogy a községünkben élő emberek csak úgy tudtak hozzájutni egy
ilyen bolt kínálta termékekhez, hogy utazniuk kellett,
vagy megbízni egy épp vidéken járó ismerőst. A másik
ok az volt, hogy úgy hittük, meg kell ismertetni az itt élő
embereket az egészségesebb életmód általi táplálkozási
lehetőségekkel, az egészségesebbé válás, valamint a betegségekből való könnyebb felgyógyulás reményében.
Meglepően tapasztaltuk, hogy erre nincs szükség, mert
igen tájékozottak az emberek, határozottan tudják, mit
szeretnének és ismerik a termékeket. Ebből adódóan kimondhatom, hogy szükség volt egy ilyen boltra a faluban.
Mivel tudtok az embereknek szolgálni? Milyen
termékek találhatók nálatok?
Természetesen igyekszünk minden igényt kielégítve
a lehető legszélesebb termékkínálattal rendelkezni. Az
eredeti elképzelés szerint a boltban kizárólag egészséges,
vagy, ha úgy tetszik, biotermékeket forgalmaznánk, viszont az igények miatt nem lehetett ilyesféle keretek közé
szorítani a kínálatot. Ezért elmondható, hogy nincs az az
ember, aki ne találna kedvére való terméket nálunk.
A termékeket honnan szerzitek be?

Elsősorban két nagykereskedéssel működünk együtt,
de mivel egyéb termékeket is forgalmazunk, több kisebb
forgalmazócéggel is dolgozunk. Valamint partnerünk
több magántermelő vállalkozás is. Például a méhészet,
gyógynövénytermesztés terén
Az elmúlt évekhez viszonyítva jelenleg milyen változások vannak a készítmények keresete iránt?
Egyértelmű, hogy növekszik az érdeklődés minden tekintetben, köszönhetően a médiának, valamint az internet
adta lehetőségeknek. Érdekes, hogy míg a hagyományos
orvoslásba vetett hit nem szűnik, a természetgyógyászat
módszerei is méltó helyet kapnak a köztudatban.
A ti családotokban mennyire kap szerepet az egészséges táplálkozás?
Elmondhatjuk, hogy az elmúlt időszak kiváló lehetőség volt a mi családunk számára is, hogy az egészséges táplálkozás kínálta lehetőségeket belecsempésszük a
mindennapjainkba.
nyk

Bobolás*
Ha a babona szót haljuk, sokunknak talán az úton átszaladó fekete macska jut eszébe. Bevallom hősiesen, a fekete
macska láttán nem egyszer léptem már hármat hátrafelé, és
meg is pecsételtem a szerencsémet nem éppen úrilány módjára három kisebb nyáltócsával. Na de ez én vagyok. Vannak,
akiknek a lottószámok jutnak eszükbe és a jövőbe látás művészete. Néhány reménytelen szerelmesnek talán a szerelmi
bájital. Ahányan vagyunk, annyiféle babonában hiszünk és
annyi féle babonától tartunk.
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Mindenesetre titokzatos ez a világ és érdekes, némely
babonának talán még alapja is van. Hogy olthatatlan kíváncsiságomat enyhítsem, kaptam magam, és felkerestem, egy,
a falu öregei közt számon tartott asszonyt, kinek kiléte most
maradjon homályban, akár a babonák és hiedelmek titokzatos világa.
Volt olyan történés vagy babona az életében, ami beigazolódott?
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Bizony, volt. Ha
nem is minden babonában, mert vannak olyanok is, aminek
se füle, se farka…De van,
amiben hiszek.
Kis faluban laktunk a szüleimmel, akkor még nem
Kishegyesen éltem. 15 éves lány voltam, és bizony abban az időben már dolgozni jártam. Minden reggel 4
órakor keltem. Messzire kellett menni. Volt , hogy 8-10
km is gyalogoltam. Vittem magammal a kapát és az ennivalót. Egyik munka nap után öten-hatan, lányok mentünk hazafelé. Kivoltunk ugyan fáradva de jó kedvünk volt,
sokat nevettünk, beszélgettünk. Hát mit ad isten, már messziről látjuk, hogy az egyik távoli fa alatt ül valaki. Mikor közelebb értünk, akkor néztük csak jobban meg, hogy egy cigány
asszony az, egy négyéves forma kislánnyal. Éhesek voltak.
Mindannyian a tarisznyánk mélyére nyúltunk és odaadtuk,
amink volt. Az asszony meg cserébe jósolt mindahányunknak. Forgatta a tenyerem jobbra-balra. A jóslata az volt, hogy
vidékre megyek férjhez, két gyermekem fog születni, és 80
évig fogok élni, és csakugyan mind valóra vált eddig. Korban is közelebb vagyok a 80-hoz, mint a 70-hez. Hála a jó
istennek.
Tud olyan hiedelmekről amik egy adott dátumhoz kötődnek?
Annak idején elég sok hiedelmet betartottak az emberek.
Sokat jómagam is. Abban az időben így neveltek bennünket.
Manapság már a fiatalok sok mindenről nem is tudnak.
Például november 29-én, András és Andor napján, ha egy
lány nagyon kíváncsi természetű, és szeretné tudni, ki lesz a
férje, vagy manapság az élettársa, a barátja, a fene se tudja,
hogy van ez ma már.. Mindegy is .. Ez év ezen napján, ha
felébred, nem szabad ennie és innia, böjtölnie kell egész nap.
Alvás előtt jól meg kell fésülködnie, a fésűt a párna alá kell
tenni. Reggelre megálmodja, hogy kit rendel a sors mellé.
