SZÓ-BESZÉD, A KISHEGYESIEK LAPJA

Kinek kell megfelelni?
Amikor úgy döntöttünk, hogy új alapokra helyezzük a Szó-Beszéd szerkesztését, tudtuk, hogy nehéz
feladat áll előttünk, s hogy a legnehezebb dolgunk a lap
politikai korrektségének és függetlenségének a visszanyerése lesz. Úgy döntöttünk, hogy az első pár számban
nem fogunk politikával foglalkozni, van sok más dolog,
amiről lehet és kell beszélni, a politikusok pedig úgyis
megcsinálják maguk körül a hírverést, ha kell, ha nem.
Hisz korábbi tapasztalataink arra mutatnak, hogy a politikusok, funkcionáriusok számára a sajtó a propaganda
eszköze, és a kényes kérdéseket messzire elkerülik. Az
újság számukra az önfényezés terepe, a felelősségvállalásé pedig korántsem.
Vesztünkre nem tartottuk be a fogadalmunkat,
és a múlt havi számunkban közzétettünk két interjút a
mostani és az előző polgármesterrel. Egy technikai jellegű hiba miatt aztán elindulhatott a pletykaáradat arról, ki mit cenzúráz a lapban, miközben jobb helyeken
az effajta interjúkat a főszerkesztő kihajítja a lapból,
mert semmitmondóak – abban
nincs semmi újdonság, hogy
politikusok új munkahelyekről,
projektekről, együttműködésről
beszélnek vég nélkül, aztán ha
semmi sem jön össze, a vállukat vonogatják, a
külső körülményeket okolják, magukat még véletlenül
sem. De ezeket az interjúkat havonta leközölhetnénk
változtatás nélkül, ám nem hisszük, hogy a polgárokat
érdekelnék. A sajtónyilvánosság a kritika terepe, de ezt
például a VMSZ nem bírta akkor sem, amikor hatalmon
volt – jellemző, hogy fényes bukásukért a községben
senki sem vállalta a felelősséget. Hogy pont velünk nem
elégedettek – a betűtípussal, a betűmérettel -, akár büszkeséggel is tölthetne el bennünket, hisz ők voltak azok
is, akik a Szó-Beszédet kezükbe véve azt puszta szócsővé silányították.
A helyzetet, amiben a szerkesztőségünk találta
magát, kissé ellentmondásos. Mindkét politikai pólus,
úgy a hatalom, mint az ellenzék ferde szemmel néz
ránk, mert azt gondolják, hogy a másik mellett állunk.
Pedig csak próbálnánk tárgyilagosak lenni, elfogulatlanul esélyt adni mindkét félnek, hogy elmondhassa véleményét.
Minden bizonnyal elég gyanús lehet az ő szemszögükből, hogy nem vagyunk valaki ellen, hanem azok
mellett, akik tehetségükkel, jóakaratukkal, önzetlenségükkel igyekeznek tenni valamit a falunkért. Manapság
már az is elég, hogy a tartományi képviselőnk egy vi-
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rágcserepet kihelyezzen a községháza ablakába, és máris a Facebook–ra feltöltött képen pózol csodatette mellett elismerésre várva, csak elfelejti, hogy ennél többet
ígért, utakat, új kút fúrását, több millió dinárt, pár száz
munkahelyet, csak a kertészkedés mellett erre még nem
jutott ideje. Ugyancsak a Facebook-on az egyik községi
funkcionárius pedig a mások által már rég összegyűjtött
képeslapok gyűjtögetésével múlatja idejét, most fedezve fel (főleg magának), hogy Kishegyesnek van múltja,
öröksége.
Az első számtól kezdve halljuk a politikusok kritikáit, nincsenek megelégedve gyakorlatilag semmivel,
vagyis főleg azzal, hogy miért pont vele, velük nem foglalkozunk. Természetesen nem vagyunk hibátlanok, nem
felelhetünk meg mindenki ízlésének, sőt megengedjük,
hogy mindent rosszul csinálunk, az újság fabatkát sem
ér, de erről nem tudnánk elfogulatlanul állást foglalni.
A z azonban tény, hogy azt az időszakot leszámítva, amikor kézi vezérlés alá került a lap,
a Szó-Beszéd sajátos világrekordot állított fel az eladott példányok számát
tekintve (minthogy nem ingyen szórjuk szét), vagyis ha a magyar ajkú lakosság, a háztartások számát vesszük,
újabban és újra elégedettek lehetünk. És talán mi más
mondhatna többet inkább a politikai pártokról, hogy
több fiatal, sőt tinédzserrel bővült a szerkesztőség, mint
ahányan pártjaik körül lebzselnek abban a reményben,
hogy csak kapnak majd állást.
Mindez persze nem azt jelenti, hogy elzárkózunk a község, a falu politikai szereplőitől. De vegyék
már észre, hogy nem az ő csicskásaik, szolgáik, szócsövük vagyunk, és ha kérdezünk – válaszoljanak. Ne a
közösségi oldalakon és az utcán terjesszék rosszhiszemű pletykáikat. Foglalkozzanak egymás ellenőrzésével,
kritizálásával – mármint a hatalom és ellenzéke –, ne a
sajtóval, és vegyék tudomásul: lehet, hogy ez egy kis,
tönkremenő falu, amit a fiatalok ha csak tehetik elhagynak (ellentétben politikusaink mézes-mázos propagandájával az új ipari parkról, új munkahelyek százairól –
de régi mese ez is!), de a média a negyedik hatalmi ág
(lehet).
Azt már tudjuk, hogy kinek nem felelünk meg,
de talán, az övéké mellett, még mások véleménye is számít...
Novák Attila, főszerkesztő
Szerbhorváth György, szerkesztő
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Időbe fog telni mire kiépül

Az Eszék – Temesvár útvonal kiépítésének lehetőségei—Hét község képviselőinek
megbeszélése Kishegyesen
Az autóút megépítésének tervébe
is, de ugyanígy a vajdasági területrendezési és köztársasági területrendezési
tervbe is bekerült az Eszék – Temesvár
regionális út kiépítésének terve, amely
Apatint, Zombort, Topolyát, Kúlát, Kishegyest, Adát és Nagykikindát érintve
jut el a román határig. Az útvonal kiépítését szorgalmazó községek képviselői
tartottak megbeszélést a hét elején Kishegyesen dr. Celluska Frindik Erzsébet
polgármester vezetésével, amelyen az
említett községek képviselőin kívül jelen volt Branislav Bugarski, tartományi
regionális együttműködési titkár, Srđan
Vezmar, a Bácska Fejlesztési Alap igazgatója és Vladimir Zelenović, a Vajdasági Területrendezési Intézet igazgatója,
azzal a céllal, hogy elmozdítsák a holtpontról az út megépítésének kérdését.
A községek, mint Baranyi Szilárd
kishegyesi osztályvezető elmondta, 2002-ben kezdeményezték az út kiépítését, mivel egyöntetű megállapítás született, hogy hiányzik egy regionális út Észak-Bánát és Közép-Bácska községei között. A kezdeményezésre, Vladimir
Zelenović szavai szerint, az elképzelés bekerült az autóút
építési terveibe, valamint a szerbiai és a vajdasági útépítési tervekbe. Rámutatott azonban arra is, hogy az ország
szempontjából elsőbbséget élvező útvonalak kerülnek előtérbe, ezek pedig a bánáti főútvonal kiépítése Versectől
Nagykikindán át a hármashatárig, a Šabac – Ruma – Újvidék út kiépítése és csatlakoztatása az autóútra, valamint
a Pancsova – Versec román határút kiépítése. A tervezés
ezek esetében már előrehaladott állapotban van. Az Eszék
– Temesvár útvonal esetében is lépésről lépésre kell haladni. Ahogyan Branislav Bugarski mondta, először el kell

A leendő út terve a térképen
készíteni a beruházás gazdaságosságáról szóló tanulmányt,
a fő rendezési tervet és a költségek felbecsülését, s utána
a részletes és a kivitelezési terveket. Csak ezek után lehet
hozzálátni a lehetséges pénzforrások felkutatásához. Ez
esetben jól jöhet, hogy az elképzelést hathatósan támogatja
Eszék, Baranya megye és Temes megye is, mert ez lenne a
két uniós város közötti legrövidebb útvonal. Ezáltal lehetőség nyílik uniós pályázatokra is.
A megbeszélés résztvevői megállapodtak abban, hogy
a hét község képviselői egy operatív testületet alakítanak ki
a Bácska Fejlesztési Alap koordinálásával, amely pontosan
vázolja a teendőket. Mindez azt jelenti, hogy ha ki is épül
az útvonal, az időbe fog telni.
P.I
@kep1=A megbeszélés résztvevői

A Helyi közösségünk hírei
Június 12. - Járófelület a „Leonka”
festékes boltnál - A Fő utca valamint a
Vasút utca találkozásánál lévő zöld területre járófelület kerül elhelyezésre.
Június 11. - A piac területén pót-

lásra és kijavításra kerülnek a kimozdult téglaelemek.
Június 10. - Elkészült a Sport utca
járdafelületének kiépítése, egészen az
Alvég utcáig új járda került elkészí-
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tésre. Köszönet jár Kishegyes község
telekrendezési és útügyi közvállalatának, akik téglával és erőgéppel támogatták a munkálatokat.
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Június 8. – A Bartók Béla utca
vízhálózatának teljes cseréje befejeződött. 38 háztartás kapott új bekötést.
Június 7. - Támogatásban részesítettük a Nyugdíjas Egyesület
kishegyesi helyi szervezetét, hamarosan megkezdődnek a munkálatok a
nyugdíjasotthon épülete mögötti vízelvezető elkészítésére vonatkozóan.
Június 6.- A Petőfi Sándor utca
lakosainak kérésére eltávolítottuk
a villanyvezetékeket zavaró faágakat, megszüntetve ezzel a visszatérő
problémákat, amelyek több esetben is
áramkimaradáshoz vezettek.
Június 2. - Főút beláthatósága - A
Korona utca lakóinak kérésére beláthatóvá tettük a Szeghegy felé haladó
útszakaszt, amely takarásban volt a

Korona utcából kijövet.
Június 1. - 17 kishegyesi tette le az állampolgársági esküt
Békésszentandráson. Az új magyar
állampolgárok ezután a helyiekkel
együtt emlékeztek a trianoni országcsonkításra.
Május 31. - Az útfelület átvágásával, vízlevezető acélrács elhelyezésével oldódnak meg a vízelvezetési
problémák a II. Rákóczi Ferenc utca
kritikus szakaszán.
Május 21. - A Helyi közösséghez
beérkezett kérelemnek eleget téve a
Sport utcában elkezdődött a járdafelület kiépítése. Az utcában a gázvezeték
elhelyezésekor a járda tönkrement, ezt
a problémát fogja megoldani a téglaelemekből elkészülő új járda.

Testvértelepülésünkkel, Békésszentandrással közösen Európa Polgárokért EU-s pályázatot nyert a
Kishegyesi Helyi közösség.
Augusztus 9 – 11 között a
Vitaminnapok
elnevezésű
rendezvény
kerül
megszervezésre
Békésszentandráson.A partnerségnek
köszönhetően a program keretein belül
kishegyesi kézművesek és kishegyesi
termelők kiállíthatják termékeiket.A
jelentkezők részére a program keretében biztosítjuk az ingyenes utazást,
szállást és ellátást a program egész
ideje alatt.
Jelentkezés és bővebb információ
a rendezvényről Kishegyesi Helyi közösségben
Tel.: 730-020

Kisérletezés a raku-technikával
Kétnapos meghívásos tábort szervezett tíz keramikus számára a kishegyesi Dévity Imre Szabad Alkotóműhely. A szerbiai és vajdasági alkotókon kívül magyarországi vendégek is
voltak a táborban.
- Ezt a meghívásos alkotóműhelyt az utóbbi években rendszeresen megtartjuk, s azokat szoktuk hívni többnyire, akik a
nyári művésztelep munkájában is részt vesznek. Eredetileg
ezt is a Welker-tanyán szerettük volna lebonyolítani, de az
időjárás sajnos közbeszólt ezért az iskolában kértünk helyet a
munkához. Valójában a raku-technikával kisérletezünk. A művészek egyszer égetett munkákat hoztak, ezeket festjük és égetjük. E technika esetében ugyanis a ráégetett máz
lehűtési módja a lényeges. Más színárnyalatot kap a máz, ha
fűrészporban és más árnyalatot, ha homokban hűtjük le, amikor
kivesszük a kemencéből. Az első égetést rendszerint villamos
kályhával végezzük, ezt viszont most gázüzemű kályhával végeztük—hallottuk Szalma Istvántól, a Dévity Imre Szabad Alkotóműhely vezetőjétől.
A résztvevők egy rögtönzött kiállítást is készítettek az égetett
munkákból, amelynek címét Pilinszkytől kölcsönözték : “Alvó
szegek a jéghideg homokban”. Az alkotóműhelyben Mille Ibolya egy nagyobb munkát készít Csernus László emlékére, amit
vagy egy állandó tárlaton, vagy az alkotóműhely leendő székházában helyeznek el.
P.I.
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Jól felszerelt óvodák
Külön programok a tehetségeseknek

