SZÓ-BESZÉD, A KISHEGYESIEK LAPJA

Megnyitotta kapuit a
Kishegyesi Dévics Imre Kerámiai Alkotóház
A Kishegyesi Dévics Imre Kerámiai Alkotóház augusztus huszonkilencedikétől szeptember elsejéig ismét
kinyitotta kapuit az alkotni kívánok előtt.
Az idén főleg a gyerekek voltak előtérbe helyezve. Az
ő kézügyességüket, kreativitásukat igyekeztünk a felszínre hozni. Újabb lehetőségeket feltárni előttük.
Lelkes gyermek-tábor alakült ki. Traktorra szerelt,

megerősített padokon lettek kiszállítva a résztvevők a
Welker-tanyára , mindenki által Barninak szólított mosolygós, segítőkész apuka volt a traktorista, saját traktorával. Felesége, és még Katica, Etelka segítségével készült a
finom paprikás, fánk és ne soroljam, milyen sok finomság
került az asztalra.
Az agyagot biztosította a község.
A szervező Szalma István, aki egyben a Művésztelep
elnöke, mindent előre pontosan eltervezett.
Reggeli, ebéd és vacsora tálalva volt a résztvevőknek.
Annyi haladást értünk el az eddigi évekhez viszonyítva,
hogy most már szobák lettek biztosítva az utazók számára.
Ezt is köszönhetjük a talpraesett elnöknek, aki a Welkertanya vezetőjével, Tóth úrral együttműködve fejlesztik a
tevékenységhez szükséges feltételeket.
A gyermekek mellett elsőnek kell megemlíteni Miháljfi
Marika művésznőt és férjét Mišić Obrad művészt. Marika
tudásával, hasznos tanácsaival sokat segített a gyerekeknek. Mišić Obrad megjavította a korongot, és a „leendő
művészeket” (gyerekeket) korongozni tanította. Le sem
lehet írni azt a nagy lelkesedést, amit a korongolás váltott ki főleg a fiúk körében, de nem csak ők, az amatőr
ikrek Vékony testvérek is oda ültek a koronghoz, és nem
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kis sikerrel készítettek egy alkotást. Persze ezen kívül
még több kiváló munkájuk készült. Ők a gyerekekkel nem
foglalkoztak. Természetesen lehetőség adódott azoknak is
dolgozni, akik nem voltak beosztva a gyerekekhez. Papp
Kancsár Rózsa is szívesen ügyeskedett a telepen.
Miháljfi Marika mellett még nagy segítséget nyújtott
Tóth Eszter, aki Magyarországról jött nagy szeretettel.
Fiatal, mosolygós keramikus tudásával sokban hozzájárult az
alkotások sikerességéhez.
Nem hagynám ki az amatőröket sem, akik egy-egy kisebb,
nagyobb csoporttal dolgoztak.
Ezek: Cservenák Erzsébet, Sípos Etelka, Radmila Marković.
Az idén, az amatőrök, az
ikreken kívül nem készítettek
semmit sem, csak a gyerekekkel
foglalkoztak.
A kész alkotásokat kinn
hagytuk a tanyán, ahol száradás után lesz a kiégetés, amit
pár napra rá követ a festés és az
újabb égetés. A finalizációra még várni kell.
Nem véletlenül hagytam utoljára, de nem utolsó sorban Vass Szabolcs és
bajsai barátja, évfolyamtársa , alkotását a táborban.
Szabolcs mesterműve Mátyás király mellszobrának
elkészítése, társa is inkább faragással foglalkozott a megkeményedett, de még képlékeny anyaggal. Ő szobrászattal
foglalkozik szívesen, amire az agyag is ad lehetőséget. Alkotásaikról csak elismeréssel írhatok.
Miért pont Mátyás király mellszobra lett elkészítve?
Van ennek története. A falu központjában rézből öntött
mellszobra állt egy márványoszlopra helyezve. Mivel a
réz kelendő a fekete piacon, egy éjszaka elvándoroltatták.
A rendőrség gyorsan a nyomára bukkant, de akkor már
persze feldolgozták eladásra. Ezt szeretné pótolni a lelkes
fiatal. Szívből gratulálok neki.
Remélem, az idén lesz még kerámiai Alkotóház, ahol
művészek és amatőrök is dolgozhatnak.
Mindenkinek köszönet, azoknak akik segédkeztek, a
szervezőnek és főleg a vidéki művészeknek abban, hogy
sikeres alkotások születhettek.
Marković Radmila
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Hírek

Jubileumi évforduló
- ünnepeltek a kishegyesiek
A kishegyesi Egység Labdarúgó
Klub augusztus 17-én és 18-án ünnepelte az egy évszázados évfordulóját.
A labdarúgást 1913-tól vezetik
Kishegyesen. Az első klub 1919-ben alakult KAC (Kishegyesi Atlétikai Club)
néven. Története folyamán többször
is változtatott nevet 1932-1942 - Bela
Zvezda, 1942-1944 - Bocskai, 1945-től
napjainkig folyamatosan Egység néven
szerepel.
Különböző felújításokkal készültek
a jubileumra, helyrehozták a vendégöltözőt, a pályát és annak környékét. Festettek és gödröt ástak a karóknak, amire
az Egység címere került fel.
Szombaton a délelőtti órákban az
utánpótlásé volt a főszerep, majd délután az egykori labdarúgóink játszottak
a belgrádi Partizán veteránjai ellen. A
kezdőrúgást az FK Egység legidősebb
és egykori legjobb labdarúgója, Csőke
András végezte el. Vasárnap a magyarországi győri ETO U21-es csapata lépett
pályára, ahol 2-6-os arányban vereséget
szenvedtek a hegyesiek.
A mérkőzés után a vendég csapat
edzője, Csató Sándor is nyilatkozott
lapunknak:
- Nagyon szépen köszönjük, hogy
itt lehettünk, és boldogok vagyunk,
hogy ekkora megtiszteltetésben részesülhettünk. Nagyon nagy szó, hogy 100