Másik ilyen a Luca-cédula. Luca napján a lányok cédulákat
írtak férfinevekkel, 13-at, egyet üresen kellett hagyni arra az
esetre, ha mégsem szerepel a nevek közt a jövendőbeli neve
vagy vénlány maradna a szegény lelkem. Minden nap egyet
ki kellett húzni és a tűzbe dobni. Karácsony napjára maradt
az utolsó. Fiatal lány koromban én is csináltam, sőt még a
lányom is, és babonaság vagy nem, de mindkettőnk olyan
nevű férfihez ment hozzá, ami a cédulán állt.
Vannak olyan szokások amik ma már nem élnek?
Valamikor régen, ha a háznál kisbaba volt, és ha este
vendég érkezett a házhoz, akkor annak le kellett ülnie, mert
ha nem, akkor elviszi a gyermek álmát, úgy tartották a régi
öregek. Voltak még ilyen babonák a sötétedéssel kapcsolatban. Például naplemente után nem adtak ki semmit a házból
ingyen, csak pénzért, mert féltek attól, hogy megrontsák a
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házban lakókat. Ha jól emlékszem, akkor a
tojást különösképpen nem szerették kiadni,
még az én nagyanyám mesélte ezt nekem
valamikor.
Annak idején az apám a piacra járt
árulni. És bezzeg minden egyese alkalommal fordítva vette fel az alsóneműt, hogy
nehogy “meghipnotizálják” (ne bírják kicsalni tőle a pénzt), de nem csak az apám
csinálta ezt, minden kofa úgy járt piacolni.
Meséltek még anno, olyan történeteket is, hogy volt,
aki csak 10 tojás árát adta oda, de húszat vett el, és az
árus nem szólt semmit, mert el volt hipnotizálva. Most
hogy ezekből mi igaz, mi nem, lehet az azaz árus nem tudott
számolni, és még hipnotizálni sem kellett. Lehet, inkább volt
ez így.
Milyen történésekről tartották az emberek, hogy szerencsétlenséget hoznak?
Ha valaki a gombját rossz gomblyukba gombolta, akkor
úgy gondolták, hogy közel jár hozzá a szerencsétlenség. Vagy
létra alatt sem volt szerencsés dolog, és ma sem az, elsétálni.
Soha nem foltoztunk ruhát addig, amíg rajtunk volt, mert az
is balszerencsét hozott. Vagy ha eleredt az eső és mentünk
valahová a házban, sosem nyitottuk ki az esernyőt. Vagy például ha a bejárati ajtó nem befelé, hanem kifelé nyílik, az is
elviszi az ember szerencséjét. A lányok sosem ültek az asztal
sarkára, mert attól féltek, hogy nem mennek férjhez. Nem
szabad kesztyűt adni, kivéve, ha kapsz érte cserébe valamit.
Ha egy kép leesett a falról, az nagy balszerencsét jelent. Halált és betegséget hoz. Különösen, ha a keretben lévő üveg is
összetörik.
Tud esetleg babonához, hiedelemhez kapcsolódó történetet, ami Kishegyesen történt?
Az ötvenes évek elején jöttek Kishegyesre mutatványosok, bűvészek, az egyiknek vasárnap délután volt az előadása
a színházban. Tisztán emlékszem, mintha ma lett volna. Tele
volt a színház. A férjemmel mi is ott ültünk a második sorban.
Az előadásra jegyet váltott egy sűrű összenőtt szemöldökű
ember is, falubeli volt, a férjemmel dolgozott, én is ismertem.
Mikor betette a lábát az színházba, a bűvész odament hozzá
és visszafizette a jegye háromszorosát, csak hogy ne legyen
jelen az előadása alatt. Állítólag nem tudod úgy dolgozni. Az
összenőtt szemöldökű emberekről azt tartották a régi öregek,
hogy boszorkányok.
bb
*más néven babvetés, magyar népi jövendőmondás egyik
eszköze
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Köszönőlevelet kapott a helyi íjász
Szalma István, már gyerekkora óta foglalkozik íjászattal.
Megőrizvén kitartását hosszú éveken át, 2008-ban a szabadkai Artemis klubban már versenyszerűvé vált életében a céllövészet.
Idén falunapkor köszönőlevelet kapott e téren megszerzett
tapasztalataiért és a fiatalabbaknak továbbadott tudásáért.
Hegyesen 2011-ben alapítottak klubot, a Bácsér Szabad
Íjász Egyesületet. Érdekes számomra a találó Bácsér (Krivaja)
elnevezés, mivel a folyó kanyargó útvonala köti össze azon
falvakat, ahonnan a tagok is származnak.
Az edzésekre hétvégente rossz idő esetén az iskola tornatermében, míg jó idő esetén a Hegyalja utcában vagy a
Welkeren kerül sor.
Mit kell tudni a közösségről? A klubnak 50 regisztrált
versenyzője van. 2012-ben Újvidéken az országos bajnokságon rendezett csapatversenyen 1. helyezést értek el, több
egyéni országos bajnok is van. Részt vettek még Ausztriában
az Osztrák Bajnokságon is, ahol Fabó Dudás Réka és Butterer
Bence 1. helyezést értek el, Szalma István pedig 3. helyezett
lett.
Továbbá emelvén Kishegyes színvonalát, megalakult a
Dévics Imre szabadalkotó műhely, melynek vezetője szintén
István. 2012-ben szerveztek egy művészi találkozót, ahol 15
művész alkotott.

Volt még amatőr-gyerektábor 40 résztvevővel a Welker
-anyán és szintén itt került megrendezésre az augusztus 20-i
ünnepség is. Lehetőség volt az agyagozás rejtelmeit megismerni az András-napi alkotóházban is, ahol 154 résztvevővel
büszkélkedhettek. Bemutattak egy kerámiaégetési technikát.