A kishegyesi központi óvoda épülete
A múlt hónap végéig tartott az iratkozás az óvodába Kishegyesen. Kőműves Gizella igazgatónőtől megtudtuk, mintegy negyven gyerekre számítottak a községi székhelyen, a
községben pedig összesen 110-re. Az óvodákban az idén 348
gyerek volt és körülbelül ugyanerre a létszámra számítanak
az őszi kezdéskor is. Jelenleg tizenegy magyar és hét szerb
tagozat működik.
- Jó lenne, ha a szülők minél korábban beíratnák gyereküket az óvodába, mert a gyerek csak így szokja meg a társas
létet, előbb szocializálódik, iskolás korára már lesznek barátai. Óvodáink egyébként jól felszereltek. Van sok fejlesztő játékunk, de zenei szempontból és testnevelés terén is ki tudjuk
elégíteni igényeiket. Az ősszel a Bethlen Alaptól egy komoly
zenevonalat kaptunk, szintetizátort, dobokat, szilofonokat, gitárokat. Eddig is volt zenei kuckónk, de ezzel most nagyon
feljavult a felszereltség. Külön programokat is szervezünk
azoknak a gyerekeknek, akik érdeklődést tanúsítanak egy-egy
terület iránt. Tanítunk bábjátékot, zenét, éneket és táncot is.
Ezek a félórák, amelyeket a két váltás között tartunk, igen tömegesek, nagyon sok gyerek bekapcsolódott a munkába. A

szülők is szemmel láthatóan elégedettek, ezért számukra az év végén egy verses zenés műsort szervezünk kiállítással egybekötve —hallottuk Kőműves
Gizellától.
Május folyamán két rangos rendezvény társszervezője volt a kishegyesi Pán Péter Iskoláskor Előtti
Intézmény. Előbb a néphagyományokat ápoló óvónők nemzetközi találkozóját tartották Kishegyesen,
majd két hétre rá a hagyományoknak megfelelően az
óvodás színjátszók vajdasági találkozóját.
- Mintegy kétszáz óvónő vitte remélhetőleg jó
hírét az itt látottaknak és tapasztaltaknak. Elismerően szóltak például felszereltségünkről, szobáink esztétikus kialakításáról, arról, hogy tágasak és kellően
világosak. Sok levelet kaptunk visszajelzésként és
mindenki azt szeretné, természetesen mi is, hogy a
kapcsolatokat tovább ápoljuk és fenntartsuk. De nem csak mi
fogadunk vendégeket. Már az iskolaév elején vázolni szoktuk,
hogy ki milyen rendezvényben tervez szerepet vállalni, vagy
hová szeretne ellátogatni. A szikicsi gyerekekkel az újvidéki
gyermekfesztiválon voltunk,
a bácsfeketehegyiekkel pedig
Pancsován az etnofesztiválon,
de ugyanígy a helyi rendezvények műsoraiban is rendszeresen fellépünk—mondta az
igazgatónő.
Az idén még egy megmozdulást szerveztek az óvodában, június 5-én sportnapot
tartottak. Kerékpárosan vonultak szüleikkel az óvodából a futballpályára, ahol azután versenyeztek és ügyességi
Kőműves Gizella
játékokban vettek részt.
P.I.

Első délvidéki családkongresszus

Tenni kell a népesedéspolitika érdekében—Megbeszélések, találkozók a kishegyesi
Kátai-tanyán a népességmegtartásról és más családi kérdésekről
A tervek szerint augusztus 2-tól 4-ig tartja meg a
kishegyesi Kátai-tanyán a Vajdasági Nagycsaládosok
Egyesülete az első délvidéki családkongresszust. A rendezvényt a tervek szerint Ader János magyar köztársasági
elnök nyitja meg, de a jelenlevőket üdvözölni fogja Bőjte
Csaba szerzetes, dr. Hódi Sándor pszichológus, Korhecz
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Tamás, az MNT elnöke, Soltész Miklós államtitkár és a
helyi képviselők is.
Krizsán Vilmostól, a Vajdasági Nagycsaládosok
Egyesületek Szövetségének elnökétől megtudtuk, hogy
Soltész Anikó az önkéntességről fog előadást tartani,
Seffer Erzsébet pedig arról, hogy miért vágyik az ember
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a jóra. Az elnök elmondta, hogy a rendezvényre eddig majd ötszázan igazolták vissza részvételüket, de számításaik
szerint legalább hétszázan lesznek.
- A kongresszuson szeretnénk átadni a családbarát önkormányzat elnevezésű elismerést annak a községnek, amely
a legtöbbet tette a családokért. Szeretnénk egy díjat létrehozni a “példás családokért” elnevezéssel is. A műsorokban
fellépnek a kishegyesi és az adai művelődési egyesületek tagjai, a nap folyamán pedig a családok választhatnak a
programok közül: ellátogatunk Szabadkára, majd topolyai tóra, de maradhatnak a résztvevők Kishegyesen is és süthetnek kürtöskalácsot a Kátai-pékmúzeumban. Pénteken és szombaton este is egy-egy zenekar teremt hangulatot a
résztvevők számára—hallottuk Krizsán Vilmostól, a VANCSESZ elnökétől a napokban megtartott sajtótájékoztatóján.
Mint az elnök elmondta, arra fognak törekedni, hogy a családok számára minél elfogadhatóbb áron legyen a
részvétel. Ennek érdekében pályáztak a Bethlen Gábor Alaphoz, valamint a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségéhez, ahonnan minden támogatást megkaptak. Mint az elnöktől megtudtuk, a tartományi és önkormányzati
támogatások egyelőre elmaradtak, ez remélhetőleg nem azt jelenti, hogy nem is lesznek.
A találkozó augusztus 4-én, vasárnap egy zárónyilatkozat elfogadásával, valamint szentmisével és istentisztelettel
végződik. A zárónyilatkozatban a résztvevők szeretnék kiemelni a családok társadalommegtartó erejét és azt, hogy
mit várnak a társadalomtól.
P.I.

Falugondnokok könnyít ik
a rászorulók mindennapjait
Kishegyes községben 2010 óta működik a falugondnoki szolgálat, amelynek keretében az idős, beteg és rászoruló emberek hétköznapjait könnyítik meg.
A Nők Kishegyesi Fóruma, a Falugondnokok DunaTisza Közi Egyesülete és az Észak-Bácskai Homokháti
Kistérség nemrégiben Európai Uniós pályázatot nyert,
melynek célja a falugondnoki szolgálat népszerűsítése
Vajdaságban. A projektnyitó konferenciát május 30-án
tartották Kishegyesen, a Helyi közösség tetőterében.
Csörszné Zelenák Katalin projektmenedzser kiemelte, hogy a falu- és tanyagondnokság magyar találmány,
amely már európai gyakorlattá vált. Magyarországon
1370 településen működik ilyen szolgálat. A falugondnokok a kistelepüléseken és a tanyavilágban dolgoznak,
segítik a településen élőket, ha kell, bevásárolnak, ha
kell, akkor a gyerekeket iskolába viszik, az embereket
orvoshoz.
Juhász
Bálint
tartományi
gazdasági
és
foglalkoztatásügyi titkárhelyettes a szociális szolgáltatások gazdasági és munkahelyteremtő vonatkozásait
hangsúlyozta. Mint mondta, az EU-ban a szociális jellegű vállalkozások képezik a gazdasági erő 10 százalékát,
és a foglalkoztatottak 6 százalékát is ez a szektor adja.
A titkárság gazdaságélénkítő programjában a közvitákat
követően bekerült a szociális vállalkozásoknak az ügye
mint stratégiai irányvonal.
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Dr. Bordás Ákos, a Magyar Nemzeti Erőforrás Minisztériumának főosztályvezetője az anyaországi tapasztalatokról és a magyar kormány vidékfejlesztési stratégiájáról beszélt, mr Nadežda Satarić, az Amity (Belgrád)
civil szervezet vezetője , az idősek segítését szolgáló különböző szerbiai szociális szolgáltatásokat mutatta be,
Mackó József, a magyarországi Kelebia polgármestere
pedig a kelebiai jó példáról tartott előadást.
Zsidai Erzsébet a kishegyesi gyakorlatról szólva kiemelte, hogy a helyi gerontoszolgálat jó példája annak,
hogyan működhet együtt sikeresen az önkormányzat, a
civil szervezetek és az egyházi szervezetek.
A projekt alapvető célja a falugondnoki szolgálat
elterjesztése és a szociális védelem javítása. Ennek érdekében a következő időszakban Vajdaság 4 különböző
térségében (Óbecse, Bácskertes, Satrinca és Muzslya)
népszerűsítik majd ezt a tevékenységet. Ugyan Szerbiában az efféle tevékenység még gyerekcipőben jár, de
mi kishegyesiek büszkék lehetünk, hiszen ezen a téren
az elsők között vagyunk. A kishegyesi sikeres gyakorlati
tapasztalatot a Nők Kishegyesi Fóruma, a horgosi példát
viszont az Észak-Bácskai Homokháti Kistérség fogja
Vajdaság szerte bemutatni.
s.istwan
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Kishegyesiek a nagyvilágban
Budapesti napló: Egyéves vándorbot
és mások tarisznyái

Áprilisban volt egy éve, hogy elhagytam szülőfalum és
Budapestre jöttem, kvázi szerencsét próbálni. Sokszor írtam már a városról, az első idők csetléseiről-botlásairól, de
talán soha nem esett szó az ok és cél közötti árnyékzónáról.
Ez a sáv választja el a vágyakozást, az álmodozást annak
valóra váltásától. Ez minden motivációnk búvóhelye.
Egy szervezetfejlesztő cégnél dolgozom kreatív tervezőként. Munkám során rengeteget tanulok az emberi elme
működéséről, az ötletekről, vágyakról, kommunikációról,
kreativitásról és magatartási formákról, reakciókról, tehát
mindenről, ami bennünk, emberekben dolgozik a psziché
szintjén.
Több kishegyesi fiataltól kaptam levelet, üzenetet, mikor megvetettem a lábam az új helyen. Akkorra már túl
voltam a tűzkeresztségen, minden naivitásom a kukába
dobtam, a maradék délibáb is lassan szertefoszlott, ahogy
őszbe fordult az idő. Általában tanácsot kértek vagy érdeklődtek: tényleg jobb itt nekem, mint otthon? Jogos volt a
kérdés, külső szemmel nézve semmi okom nem volt rá,
hogy szedjem a sátorfámat: falusi viszonylatban is jó munkám volt, amibe nem gebedtem bele, mégis az átlaghoz képest jól jövedelmezett – magyarul: csak hó vége előtt egy
héttel kellett tésztára váltani, ami felüdülésként hatott azzal
szemben, mint mikor minden nap lángos és zöldségleves
volt az ebéd. Szóval eléldegélhettem volna szolidan, vegetálgathattam volna, várva a jobbra.
Egy defektussal születtem: nem voltam képes veszteg
maradni soha, lázadtam, ellene fordultam az eleve elrendelt
társadalmi szerepnek, konvenciónak, és soha nem elégedtem meg azzal ami jutott tudás szempontjából, holott rühelltem iskolába járni. A már fenn említett árnyékzónában
csapongani kezdtek a motiváció hullámai, és hogy hogy
se, az iránytű északot mutatott és kijelölte az célállomást.
Bár ezt hosszas mérlegelés és tépelődés előzte meg: vajon
Szerbiában lehet-e jövőre számítani? Ez az érzés gyorsan
szembekerült a „már így is hány évet vesztegettél el, te
sem élsz örökké” sajgó felismerésével. Az életben mindig
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akadnak kulcsszereplők, akik bíztatnak, ám az anyák szava
valamilyen oknál fogva meghatározóbb – talán pont azért,
mert bennük bízunk igazán, mert ők valóban jót akarnak
nekünk. Az enyém gyorsan rövidre zárta a kétségbeesett
dilemmát: „-El akartál menni, neked ez itt kevés, látni akarod a világot, itt a lehetőség, akkor most ne táncolj vissza!”mondta mindezt úgy, hogy maga is értette miért fontos ez
a számomra. Fiatal korában éveket töltött Németországban
az ismerőse gyerekeire vigyázva. A városi élet, a modern
társadalom, a lehetőségek, a világ sokszínűsége, az ezernyi
tapasztalás nagy hatást tett rá és ezt az élményt tőlem sem
tagadta meg, hisz érezte fontosságát.
Egy év után visszatekintve elmondható: nincs mit megbánnom, mert amennyi kellemetlenség érhet a városban,
annyi a már jól megszokott szülőfaludban is ér, nap mint
nap. Viszont ennyi meghatározó, új tapasztalást, amit idegenben élhetsz át, bármerre is indulj meg, Kishegyes soha
nem lesz képes adni. Nem hőn szeretett falum ellen beszélek, hanem az ellen a minden objektivitást nélkülöző, negatív hozzáállás és nézőpont ellen, amit a nincstelenség és
megszokottság generál. A másik nagy tanulság pedig még
pár éve, az általános iskolai osztálytalálkozó alkalmával fogalmazódott meg bennem: ahhoz, hogy meg tudd becsülni
ezt a helyet, előbb el kell menned/jutnod máshová is.
Mára nagyon sok ismerős adatlapján változott meg a
lakhelyrovat, olyanokén is, akik régebben tanácsomat vagy
véleményemet kérték exodusom elején. Ők mára Magyarországon, Hollandiában, Angliában és az Egyesült Államokban élnek és dolgoznak.
Az árnyékzónában, ahol a döntés jön létre csupán egy
kérdés van, melynek megválaszolása vagy otthon tart,
vagy elindít az úton: Mit veszíthetsz? Reálisan nézve nekem vesztenivalóm nem volt, az ország, a falu, az emberek
tíz vagy húsz év múlva is ugyanott lesznek, sőt, lehet a gazdaság és a megélhetés is. Egyik barátom ezt mondta: „Ez a
szar, amit itthon van, megvár, nem szökik el!” Igaza volt!
Szabó Árpád