éves a klub fennállása. A meccset
mindenféleképpen pozitívnak tartom. Tudom, hogy milyen nehéz egy
amatőr klubnak ligát lépnie, de az
ellenünk mutatott játékukkal szerintem sikerülni fog. Előző nap a csapatom bajnoki meccset játszott, és ez a
barátságos mérkőzés jól jött levezetésként. Sok gól született, és ennek
nagyon örülünk.
Nyáron új edző került az Egység
kispadjára, Baranyi Béla, aki már
vezette egykor a csapatot. A további lépésekről és tervekről ő számolt be:
- Nagyon, nagyon nehéz dolgunk
lesz kikerülni a topolyai ligából! -kezdte az újonnan kinevezett edző. Ez az
elsődleges cél, hogy feljussunk a szabadkai ligába. Rengeteg a fiatal játékos,
ami azért jó, mert a jövőben is számíthatunk rájuk. Ennek az a hátránya, hogy
nem rendelkeznek nagy tapasztalattal.
Van pár kulcsfontosságú játékosom,
és rájuk szeretném építeni a csapatot.
Erősítettünk a kereten, érkezett öt-hat
lovtyenáci játékos. Heti három - négy
alkalommal tartok edzést, aminek nagyon örülök, hogy körülbelül 20-as
létszámmal tréningezünk, vagy még
többen. Njegoševo ellen játszottunk egy
felkészülési mérkőzést, ahol nyertünk.
A második felkészülési mérkőzésünk a
győriek elleni meccs, ahol ugyebár ki-
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AZ IPARI PARK HÍREI
Tavasz óta már többször is szó esett
arról, hogy van egy komoly érdeklődő,
aki szeretne megtelepedni az ipari park
területén. A sikeres előzetes tárgyalások
eredményeként júliusban aláírtuk a szerződést az ipari park harmadik befektetőjével. Az új befektető közvetlenül az autóút mellett szeretne építkezni. Az eddigi
befektetőkhöz hasonlóan az új lakó is
mezőgazdasági termékek feldolgozásával fog foglalkozni, és tervei szerint az
első évben 10 – 15 munkást foglalkoztat
majd.
A Renesansa keksz- és tésztagyár ősz elejére tervezi a teljes átköltözést jelenlegi verbászi telephelyéről.
Pillanatnyilag is foglalkoztatnak néhány
községbeli munkást, azzal a céllal, hogy
mire átköltöznek az új épületbe, már legyenek betanult helyi szakembereik. Mivel a munkások kiválasztásában szorosan
együttműködünk, aki munkát keres, illetve munkahelyet szeretne váltani, önéletrajzát átadhatja személyesen irodánkban
(Marsall Titó utca 36., Bácsfeketehegy),
vagy elküldheti e-mail-ben is az office@
small-steps.com címre.
Krisztián I.

kaptunk. De nem lehet összehasonlítani
a két csapatot, az ETO egy profi csapat.
Meg vagyok elégedve a csapatom játékával, lőttünk nekik két gólt, és ez a
lényeg.
Kovács Balázs

Csató Sándor
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Riport
Magyar folklór Amerikában
A Washington DC-ben megrendezett Smithsonian
Folklife Festival idén nyáron a magyar kultúrát mutatta
be. A szabadtéri népművészeti és hagyományőrző fesztivál látogatói megismerkedhettek a magyar kézművességgel, gasztronómiával, valamint A Kárpát-medence sokszínű népzenei és tánckultúrájával. Vajdaságból Csizmadia
Anna, Kollár Ilona és Utasi Péter ismertette meg a magyar
ízeket és kultúrát a fesztivál résztvevőivel.
Hogyan sikerült kijutniuk a fesztiválra?
Pepét megkérték, hogy reprezentáljon pár ételt - mondja rögtön Ilonka néni.
Igen, így volt - mondja Péter. - Kérdezték, hogy esetleg
tudnék-e ajánlani a környezetemből olyan asszonyt, aki el
tud készíteni pár jellegzetesen magyar ételt. Rögtön Ilonka néni jutott eszembe. Ő is akart jönni. Az orvos is azt
mondta, hogy mehet. Úgy döntött, hogy elvállalja, úgyhogy mentünk.
Kinek a támogatásával valósul meg ez a fesztivál évről évre?
Smithsonian Néprajzi és Kulturális Örökség Központ
és a Magyar állam támogatta a rendezvényt. Az első fesztivált 1967-ben rendezték meg. Azóta évente megrendezésre
kerül, Washington DC szívében a National Mallon, más és
más hagyományt és népművészetet bemutatva. Ez az amerikai főváros egyik legnagyobb kulturális rendezvénye.
A magyar program címe Hungarian Heritage – Roots to
Revival tehát Magyar örökség – Éltető Hagyomány.
Aki nem járt még ezen a fesztiválon, hogy képzelje
el?