Sáfrány Enikő

Tizennyolcadik alkalommal is
Vajdasági Magyar Óvodás
Színjátszó Találkozó
Az idén május 15-én kerül megrendezésre a Vajdasági Magyar Óvodás Színjátszó Találkozó. A találkozó megálmodója
és megvalósítója Dr. Szőke Anna, aki köszönőlevelet kapott
Kishegyes községtől a közösségben betöltött szerepéért és
munkásságáért. Dr. Szőke Annát és munkásságát falunkban,
sőt országhatárainkon kívül is elismerik. Tanulmányköteteivel, kutatásaival falunk hírnevét öregbíti. Számtalan kitüntetést kapott már. Nemrégiben a debreceni székhelyű Györffy
István Néprajzi Egyesület ítélte neki a Györffy István Emlékérmet a megjelent tanulmányköteteiért és a néprajzkutatás
területén kifejtett kiváló munkásságáért.
A Vajdasági Magyar Óvodás Színjátszó Találkozó elsősorban tényleg hírnevet hoz Kishegyesnek, hiszen 300 és 400
között van a fellépő kisgyerekek száma minden év májusában. Ezek kisgyerekek Kishegyesre jönnek fellépni, ez nem
csak annyi, hogy 300 kisgyerek jött el Kishegyesre, hanem
annyi család egész Vajdaságból.
Hol tudják a gyerekeket és a szüleiket elszállásolni, kik
vannak a segítségére a rendezésben?
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A családok nem laknak itt. Reggel érkeznek, föllépnek.
Utána gyönyörű játszóház van, amiben a kolléganők segítenek, Tumbász L. Kornélia az egyik főszervező, Kalmár Edit,
Talpai Zsana, Mohácsi Tóth Zsuzsi. A fiatalok nagyon sokat
segítenek, itt megemlíteném Janó Máriát és természetesen az
igazgatónőt, Kőműves Gizellát, aki társszervezőként van jelen.
Ha jól tudom tizennyolc évvel ezelőtt indult a kezdeményezés az ön részéről. Nem lehetett egyszerű egy ilyen szabású rendezvényt elindítani, 1995-ben a háború alatt. Mesélne
nekem a kezdetekről?
Nagyon nem volt egyszerű az indulás! Nagyon nem! Behívattak a belügybe is, nagyon sokat rángattak abban az időben. Érlelődött bennem az, hogy elvesznek a hagyományok.
Így is úgy érzem, az óvodai életben is az utolsó pillanatban
sikerült megmenteni a népi gyermekjátékainkat, mert az új
generációk már nem tanulták meg. pl. a szabadkai Óvóképző Pedagógiai Főiskolán a zenei nevelés szerb nyelven ment.
Muzika je muzika, ez volt a téma. Tehát nem volt magyar
nyelvű tanár. A fiatal óvónők kijöttek a főiskoláról és nem tudtak semmit. Bocsánat, de a zene terén. Nagyon úgy éreztem,
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hogy el fognak veszni a népi gyermekjátékaink, a meséink, a
népmeséink stb. Így indult a kezdeményezés. Tudtam, hogy
ezt meg kell védeni. Lehetőséget kell adni az óvónőknek is,
hogy megmutatkozzanak, a gyerekeknek is, hogy fellépjenek
és az anyanyelvünket is fejlesztjük, csiszoljuk. Így indultam
el akkor. Mindössze hat csoport jön el, a hatodik Kishegyes,
az én csoportom. Nem nagy visszhangja volt a sajtóban, azt
tudom, hogy kijött a televízió, de rajtam kívül senki sem mert
nyilatkozni, mindenki félt, hogy elveszíti az állását. És igen,
belevágtunk. A következő évben már többen és többen jöttek,
most meg már nem tudunk mindenkit fogadni, annyian vannak a jelentkezők. Ami szép, hogy nagyon készülnek erre az
óvónők. Bizony sok munkával jár, mert nagyon színvonalas
rendezvény.
Mennyi ideig tart a felkészülés?
Az erre való felkészülés egy hónapot vesz igénybe. Persze, ebbe az időbe nem számítódik bele a pályázatok megírása.
Hogyan zajlik a napi program?
Minden fellépő hozza a saját előadását. Őket nézik meg a
kishegyesi óvodások és az iskolások. Amikor leszerepelnek,
gazdag játszóház és alkotóház várja őket, plusz ebéd a tűzoltó
otthonban. És olyan boldogok ezek a kicsik. Leszerepelnek,
utána a tűzoltó otthonban megebédelnek. A helyi közösség
nagyon nagy támaszunk ebben. Játszanak, de a játszóházat

már nem én szervezem, ezt az említett
kolléganők
szervezik és a gyöngyfűzéstől kezdve a
sminkelésen és a kocsikázáson át a labdajátékokig minden
van. Sőt, hajóúsztatás is a parkban,
papírhajókkal. Tavaly néptáncoktatás
is volt, úgy ropták
a táncot a kicsik,
jó volt nézni. Volt
szabadtéri bábszínház is. Ezek mind a
színház körül zajlanak. A tűzoltók megmutatják nekik a tűzoltó tornyot, fel is
mehetnek. Nagyon komoly csapattal dolgozunk. Az óvónők
ideje nagyon be van osztva, de fiatalok is bekapcsolódnak a
szervezésbe. Nagyon várjuk már a találkozót.
bb

A Magyar Nemzeti Tanács tábort szervez
MOTTÓ:
„Ha nem elég jók a képeid, nem voltál elég közel“
( Robert Capa)

A tábor időpontja
2013. augusztus 1-7.
A tábor helyszíne:
Róka-tanya, Ludas. A tábor befogadó kapacitása 40 fő.