SZÓ-BESZÉD, A KISHEGYESIEK LAPJA

Kishegyesiek a nagyvilágban
Egy elismerés kapcsán…
Kishegyes Helyi Közösség Tanácsa az idei falunapon
Zsadányi Mihálynak, a kishegyesi születésű, jelenleg a
Dél-afrikai Köztársaságban élő akadémiai zenésznek, hegedűsnek köszönőlevelet adományozott.
- Arra kérem, mondjon pár szót saját magáról, a családjáról.
Szüleim kishegyesiek, Zsadányi Mihály és Halasi Teréz. Én 1938-ban, Teréz nővérem pedig egy évvel korábban született Kishegyesen. Apukánknak hadi árvaként
semmilyen lehetősége nem volt a továbbtanulásra, de haladó szellemű, minden új iránt érdeklődő, igen tehetséges amatőr zenészként, az 1920-as kishegyesi Dixi Band
alapítójaként, anyánkkal együtt mindent megtett, hogy
kenyér legyen az asztalon, hogy tanulhassunk, méghozzá
zenét. Sokan megszóltak bennünket, mondván: „szegény
Zsadányiék, de rázzák a rongyot”. Tudtommal a háború
után Teréz nővéremmel Kishegyesről mi voltunk az első
akadémiai zenészek. Örökös köszönet ezért az édes szüleinknek!
- Kitől tanult zenélni és miért éppen a hegedű?
A zene – dal az emlékezetem óta jelen volt az életünkben.1946 novemberében édesapám elutazott árut beszerezni az akkor már államosítás előtt álló üzletbe. Áru
nélkül jött haza, de egy kicsi csomagot hozott a hóna alatt,
az én kis hegedűmet! Nekem nem volt más választásom,
és a nővéremnek sem! Mondhatom, hogy az a kis csomag
kísér engemet a mai napig, sok-sok országot jártam be
vele. Első tanítóm az édesapám volt, aki bár a sok hangszer közül hegedűn nem játszott, 1949-ben beíratott a szabadkai zenedébe, ahol a kitűnő zenetanároknak nem volt
nehéz „beoltani” a kishegyesi mezítlábas kisdiákot a zene
csodálatos világával.
- Azt olvastam, 1971-től él a Dél-afrikai Köztársaságban, de tudtommal már korábban elhagyta Kishegyest,
ha mondana erről is pár mondatot, hol merre járt, mielőtt végleg kikötött mostani hazájában…
Pályafutásom folyamán tagja voltam a Szabadkai
Filmharmóniának, a Mosztári Szimfonikus Zenekarnak,
a Belgrádi Operaháznak, a belgrádi RTV szimfonikus és
szórakoztató zenekarának, melyben 1959-ben a legfiatalabb voltam, majd a Kairói Operaház zenekarához kerültem és hegedűtanárként dolgoztam az újvidéki Isidor
Bajić Zeneiskolában.
1971-ben Jelena feleségemmel (aki a támogatóm – a
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„sziklám” sok évtizede – és Mihály, Zoltán és Tibor fiunkkal kivándoroltunk a Dél-afrikai Köztársaságba, ahol
folytattam zenei tevékenységemet a nyugdíjazásig.
- Pályafutása során fellépett-e Jugoszláviában, ha
igen hol? Esetleg szűkebb hazánkban, Vajdaságban, netán Kishegyesen?
A belgrádi zenekarok tagjaként hazánk legrangosabb
operaházaiban, koncerttermeiben, nevezetes fesztiválokon
zenéltem. Bár Európa szerte megfordultam, több kamaraegyüttesnek, vonósnégyesnek a tagja voltam, a belgrádi
éveimet tekintem a pályafutásom csúcsának.
Az újvidéki tanári vonós négyes tagjaként szerepeltem Kishegyesen a helyi közösség egyik díszülésén.
- Mi jutott eszébe először amikor hírét vette hogy
Kishegyes Köszönőlevelet ajándékoz Önnek a Falunap
alkalmából…
Hogy Kishegyes Köszönőlevele nagy meglepetés és
megtiszteltetés a számomra, hogy jó lenne valami kézzelfoghatóval kifejezni a hálát, amit érzek… Köszönetem
mindazoknak, akik hozzájárultak a kitüntetésemhez.
- Végezetül mit üzen a kishegyesieknek?
Köszönetem Kishegyesnek, büszke vagyok a származásomra. Mindig örömest térek vissza szülőfalumba, járni
az utcákat, régi emlékeket idézni az ismerősökkel, iskolatársakkal. Hiba volna, ha az olvasó úgy ítélné meg ezt
az írást, mint egy mézes-mázos sikertörténetet. Szeretném
hangsúlyozni, a mi családunk sem volt kivétel, a mi utunk
is sokszor volt rögös és meredek, telis tele küzdelmekkel, az állandó helytállással a színpadon, hangversenytermekben… Úgy érzem, nem volna teljes ez az beszélgetés,
ha nem idéznénk Arany János pár sorát, amely gyerekkorom óta sok erőt – akaratot adott és melynek üzenete
Zsadányiék életfilozófiája is egyben:
„Előtted a küzdés, előtted a pálya,
Az erőtlen csügged, az erős megállja.
És tudod: az erő micsoda? - Akarat,
Mely előbb vagy utóbb, de borostyánt arat.”
(Arany János: Domokos napra)
Befejezésül még egy gondolat: Hatalmas erő rejlik az
akaratban, különösen akkor, ha a Gondviselő azt akaratával és áldásaival jutalmazza.
Zsidai Erzsébet
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Iskolahírek

2013. máj. 22. - Az Oktatási
Minisztérium az Egészségügyi és
a Sport Minisztériummal közösen
akciót szervezett Ép testben ép lélek címmel. Szerbia minden iskolájában május 22-én délben tornaórát
tartottak. Mi sem tettünk másként,
közös tornaórán vettek részt a
gyerekeink, táncoltak, mozogtak.
Köszönet Mészáros Márti pedagógusunknak és Szűgyi Bettina pszichológusunknak a koreográfiákért.
2013. máj. 23. – Teljesült a nyolcadikos fiúk vágya, fociztak a tanárok csapata ellen. Remek meccset
láthattunk, küzdött mindenki hősiesen. Sportszerű játékban a diákok
engedtek, a tanároknak engedték át
a dicsőséget… A végeredmény 7:4
a tanárok javára!
A tanárok góllövői: Hajbok
Dejan – 2 gól, Kovács Ernő – 2
gól, Fülöp Valentin – 2 gól, Halász
Zoltán – 1 gól.
A diákok góllövői: Cékus Sándor – 2 gól, Szőke Flórián – 1 gól,

Mendler Tibor – 1 gól.
2013. máj. 25. - Diákjaink
Petőfi Sándor: A helység kalapácsa című művét nézhették meg a
színházban Gál Tamás és Bodonyi
András művészek előadásában.
Az előadás 0-tól 100 éves korig
mindenkinek remek szórakozást
ígért. A városi komédiák hangulatát idéző produkció páratlan humorral, groteszk elemekkel fűszerezve tárta elénk e különös világot.
Az előadást a gyerekekkel való
állandó kommunikáció, a sokszor
improvizációnak tűnő stílusgyakorlat és interaktív játékmód tette
fergeteges komédiává. Ezt színesítette Bodonyi András zenéje, mely
igazi Petőfi-korabeli hangulatot
varázsolt a színpadra.
2013. máj. 28. - A Magyar
Nemzeti Tanács oktatási pályázatott hirdetett kiemelt jelentőségű, a
társalapított, valamint a társalapítás
alatt álló közoktatási intézmények,
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valamint egyéb, magyarul illetve
magyar nyelven is oktató közoktatási intézmények részére. Gondolkodtunk, hogy mire is pályázhatnánk, azután ötletünket le is írtunk,
majd a pályázatot meg is nyertük.
Nem árulunk el újdonságot a
kishegyesieknek, hogy iskolánk
épülete a főút mellett található, főbejáratunk is erre az útra nyílik. Az
út, ami egyben a falu főutcája is,
nagyon forgalmas, több baleset is
történt az elmúlt években az iskola előtt. Nagyon fontosnak tartjuk
tanulóink biztonságát, testi és lelki
épségét. Ezért szerettünk volna egy
biztonsági záras (kártyaleolvasós)
rendszert beszerelni a főbejárathoz.
Ezzel szeretnénk biztosítani, hogy
gyermekeink ne használják a főbejáratot iskolába menet, iskolából
jövet. Hiába mondtuk el ezerszer,
hiába ment százszor körözvény,
akkor is kiszöktek a gyerkőcök
szünetben a pékhez…
Az MNT mellett pénzadománnyal segítette ötletünket az
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Iskolahírek
Agriromagna cég is, így megvalósíthattuk tervünket.
2013. máj. 29. - Először szervezett a Vajdasági Iskolás Sport
Szövetség az általános iskolásoknak atlétika versenyt. Az iskolai
döntők után, a szabadkai körzeti
versenyre továbbjutott Lábadi Marietta és Sztancsik Anzelm súlylökésben, Burján Kristóf magasugrásban, Marko Maksimović pedig
60 méteres futásban. A vajdasági
döntőt június 11-én tartják Újvidéken. Ide Burján Kristóf és Marko
Maksimović jutott el. Felkészítő
tanáruk Halász Zoltán.
2013. máj. 31. – Ballagás volt
iskolánkban, 49 nyolcadikos diák
intett búcsút az iskolapadoknak.
2013. jún. 01. - Gvozdenović
Katarina 2.a osztályos tanuló 2013.
június 1-jén Kiskunmajsán, a III.
Bognár Imre nemzetközi asztalitenisz versenyen második helyezést
ért el a 2004-2005 lányok kategóriájában. A Dombos Asztalitenisz
Klub kis pingpongosának ez volt
az első nemzetközi versenye.
2013. jún. 01-03. - Június 1-jétől 3-ig ismét felejthetetlen napokat töltöttünk
Békésszentandráson. 40 kisdiák
indult útra, várta a találkozás
pillanatait a régi/új barátokkal.
Tartalmasan telt a három
nap, sportoltunk, kirándultunk,
művelődtünk… Kézilabdában
és fociban is ismét miénk lett a
vándorserleg.
Jártunk Szarvason, ahol
2013. április 10-én nyílt meg
Magyarország legújabb látvá-

nára Csőke András.
Az újvidéki Slavenski zeneiskola szervezésében megtartott
nemzetközi zongoraversenyen:
- Kolompár Miroslav az előkészítős kategóriában 1. díjat kapott 90,3 ponttal. Felkészítő tanára
Csőke András.
Csőke Noémi két rangos versenyen vett részt:
A szerbiai zeneiskolák 57. országos fesztiválján 97,86 ponttal
1. díjat kapott, és Szlovéniában a
Radlje ob Dravi zeneiskola szervezésében megtartott nemzetközi
zongoraversenyen arany minősítést
ért el - játékát kategóriájában a leg2013. jún. 02. - Zeneiskolás di- magasabbra értékelték. Felkészítő
ákjaink május folyamán is számos tanára Csőke András.
versenyen vettek részt, és nem is
akármilyen eredményeket értek el.
2013. jún. 07. - A bajsai falunap
A becsei zeneiskola szervezésé- alkalmából szervezett pingpongben megrendezett „Fantast 2013” tornán, 2013. június 7-én, a Domnemzetközi zenei versenyen:
bos Asztalitenisz klub játékosai 2
-Magó Áron a hegedűsök IV. arany és 4 bron érmet hoztak haza.
kategóriájában 2. díjat kapott 86
A haladó lányok kategóriáponttal. Felkészítő tanára Gál Jó- jában első helyezett lett Kincses
Anita 7.a, harmadik helyen Lenzsef.
- Perčić Kristijan a zongoristák gyel Ágnes 7.a, a negyedik helyen
1. osztályos kategóriájában 1. díjat pedig Milo Vanessa 7. b végzett. A
kapott 93,25 ponttal. Felkészítő ta- haladó fiúk kategóriájában első lett
Horváth Sándor 8.a, negyedik pedig Nikolaš Martin, 7 a. A vegyes
kezdők (fiú-lány) kategóriájában
Gvozdenović Katarina 2.a, bronz
érmet szerzett.
nyossága, a Mini Magyarország
makettpark, amely az ország történelmét, hagyományait, építészeti
nevezetességeit mutatja be. Bebarangolhatjuk egész Magyarországot, miközben több száz év történelmi hagyománya, építészete és
neves eseménye elevenedik meg
előttünk.
Sikert aratott a kajakozás is, vállalkozó szellemű diákjaink a Kőrös
vizén lapátolhatták a vizet…
Megható volt nézni a gyerekek búcsúzását, de tudjuk, hogy
Békésszentandrás mindig visszavár…