A fesztiválon rengeteg ember vesz részt, több mint
másfél milliós látogatottsága van. A hagyományőrző emberek munkásságát mutatja be. Maga a fesztivál egy hatalmas, 16 hektáros téren van megrendezve. A Magyar
Falun belül kézműves foglalkozásokat alakítottak ki. Mindenkinek megvolt a maga kis kupolája. Egy gyönyörű kis
konyhát építettek ki, bemutatva egy bácskai vagy tanyasi
ház kiskonyháját. A tánccsűrben állandó táncbemutatók
zajlottak. A nagyszínpadon folyamatos zenei előadásokat
és bemutatókat tartottak. Volt egy kis jurtaszerűség is, ahol
kb. 45 perces bemutató beszélgetéseket tartottak, például a
kalapkészítésről.
Kollár Ilona a tojásírásról tartott előadást.
Mivel nem engedték kiszállítani a tojásokat, ezért az
volt a szerencsém, hogy a képek fent voltak a Facebookon
és onnan töltöttük le. Az egész Kárpát-medence tojásírás
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fajtáit bemutattuk. A fő atrakció számunkra mégis a főzés
volt. A gasztro sátorban tevékenykedtünk - mondja Ilonka
néni.
Hogyan mutatták be a főzést és milyen ételeket készítettek?
Hol én voltam a főnök, hol Pepe a kukta, hol fordítva.
Nagyon segítőkészek voltak, amire szükségünk volt, megkaptuk. Az ételek bemutatása egészen az alapanyagoktól
kezdődött. Azok bemutatása, előkészítése, maga az összeállítása egy ételnek. Aztán gyakorlatilag a megfőzése, megsütése. A csattanó az volt, hogy az amerikai jogszabályok
olyanok, hogy iszonyatosan nehéz őket kijátszani és nem
engedélyezték az ételek megkóstolását. Csak szagolni lehetett. Az ételek ugyan magyar fűszerezésűek voltak, de
csak amerikai alapanyagokból lehetett elkészíteni. Mivel
nem lehetett kóstolni, ezért próbáltuk az embereket valahogy közelebb hozni, megszagoltattuk mindenkivel, hogy
megérezzék a jellegzetes magyar ételek illatát, ha már az
ízét nem érezhették. Végignézték és nem kóstolhatták meg.
Ebből a szempontból sérült volt a bemutató. Próbáltunk
olyan ételeket megmutatni nekik, melyeknek könnyű és
viszonylag olcsó is az elkészítési módja. A célunk az volt,
hogy egy idegen ember is, aki szereti a konyhát, a látottak alapján esetleg megpróbálja elkészíteni az ételeinket.
Például egy egyszerű kis fonott kalácsot, amit nem olyan
bonyolult elkészíteni. De készítettünk még lakodalmas
kalácsot, amit Ilonka néni látványosan megfont - mondja
Péter. Stefáni szeletet, kis buktákat, sűrű babpaprikást, húsvéti báránycombot, halászlét. Juhász Bálinttól és Kőműves
Dénestől kaptunk pár üveg pálinkát, amit sikerült kivinni.
Meséltünk a pálinkafőzésről. Sajnos a bemutató végén a
kóstolás elmaradt.
Az elszállásolás hogy volt megoldva?
Fantasztikus négy csillagos szállodában laktunk. A
fesztivál területére minden nap fél óránként rendszeresen
jártak a buszok.
A fesztivál 10 napig tartott mennyi szabadidejük
volt?
Nem sok, de azért voltunk kirándulni New Yorkban.
Rengeteg múzeumot megnéztünk, a kínai negyedet, a Szabadság-szobrot és még sok nevezetességet.
Mit változtattak volna meg a fesztivál ideje alatt?
Egyhangúan érkezik a válasz: kóstoló. Ott volt az a sok
finom étel és az emberek nem ízlelhették meg.
bb
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Riport
Nyitottak vagyunk mindenki előtt!
Beszélgetőtársam egy diáklány, aki fiatal kora ellenére
meri vállalni és be akarja bizonyítani, hogy ötleteit valóra tudja váltani. Ő nem más, mint Nagy Farkas Fanni, aki szabadidejét arra fordítja, hogy a feledésbe merülő kishegyesi fürdőt
ismét a falubeliek és a fiatalok szórakozóhelyévé tegye.
Mikor döntöttél úgy, hogy vállalod a fürdő felújításával
kapcsolatos teendőket? Voltak-e támogatóid ebben?
Tavaly április folyamán Sándor István adott egy pályázati
lehetőséget, ami a MLADI SU ZAKON név alatt fut. Az alkalmat kihasználva Kecskés Violával megírtuk a pályázatot
a fürdő felújítására, melyet megnyertünk és 100 000 dinárt
kaptunk. Már elsőre tudtuk, hogy úgy, mint fürdőt nem tudjuk működtetni, de alapszinten kitakarítottuk és inkább bulikra, rendezvényekre fordítottuk a hangsúlyt. Fő támogatónk
a helyi közösség volt, meg több magánvállalat, mint pl. az
Agriromagna és sok magánszemély, akiknek köszönettel tartozunk. Továbbra is várjuk a támogatókat nyitottak vagyunk
mindenki előtt. Ha valaki valamit rendezni akar, a hely adott,
együtt meg lehet csinálni.
Bizonyára sok munkaakciót kellett megszervezned. Kérlek, mesélj azokról, melyek számodra a legemlékezetesebbek,
illetve legeredményesebbek voltak!
Az első munkaakció volt a legsikeresebb. Búcsú másnapján kezdtük a fürdő takarítását és attól a naptól kezdve három
hétig tartott. Napi szinten 30-40 fiatal állt rendelkezésünkre.
Átfestettük a régi padokat, hintákat. Megcsináltuk a wc-t, a
kis medencét, ami teljesen használhatóvá vált és megjavítottuk a vezetékeket. A legnagyobb munka a nagy medence
lebetonozása volt. Oda magában a pályázati pénz nem volt
elég, ehhez rengeteg támogatónak a segítsége kellett, hogy
megvalósuljon tervünk. A 80-as években volt a tavalyi évhez
képest hasonló, több hétig tartó munkaakció, amikor is a mi
szüleink toboroztak egy csapatot és helyreállították a fürdőt.
Ebből kifolyólag a szülők és az idősek biztos büszkék ránk,
hogy mi megcsináltuk azt, amit ők 30 évvel ezelőtt rendbe
tettek és mint fürdőt kinyitottak.
Munka után jól esik a pihenés és a szórakozás. Idén sok
bulit szerveztél a Rioban. Melyekre vagy a legbüszkébb?
Idén a búcsúra, ami az Anna-napi rendezvényeken belül
zajlott. Hozzávetőlegesen 500-600-an jöttek össze. Élőzenével kezdtünk, amit disco követett. Figyelembe vettük az idősebb korosztályt is, most nemcsak a fiatalokat céloztuk meg.
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Mi kell ahhoz, hogy egy buli sikeres legyen? Honnan
meríted az ötleteket és azok megvalósításában kik segítenek?
A nagy reklám az egyik legfontosabb, a másik pedig a
jó szervezés. Édesapám, aki ebben nekem legtöbbet segít. Ő
már rengeteg munkaakciót szervezett, és vett is részt bennük.
30 éves tapasztalattal rendelkezik, s mint utód, folytatom a
munkáját. Ötleteimet abból merítem, hogy több fiatalt megkérdezek, érdeklődök a faluban. Mindenkit meghallgatok, sok
falubelivel beszélek, és az információkból, ötletekből rakjuk
össze azt, ami legjobb a falunak. Támogatóink a fiatalok, a
Helyi Közösség és az Önkormányzat.
Bizonyára elégedett vagy az eddigi eredményekkel. A jövőben mi az, amit még meg szeretnél valósítani, a medencék
felújítása is ide tartozik?
A jövőben, mint fürdőt szeretnénk megnyitni. Az idei
évben is próbálkoztunk a nagy medencét feltölteni vízzel, de
nem jártunk sikerrel. Ehhez a legjobb megoldás egy befektető lenne, mivel a munkaerő adott. A másik terv pedig, hogy
kihozzuk a helyből a maximumot bulik, rendezvények szervezésére.
Tartogatsz-e az idei évre még valamit?
Igen. Egy hatalmas záró bulit szeretnék szeptember végére vagy október elejére.
Gratulálok az eddigi munkádhoz. Sok sikert, támogatást
kívánok neked a jövőben is!
nyk
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Iskolahírek
Zeneiskola nyílik
Kishegyesen