A pillanat mestere – Robert Capa a fotós címmel,
az egyik legnagyobb magyar fotós, Robert Capa születésének 100. évfordulója alkalmából.
A jelentkezők köre
I. –IV. osztályos középiskolások.
A jelentkezés határideje és módja
2013. április 15. és június 20. között várjuk a fotózást kedvelő középiskolás fiatalok jelentkezését.
A résztvevőknek az MNT honlapján (www.mnt.org.rs) található kitöltött jelentkezési űrlap mellett 3 különböző tematikájú fotót kell elküldenie Magyar Nemzeti Tanács Közigazgatási Hivatalába a kuti@mnt.org.rs vagy az office@
mnt.org.rs e-mail címekre, amely fotókat megjelentethet a
Magyar Szó, a Hét Nap, a VMKK és a Pannon Televízió.
Túljelentkezés esetén a fotók alapján a táborvezetők
döntekenk a résztvevőkről.
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Táborvezetők – foglalkozásvezetők:
Dormán László - Szoció és portré
Molnár Edvárd - Sajtófotó – a címlapfotó titkai
Révész Róbert - Színház, zene és táj
A tábor meghívott előadói:
Ótos András - A hadifotó és más kihívások
Palásti Andrea - Kortárs fotóművészet,
elfelé a művitől
Gergely József - Biológus feloldódva a tájban
Lackó Lénárd - Fotómanipuláció
A táborban való részvétel INGYENES.
Együttműködő partnereink: Magyar Szó, Hét Nap,
VMKK, Pannon Televízió és a Szabadkai Rádió.
Várjuk a jelentkezőket!
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Dudás Dani focisikere

Iskolánk sok kiváló sportolóval büszkélkedhet. Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek hasznosan töltsék el
szabadidejüket, csapatban gondolkodjanak, levegőn legyenek, egészséges életet éljenek. Nem véletlen, hogy tornatermünk, kézilabdapályánk állandóan foglalt.
2011-ben a generáció sportolója díjat egy olyan diákunk érdemelte ki, aki mindig bizonyított. Tudásával és
sportszerűségével is. Nem csak a csapatsportok és az atlétika kiváló művelője, de rendkívül érett és tudatos módon viszonyult a tudásszerzéshez is. Egyaránt tehetséges
a természettudományokban és a nyelvekben. Udvarias, illemtudó. Tanárai és tanulóink körében rendkívül népszerű
volt, aki nem csak önmagáért, hanem a tágabb közösségért
is tudott tenni, mert van hozzá adottsága, szellemi, lelki és
testi ereje.
Dudás Dániel 2011-ben fejezte iskolánkban a 8. osztályt VUK-díjasként. Ő volt a generáció sportolója. A
Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium Sport
tagozatára iratkozott, február 18-a óta pedig Győrben éli
a középiskolások életét. Sporttehetségére többen is felfigyeltek, de Halasi Szabolcs tornatanár volt az, aki folyamatosan „egyengette” Dani útját.
Elmondása szerint már anyukája hasában rugdosott folyamatosan, ovisként a FOCISULIba kezdett járni, Halasi
Szabolcs edző utasításait pontosan követte. Fejelni Kovács
Róbert tanította, majd a lovćenaci NJEGOŠ focicsapat igazolta le először 12 évesen, mert a kishegyesi Egységben
nem regisztrálták. 16 évesen már a topolyai AIK első csapatában játszott. Halasi Szabolcs látta, hogy többre képes,
elvitte próbajátékra Győrbe, Dani pedig bizonyított.
A Győri ETO FC jelen pillanatban a magyar bajnokság (NB I.) első helyén áll. Dani az ETO U17-es csapatába
került, de két hét után már az U18-asban debütált. Itt játszotta első bajnoki meccsét Pápa csapata ellen, és 8:0-ra
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nyertek is. Megszerették, segítik, bátorítják, Szabó Bence
szobatársára is mindenben számíthat. Dani -15 fokban is
fut, éjszaka felkapcsoltatják a barátaival az ETO stadion
fényeit, edzenek
A győriek biztosítják az iskoláztatását, szállását, étkezését. A Győri ETO FC Kft. 2006 júniusában egy alapítványt hozott az utánpótlás-nevelés segítése érdekében,
melynek fő céljai között szerepelt egy közoktatási intézmény létrehozása és fenntartása. A Fehér Miklós Labdarúgó Kollégium 2007 januárjában kezdte meg működését.
A kollégium működésének fő feladata, hogy stabil bázist
teremtsen a Győri ETO FC Kft. utánpótlás nevelése számára, lakhatási lehetőséget biztosít a Győrtől távol élő
családokból érkező tehetséges labdarúgók számára. Dani
a Fehér Miklós Gimnázium tanulója lett. Szigorú rend szerint folyik az oktatás, napi kétszer másfél órás fociedzés
beiktatásával.
Játékára már felfigyeltek a cseh és osztrák szakértők is,
amikor Csehországban egy tornán vettek részt, ahol jelen
voltak a bécsi Rapid, valamint a prágai Spartak és Slavia
játékosai.
únius 30-ig „próbaidőn” van Győrben, ha jól teljesít,
profi szerződést is ajánlhatnak neki. Olyan híres sportolók
karolták fel, mint pl. Vincze Ottó, magyar válogatott labdarúgó.
Dani előtt nincs lehetetlen. Van egy célja. Van egy
álma. A sportnak él, ezt szereti, profi labdarúgó szeretne
lenni. Kitartó mindenben, a fociban és a szerelemben is.