A falunapi torna keretein belül még darts (pikádó) versenyen
is részt vettek diákjaink, amelyen
Lengyel Ágnes harmadik helyezést
ért el, Kincses Dániel 4.b pedig negyedik lett.
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Riport
IDÉN (MÉG) LESZ DOMBOS FEST
- interjú

ifjú Horváth Lászlóval, a Dombos Fest művészeti vezetőjével -

Közeledve júliushoz sokakban merül fel a kérdés, idén lesz-e Dombos
Fest?
Azt tartjuk normális állapotnak, ha
van Dombos Fest. Vélhetően megszoktuk az elmúlt 12 évben, hogy a nyár elején Kishegyesen történik valami, európai szintű mércével is jelentős kulturális
produkciók fordultak meg, és nem mellékesen olyan, a magyar kultúrát képviselő zenekarok, előadók, írók, építészek
jöttek el, akik a saját területükön a legismertebbek. Elég visszanézni a 12 év
statisztikáit, fellépőit, hogy lássuk, Kishegyes, azaz Dombos rákerült a kulturális térképre. Más kérdés, hogy ez kinek
fontos, ki érti ennek a lényegét, vagy
van-e ennek egyáltalán súlya … De ennél még fontosabb, hogy a Dombos Fest
igazi értékét majd akkor vesszük észre,
ha netán a következő években nem tud
megvalósulni, ha megszűnne. Akkor
lehet majd szembesülni a valósággal,
hogy mi maradt egy szebb sorsra érdemes faluból, hogyan tűnnek el az illúzióink, hogyan őröl fel bennünket az
igénytelenség, hogyan hull darabjaira
egy közösség. Szerencsére mindez még
nem igaz, mert július 5-től 10 napon át
tart majd az idei fesztivál.
Mi lesz az idei fesztivál központi
témája, és kiket vagy mit emelnél ki a
fellépők és a programok közül?
Központi téma nincs, régi mottónk,
hogy a legjobbakat visszavárjuk, így ennek köszönhetően újra itt lesz Harcsa Veronika saját quartetjével, mint a tavalyi
év talán legjobb produkciója, ahogyan
2 év után itt lesz Vlatko Sztefanovszki
is, az ex-yu területek legvirtuózabb gitárosa is, továbbá új produkciót láthatunk
Lajkó Félixtől, aki egyszerre szórakoztatja majd a lipicai lovakat és a közönséget is!
Egyre nehezebb támogatást kapni,
a kulturális rendezvényeket is politikai
és pártalapon támogatják. Hogyan lehet ilyen körülmények között évről évre

denkori vezetőktől (a tavalyi helyi hatalomváltáskor mutatott listákat látva, hát
azt megkapták a bácsfeketehegyiek), azt
kértük, hogy lehetőség szerint támogassák a rendezvényt. A mostani 150 000
dinár és talán a civil keretből jutó egyéb
támogatás az összköltségvetés 5-7% át
teszi ki. Azaz egynapi program finanszírozható belőle, mondjuk a nyitó nap!

elegendő pénzt biztosítani a fesztivál
megtartásához? Milyen az új kishegyesi
vezetőség viszonya a Dombos Festhez?
A Dombos Fest a tavalyi után idén
sincs jó helyzetben. Művészeti fesztivál vagyunk, nem a tömegeket akarjuk
kiszolgálni, hanem az értő, nyitott közönséget. Az pedig, hogy a DF az MNT
kiemelt rendezvénye, támogatásban
nem mérhető. A vajdasági magyar elit
az elmúlt egy évben megengedte, hogy
elhaljon úgy a zentai játékok, a topolyai
toleranciatábor, mint a kanizsai jazzfesztivál is. Ha rajtuk múlik, már idén sem
lenne Dombos Fest. Kulturális kiszorítósdi folyik, az elit egyedül a Durindót
és Gyöngyösbokrétát meg a Tanyaszínházat tartja vajdasági specifikusnak, ezt
látja át, ezt érti. Ez a szemlélet előrevetíti egyrészt úgy a Dombos jövőjét, mint
az egész vajdasági magyarságnak szánt
kulturális tartalmat és magát a színvonalat is. Ne felejtsük, a kultúra is fogyasztási cikk, azt tudsz fogyasztani belőle,
amit elérsz. A tévéből pl. a sok marhaságot, amiért meg sem kell mozdulnod,
vagy azt fogyaszthatod, amit elébed
raknak; most még Durindót és Dombos
Festet is. Akkor kerek az egész, ha van
miből választanod.
Kishegyesi szintre vetítve a dolgokat, soha nem vártunk milliókat a min-
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A korábbi években sok nagyobb
projektum is megvalósult a fesztiválhoz
kapcsolódóan, a Hegyalja utca rendbetétele, a Kemence-kápolna megépítése,
fényfestészet, a tanyaromok rekonstrukciója, stb. Vannak-e hasonló nagyobb szabású tervek a közeljövőben?
Jó lenne folytatni, de amikor a
Hegyalja utca fűnyírása nagy gondokat
okoz, nem kell elszállni a tervekkel. Pedig tudjuk, nem kellene leragadni a fűnyírásnál…a Hegyalja utca a kishegyesi
korzó szerepét tölti be a fesztivál alatt,
sokszor azon kívül is, nem beszélve arról, milyen hatással van/volt egyes művészekre (csak a legnagyobbakat említve: Tolnai Ottó, Penovácz Endre, Vlatko
Sztefanovski, Lajkó Félix, Berecz András). Ehhez képest, csak az történt az utcában, amit mi, szervezők meg tudtunk
csinálni. Míg például a Welker tóra milliókat költött a község, mint jövendőbeli
turisztikai központra, addig a Hegyalja
utca, ami a tulajdonképeni turisztikai
központ ma, egy (1) dinár nem jutott.
Kétségkívül más szemszögből nézik a
politikusoknak avanzsáltak a valóságot,
ami azt is jelenti, hogy nem a valóságot
látják. Talán ez történt a Hegyalja utca
esetében is…
Azt pedig, hogy a bizonyítványunkat magyarázzuk, már régen meguntuk.
Ha a közönség kíváncsisága és a hangulat is elpártol, akkor kell majd abbahagyni.
A 13 év során nagyon sok kishegyesi
kapcsolódott be valamilyen formában
a fesztivál életébe, mégsem mondhatnánk, hogy a kishegyesiek többsége
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befogadta és magáénak érezné a Dombos Festet. Hol a belépőt, hol a fellépőt, máskor az időpontot kifogásolják,
viszont sokan az ingyenes és színvonalas programokat sem látogatják. Így látod-e ezt te is? Avagy mit gondolsz, mi
ennek az oka?
A Dombos Fest egy brend lett, ami
egy életérzést fejez ki, egy állapotot,
ami azt jelentette, azt jelenti, hogy itt
helyben is van élet, itt is vannak olyan
érzések, élmények, melyek miatt több
százan, ezren megmozdulnak. Sokan kíváncsiságból, mások a programok miatt
jöttek, mert tudták, hogy Vajdaságban
csak nálunk nézhetik meg az adott eseményt. Vagy azért jöttek, hogy egyszerűen együtt legyenek a többiekkel, ismerkedjenek. Minden, ami előremutató volt,
ami mögött valami közösség lapult, az a
Dombos nevet vette fel. Soroljuk fel: a
helyi kábeltévé és internetszolgáltató, a

helyi kamarazenekar, az asztaliteniszcsapat, vagy helyi termékként a méz.
A Dombos névvel lehetett ellenpontozni a mindennapok keserűségét, a
kilátástalanságot, az egyhangúságot. És
hogy ez kinek nem tetszik? Mindazoknak, akik a falusi lét lemeredt, lefagyott
mindennapjaiban élnek, akik abban a
közegben érzik jól magukat.
Valkay Zoltán építész szavaival
élve, itt az Alföldön a békalétre kell berendezkedni, akkor éled túl a mindennapokat, ha elterülsz, mint egy béka a
mocsárban. Ha fel akarsz állni, törvényszerű, hogy elnyel a mocsár. Márpedig a
dombosi lét pont a felállásról, a nap felé
fordulásról szól. Ironikusan még hozzátehetjük, hogy mi ezt azzal a tudattal tesszük, hogy tudjuk, úgy is elnyel
a mocsár – de reménykedünk, hátha a
mocsár időközben kiszárad, és tényleg
lehet majd rajta járni!

Természetesen, mint minden vállalkozásnak, a fesztiválnak is voltak
sikeresebb és kevésbé sikeres időszakai. Hogyan látod az elmúlt 13 évet, és
tud-e még valami újat nyújtani a Dombos Fest a látogatóinak?
Az első 7-8 év a töretlen fejlődésről
szólt, azóta kétségkívül történt egy generációváltás, úgy a szervezői oldalon,
mint a közönség soraiban is. Mivel az
igényesség mentén szervezzük, addig,
míg lesznek új, izgalmas produkciók
– a Dombos fest is izgalmas maradhat.
De mint látjuk, sokszereplős játék ez az
egész, és akkor még a legfontosabbról,
a nélkülözhetetlen jó időjárásról még
nem is beszéltünk!
n.a.

A nagykorúság határán
-beszélgetés Kátai Géza bácsival-

Mikor került sor a tanya megalapítására?
1995-ben kezdtük. Az idei pedig már a tizennyolcadik év,
amikor megszervezésre kerülnek a programok.

(ahol Géza bácsi fogadott) a nemezelés várja a kíváncsiakat,
a mesterségek házában,pedig szőni lehet, Kollár Ilonka néni
vezetésével folynak a foglalkozások.

Milyen idős gyerekek látogatják a tanyát?
Nincs korhatár, minden korosztályt szívesen látunk.

Családja és ön is részt vesznek a gyerekek foglalkoztatásában?
Persze,maximálisan.A programok nagy részének vezetésével Annamária lányom és Géza fiam foglalkozik, míg a
háttérmunkával a feleségem és én foglalkozunk.

Milyenek, illetve mik voltak a legelső programok?
Eleinte csak firka-és környezetbarát táboraink
voltak,ezekre azóta is minden nyáron sor kerül, a többi tábor
megszervezése mellett. További programjaink, amiket évente
szervezünk: az angol tábor, a lovas tábor, a fotós-és kézműves tábor. Az idén pedig a nagy családosoknak is lesz külön
programja.
Helyi vagy vidéki tanárok foglalkoznak a gyerekekkel?
Is-is, vannak helyi tanárok is, de ha szükséges, vidékieket
is bevonunk a munkába.
Mennyi időre szoktak idelátogatni a gyerekek?
Lehetőség van egy-, három-, öt- vagy hétnapos kirándulásra is. Ha több napra jönnek a látogatók, akkor az idő nagy
részét a tanyán töltik. Ilyenkor természetesen ellátogatunk a
pékmúzeumba, a tájházba és a mesterségek házát is megmutatjuk a kirándulóknak. Nem csak a tanyán vannak programok,
a pékmúzeumban kürtös kalácsot sütünk, itt kinn a tóparton
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Ön, ha ismét gyermek lehetne, melyik programokat próbálná ki?
Mindent! Mondhatni, ez egy valóságos gyermek-paradicsom. Csakis olyan programok kerülnek szervezésre, amiket a gyerekek legjobban kedvelnek. Örömmel tölt el, mikor a távozó gyerekektől hallom, akik ujjongva mondják a
tanítónéninek, ez volt az eddigi legszebb kirándulásunk.
Amint befejeztem Géza bácsival folytatott beszélgetésem,
épp egy nagy csapat gyerkőc távozott a tópartról. Egymást
túlkiabálva próbálták elmesélni, kinek mi tetszett a legjobban.
Egy kisfiú haladt el mellettem, s épp azt tudatta barátjával,
hogy most milyen fontos, hogy egyenek, hiszen utána következik a lovaglás. Márpedig üres pocakkal lehetetlen lovagolni.
Hajdú Emilia
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„Képtelen vagyok nem száz fokon égni...”
Beszélgetés Béres Mártával, a szabadkai
Kosztolányi Dezső Színház színésznőjével

lön-külön, és nem bulvár szinten. A sok meddő szövegkeresgélés, és az Urbán Andrással - a színház igazgatójával
- való beszélgetések után arra jutottunk, hogy a legbátrabb
az lenne, ha a saját életem szolgálna alapként. Ez lenne az
a nyersanyag, amihez hozzá lehet álmodozni, fantáziálni,
hazudozni.