ISKOLAHÍREK

Iskolánk nemrégiben kapta meg a kiváló tehetségek iskolája címet, amelyet
magyarországi intézmények ítéltek az iskolának, és várhatólag a közeljövőben
megkapja a zeneiskola minősítést is, ami azt jelenti, hogy a gyerekek helyben is
tudnak zeneiskolába járni, nem kell Topolyára utazniuk.
Van zongoránk, vannak fuvoláink és más hangszereink és mostantól lesz
hat hegedűnk is, amelyen gyerekeink gyakorolhatnak. - a fentieket Molnár
Márta, a kishegyesi Ady Endre
Kísérleti Általános Iskola volt
igazgatója mondta azon az alkalmi ünnepségen, amelyen a helyi
közösség és a község vezetőivel
fogadták Zsadányi Mihályt, a
Dél-Afrikában élő kishegyesi
származású zenészt, aki hat különböző nagyságú hegedűt ajándékozott az intézménynek.
pi

Az elsősök névsora
1.

A osztály:

Tanítónő: Sípos Verbászi Valéria
1. Bede Noel
2. Csihi Alex
3. Dévity Tamás
4. Fabó Dudás Róbert
5. Faragó Dávid
6. Fullajter Dóra
7. Jovičić Ana
8. Kelemen Ivett
9. Kovács Klaudia
10. Kovács Richard
11. Kovačev Žana
12. László Ádám
13. Majláth Anett
14. Mendler Péter
15. Novaković Indira
16. Pozsonyi Blanka
17. Sevarac Krisztián
18. Úri Vilmos
1.

B osztály:

Tanítónő: Gombár Klára
1. Csépe Anita
2. Csete Maja

3. Csete Vivien
4. Dubinyi Blanka
5. Dudás Emil
6. Erdei Anna Dorka
7. Kecskés Benedek
8. Kormos Heléna
9. Lakatos József
10. Ódor Szabolcs
11. Pelle Rómeó
12. Péter Csaba
13. Rácz Tibor
14. Rápóti Zsanett
15. Tarkó Tihamér
16. Tóth Sára
17. Varga Zsóka
1.C razred:
Učiteljica: Vesna Bigović
1. Aleksandra Maksimović
2. Brankica Radivojević
3. Eržike Farbaš
4. Jovana Ivošević
5. Milica Malecki
6. Nikolina Marković
7. Svetozar Alargić
8. Valentin Italj
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Júliusban iskolánk 16 diákja, a
kocséri önkormányzat jóvoltából,
egy hetet tölthetett a Balatonon. Az
idő szép volt, a diákok jól érezték
magukat, a strandolás mellett jártak
Tihanyban és egy kalandparkban is.
A diákokat Toldi Kornélia és Kerekes Katalin kísérte el az útra.
Tanulóink július végén részt
vettek a Velker-tanyán szervezett
cserkésztáborban, ahol a középkori
hangulatot próbálták ötvözni a mai
modern világgal. Sok érdekes játék
és program várta a diákokat. Iskolánkat Halász Zoltán képviselte a
táborban, aki a sportaktivitásokkal
volt megbízva.
Néptáncosaink, mintegy huszan,
Békésszentandráson a Vitamin-napok keretében töltöttek el 3 napot.
Fellépésük mellett jutott idő a kikapcsolódásra, fürdésre is. Nagy
élmény volt számukra Rúzsa Magdi koncertje is. A tanulókat Kovács
Hanna, Marić Márta és Cékus Attila
kísérte el.
Budapest 16. kerületének jóvoltából, egy év szünet után, a legjobb
versenyeredményeket elért 42 diákunk, újra részt vehetett egy 5 napos
jutalomkiránduláson. A gyerekek
voltak moziban, planetáriumban,
tropikáriumban, a Csodák Palotájában, az egri várban, strandon, jártak
a Parlamentben és látták a belváros
nevezetességeit. A tanulókat Sárándi
Gyöngyi, Sípos Verbászi Valéria és
Fülöp Valentin kísérték el az útra.
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A csodálatos Baranya
Manapság igen keveset hallani a horvátországi Baranyáról, ami természeti látványosságai, finom borai és közelsége miatt olcsó és könnyen elérhető kirándulóhely lehetne a
vajdaságiak számára. Emellett az ott élő kis számú magyarság élete és fennmaradásáért folytatott mindennapi harca
is tanulságos lehet számunkra. A nyár folyamán ismerkedtem meg Dudás Endrével, aki Baranya egy kis falujából,
Újbezdánból származik, és az eszéki egyetem és egyben
egész Horvátország egyetlen magyar ajkú jogász hallgatója.
Őt kértem fel, hogy mutassa be olvasóinknak szülőföldjét, a
csodálatos és titokzatos Baranyát.
Kérlek, mutasd be pár mondatban a horvátországi Baranyát azoknak, akik esetleg keveset hallottak volna róla.
A horvátországi Baranya, vagy közismertebb nevén a
Drávaszög, az első világháború után került akkor még jugoszláv, majd Horvátország önállósulásával, horvát fennhatóság alá. Már a római korban lakott volt ez a terület,
többek között kitűnő termőföldje, gazdag erdői és a folyóvizek közelsége miatt. Baranya mindig is erős mezőgazdasággal rendelkezett, ami a XIX. és XX. század elején igen
sok embert vonzott ide az akkor még nagyon szegény likai
és tengermelléki területekről. A szocializmus alatt Titó igen
nagy becsben tartotta Baranyát, nagyon sokat fektetett ebbe
a vidékbe. Tökösön (hr. Tikveš) volt nyári kastélya, ahol nagyon sok híres ember megfordult, még az akkori Egyesült
Államok elnöke is, Roosevelt. Sajnos a Honvédő háború
igen nagy károkat okozott Baranyában, a lakosság nagy része elmenekült, és sokan a béke beköszönte után sem tértek
vissza.
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Hogyan alakult a magyar lakosság száma ezen a
tájegységen? És milyennek tartod a kilátásait?
A magyar lakosság mindig is ,,domináns” volt ezen a
területen. Baranyában található a Horvátországban élő magyarok kétharmada. A legtöbb településen hallható magyar
szó, létezik valamilyen formában magyar egyesület. A magyarok fogyóban vannak, az utolsó népszámláláson már 15
000 sem voltunk. Mikor az akkori Baranyát (Vajdasággal
együtt) Jugoszláviához csatolták, ezeken a területeken több
mint fél millió magyar élt, és nagyon kis arányban volt itt
megtalálható a szláv népek bármelyike. Ma sajnos ez az
arány megfordult. Több oka is van ennek a hatalmas csökkenésnek, a második világháború előtt nagyon sok magyart
visszatelepítettek az anyaországba, majd a háború befejeztével a szocializmus nagy mértékében elnyomta a nemzeti identitást és mindenki „jugoszláv” volt. Ezt követően a
honvédő háború elől nagyon sokan külföldre menekültek, és
nem tértek vissza. A magyarság elöregedőben van, a falvak
pedig kihalóban.
A kilátás, vagyis a közeljövő nem sok jóval kecsegtet. Nagyon sok fiatal a kettős állampolgárság megszerzése
után kivándorol valamely EU-s országba a jobb megélhetés,
a szebb jövő miatt. Sokan vissza se gondolnak Baranyára
miután kijutottak.
Baranyára a kis lélekszámú falvak a jellemzőek. Milyen az élet 200-300 lakosú helységekben?
A többnyire magyar lakta falvakban a közösség mindig
is összetartó volt, a különböző egyesületeken
belül mindig nagy volt a közösségek szervezettsége. A kultúrműsorokon keresztül a
pecaversenyig sokféle programot szerveztek
és szerveznek, ami nagy mértékben segíti a
közösségi élet, szellem életben tartását. Egy
ilyen kis közösség számára, mint a horvátországi magyarság, nagyon fontos, hogy ne
idegenedjenek el egymástól a magyarok.
Sajnos az utóbbi évtizedben a magyarság két érdekvédelmi szervezetre szakadt, és
emiatt nagyon nagy a feszültség a magyarok
között. Nagyon sok negatív publicitás éri a
magyarokat a nemzeti médiában. Nemegyszer pereskedtek egymás ellen az érdekvédelmi szervezetek vezetői, rágalmazásért,
kártérítésért, ami igen negatív fényben tünteti fel a magyarokat a horvátok szemében.
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Az ilyen romboló hozzáállás sajnos tovább veszélyezteti a magyarság fennmaradását. A kis falvakban, mint Újbezdán, ahol élek, az ilyen versengés
a szervezetek között oda vezetett, hogy a szomszédok nem beszélnek egymással, nem köszönnek, amikor elmennek az utcán egymás mellett.
Ez csak egy banális példa, amiből látszik, hogy
mennyire feszült a helyzet, és hogy az egyszerű
ember mennyire befolyásolható, az érdekszervezetek pedig nem mindig a közösség jövőjét tartják
szem előtt.
Milyen az életszínvonal és a megélhetőségi
lehetőség ebben a térségben? Még korai lenne
feltenni a kérdést, hogy az uniós tagság milyen
változásokat hozott, mégis, mik a két hónapos
EU-s tagság tapasztalatai?
Sajnos kizárólag a földművelésből nagyon nehéz
megélni (vagyis addig nehéz, amíg az ember nem birtokol
több száz hold földet és legalább száz szarvas jószágot). A
legtöbb falusi a városban dolgozik, vagy ahol épp kapott
munkahelyet, a földműveléssel csak szabadidejükben foglalkoznak. Ilyen összeállításban meg lehet élni, kevesebbet
kell élelmiszerre költeni, mert megterem a krumpli is, a
hagyma is, csirke is fut az udvarban.
Az utóbbi tíz évben fellendülőben van a bortermelés, és
beindult ezzel összefüggőben a falusi turizmus is. Csúza,
Vörösmart, Hercegszőlős, Bellye igen híres bortermeléséről, a baranyai borok országszerte ismertek és kedveltek.
Karancs (hr. Karanac) „etno falu” címmel rendelkezik, és
a falusi turizmus legjobb példája Baranyában. A városi iskolák már több éve ide kirándulnak a kisiskolásokkal, ahol
megismerhetik közelről a kecskét, vagy épp azt, hogy hogyan kell megfejni a tehenet.
Az EU idáig nem sok változást hozott. Az árak nem
változtak nagy mértékben, így nem is érezzük, hogy bármi