Tamara a Mindene, nem gond a több mint 300 km távolság, tudják, hogy vannak egymásnak…
Mit is kívánhatnánk? Csak ennyit: Dani, teljesüljön az
álmod!
mm
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Kishegyesi kutyablog
Egy kutya
gyötrelmei
falun
Írják: Rácz Krisztina és Rácz Wanda
Előző bejegyzéseimből lehet, hogy úgy tűnik, nem
kedvelem az egyes számú asszisztensemet. Igaz ugyan,
hogy nem a világ legkedvelhetőbb emberpéldányai közé
tertozik, de azért meg kell vallanom, hogy sok mindent köszönhetek neki. Sokszor segítségemre van, és elég jól végzi
a munkáját – hiszem ezért tartom már majdnem négy éve.
Legnagyobb hasznom utazásaim során van belőle. Imádok
utazni! Hadd dicsekedjek, nagyon sok helyen voltam már,
nagyon sok fajtársamat és emberpéldányt ismertem meg.
Lássuk csak... Kishegyesen születtem, de nagyon gyorsan
önnálósodtam, fölfogadtam az asszisztensemet és szülővárosába, Nagybecskerekre költöztem. Akkor még nem tudtam, hogy ez a Nagybecskerek nem is olyan nagy, és hogy
sokkal nagyobb és jobb helyekre jutok el majd. Becskereken
nem sok kutyatársam volt, hiszem ott az a tragikus szokás
uralkodik, hogy a kutyák az udvarokban laknak, ne adj’ isten láncra verve, és nem jutottak el az emancipációnak arra
fokára, hogy kiharcolják a napi sétákat, kutyatársaságot...
Szomorú! Innen Ljubljanába vitt az utam, ahol az ötös és
hatos számú asszisztenseimmel éltünk, és ott ismertem
meg első igaz barátnőmet, Čečát. Annak ellenére, hogy
hasonó a méretünk, Čeča elég engedékeny, jólnevelt kutya,
úgyhogy kellemes társaság volt. Ljubljanából kiruccantam
többször is, pl. Triesztbe, ahol az asszisztenseim nagyon
oda votak, hogy tenger – hat én nem igazán élveztem. Zágrábba is mentünk konferenciára. A konferencia, ha valaki nem tudná, azt jelenti, hogy az asszisztemsem elmegy
valami szálodába néhány napra, ahova engem nem vihet,
így addig engem valamelyik barátnője szórakoztat – egész
jó időtöltés. Újvidéken is jártam, az asszisztensem öccsénél, aki szuperul bánik velem, sétálni visz valami dombra, egyedül az a gond vele, hogy nem szeret velem aludni.
Ljubljanából Budapestre költöztünk, ahol imádtam lakni.
Lakott még a lakásban kát assizsztens akik a szolgálatomra voltak, és az asszisztensem nővére is ott lakik, akihez
gyakran mentem aludni amíg az asszisztensemnek kimenőt
adtam. Ott igazi haveri köröm is volt, minden este együtt
garázdálkodtunk a budai vár alat, néha 12-en is voltunk. Az
asszisztenseink dobálták nekünk a labdákat, szóval háváj
volt, vagy hogy mondják ezt. És Grazban is sokat jártam,
az ötös és a hatös számú asszisztens ott lakik most, van egy
szuper park a házuk közelében.
Most pedig, hát itt vagyok megint a szülőfalumban...
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Mit mondjak, elszoktam a falusi élettől. Vannak persze jó
dolgok: udvar, kert, macskák, akiket lehet zavarni, Néró
barátom, akinek az asszisztensem öccse a segédje (megjegyzem, nagyon egy mulya kutya, szót fogad a saját as�szisztensének!), de én azért többre is vágyom. Hamarosan
szerencsére költözünk Bécsbe. Ja, ott is jártam már, az as�szisztensem barátnőjét látogattuk meg, nagyon jó város, a
kutyák minndehova bemehetnek, étterembe, kávézóba –
ami mindenütt normális kellene, hogy legyen. Mint ahogy
az is, hogy utazgassak mindenféle járművel, busszal, repülővel, nemcsak autóval meg vonattal. De ha már a vonatoknál tartunk, az asszisztensem szertne hősködni egy kicsit.
Arról szertnék szólni, hogy milyen kihávásokkal jár
kityát utaztatni vonaton. A Szerb Vasutak alkalmazottai
még csak hagyján, azokat simán le lehet hurrogni, hogy
ne a kutya miatt kötözködjönek, amikor az tisztább mint
jónéhány utasuk, és egyébként is, aki számla nélkül árul
100 dinárért törökkávét, az jobb, ha hallgat.
A MÁV azonban, az egy komoly cég. Ők ismerik a szabályokat, tudják, hogy a kutya az „emberjegy” feléért utazhat vonaton, de éppen ezért veszélyesek. Kiderült például,
hogy a Budapest-Belgrád vasútvonalon a jegy már évek óta
valamiféle nemzetközi megegyezés szerint kedvezményes,
azaz mi tkp. a jegy valódi árának harmadáért utazunk. Igen
ám, de ez a kedvezmény a kutya jegyére nem vonatkozik,
tehát a kutya menetjegye az teljes jegyár fele, azaz az „emberjegy” másfélszerese. Mikor ez kiderült, én sem votam
rest, kifizettem ugyan a jegyet, de írtam is a MÁV-nak egy
panaszlevelet, hogy adják vissza a pénzemet (mondanom
sem kell, hogy nem tették, pedig a bankszámlaszámomat
is megadtam), de legalább változtassanak ezen az irracionális megállapodáson. S láss csodát, amikor néhány hónap múlva újra a kutyámmal indultam útnak, a jegyárusnő
csak az „emberjegy” árának a felét kérte. Kérdésemre,
hogy ez hogy lehetséges, az orrom alá tolta a megállapodás
vadónatúj kiegészítő-dokumentumát. Érdemes tehát okoskodni, jogokra hivatkozni, verni az asztalt, panaszlevelet
írni. Tíz esetből egyszer legalábbis mindenképp.