Van ez a színház, van ez a hangulat, ez az érzés, egy/
másfél óra kosztolányi világ. Ez nem pusztán szórakoztatás.
Nem az a színház, ahová elmegyünk különféle feldolgozásban újra meg újra előkerülő klasszikus drámákat nézni. Ez
a színház a valóságról szól, a mi kegyetlen, igazságtalan,
mocskos, de olykor szép és nagyon is szerethető világunkról, emberekről, szenvedélyekről, vágyakról, álmokról, életekről, sorsokról, rólunk. Néha kicsit rólad, néha rólam, sokszor másokról, idegenekről. Béres Márta One Girl Show-ja
is valami hasonló, csak ez a történet most egy emberről szól,
a Béres Mártiról.
Hogyan, mikor kezdődött a kosztolányis pályafutásod?
Ki is ez a Béres Márti, aki szemben állt velünk a színpadon?
- Hét éve vagyok a Kosztolányiban. Annyiszor kellett
kimerítő választ adni a kezdetekről, hogy egyre lényegtelenebbnek érzem azt a periódust a nézők szempontjából, és
egyre fontosabbnak a magaméból. Hiszem azt, hogy minden
ember szavai, tettei és pillanatnyi fizikai valója hordozza az
egész múltját. Tehát annyi vagyok, amennyit ebben a pillanatban nyújtani tudok, és olyan ember, amilyennel ebben
a pillanatban szemben állsz. A többi igazából nem fontos.
Nem zavar, ha az emberek nem tudják, ki vagyok én, de az
sem zavar, ha tudnak rólam.
El kell árulnom, másodszor láttam a One Girl Show-t,
és akarva-akaratlanul is összehasonlítottam az elsővel - és
persze nem volt ugyanaz. Ez ugyebár egy spontán darab,
nem betanult szöveg. Hogyan született meg? Honnan az
ötlet?
- Elmondom az én változatom. Rég szerettem volna egy
előadást, ahol a felelősséget száz százalékosan magamra vehetem. Nagyon érdekelnek az emberi sorsok, mindenkié kü-
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Sok érzést adsz át és jelenítesz meg a színpadon, úgy
jót, mint rosszat, mégis a végén ott állsz mosolyogva. Nem
megterhelő lelkileg? Miből merítesz erőt a folytatáshoz?
- Volt egy időszak, amikor azt éreztem, hogy ki kell
találnom magamnak egy rendszert, ha nem akarok belerokkanni ebbe a munkába. Megbékültem azzal, hogy
képtelen vagyok nem száz fokon égni. Őszintén, színész
bárki lehet, de hosszú távon, teljes odaadással, egészséges
testtel és szellemmel nagyon kevesen tudnak megmaradni
ezen a pályán. Az ilyen embereket mérhetetlenül tisztelem
és csodálom. Azon dolgozom, hogy olyan színész legyek,
aki mindent odaad, elég a színpadon, és elég erős, hogy amikor lejött, tiszta fejjel ne veszítse el a talajt a lába alól, sem
a kapcsolatot a környezetével. Egyszerűbben fogalmazva:
írok, futok, imádkozok - napi szinten, ha tehetem -, és megpróbálok őszinte lenni magammal és másokkal is egyaránt.
Bár elhangzik a mondat, hogy azok érdekelnek a legjobban, akiknek nem tetszel, azért bizonyára akarsz tetszeni.
- Ez elég ellentmondásos dolog. Gondolom mindenki
így van ezzel, hogy miközben el szeretné nyerni embertársai
tetszését, erősen azon dolgozik, hogy leküzdje magában a
megfelelési kényszert. Ha nem így van, akkor csak a magam nevében szóltam. Részemről nagyon fontos, hogy mit
gondolnak az emberek, de van egy belső igazságérzetem és
egy kijelölt utam, amit véletlenül sem irányíthat az emberek
tetszése vagy nemtetszése. Még a legközelebbieké sem. Számomra az egyenlő lenne a meghasonulással.
És ha a jövőbe tekintesz? Mik a céljaid, terveid?
Nem tervezek. Egyensúlyra törekszem, az meg nem egy
olyan dolog, amit az ember elér, aztán hátradőlhet pihenni.
Minden reggel és minden elalvás előtt újra és újra számba
veszem a dolgaimat, és megköszönöm az újabb napot. Ilyenkor szoktam álmodozni is vagy kérni, de ezekről majd akkor
beszélek, ha beteljesülnek. Úgy is tudom, hogy az élet pontosan annyit rendel mindenkinek, amennyi jár nekünk.
csilla
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…addig szórakozz, amíg fiatal vagy!
De hová is menjünk?!
Falunk igen csak nagy problémákkal küszködik, ami
a szórakozási lehetőségét illeti. Talán ha visszatekintünk
tíz évre, akkor el lehet mondani, hogy igen, volt itt is élet
a fiatalok számára... Akkoriban Orion néven üzemelt a
kishegyesi disco. Sajnos nem túl sokat tudok róla mesélni,
mert mire odakerült volna az én generációm, hogy szórakozhasson, addigra a bezárt. Persze, ahogy a fiatalság többi
része, úgy mi is feltaláltuk magunkat és átéltünk egy-egy
jó bulit, valamelyik vidéki szórakozóhelyen.
Van egy kis csapat Hegyesen, aki pár éve próbálja a
fiatalokat itt tartani kisebb-nagyobb sikerrel. Nincs könnyű
dolguk... A pénztelenség mellett még hatalmas hátrány,
hogy majdnem egy éve tűz ütött ki a kishegyesi ifjúsági
otthonban.
És azóta, hogyan változott a helyzet, ami a szórakozási lehetőségeket illeti ? - Utasi Szabolcsot kérdeztem.
Amióta leégett a kishegyesi ifi otthon igen kevés szórakozási lehetőség van a falunkban! A másik fő gond viszont,
hogy a fiatalok nem is mennek el szórakozni, tisztelet a
kivételnek! Sokan inkább otthon ücsörögnek. Ennek szerintem a háterében az lehet, hogy nem szeretik azt a féle
szórakozási lehetőséget amit a falunk tud kínálni, vagy
nincs rá pénzük, hogy elmenjenek olyan helyre, ahol nagy
bulik, illetve rengeteg ember van. Manapság 1000-1500
dinár alatt nem is érdemes elindulni. A belépők 300 dinár
minden helyen. Egy két ital és már ott is járunk 700 dinárnál, és még ha barátnő is van, vagy társasággal megyünk,
akkor egy kör, és elég sem az 1000 dinár. Mi ezen próbá-

lunk változtatni igyekszünk az árakat olyan szinten tartani,
hogy a mai keresetekhez képest mindenki el tudjon jutni
a bulijainkra. Igaz ennek árra van, mivel így nem tudunk
nagy, híres fellépőket hívni, és így kevesebb embert tudunk bevonzani az olcsóbb belépők ellenére. A tűzeset óta
vándor úton vagyunk, próbálkozunk itt is-ott is. Pár községbeli szórakozóhely felajánlotta, hogy tartsunk közösen
rendezvényeket melyeket el is fogadtunk, így volt pár buli
a feketicsi Strand Cafe-ban is, illetve a Buga pizzériában.
Megbeszélés alapján el lett, illetve el lesz döntve, hogy
melyik hétvégén ki tart rendezvényt, hogy legalább itt a
községben ne tegyünk egymásnak keresztbe, ne osztódjon
szét az a pár ember is, aki még eljár szórakozni!
Következő buli amit szervezünk az június 29.-én lesz
a Bugában és a rádió AS-FM női lemezlovasa látogat
el hozzánk Miss Kay Dee! Aki az eddigi tapasztalatok
alapján nagyon szeretnek, az utolsó alkalommal amikor
nálunk jár 400-an fordultak meg nálunk, ami a szervezésünk alatt a második leglátogatottba esemény volt.
Az ifi otthonra visszatérve, a felújítás elkezdődött! A
romok el lettek takarítva, és a falakról a korom le lett túrva.
A gipsz plafonnak a tartó szerkezete felkerült jelenleg, a
munkálatok itt leragadtak, az ablakok hiánya végett mivel
addig nem mertük elkezdeni az elektromos hálózat telepítését nehogy ,,lába kéljen,, a kábeloknak és a berendezéseknek. Amint az ablakok a helyükre kerülnek folytatódnak a
munkálatok. Sok támogatás érkezett a kishegyesi magánvállalkozóitól, közemberektől és vidékről is kaptunk jelentős támogatást. Az ablakokat a kishegyesi
helyi közösség finanszírozza. Az eddig befolyt összegek a mennyezetre és az elektromos hálózat egy kis részére lesz elegendő.
A továbbiakban várjuk a további támogatásokat a falak glettelésére, festésére, WC-k
felújítására, az emelet újra deszkázására és a
villamos hálózat befejezésére. A következő
számlaszámra várjuk támogatásaikat: 3553200189245-21. Természetesen, nem csak
az anyagi támogatásnak örülünk, bármilyen
építőanyag felajánlása is jól jön. Ha minden
jól megy akkor augusztusban az Ifi otthon
(Club Enjoy) újra megnyissa kapuit a szórakozni vágyók előtt!
Kovács Balázs
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Keep calm and love Kishegyes
Bármerre is utazik a kishegyesi ember, nagy megkönnyebbülés hazaérni. Itthon megszűnik az örökös
kérdezősködés és a hozzátartozó magyarázkodás,
hogy honnan jöttél? Szerbiai magyar? De miért költöztél Szerbiába?... És akkor te válaszolsz, hogy nem magyarországi, hanem szerbiai, de nem szerb, hanem magyar. Inkább mondanád már csak azt, hogy balkezes,
vagy újfalusi, mert már fizikai fájdalom minden nap
a Trianon oda-vissza. Kishegyesen mindenki hegyesi,
nem kérdeznek sokat, inkább megbeszélik mással, valaki úgyis tudja már, mondták neki, vagy úgy hallotta.
Elég, ha kimész az utcára, sétálsz egyet, ki sem nyitod
a szád, és máris mindenki tud mindent. De néha az is
elég, ha otthon maradsz. Kicsit félsz, hogy majd sokszor el kell mesélned ugyanazt a történetet, de szerencsére annyi minden történik itthon is, hogy legtöbbször
csak megkérdezik, hogy milyen volt, és már kezdik is,
hogy itt milyen volt. És eloszlik a félelem, hátradőlve
hallgatod, mi mindenről maradtál le, és mikor ezt többször végighallgatod, mikor már összeáll a kép, annyira
részesének érzed magad a történeteknek, hogy olyan
érzésed támad, mintha nem maradtál volna le semmiről.
És akkor elindulsz dél felé, elhagyod Kishegyest,
és egy olyan helyre érsz, ahol tudod, ritka a te fajtád,
a vajdasági magyar, de mégis megdobban a szíved a
Közép-Szerbiában gyorsító, lassító, parkoló és előző,
minden percben több és több magyarországi rendszámú
autó láttán. Kicsit fura az erős magyar autós-szimpátia
után a rendőr dühös tehetetlensége, amikor megkérdezi,
hogy „Odakle si? – Mali Iđoš“, aztán meg nyújtod neki
a magyarországi igazolványodat. Nem érti. Itt vagyunk
ugye Szerbiában, szerbül beszélünk, aztán meg ezek a
magyar okmányok. Ha nincs semmi hazai licsna vagy
dozvola, akkor föl sem ír a jegyzőkönyvbe. Menjek inkább, hagyjam őt az ilyesmivel békén. Nem érdekli őt
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Trianon se, nem kérdezősködik hiába, tud ő eleget. És
milyen kedves tőle, hogy nem érdekli, így legalább nem
kell feltépni az alig beforrt sebeket. Meg is fájdul az
ember szíve, elhagyni az országot, ezt a békés helyet,
ahol az áradó Duna is menten megnyugszik, amint átér
a határon, és a gondoskodó polgártársak annyira odafigyelnek egymásra, hogy bejárnak a focipályára, és
otthagynak sok szemetet meg ürüléket, hogy aztán a
gondnokok zárva tartsák a kaput. És milyen jól teszik,
mert ezzel elkerülik, hogy ebben az amúgy is forró időben netán valaki elkezdjen szaladgálni, netán focizni a
pályán, és halálosan fölforrósodjon a teste, és fölrobbanjon, vagy ki tudja, mi más bajoktól mentik meg az
embert ezek a vandáloknak csúfolt kedves emberek.
A svédek, dánok, hollandok, angolok, mind a híres és titokzatos Szerbiába akarnak jönni. Kishegyes
nagyon érdekesen hangzik nekik a sok kultikus hel�lyel, helyi történetekkel, a kvázi multikultisággal, kerti zöldségekkel, friss tejjel, korai napkeltével és kései
napnyugtával, a magyar burekossal, pálinkafőzéssel,
disznóvágással és a bolt előtti sörrel a hársfa alatt. Kérdezgetnek is, hogy mi van még?, mit kéne még?, hova?,
hogy?...
A hegyesiek, topolyaik, szabadkaiak, palicsiak meg
mind Londonba akarnak menni. Ők azt kérdezgetik,
hogy oda hogy kéne? Ott hogy kéne? Mi van ott? Úgyhogy tudnak a hegyesiek is európai módra érdeklődni
más kultúra iránt, sőt, ezzel a kérdezgetéssel meg mintha összebeszéltek volna.
De hát addig kell menni, amig fiatal az ember. És
jól is teszik. De miből? Nincs pénz, úgyhogy a legjobb
otthon maradni, az a biztos. Főleg nyáron, amikor is-
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kolába se kell járni, dolgozni se kell, mert hát úgysincs
munkahely. Legalább van idő lerázni a meggyet, ös�szeállítani a cefrét, közben szakértő szemmel megállapítani, hogy mennyi pálinka lesz idén, szorozni-osztani, aztán a megfelelő tempóban tovább inni a tavalyit.
És ez még semmi, mert lehet a Krivajból halászni, a
Topolyai tóban fürödni, a Kaszállóban biciklizni, az
udvarban bográcsost főzni, és időközben még az is ki-

derül, hogy lesz Dombos Fest. A
mai
bizonytalanságban ez a sok biztos
pont, és jó dolog a kellemes kis közösség,
a nyugalom és a béke nagy kincs, meg kell becsülni,
és megköszönni Kishegyesnek, hogy megvéd minket a
nagyvilág rettenetes borzalmaitól.
racka