is más lenne, mint két hónappal ezelőtt. A jövőre nézve viszont igen nagy elvárásai vannak a baranyai parasztoknak.
Nagyon sok uniós alap válik most elérhetővé, melyek nagy
mértékben fellendíthetik a mezőgazdaságot, a turizmust.
Milyen a kapcsolatotok Vajdasággal, Szerbiával?
A határ menti falvak mint Batina, Vörösmart és
Csúza igen szoros kapcsolatokat ápolnak Vajdasággal.
Sokan járnak Bezdánba a piacra, vagy épp Zomborba az
aranyműveshez. Egyes termékek sokkal olcsóbbak, mint
Horvátországban, ezért sokan már csak azért is átmennek,
hogy dohányt vagy épp sört vegyenek. Újbezdánt vajdasági
kubikosok alapították, akik akkor még a dárdai uradalom
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mocsarait csapolták le. A kubikosok Bezdánból érkeztek
és ezért is nevezték el falujukat Újbezdánnak. A falu 150-i
évfordulójára Bezdán polgármestere is ellátogatott. A kultúregyesületek is tartják egymással a kapcsolatot, sokszor láthatunk vajdasági fellépőket a helyi műsorokon, de ugyanígy
az itten csoportok is vendégszerepelnek vajdaság számos
településén.
A horvátországi Baranyában a mezőgazdaság mellett
a turizmus a vezető gazdasági ág. Milyen idegenforgalmi
eseményeket és helyszíneket javasolnál az odalátogatóknak?
Baranya, mint turisztikai desztináció még nem ismert, ha valaki Horvátországra gondol, a tengerpart jut
eszébe. Már említettem, hogy Baranya igenis törekszik,
hogy ezen a téren is ismertté váljon. A legnagyobb lehetőséget a bor- és falusi turizmus rejti. A baranyai borok ismertek
már országszerte, és a termelők azon dolgoznak, hogy ez a
jó hír tovább terjedjen. Vörösmart, Hercegszőlős és Csúza
már rendelkezik borkóstoló programokkal, szálláskínálattal,
éttermekkel. Természetesen nemcsak a borkedvelőknek kell
programot nyújtani, mert nem biztos, hogy valakinek megérni csak egy éjszakára ideutazni. A természet kedvelőinek
mindenképpen meg kell látogatniuk a Kopácsi rétet, mely
Baranya legnagyobb mocsara. Itt többszáz madárfaj fordul
meg, fészkel itt réti sas, fekete gólya és egyéb ritka és védett madár is. Kopácson mennyei csiptetős pontyot, vagy
az ínyenceknek rántott békacombot készítenek a helyi Zöld
béka étteremben. Érdemes ellátogatni Titó kastélyába, Tökösre is. Persze a régió központja, Eszék is gyönyörű. Itt is
akad egy csomó látnivaló, az eszéki gyalogos függőhíd, a
Szent Péter katedrális vagy épp az óváros, a „Tvrđa“.
n.a.
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Síksági ember kalandja Erdélyben,
két keréken
A Tour de Délvidék túrázói 12. alkalommal húztak
túrabakancsot. A többségében vajdasági fiatalokból álló
csapat több éve kerekezik szerte a Kárpát-medencében.
Míg az első évek a túrái pusztán Délvidékre orientálódtak,
mára azonban mindez kinőtte Vajdaság határait. 2013-as
évi útvonal Székelyföldre vezetett. Noha a túrának nem
vagyok állandó résztvevője, az ez évi útvonaltervet áttekintve nyilvánvalóvá vált számomra: nem maradhatok
otthon.
A túrán való részvétel számomra az aktív pihenést jelentette. Szerettem volna elfeledni a nyüzsgő hétköznapok rohanását, kitörölni a fejemből a mindennapok gondjait, feltöltődni a táj szépségével, Erdély varázsával és az
ottani emberek egyszerűségével.
Hosszan tartó buszos utazást követően érkeztünk meg
túránk első állomására, Torockóra. A bringások itt még
nem szálltak kerékpárjaik nyergébe, az első napon a Székely-kő megmászása volt betervezve, a 1130 méter magasságot gyalogszerrel tette meg a csapat. A kerékpárok csak
a második napon, Erdőszentgyörgyön kerültek elő, ahol
nem is akármilyen körtúra következett. A Bözödújfalu –
Gagy – Énlaka táv megadta a túra alaphangulatát, hiszen
rengeteg emelkedővel kellett megküzdeni, mindezt pedig
köves – sziklás utakon, amelynek legyőzése az országúti
kerékpárosoknak sok fejfájást okozott. Részemről mindez
megérte, hiszen még sosem látott mesebéli falvakat tudtunk felfedezni. Énlakán a helyiekkel beszélgetve hasznos
információkat tudtam szerezni a hagyományos székely
szilvapálinka készítéséről és az ottani életről.
Az erdélyi hegyek – völgyek feladják a leckét a vajdasági síkvidékhez szokott bringásoknak, a harmadik napon
Erdőszentgyörgy – Székelyudvarhely távon az 1000-1100
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méter szintemelkedést jelentősen megéreztük, ebből kifolyólag érdekesen alakult a túrán a kerékpárok haladási
átlagsebessége. Olykor 10-11 km/h órával fogcsikorgatva
haladtunk felfele a hegyen, majd ujjongva következett az
ereszkedés 50-60 km/h sebességgel. A negyedik napon
Székelyudvarhelyről Ívóra tekert a csapat. Ivó környékén többen felkeresték a Zetelakai víztározót, ahol mind
felfrissülni, mind pedig gyönyörködni lehetett a varázslatos hargitai tájban. Aki mégis kihagyta volna a kellemes vízparti varázst, annak a jelenlegi szállásunk mellett
csörgedező Ivó patak szolgáltatott kora esti kikapcsolódást. Közel 200 kilométer volt már mögöttünk. Udvarhely
környékén találkoztunk először kerékpárutakkal, a túránk
többi szakaszát országúton tettük meg, némely autós vagy
kamionos ideges dudálással tudatta, hogy ezeken a szakaszokon ő az úr, de ennél nagyobb gondunk nem volt.
Lehet csak számomra volt szembetűnő, hogy a többségében románok lakta települések mellett láthatóan több az
útszéli szemét, illetve a közúti lócitrom.
Ivóról a Madarasi Hargitára vezető út kerékpárral nehezen volt megközelíthető, így a túra hatodik napján gyalogszerrel vágtunk neki a Madarasi Hargita csúcsának,
majd tovább Hargitafürdő irányába. A csapatunk kissé
szétszakadt, egyesek lemaradtak, míg mások jóval előrébb
jártak tőlem, így pár percre egyedül maradtam az erdei
ösvényen. Égig érő fenyőfák árnyékában botorkáltam a
sziklás úton, hallgatva saját léptem és a mellettem elguruló kavicsok csendes ütközését. Pillanatra megálltam, hogy
bevárjam a társaim. Ekkor kerített hatalmába egy furcsa
érzés. Hiába szegeztem fülem a mögöttem húzódó koptató irányába, társaim zaját keresve, nem hallottam semmi
neszt. Életemben először találkoztam a teljes csend állapotával. Bármennyire is szerettem volna hallani
valamit, végtelen némaság vett körül mindenfelől, az erdő csendje. Gyerekkoromban mindig
csendre vágytam, elbújva a szobámban kerestem
a nyugalmat, amelyet bármennyire próbáltam
megtalálni, sosem sikerült. Az otthoni, kishegyesi
„némaságot” mindig megszakítja valami motorzaj
vagy a távolban elsikló vonat dübörgése, esetleg
a távoli utcák kóbor kutyáinak kínos vonítása. Itt
azonban a hegyen már-már félelmetes csend vett
körül, bármennyire is vártam a hangokat, még a
vastagtörzsű fák is némán álltak őrt mellettem.
…
Túránk 10. napja következett. Elhagyva a
Gyergyói-havasokat, immáron a Maros mentén
koptattuk az aszfaltot Szászrégen irányába. A
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túravezetőnk által kiosztott útvonaltervet áttekintve szembeötlött a Galonya nevű település, melynek nevét a Wass
Albert Funtinelli boszorkány című regényben ismertem
meg. Kerékpárom hátán utazva sikerült először megpillantanom az Isten székét és továbbgurulva a Maros mellett,
megfigyelni azt a világot, ahol már képzeletben jártam
Wass Albert segítségével. Marosvécsen megtekintettem
Wass Albert sírkövét, majd a Holtmaros nevű kistelepülésen sikerült felkutatni az író mellszobrát. A helyi lelkésszel
elbeszélgetve, sok érdekességet hallottam Erdélyről, Wass
Albert küzdelméről, igazáról és az író titkairól. Számomra
a hallottak sok új gondolatot és kérdést vetettek fel, melyek
talán egy következő látogatás alkalmával, esetleg Wass köteteit olvasva kerülnek megválaszolásra.