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Séta a bölcsőhelyem körül
– Az én kis falum
Kishegyes egy apró település a Vajdaságban. Nevét 1462ben említették először, amikor Mátyás király szeretett anyjának
ajándékozott néhány Szabadka környéki pusztát és falut, s közöttük volt Hegyesthwrol is. Faluként való említésével azonban
csak 1476-ban találkozunk. Kis településünket a XVI. századi
történések nagyon megviselték. Először a Dózsa-féle parasztfelkelés, majd Jovan Nenad cár pusztításai, s végül a mohácsi
csata 1526-ban teljesen elnéptelenítette a helységet.
1769-ben kezdték újjáépíteni a Krivaja (Bács-ér) nevű folyó mellett. Kezdetben csak százhetven lakosa volt. 1770-ben
megalapították az első iskolát, nem sokkal később pedig megépült a település imaháza és plébániája is. Az 1796-os Vályikönyvben már említésre méltó falunak számít.
A település történetében fontos szerepe van még az
1848/49-es szabadságharcnak. 1849. július 14-én vívta meg a
magyar hadsereg az utolsó győztes csatáját Jelačić hadai ellen
Guyon Richard tábornok vezetésével. E győztes csata helyszínén felállítottak egy emlékművet 1887-ben. Ezt azonban a történelem viharaiban Trianon után lerombolták. A bronz emléktáblák épségben megmaradtak, így 2000-ben újra felépíthették
a Nyugati temetőben. Emlékszem, általános iskolás koromban
minden március 15-én kimentünk az emlékműhöz, és elénekeltük a himnuszt.
A nyolcadik osztály befejezése után a zombori egészségügyi középiskolába iratkoztam. Amikor bemutatkoztunk a tanároknak, azt is elmondtuk, hogy honnan érkeztünk. Nagyon
kevesen hallottak Kishegyesről, csak Bácstopolya említésekor
tudták elhelyezni a térképen. A mi településünk Szerbia legkisebb községe. Mivel sokan nem ismerik, azt lehetne hinni,
hogy teljesen jelentéktelen. Ez azonban koránt sincs így. Sokszor a legnemesebb fém is csak úgy csillan fel, ha a felszínét
egy picit megkaparják. Hegyessel is ez a helyzet. Településünk
büszkélkedhet egy egészségházzal, könyvtárral, művelődési
intézménnyel, két óvodával, egy általános iskolával, a Szent
Anna-templommal, a Pecze-kastéllyal (pontosabban: most már
csak a romjaival), mint ahogyan már említettem, egy szabadságharcbéli emlékművel, a Kátai-tanyával...
Nemrég még én is a kishegyesi Ady Endre Kísérleti Általános Iskola padjaiban ültem. Minden nap valami újat hozott,
mind a diákok, mind a tanárok számára. Hihetetlen, milyen
gyorsan röppent tova a nyolc év. Szinte még látom magam azon
a szeptemberi délutánon, amikor édesanyám kezét szorongatva
a fehér virágos ruhámban beléptem az iskolakapun. Itt cseperedtünk fel, itt neveltek minket az életre, megtanították nekünk,
hogyan boldoguljunk a nagyvilágban. Az iskola volt a második
otthonunk, a tanító néni, később az osztályfőnök lett a második
édesanyánk.
Az utóbbi néhány évben nagyon sok újítást végeztek az iskolán. A tantermeket bemeszelték, kicserélték az ablakait és a
függönyeit, és új tanfelszerelés is érkezett. Az új felszerelés külsőleg, a gyerekzsivaj pedig belsőleg fiatalítja meg az iskolát.
A Pecze-kastély a XX. század elején, pontosabban 1923ban létesült. Építtetője a falu egyik földbirtokosa volt, Pecze
Ferenc. Kislányáról Baba-laknak nevezte el.
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Mi azonban még ma is Pecze-kastélynak hívjuk, noha már
aligha lehet kastélynak nevezni, hiszen a valamikori gyönyörű
épületből szinte semmi sem maradt. Úgymond elemésztette az
idő. Én is jártam kint a falu szélén, a kastélynál még kislánykoromban, apukámmal. Ő mesélte el nekem az épület történetét,
ugyanúgy, ahogyan az édesapjától hallotta. Amint belekezdett,
megjelent a szemem előtt egy óriási épület, körülötte hatalmas
park, szebbnél szebb fák, virágoskertek, gyümölcsös, a mezőn
szaladgáló lovak, melyek (a legenda szerint) a kislány kedvenc
állatai voltak. Majd kirajzolódott előttem a szenvedő édesapa
képe is, amint halott gyermekét siratja, akit egy súlyos betegség
ragadott el tőle igen korán. Hogy kifejezze iránta érzett határtalan szeretetét, egy kis kápolnát építtetett nyugvóhelyéül a Nyugati temetőben. A kastély ura ezután teljesen magába roskadt,
és néhány évvel később ő is meghalt. A gyereke mellé temették.
A történtek után az asszony vette át a birtok irányítását, de a
második világháborúban elüldözték onnan. Valószínűleg ekkor
kezdődött a kastély hanyatlása. A tündérmesébe illő egykori
épület ma már csaknem a földdel egyenlő. Sokan tervezték a
fölújítását, de a tetemes költsége mindenkit elriasztott. Tolvajok
ellopták a megmaradt berendezést, a központi fűtés és a padlófűtés csöveit, sőt még a gerendákat, a téglákat és a cserepeket
is. Egyszóval, ami csak mozdítható volt, azt mindent ellopták
a Baba-lakból. Kishegyesen a Pecze-kastély említésére a fiataloknak csak egy romos épület jut eszükbe; az idős emberek
emlékezetében azonban egy csodálatos kastélyként él tovább. A
falu egyik legnagyobb nevezetessége végleg az enyészeté lett.