Női Fórum hírek
Május 25-én üvegfestéses alkotóházat szerveztünk a kishegyesi Helyi Közösség tetőterében. Bár a Női Fórum Kézműves Körének tagjai
már foglalkoztak üveg és cserépfestéssel, Papp Klára Budapesten élő
falunkbéli különböző festési technikákat mutatott be a szép számban
összegyűlt felnőtteknek, illetve azoknak a gyerekeknek, akik az iskolai
előadás után ebben a programban is részt vettek. Mivel aznap több rendezvény is volt a faluban, külön köszönjük, hogy erre a programunkra a
Helyi Közösség rendelkezésünkre bocsátotta a tetőteret.
***
Immár hagyománnyá vált, hogy minden évben május utolsó szombatján ellátogatnak hozzánk a kecskeméti Falugondnokok Duna-Tisza Közi
Egyesületének tagjai. Az idén – első ízben történt meg – eltértünk a korábbi évek programjaitól, ezúttal nem a falu nevezetességeit mutattuk be vendégeinknek, hanem egy közös szórakoztató
zenés estre invitáltuk őket a Nyugdíjas Otthonba. Ez alkalommal az ásotthalmi Únióban a Tanyákért Egyesület tagjai is
a vendégeink voltak. Programunkon tiszteletét tette Kishegyes község elnök asszonya, dr.Celluska Frindik Erzsébet is.
Külön köszönjük a Nyugdíjas Egyesület vezetőségének, hogy díjmentesen igénybe vehettük a termet, a Calypso zenekar
tagjainak pedig a jó hangulatot.
***
Május 30-án Kishegyes és a Nők Kishegyesi Fóruma volt a házigazdája a Határon átnyúló falugondnokság című
projektnyitó konferenciának. A Nők Kishegyesi Fóruma, a kecskeméti Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete és
a horgosi Észak-bácskai Homokháti Kistérség partnerségében megvalósuló projektet az Európa Unió támogatja. Célja a
falugondnoki szolgálat népszerűsítése Vajdaságban, illetve Szerbiában.
***
Június első szombatján a Kézműves Kör tagjai immár második alkalommal látogattak el a topolyai Nefelejcs Kézimunkacsoport által szervezett alkotóműhelybe. Ez alkalommal a selyemfestés és a korongozás technikájával ismerkedtek.
***
A Kézműves Kör tagjai június 16-án részt vettek a Zentán megrendezett IV. Mosolytenger Gyermekfesztiválon,
melyen a programban résztvevő gyerekekek részére számos kézműves játékot állítottak össze.
***
Július 20-án az idén is megszervezzük hagyományos Családi napunkat, melyet az idén a Gazdasági, Munkaügyi
és Nemek egyenjogúságával foglalkozó tartományi titkárság támogat. Az idén is több részből áll a program. Az idén is
lesznek népi gyerekjátékok, kézműves alkotóműhely, a községünkben élő nemzetek konyhájának bemutatója, illetve a
Vándorbábszínház interaktív gyerekelőadását is megtekinthetik az érdeklődők.
Zsidai Erzsébet
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Vigh Rudolf könyvének bemutatója

Németh István szerint az „Öröknaptár vegyes prózai alkotásokat tartalmaz, de a vegyesség csupán látszólagos, hiszen valójában mindegyik a szerző magányáról, a közösségen kívüliség élményéről szól…”
A kishegyesi tűzoltóotthon tanácstermében zsúfolásig megtelt közönség előtt tartotta meg Vigh Rudolf a könyvbemutatóját 2013. június 12-én. A könyv
címe: Öröknaptár, amely három részből áll: novellákból, karcolatokból és tárcákból, valamint memoárjellegű írásokból.
Az irodalmi estet a könyvből vett részlet felolvasásával nyitották meg, majd Vörös Julianna könyvtáros bemutatta az író életútját. Majd a könyvkiadó igazgatója, ifjú dr. Virág Gábor szólt, aki érzelmi kötődést
érzékeltetett az író mondanivalója és saját életvitele
között, ami mindkettőjüket ehhez a faluhoz, ezekhez
az emberekhez köti. Jól ismerik mindketten az itteni
mentalitást, a múlt és a jelen összefűződését. Kifejezte elégedettségét, hogy megjelenhetett ez a kötet.
Sáfrány Attila újságíró pedig biztosította a közönséget, hogy újságírói szemmel közelítette meg a művet,
amely mindenki számára érthető módon fejezi ki magát. Bevallotta, hogy igazolt okokból csak nem régen
vette kezébe a könyvet, de nem tudta letenni, amikor
elkezdte olvasni. Bányai Jánosra, kritikusra és íróra is
hivatkozott, aki nagyon szép méltatást jelentetett meg
erről a könyvről.
Ezek után Vigh Rudolf beszélt. Nem önmagáról,
hanem főként a memoárok szereplőiről szólalt meg.

16

Csépe Imréről, mivel A sors kérges markában
című írásában részletesen fejtegeti a költő életét
és irodalmi munkásságát. Dudás Kálmánról sem
feledkezett meg, aki szintén kishegyesi születésű.
A menekülő költő című memoárjában foglalkozik
vele, és elmesélte, milyen volt az élménye, amikor
személyesen is találkozott Dudással, akit Kishegyes legintelligensebb szülöttjének tekint. Vigh
Rudolf volt az, aki évekkel ezelőtt felhívta az emberek figyelmét erre a tehetséges, de elfelejtett alkotóra.
Majd rátért arra, mennyire felháborítja, ha
összekeverik és megjelentetik az emberek a hagyományt mint néprajzot. Ő jól tudja a különbséget. Az első a közösségben tovább élő szokás,
ízlés, amit tudatosan ápolnak, míg a néprajz a
tudomány egy ága, amely a népi életmódot és a műveltséget tanulmányozza. Nem más, mint történeti és
társadalmi tudomány.
Ezen kívül, amikor rákérdezett Sáfrány, mi a véleménye a szállás és a tanya kifejezésről, kereken kijelentette: neki sértő volt, ha valaki azt mondta, hogy
szálláson nevelkedett egy ideig. Az nem szállás, hanem tanya. Abban igaza van, hogy a kettő között az
értelmező szótár szerint is különbség van, csak az ellen hiába tiltakozik, amikor Kishegyesen a tanya és
a szállás egybeforrt, jobban mondva nem is igen volt
használatban a tanya kifejezés. A szállás jelentése tehát Kishegyesen tanyát jelentett, és ezen hiába is méltatlankodunk, ez tájnyelvi használat még ma is. Talán
a tanya választékosabbnak tűnt az emberek szemében,
nem tudni, de gyerekkorunkban még szállásra mentünk a nagymamámmal, de ma is azt mondják: lebontotta a szállást.
A szerző igen szép számban adott el könyveket,
aminek külön örülhetünk, hisz bizonyítja, mennyire
értékelik az alkotásait.
Szeretettel gratulálok az alkotónak, és további sikeres alkotást kívánok.
Radmila Marković
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Kishegyesi kutyablog
Egy kutya gyötrelmei
immár távol a falutól
Írja: Rácz Wanda
Távol a szemtől, távol a szívtől... azt hiszem, így mondják. Hát én is így valahogy vagyok Kishegyessel. Jó volt, jó
volt, de a legjobb az egészben, hogy vége. Nincsenek többé
emberpéldányok, akik félnek Tőlem, nincsenek a kapuk alatt
ugató kutyák, nincs többé tilalom, hogy ide meg oda, meg
nagyjából mindenhova tilos négylábúaknak bemenni. Meg
hát azért a civilizáció, a kultúra, a város nyújtotta lehetőségek
hiányoztak. Persze, eszembe jutnak a barátok, Lédi, Néró, az
a hosszú nevű barna (Szvaszi vagy valami ilyesmi), de hát itt
van most Bunda, aki igazából Bundo, de én csak Bundának
hívom, mert hogy lehet egy grazi kutyának szerbhorvát neve?
Magyar nevű kutya Ausztriában, az persze más, Osztrák-Magyar Monarchia, közös történelem, évszázados hagyományok,
ilyenek. Én nagyon tisztelem a hagyományokat. A vizslák például hagyományosan kanapéspecialisták.
Na de elkalandoztam. Bundánál álltunk meg. Hát jól
kitaláltam ezt a kis tréfát, meg kell hagyni! Még most is röhög a vakbelünk (már ha van ilyenünk, nekünk kutyáknak)
ha eszünkbe jut, hogy bevették! Meg hát a Kedves Olvasó
is, nem? Mostmár elmesélhetem az egész sztorit úgy, ahogy
történt. Mikor meghallottam, hogy az ötös és hatos számú
asszisztens saját kutyát szerez be, végre fellélegeztem. Hamarosan eljön hát a várva-várt perc, amikor nem a három as�szisztens süket dumáját kell hallgatnom naphosszat, és várni
meg rimánkodni, hogy nagyritkán játszani vagy sétálni vigyenek, hanem lesz végre valaki, akivel egyfolytában
lehet szórakozni, normálisan, kutyák módjára.
De az is rögtön átfutott az agyamon, hogy megbosszulom ezt a majd négy évnyi várakozást egy
hozzám méltó kutyabarátra, és jól megviccelem
őket. A Facebookon keresztül egy magányosan
töltött örökkévalóságnak tűnő óra alatt kapcsolatba is léptem Bundával. Mint kiderült, ő is nagyon
örül a létezésemnek, hiszen hallott már Rólam, és
alig várja a találkozást. Előadtam neki az ötletet.
Kicsit vonakodott, hogy nem fair meg ilyenek –
mentségére legyen mondva, még csak egy éves,
és hát van még mit tanulnia az asszistensekkel
való bánásmódról, amiben én teljes mértékben
segítségére vagyok –, de természetesen többéves
manipulátori tapasztalaimmal könnyen sikerült
meggyőznöm.
Meg is érkezett a hatos számú asszisztens
a négykerekű szállítóeszközzel, be is pakoltunk
a járműbe, én igyekeztem szomorú képet vágni,
mintha nem tudnám, hova visznek és mi vár ott
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rám. Persze, mikor nem néztek oda, jól a mancsomba röhögtem. Az út, bevallom, valóban kellemetlen volt, majdnem hét
óra hossza egy csomagokkal teli szállítóeszközben, két országhatár, amely közül az egyiken teljesen kipakoltatták azt
a rengeteg holmit, amit az egyes számú asszisztensem képes
volt becuccolni úgy, hogy Nekem alig maradt egy négyzetméternyi hely. Csak azért nem haraptam le a kiccucoltató egyenruhás emberpéldány kezét, mert nem értem el a sok mellémalám-fölém-mögém pakolt csomagtól.
Mikor végre beléptünk a grazi lakás ajtaján, Bunda nem volt sehol, meg az ötös számú asszisztens sem. Már
megijedtem, hogy nem fog jól elsülni a tréfa, de szerencsére
hamarosan beléptek az ajtón. Meglátni és megszeretni Bundát egy pillanat műve volt. Az volt a terv, hogy egy-két napig
majd morgunk, vicsorgunk egymásra, de annyira tetszettünk
egymásnak, így élőben méginkább, mint a neten keresztül,
hogy csak összekacsintottunk, és nekikeztünk a játéknak.
Birkózás, labdázás, gumimuffin csipogtatása – gyönyörűség!
Természetesen az összes játékunk közös, és én fogom magammal vinni őket Bécsbe, amíg pedig itt lakunk, addig az én
kosaramban állnak. Néha odaadom azért őket Bundának.
Az asszisztensek néhány napig még egyfolytában
figyeltek bennünket, hogy nem acsarkodunk-e egymásra és
nem győztek dicsérni bennünket, hogy milyen szépen viselkedünk egymással. Megérte tehát a tréfa. Hogy minél többet
gyönyörködhessenek bennünk, sokat visznek minket a kutyák
számára fenntartott játszótérre, ami nagyszerű, csak a sok németül halandzsázó kutya, meg az asszisztenseik idegesítenek.
Szerencsére Bunda egész jól érti őket, úgyhogy fordítani szokott. Szóval egész jó hely ez a Graz, nem értem mit nyávognak az asszisztensek, hogy unalmas. Nekem tetszik, és ez a
lényeg, nem?
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Humor
Egy Žrđčegdž-hegyi rendőr Kishegyesen
Sorozatunkban rendhagyó módon egy ideiglenesen itt állomásozó rendvédelmi urat sikerült megszólaltatnunk, a világtörténelem során először beszél(het)
lapunknak egy rendőr. Aki természetesen teljes inkognitóban kívánt maradni, símaszkban ült mikrofonunk
elé. A kb. 180-230 cm magas, kb. 120-150 kilós fiatalember, aki talán már elmúlt negyven, még nőtlen,
legalábbis falunkban. Iskolai végzettségét tekintve
zsandár, de a pandúrfokozatot is megszerezte, utóbbi
iskola helyét nem kívánta megnevezni. A Kosovo melletti Žrđčegdž hegység közti Džemo-voli-džem völgybeli, Reka nevű folyóparti Hol-A-Stukker tanyasorról
származik (utóbbi név, bár arabosan is hangzik, hun
gyökerekre utal, lám, eleink, Attiláék addig kalandoztak el).
- Miképpen választotta e nemes, ámde veszélyes hivatást?
Ez családi hagyomány. Még öregapám jelentkezett
rendőrnek 1931-ben, akkor olvasott a Politikában egy
hirdetést, hogy rendőrnek lehet menni a Vajdaságba,
de csak szerbiai, szűkebb szerbiai, boszniai, likai,
kosovói meg ilyesmi szerb jelentkezhet, vajdasági,
magyar meg ilyesmi, hát az nagyon nem. El is küldte
a dokumentot, de mire megjött a posta a mi falunkba,
ami jól el van dugva a Žrđčegdž-hegységben, akkor
ő már nem élt, úgyhogy én vettem át a levelet hetven
évvel később, így kerültem ide. Azt se tudtam, merre
van Vajdaság, de az Ivica mindent elintézett. Ő is onnan való.
- Mi volt az első benyomása, amikor falunkba
érkezett?
Megittam volna egy sört meg egy kisüstit a buszállomás mellett a hogy-is-híjják vendéglőben, de ahogy
megláttak, bevágták az ajtót, hogy ők már öt éve nem
dolgoznak, csak úgy nézelődnek. Pedig alapfilozófiám, hogy ha valahová elmegyek, kipróbálom a helyi
ízeket, főleg targyiba. Nem rossz itt a barack, meg
izé-faluban a meggy, de a mi slyivovicánkhoz oda se
szaglik. Hát még erőbe!
- Hol talált szállást?
Először a rendőrség cellájában. Aztán a Kátai Géza
bácsihoz mentem, de lelógott a lábam az ágyról, és ha
fordultam, leestem. Elég kicsik itt az emberek. Már fáj
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a nyakam, hogy mindig lefele kell bámulnom, ha látni
akarom a fejük búbját. Te is olyan kicsi vagy, hogy
ha nem ülnék a sámlin, elszédülnék. Még jó, hogy a
símaszkból úgyse látni semmit, kicsik a likak.
- Sokan felróják, hogy a rendőrök nem tanulnak meg magyarul.
Ne ba…tass már te is ezzel. Hát ti tudtok szer-