A túra végét a Maros menti szakasz megtétele jelentette, ezt követően
kerékpárjaink ismételten felkerültek az
autóbusz vontatójára, mi pedig szardíniaként betömörültünk buszunk székeibe. Olykor rövidebb időre megállva,
pár csodát még megtekintve, de lassan búcsúznunk kellett
az erdélyi tájtól.
A túra minden napja egyedi élményeket tartogatott számomra, több olyat, melyet nem elég csupán papírra vetni,
látni és átélni kell. Egyben biztos vagyok, célomat sikerült
megvalósítani, sikerült újat felfedezni, sikerült Erdélyt még
jobban megszeretni és visszavágyni a hely ezernyi csodával gazdagított világába.
s.istwan
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Kishegyesen, 2013. június 30-án
(V. R.)
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„Este a Gyimesbe’ jártam…”
A Rizgetős táncegyüttesnek idén, hosszas tervezgetés és
készülődés után, végre sikerült eljutnia Gyimesbe, pontosabban Gyimesközéplokra, a Tatros partjára, André Csabiékhoz
egy hétre, egy kicsit más világba. Szombaton jött értünk a
Pista bácsi meg a varázslatos buszunk, a rekedtkakas dudájával, és egy kis kitérővel, elvitt bennünket erre a varázslatos helyre, messze innen, ebbe a faluba, valahol a Hargitán,
ahol tisztának és nyugodtnak tűnik az élet, ahol megtapasztaltuk egy kicsit, milyen másként, más értékek szerint élni.
André Csabival a pomázi Magyar Vár táborban találkoztunk
először. Azóta évek teltek el, és már többször is hívott bennünket, hogy látogassuk meg őt otthon, Gyimesben, úgyhogy
már nagyon vártuk ezt az utazást. De nem is szaporítanám a
szót, mert nagyon sok élmény vár arra, hogy leírjam.
A legelső dolog, ami megfogott az volt, hogy amikor reggel kinéztem az első emeleti ablakon, nem láttam az eget,
mert elállta az utat egy óriási hegy. Ez a Silye oldala volt, s
mint később megtudtam, nem is a legmagasabb hegy azon a
vidéken. Én mégis a síksági ember látványos rácsodálkozásával, azaz tátott szájjal néztem egész héten, mert nem tudtam
betelni a látvánnyal. Ezután következett a patak, a Tatros, a
hideg és sebes folyású vizével, meg a szeszélyes természetével, mert vagy csendesen csobogott, altatóként szolgálva éjjel, vagy zúgott és vitt mindent, ami az útjába került. Teljesen
oda vagyok a hegyvidékért minden apróságával együtt, így
hát nem mulasztottam el megmártózni a Tatros vizében, sőt a
legapróbb kis csermelybe is belegázolni, mert hát itt nálunk
csak a Krivaj van, abba meg jobb nem belemenni. Minden
napnak volt egy olyan pillanata, legalább egy, amiért érdemes
volt elmenni oda. Például az, amikor első nap megmásztuk a
Silyét, és kiabáltuk mi is, mint előttünk száz meg száz kaszás
a hegyoldalon felfelé kaptatva, hogy „sillyedne el” ez a hegy,
mert a szívünk majd’ kiugrott a helyéről, ahogy erőlködtünk, szinte négykézláb
másztunk egyre feljebb
és feljebb. De a hegy
visszaadja, sőt többet ad
vissza, mint amennyit
elvesz belőled. A látvány
és a csend odafenn megéri a félórás tortúrát. Aztán leérve a hegyről vár
a meleg, szívvel-lélekkel
elkészített vacsora, és
már előre tudod, milyen
jó lesz leülni a jókedvű
társaság körében, hogy
aztán ez a jókedv tovább
folyjék, s a kocsmában
állapodjék meg az aszta-
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lok körül.
Csabi segítségével megtanulhattuk a gyimesi tánc alap-