Kishegyes másik legnagyobb különlegessége a Kátai-tanya.
Nyáron számos program nyújt lehetőséget a gyerekeknek, kirándulóknak, hogy kipihenhessék fáradalmaikat, és hogy tanuljanak is valami újat. Szerveztek itt már versmondó, kézműves- és informatikatábort is, ahol a fiatalság kedvére alkothatott,
játszhatott. A falu központjában levő Kátai Vendégházban egy
mesterséges tavat is létesítettek, melyen a gyerekek csónakázhatnak, horgászhatnak. A falubelieken kívül szívesen látják a
más vidékekről érkező diákokat is. Leggyakrabban a szomszédos falvak iskoláinak tanulói látogatják a tanyát, de előfordult
már, hogy külföldi vendégek is érkeztek. Kicsiknek, nagyoknak
egyaránt érdekes kirándulás, míg a kisebbekkel felnőttek foglalkoznak, addig a nagyobbak lovagolhatnak, esetleg sétálhatnak a
fák árnyékában. Az érdeklődőknek megtanítják a gyöngyfűzés
technikáját, illetve egyéb díszek készítési módját.
Röviden ez volna az én kis falum. Érdekességekben ugyan
nem bővelkedik, de számomra sok különlegesség rejlik benne.
Számos hírességet fölnevelt, köztük a legfiatalabbak Lajkó Félix és Rúzsa Magdi. Nem számít, hova s merre visz az élet, a szívem mindig Kishegyesre húz majd vissza. Itt cseperedtem fel,
itt jártam iskolába, itt talált rám az első szerelem, a gyermekkori
és kamaszkori élményeim, mind-mind idehúznak. Egyszóval itt
vannak a gyökereim. Miután befejezem a középiskolát, később
az egyetemet, vigyen bárhova is az utam, más városba vagy
akár más országba, Kishegyest, ahonnan indultam, nem fogom
és nem is szabad elfelejtenem.
HAJDÚ Emília
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Humor

Kishegyesiek Feketicsen
Megújult lapunkban új rovat indult,
a „Kishegyesiek a nagyvilágban”. Ám
megosztja a közvéleményt, mivel diszkriminatív. Hisz számtalan polgártársunk csak ide, a szomszédba
került, és az ő életútjuk minimum olyan érdekes, mint azé, aki
Ausztráliában kötött ki. Új sorozatunkban egy Feketicsre szakadt egykori falubélinkkel készítettünk interjút.
Géza, akit Bélának hívnak, de szigorúan névtelenségbe
kívánt burkolódzni a feketicsiek bosszújától tartva, 1970-ben
(valójában 81-ben) került Feketicsre. Rögtön bácsfeketehegyi
targyival kínál, amit utálok, különben is, kocsival vagyok, de
tiszteletből elfogadom.
Hogy történt az eset, Géza (Béla) bátyánk?
Hogy-e? Mentem a farkam után, akkora barom voltam. De ezt ne írd bele. Hanem hogy megismerkedtem a buszon Juliskával (Katival). Életem nagy tévedése volt, ekkorákat csak a tippmixen szoktam tévedni. De ezt se írd be. Hanem
hogy nagy szerelem volt, kiváló párom ő, és hogy a feketicsi
családja is befogadott, áldott jó apósom, anyósom van, és áttértem a refkóra is.
Mire?!
Hát erre a keményfejű kálvinista biszbaszra az én igaz
katolikus hitemről, de ne így írjad, hanem hogy ökumené szellemben neveljük a gyerekeket. Persze lópikulát, a református
izébe fizetünk, mint a katonatiszt, én dupláját, mint idegen, de
ezt se írd meg.
Egymás elfogadása, a beilleszkedés könnyen ment?
Ment a lóf… Juliskát még nem is ismertem, már vagy
hatszor megvertek a feketicsiek, ha átmerészkedtünk a fürdőbe. Később, hogy csaptam neki a szelet, napi szinten jött a pofon. Na, azért tőlünk is kaptak rendesen a bumburnyákok, csak
akkor ez nem számított magyarverésnek. A lovtyenácikkal is
ütöttük egymást, de az olyan demokratikus volt, oda-vissza.
Emezeknél sose tudni, mikor szúrnak hátba. De ezt ne írd meg,
hanem hogy tiszteljük egymást. Hazudjál valamit az olvasónak, vallási meg etnikai tolerancia, stb., hát te vagy az újságíró,
ti tudtok jól hazudni. No, tölthetek még egyet? Ez ám üt, ahogy
mi is egymást.
Hát, még egyet, nem rossz … a hatása. Nyelvi nehézségei nem voltak?
Hát, öcsém, kezdetben én egy kukkot se értettem. Juliskával nem volt nyelvi nehézség, ha érted, mire gondolok, de
a többi… Ezek mekegnek, nyekeregnek, lefetyelnek, feleselnek, berregnek, e-e-e. Tudod, ezek nem is magyarok, hanem
kunok. És még arra büszkék! A kunok ilyen lópofájú bajszos
emberek Mongólia hátsó feléből, setétek. Sötétek, magyarul.
De írjad, hogy minden okés. A facebook-on úgyse hallani,
hogy mekegnek.
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De azért csak vannak kellemes tapasztalatok?