bül? Én tudok szerbül, horvátul, bosnyákul és crnagorairól, erről nekem mind papírom van, felsőfokú C
nyelvvizsga. Plusz a tájszólások. Ahonnan én jövök,
a pádezsokról meg a ródokról nem is hallottak, nem
hogy használnák. Fura is, hogy az iskolában itt forszírozzák. Na meg inkább kéne megtanulni az angolt,
vagy a roma nyelvet, meg az egyiptomit, vagy mit,
arabot, én se értem, mi ez, abban a jövő. A sejkekben,
az olajban.
- Milyennek találja a kishegyesi polgárokat?
Van egy-két fasza gyerek. Főleg, akik napközben
csak jönnek-mennek, ücsörögnek a kávéjuk mellett,
és a jövőt nézik, a bizniszt. Mobil, fű, szóval ilyen
korszerű cuccok. Szeretek a piacon is végigslattyogni. Mindig leesik egy jó kis szegedi parízervég, sajt,
csempészárú. A vajkrém a kedvencem, majdnem
olyan, mint a… Néddmán, már eszembe se jutnak az
otthoni ízek. Kajmak, az.
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Humor
- Korábban hallott már a híres Mađaricákról?
(Szünet, elpirul.) Nem vagyok én olyan, kérem
tisztelettel…
- A közbiztonság kérdése?
Mi mindent megteszünk a biztonság és a fejlődés
érdekében! Én már nem két újjal gépelek újabban, hanem majdnem hárommal. Hogy gyorsabban menjen
a munka, a pisztolyommal nyomom a szünetjelet, ha
meg beragad a gép, ott a gumibot.
- A polgárok viszont azt mondják, sok a betörés, lopás, éjszaka félnek.
Na ha eljönnének a Žrđčegdž hegységbe, a tanyánkra - ott még én is félek! Mindenféle vámpírok, a
Drakula maga, uhh, erről beszélni se szabad. (Keresztet vet nyolcvankétszer, elszalad szenteltvízért, majd
vissza, de a sísapka miatt nem tudja meginni.)
- De hát polgárőrséget akartak szervezni. Azt
a törvény nem engedi, ezért éjszaka sétákat szerveztek.
Én nappalos vagyok, mert tudok gépelni. Éjszaka
sétálni? Mernének sétálni a Žrđčegdž hegységba, éjszaka még budira sem mer kimenni az ember, jönnek
a szellemek meg a farkasemberek, uuuúúúú... (kereszteket vet, szenteltvíz stb.).
- Ez döbbenetes, hogy a polgárok félelme nem
jut el Önökhöz.
Hallottam ezt-azt. De éjszaka internetezni kell,
nem sétáfikálni. Én a furulyámat faragom, így a kés is
a kezemben van, ha jönnek a vámpí... a a a vámosok...
(keresztet vet)
- Miért nincs bekamerázva a falu? Az is egy
hatékony módszer, nem? Jobb, mint az emlékmű mögött lapulni, és várni, hogy feltörjék a trafikot...
Nem a kamerákkal van a gond, hanem az ekránok
számával. Most is csak egy ekrán van a sztanicán.
Azon meg éjfél után a pornó megy, mert a rendőr is
csak ember, itt vagyunk magányosan kiküldetésbe’.
Tehát inkább több képernyő kell. Amúgy is mindig
összeveszünk bent, hogy mit nézzünk. És főleg, ha
több Bajnokok Ligája megy egyszerre. Legalább 4
képernyő kéne, hogy az Arena 1, 2, 3 és 4 is nézhető
legyen, de ha megy a Farm, a Big Brother, akkor még
több kell. Ez a lényeg! Nem a kamerák száma.
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- Van egy magyar mondás: rablóból lesz a legjobb pandúr. Mi a véleménye?
Meg van egy szerb is: Ne valja svakom loncu biti
poklopac, ni svakoj čorbi zaprška.
- Ööö, nem értem, hogy jön ez ide?
Sehogy, csak eszembe jutott édesapám kedvenc
mondása.
- Ha úgy adódik, letelepedne falunkban? Esetleg egy magyar lányt elvenne?
(Elpirulva hallgat.) Nem vagyok én olyan… És
amúgy is, édesapám múltkor elment a Šmrči-hegyi
Njonjonj-parti U-ba, és hazavitt egy jeányt, már otthon vár.
- Hoppá, ilyen hagyományosan élnek még arra
délen?
Na te is… Dehogy, egy társkeresőn szedtem fel a
bigét, a neten.
- De miért nem hozza ide őt?
Mert albán vagy mi. Török, muzulmán, én már
nem tudom. Csak kultúrsokk érné itt, mert itt bizony
néha már víz is folyik a csapból, igaz, nem iható. Még
vasút is van, bár az sose pontos. És a diszkó! – látszik,
itt nem pazarolnak a füst-effektusokkal.
- Ha a hölgy nem tud szerbül sem, akkor hogyan kommunikáltak az interneten?
Na te is… Vannak azok a kis jelek, a szmájli, meg
a dobogó szív, virágocska, és így. Mifelénk úgyse kell
a duma, az csak bezavar a kapcsolatba. Nemsoká úgyis meglesz a rendőrnyugdíj, alig várom, hogy hazaérjek. És azért hiányoznak a vukodlakok is … (keresztet
vet stb.)
- Akkor sok sikert az életben!
Megvan. És akkor most én kérdeznék: autó papírjai? Kérem az igazolványokat, legitimacija, plízbitte… Vagy, khmm, cváncig-húsz euró, oszt ajde, ma
zdravo.
Álnéven és
símaszkban készítette:
Micimackó György
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Olvasói levél
Jó hírek!
Érdemes volt megvenni a kishegyesiek lapját! Egyrészt, mert az utolsó számok egyre olvashatóbbak, élvezhetőbbek , másrészt meg csupa jó hírt olvastam, olvashattunk a Szó-Beszéd 2013/4 számában. Hála istennek hamarosan, talán ősztől a községünkben megoldódik a munkanélküliség problémája. Hát nem semmi, ennyit kellett
várni, nélkülözni, és lám, még pár hónap, és megoldódik sok-sok problémánk. Nem kell majd azon aggódnunk,
hogy miből fizessük ki a gyerekeink iskoláztatásával járó költségeket, miből fizessük ki a villanyszámlát, tudunk-e
kenyerek, tejet, húst venni.
Le a kalappal (jó hegyesi mondás) a község elnökasszonyának és a volt községi elnök úrnak. Nem hiába, a szavazótábor tudta és tudja most is, kik azok az emberek, akikre le kell adni voksukat. Az elmúlt 12 év és a pillanatnyi
törekvések is meghozzák gyümölcsüket (barack). Meg is érdemlik a lakosok azt, hogy dolgozhassanak. A privatizáció során elrabolt (tisztelet a kivételnek) cégek tönkrementek, több mint 500 munkahely megszűnt a községben.
És most, közös erővel 400-450 munkahelyre van kilátás. Ez igen. Köszönjük szépen! Sok erőt és egészséget kívánok.

M. T., Kishegyes
*teljes név és cím a szerkesztőségben
PS: Fölmerülhet egy probléma. Nem lesz elég munkaerő a piacon! Importálni kell a munkásokat. Azt hiszem, ezt is meg lehet oldani. A Blic nevű napilap azt írta a minap, hogy hamarosan még 25 000 munkanélküli
lesz. Szerbiában a munkanélküliség 27 % os. Ha a községben nincs megfelelő káder, hát tessék, van miből
válogatni.

ÉN MIT KÉRDEZNÉK MEG DR.
CELLUSKA FRINDIK ERZSÉBETTŐL,
KISHEGYES KÖZSÉG POLGÁRMESTER ASSZONYÁTÓL
Tisztelt szerkesztőség!
A Szó-Beszéd 2013 áprilisi számában interjút olvastam dr. Celluska Frindik Erzsébettel, Kishegyes község
polgármester asszonyával. Nagyon sok lényeges kérdés nem hangzott el. Íme, én melyekre szeretnék választ
kapni:
1. Igaz-e, hogy a jelenlegi községi önkormányzat egyik első határozata a fizetések megemelése volt?
2. Igaz-e, hogy a polgármesteri irodában kicserélték a bútorokat újra. Bőrfotelokra
stb. Ha igaz, ez mennyibe került?
3. Ha jól látom, vásároltak két új autót. Ez mennyibe került? Valóban erre volt
szüksége a községnek?
4. Hányan dolgoznak jelenleg a községházán, és hányan voltak az előző községi
vezetés ideje alatt? Az új tanácsadók között verbásziak, illetve szabadkaiak is vannak. A községben nem talált megfelelő személyt?
5. Hány új dolgozót vettek fel pályázat útján, és hányat sógor, koma, jó barát,
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vagy párthovatartozási-, netán rokoni alapon?
6. A Telekrendezési és útügyi közvállalatban hányan dolgoznak most és hányan voltak
korábban?
7. Eddig mennyit költöttek reprezentációra? Az új elnök 0 dinárt ígért.
8. Miért kellett kivágni a községháza előtt a fákat? Az új fásítás mennyibe került?
9. A Small Step magánvállalatot mért zavarták ki a községházáról? Holott együtt kellene működni vele az
új munkahelyek teremtésében.
10. Hány pályázatot nyertek eddig? Kik írják és követik a pályázatokat?
Többször is említette (a Magyar Szóban is), hogy több befektetés érkezik községünkbe és 300 új munkahely
megnyitását tervezik. Én nagyon meg leszek elégedve, ha 100 új munkahelyet teremtenek (de nem a községházán). Ám ha még 100 sem sikerül, egy dolgot tehet...