Persze, ha nekem is sikerült valamelyiket leütni a lapáttal, vagy átverni egy százassal, arra szívesen visszaemlékszem. Tudod, ezek azért ütnek, mert te nem vagy refkó. Vagy
csak úgy. Közben, annak idején, mindannyiunk zsebében ott
volt a párttagkönyv, és együtt loptunk a közösből, érted, a szövetkezetben, ott dolgoztam.
A munkahelyen nem érte diszkrimináció?
Nem-e? Ganéjhordásra mindig engem jelöltek ki.
És náluk nem érvényes, hogy ott a montenegrói az, aki igazgatónak született. Ott csak Károly keresztnevű lehet vezető,
mindegy, milyen poszton, ha érted, mire gondolok. De aztán
én is Károlyra magyarosítottam a Bélát, azóta már megcsíptem
pár funkci-helyet. Mondhatom, bácsfeketévé váltam. Na, erre
igyunk még egyet, ecsém! Ez ám meggyből van, saját!
Tényleg, mi a véleménye a híres meggyükről?
Na, az tényleg jó. De nem kompótba, hanem páleszbe.
Amiatt már el se hagynám a falut, igazi lokálpatriótává váltam. Meg kell mondjam, a főzdében eggyé válunk, nó problém.
Meg már más a világ. De ezek a mai fiatalok… Az én fiaim
igazi feketicsiekké váltak, de ezek még hegyesit nem vertek
meg. Hát hová vezet így a világ? Átjárnak csajozni, meg mit
tudom én, ülnek a gép előtt, oszt csettelnek, vagy mit. Megmondtam nekik, ha megtudom, hogy hegyesivel dugnak, izé,
udvarolnak oda, letöröm a derekukat. Azért a hagyományokat
tisztelni kell!
Mit üzen szülőfaluja lakóinak?
Azt, hogy dont vöri, bi feketicsi! Hehe. Egy páleszre
még mindig jók nálam a hegyesiek, ezek a katolikus viharsarki
málészájú parasztok. És mostanában a borunk is javul. Adunk
nekik is, persze pénzért, de igyák meg otthon, abban a sáros,
poros, disznószaros falujukba a Dombos Fesztyükbe. Mi maradunk a meggynapokon meg a motrokrosszon! De ezt majd
fogalmazd át, hogy csókoltatok mindenkit, akár az üveg száját!
Erre igyunk! Nesze, egeszsegenkre! Rendes gyerek vagy te,
bár hegyesi…
A többire nem emlékszem, másnap többen mondták, hogy
Lipár felől földúton érkeztem vissza kis falunkba cikkcakkban, véresen és sárosan. Egy a lényeg, Károly feltalálta magát
Feketicsen, sikeres gazdálkodó, a közösség érdemes tagja, ami
bizonyítja, hogy aki a kishegyesi általános iskolában végez, a
Kalahari sivatagtól Bácsfeketehegyig bárhol boldogul!
Micimackó György
(A következő számunkban demokratikusan egy Kishegyesre költözött feketicsivel készítünk interjút, majd Lovtyenácra
látogatunk. De várjunk olvasóink ötleteit is, kikről szeretnének
olvasni! Előnyben Drea, Bajsa, Buránysor és vidéke.)
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A NŐI FÓRUM HÍREI
A Nők Kishegyesi Fórumának két tagja – Fábián Natália
és Živkov Ilona április 4-én és
5-én részt vett a Tartományi
Ombudsman által szervezett
képzésen Andrevljen. A képzés
következő részére május 17-én
és 18-án kerül majd sor.

találkozóján a mintegy
200 vendégóvónő is
megkóstolta a Dombosi
lángost. Reméljük ízlett nekik és jó hírét
vitték Kishegyesről a
tagjaink által készített
lángosnak.

Április 13-án mintegy 15
kézművességet kedvelő gyerek
jelent meg a Női Fórum által
szervezett Alkotóházon. A gyerekek a quillingtechnika, az üvegfestés alapjaival ismerkedhettek, különböző állatfigurákat készítettek
papírgurigából, illetve színes gombok felhasználásával régi, megkopott virágcserepeket újítottak fel. A
gyerekekkel Csabai Erika, Papp Rózsa, Dudás Magdolna és Csilla, Pozsár Anita, Tumbász Erika, Fábián
Natália és Živkov Ilona foglalkoztak.

Mint már beszámoltunk, májusban indul és
jövő év áprilisáig tart a
kecskeméti Falugondnokok Duna–Tisza Közi Egyesületének, a horgosi
Észak-Bácskai Homokháti Kistérség Település-fejlesztési Egyesület illetve a Nők Kishegyesi Fórumának közös, határon átnyúló IPA pályázata. A projekt
célja hogy Vajdaság-szerte népszerűsítsük a Kishegyes
községben már működő falugondnoki szolgálatot. A
pályázat összértéke 65.756 euró. A projektet levezető
csapat tagjait - Lackovics Annamáriát, Csernik Terézt
A Női Fórum néhány tagja április 20-án részt vett és Zsidai Erzsébetet fogadta dr. Celluska Frindik Era topolyai Nefelejcs Kézimunka Egyesület által szer- zsébet, Kishegyes község polgármester asszonya, aki
vezett Alkotótáborban, ahol újabb technikákkal bőví- az önkormányzat nevében kijelentette, hogy az öntették eddigi ismereteiket, 21-én pedig Az Egyesület kormányzat biztosítani fogja a projekthez szükséges
önrészt, illetve lehetőségeihez mérten minden egyéb
Vásártéri Otthonában szervezett teadélutánon.
segítséget megad a sikeres lebonyolítás érdekében.
Amire büszkék vagyunk: A Kárpát-medencei HaZsidai Erzsébet
gyományőrző óvodák Kishegyesen megszervezett
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