L. L., Kishegyes
*teljes név és cím a szerkesztőségben

Anime
Sokak számára ismeretlen lehet ez a kijelentés, és ha úgy
veszed a kezedbe ezt a szöveget, hogy nem tudod a szó jelentését, remélem, cikkem arra inspirál, hogy a későbbiekben ne
csak a Szó-Beszéd keretein bellül ismerkedj a témával. Maga
az anime szó jelentése az angol animation szó rövidüléséből
ered, ami animációt jelent. Az anime tulajdonképpen a japánok meséivel egyenlő, de ezzel meghazuttolnám felfogásom
a témát illetően. Bár valóban rajzolva van, mint a közismert
rajzfilmek, illetve mesék, mégsem sorolnám velük egy kalap
alá. Az anime műfaji sokszinűsége több korosztályt is megcéloz, és a korhatár jóval magasabb, mint gondolnák. Vannak
kifejezetten felnőttek számára készült művek, de a fiatalabb
korosztály számára is megjelentek kitűnő alkotások. Son
Goku hire már több éve felröppent, és ki ne ismerné Hello
Kitty-t. A japán kultúra jelentős szerepet játszik ezekben a művekben, én is sokat tanultam a mindennapi életről
a keleten. Az eddigiek során jó pár anime játszódott le számítógépem képernyőjén, és nem bántam meg azt a
sokak szerint ’’elvesztegetett időt’’. Megpróbáltam megismertetni másokkal is ezt a különösen szórakoztató
világot, és tapasztalataim megismertetését most új szintre emelem. Úgy tervezem, hogy animékről csinálok bemutatókat, amikben leírom a véleményem, ám ha te is benne élsz már ebben a misztikus világban, szeretném,
ha te is megosztanád véleményed kedvenceidről. Legyen ez egy interaktiv rovat író és olvasó, olvasó és író,
olvasó és olvasók között!
Death Note - A halállista
Irta: Obata Takeshi
Rajzolta: Oda Cugumi
A történet két lángelme csatáját bontakoztatja ki egy misztikus világban. A főszereplők pszichológiai csatája mintha egy játék lenne, ahol halálistenek birálják a történet lefolyását. Egy Sónen anime, azaz kifejezetten
fiúk számára készült mű, de ez természetesen nem azt jelenti, hogy a lányok nem élveznék ezt a 37 epizódnyi
izgalmat.
m.Z.
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Nyolcadikosok névsora
8.a osztály

8.b osztály

8.c razred

Osztályfőnök: Csőke Csilla
Tanító néni: Gavlik Valéria
Diákok: Baranyi Kata
Burik Evelyna
Cékus Sándor
Csernik Viktor
Dániel Bernadetta
Fabó Margarita
Halasi Laura
Horváth Kiliána
Horvát Sándor
Huszár Arnold
Huszka Rita
Kancsár Kinga
Kókai Zsanett
Lénárd Endre
Ország Norbert
Papp Ágnes
Paróczi Elvira
Pataki Tamás
Péter József
Rózsa Viktor
Szabó Klaudia
Szőke Flórián
Zelenka Zalán

Osztályfőnökök:
Kormányos Andrea
Magyar Aletta
Tanító néni: Gombár Klára
Diákok: Bakos Dorisz
Bálint Krisztina
Bánszki Dániel
Cékus Noémi
Csépe Rita
Dániel Szuzanna
Frindik Ivonn
Kerekes Tamás
Lénárt Martin
Marecskó Ágnes
Nyírádi Sándor
Skallák Szabolcs
Svebler Ottília
Tóth Krisztina
Zsoldos Sára
Zsoldos Zsófia

Razredne starešine:
Gabriela Bulatović
Eržebet Tot
Boglarka Barna
Nastavnice: Vesna Bigović
		
Marina Dozet
		
Jasna Knežević
Učenici: Robert Bartuš
Sara Đuranović
Tibor Mendler
Ljindita Slavić
Dragana Nađ

Június 1-jén újabb generáció ballagott el iskolánkból. Nagyon jó kis csapat volt, hiányozni is fognak!
Iskolánk Tantestülete több külön diplomát is kiosztott a ballagási ünnepségen, a következő tanulóknak:
1. Baranyi Kata – zenekultúrából
2. Mendler Tibor – iz fizičkog vaspitanja
3. Zelenka Zalán – földrajzból
4. Sipos Karolina – magyar nyelvből
5. Cékus Sándor – testnevelésből
6. Lakatos Valéria – magyar nyelvből
7. Pataki Tamás – zenekultúrából
8. Frindik Ivonn - zenekultúrából
9. Bartuš Robert – iz informatike
10. Halasi Laura – zenekultúrából
11. Horváth Sándor – matematikából és testnevelésből
12. Zsoldos Sára – testnevelésből és zenekultúrából
13. Zsoldos Zsófia – testnevelésből és zenekultúrából
14. Kerekes Tamás – képzőművészetből és testnevelésből
15. Péter József – testnevelésből és zenekultúrából
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8. kisegítő tagozat
Osztályfőnökök: Moszni Edit
Deák Marianna
Gombár Judit
Diákok: Gubena Angéla
Jovanović Milan
Lakatos Lolita
Lakatos Valéria
Sipos Karolina

Iskolánk 10 Vuk-díjas diákkal büszkélkedhet:
1. Fabó Margarita – külön diplomát kapott zenekultúrából
2. Marecskó Ágnes – külön diplomát kapott zenekultúrából és képzőművészetből
3. Kancsár Kinga – külön diplomát kapott kémiából és magyar nyelvből
4. Kókai Zsanett – külön diplomát kapott biológiából, zenekultúrából és magyar nyelvből
5. Bánszki Dániel – külön diplomát kapott angol nyelvből,
német nyelvből, matematikából és magyar nyelvből
6. Rózsa Viktor iskolánk fényképésze, aki minden jeles
eseményünket megörökített, számos fotópályázaton vett
részt. Sokoldalú, az elsősegélycsapatunk és cserkészcsapatunk oszlopos tagja, a Diákparlament vezető egyénisége,
segítőkész, mindig mosolygós. Külön diplomát kapott matematikából, képzőművészetből és biológiából.
7. Paróczi Elvira kiváló versmondó, segítőkész, jó értelemben minden lében kanál, nagyon jó csapatjátékos, ha
úgy adódik, a kezébe ragadja a karmesteri pálcát is. Elsőse-
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gélycsapatunk, cserkészcsapatunk oszlopos tagja. Magyar
nyelvből, zenekultúrából, testnevelésből és biológiából kapott külön diplomát.
Cékus Noémi a GENERÁCIÓ LÁNY SPORTOLÓJA.
Szertornában és atlétikában is kiváló eredményeket ért el.
Nagyon jó csapatjátékos, közösségi ember. Külön diplomát
kapott testnevelésből.
8. Nyírádi Sándor a GENERÁCIÓ FIÚ SPORTOLÓJA.
Kiváló kézilabdás, nagyon jól focizik is, atlétikában az országos döntőbe jutott. A sport mellett a tanulást sem hanyagolta el. Vuk-díjas, külön diplomát kapott testnevelésből.
A generáció sportolói jutalma részvétel az egyhetes TOPSport táborban.
9. Burik Evelyna az idei ADY-DÍJAS. Ezt az elismerést
minden évben az a diák kapja, akire mindig számíthattunk,
aki magaviseletével, hozzáállásával példát mutat a többiek-

nek, eredményes a versenyeken, tevékenyen részt vesz az iskola mindennapi
életében. Vuk-díjas, külön diplomát érdemelt ki angol nyelvből, magyar nyelvből,
német nyelvből, matematikából és zenekultúrából.
10. Papp Ágnes a GENERÁCIÓ DIÁKJA. Amibe belefog,
nagyon komolyan veszi, nem adja fel, kitartó, nem torpan
meg a cél előtt. Sokoldalú, maximális alázattal áll hozzá
a feladataihoz. Kiválóan teljesít a versenyeken, legyen
szó természeti vagy társadalomtudományi tantárgyakról,
sportról vagy művészetekről. Számtalan díjat szerzett az
elmúlt 8 év során a községi, körzeti, országos és nemzetközi versenyeken is. Vuk-díjas, különdiplomat kap: kémiából, biológiából, angol nyelvből, német nyelvből, magyar
nyelvből, testnevelésből, zenekultúrából. Jutalma részvétel
a Szép Szó versmondó műhelyben.

Véget ért az asztalitenisz idény
Sikeres idényt tudhat magáénak a kishegyesi „Dombos”
asztalitenisz klub. Az idei évben összesen kilenc versenyre
sikerült eljutni. Asztali teniszezőink többek között Topolyán,
Zentán, Bajsán és Kiskunmajsán mérhették össze tudásukat
riválisaikkal.
Május hónapban a tartományi sportfelügyelőség több
sportegyesületet is meglátogatott Kishegyesen. Az új sporttörvény értelmében az asztali tenisz klubnak is több feltételnek kell eleget tennie, mely módosításokra június 30-ig kapott
határidőt. – tudtuk meg Bíró Anikótól.
		
Az erre vonatkozó dokumentumok elkészítése folyamatban van, azonban a legfőbb gondot az okozza,
hogy a klubnak nincs a megfelelő licenc papírokkal rendelkező edzője. Ugyanez a probléma a térség többi asztalitenisz
klubjánál is fennáll, ezért az ügy érdekében közösen fogjuk
felkeresni a Vajdasági Asztalitenisz Szövetséget. Amennyiben az egyesület nem tud időben eleget tenni a követelésnek,
az új törvény értelmében szabálysértést követ el, amely pénzbírsággal, esetlegesen az egyesület megszűnésével
járhat. Reméljük minderre nem fog sor kerülni.
Asztaliteniszezőinknek már megvannak a terveik
a jövő évre vonatkozóan. A 2013-2014-es idényben
szeretnék játékosaikat hivatalosan is bejegyeztetni
a szövetségnél. Mindez számukra újabb kihívásokat
és versenyeket jelent. Azonban anyagi lehetőségeik korlátozottak. A tagsági díjak beszedéséből és a
támogatóktól kapott donációkból tudnak csak gazdálkodni. Amennyiben lehetőségünk adódna egykét jobb minőségű versenyasztalt beszerezni, akkor
ligás versenyek megszervezésére is sort tudnának
keríteni Kishegyesen. Öröm nézni a gyerekek küzdeni akarását, ahogyan beleélik magukat a játékba a
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versenyek során. Gyakran barátkoznak más klubok játékosaival, kishegyesi klub jó együttműködést ápol a bajsai, topolyai
klubokkal.
A versenyek során Gvozdenović Katarina, 2. osztályos
tanuló egy alkalommal I., négy alkalommal II., míg egy alkalommal a III. helyezéssel tért haza.
Kincses Anita – 7. osztályos és Horvát Sándor – 8. osztályos tanulóink egy-egy alkalommal végeztek az első, illetve a
második helyen.
Nikolas Martin – 7 osztályos, egy alkalommal állhatott
fel a dobogó harmadik fokára.
Kovács Kiara 2. osztályos, Miló Vanessa és Lengyel Ágnes 7. osztályosok, egy harmadik és egy negyedik helyezést
tudhatnak a maguk mögött.
Reméljük sikereik tovább folytatódnak, gratulálunk nekik az eddigi teljesítményhez!
s.istwan
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Helyreigazítás
A Szó-Beszéd májusi számában megjelent Az irány adott, amit folytatni kell! című, Csóré Róbert volt polgármesterrel készült interjúból technikai hiba miatt kimaradt az utolsó bekezdés. Az érintettek és olvasóink
elnézését kérjük!
A kimaradt bekezdés:
,,Mint volt polgármester melyik projektokat sajnálja, amit nem tudott befejezni? Esetleg van-e olyan projekt, amelyet szándékosan nem folytat az önkormányzat?
A napokban beszélgettünk a most hatalmon lévőkkel, hogy mi nagyon sok projektumot elkezdtünk, melyek közül sok hosszú távú, ami 8-10-12 év múlva hozza meg a gyümölcsét. Ezek közül én legjobban azt sajnálom, hogy a Moholi út, illetve a kishegyesi autópálya lejárójának kiépítését nem sikerült végig vinni. Ott már
csak az utolsó lépés hiányzik. Ezt az elmúlt képviselő testületi gyűléseken szorgalmaztam és bízom benne, hogy
az új önkormányzat is ennek a fontosságát meg fogja látni, mivel a Romániát és Horvátországot összekötő út,
ami Vajdaságon keresztül vezet, pont Kishegyesnél kereszteződne az autópályával, ami Magyarországot, illetve
Európát és a Balkánt köti össze. Mi ennek az alapjait lehelyeztük. Nagyon szeretném, ha ezt sikerülne befejezni.
Továbbá az utcák aszfaltozását, amit úgymond mások is a zászlójukra tűztek, meg a vízhálózat modernizálását
és a szennyvízlevezető hálózat kiépítését is. Ezek mind nagyon fontosak, hogy egy élhetőbb falut tudjunk teremteni. Sokat dolgozunk azon, hogy minél több munkalehetőség legyen a községben. Az ipari park kiépítése is egy
hosszú volumenű projekt. Nyolc éve kezdtük el és most érkeznek a befektetők. Szeretnénk mi élvezni ennek az
előnyeit, de megeshet az is, hogy más fogja. Végek-végen ki fog derülni az, hogy amit elkezdtünk, azt érdemes
folytatni még akkor is, ha régi jó szokásként az új vezetőség mindig a régit okolja minden hibáért. Viszont ha
folytatják azt, amit mi elkezdtünk, az azt jelenti, hogy jó irányban haladtunk még akkor is, ha vannak árnyalatnyi
különbségek abban, hogyan tekintünk egy-egy dologra.
A másik, amit sajnálok, hogy nem sikerült teljesen befejeznünk az a község optikai hálót, ami annyit jelent,
hogy egy számítógépes hálózat által összekötöttük a három helyi közösséget és az önkormányzatot, iskolát,
egészségházat és főbb intézményeinket. Ez maximálisan bővíthető. Igény van rá. A gyakorlatban a köztéri kamerák és a rendőrség bevonásával a közbiztonságon is javítani tudnánk. Jelenleg ez nincs teljesen kihasználva,
habár egyes befektetőknek ez igen fontos lenne, hogy Kishegyes községet választják befektetésük helyszínéül.
Végezetül nem hiszem, hogy van olyan projekt, amelyet szándékosan nem folytat az önkormányzat, mivel ők
is belátták, hogy a mi projektjaink folytatása nélkül ők maguk sem tudnak eredményeket elérni. Az irány adott,
amit folytatni kell!”
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