jait. Maga a tanulás folyamata, mint olyan, nem érdekes,
mert semmiben sem különbözik a többi tánctanulási technikától. Azt sokkal fontosabbnak tartanám megjegyezni, hogy
a gyimesi ember nem felejtette még el a táncát. Nálunk már
csak nyomokban maradt meg az, amit most egyesek nagyon szépnek tartanak és rácsodálkoznak, mások pedig lenéznek, mert néptáncolni gáz. Na, Gyimesben nem gáz, sőt
Gyimesben a legfiatalabbtól a legidősebbig, mindenki táncol,
és nem csak a kettőt-jobbra-kettőt-balra csárdást. Nem állíthatom, hogy a faluban mindenki ismeri a táncát, de aki az
esték folyamán megfordult a tatros-parti kocsmában, az mind
tudott, és táncolt is. Ami ettől még jobban meghatott, az volt,
hogy az ottani öregek énekeiket is legalább olyan alázattal
őrzik, mint a táncukat. Juhász Réka (Csabi menyasszonya)
jóvoltából Tankó Eszti nénitől tanulhattunk gyimesi népdalokat. Ennek a folyamatát sem írnám le, inkább azt, milyen
érzés volt őt hallgatni, tőle tanulni. Az első, ami feltűnt, hogy
amíg Eszti néni énekelt, mindenki hallgatott. Nem is azért,
mert úgy illik, vagy azért, hogy aztán a felvételeket ne legyen
zavaró hang vagy zaj, hanem azért, mert bár hangja el-elhalkult néha, valami olyan erő áradt belőle, ami mindenki figyelmét lebilincselte. Talán soha nem fogok úgy énekelni, mint ő,
aki a vak nénitől, meg az özvegy apától tanult annak idején,
valahol a szomszédban, iskola után, de azt hiszem nem is vagyok méltó rá. Mert ez a gyengéd, szomorkás hang pont attól
ennyire lenyűgöző, hogy egy egész élet áll mögötte, egész
halomnyi élettapasztalattal, úgy boldog pillanatokkal, mint
magánnyal telve. Amikor hallgattam őt, miközben egy keservest énekelt, az jutott eszembe, vajon mennyi mindent kellett
megélnie ahhoz, hogy hallgatóságának a szeme is könnybe
lábadjon éneke hallatán. És ebben nincs hatásvadászat. Ez
csak az, amit mi már elfelejtettünk. Szabad utat adni a höm-
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pölygő érzelmeinknek.
Amellett, hogy énekelni és táncolni, sőt furulyázni tanultunk (már aki), rengeteget utaztunk. Többnyire lovaskocsin.
Megnéztük a környező falvakat, hegyeket, megismerkedtünk
a helyiekkel. Erről is sokat mesélhetnék, talán végtelenül sokat, hogy milyen érzés volt a hegyek között élő Bálint bácsit meglátogatni, látni és kicsit megtapasztalni azt, ahogyan
ő és a felesége élnek, ahogyan alázattal, mindent az Istenre
bízva, s benne bízva tűrik öregségük s életük viszontagságait. Abban a látogatásban is talán csak az volt a leginkább
meghatározó számomra, hogy nyomát sem láttam semmi féle
idegeskedésnek, sietségnek. A fű akkor is nő a hegyoldalon,
ha eszi magát az ember azon, milyen az idő, meg akkor is, ha
nem. A birka, kecske, tehén is legel, ha esik, ha fúj, és nincs
értelme panaszkodni, mert attól nem változik semmi, legfeljebb megkeserítjük a lelkünket.
Felmentünk a Naskalatra is medvebiztos traktorokkal,
szénáskocsikon ülve tizenöten, húszan kocsinként. Ez volt a
GyimesTrans fel 1500 m magasra, ahol nincsen semmi csak
fű, tehén, ló, birka, na meg köd. Aznap éppen borús is volt
az idő a Tatros-parton is, nemhogy fenn a Naskalat tetején.
Az út rázós volt, sőt néha félelmetes is, amikor a kanyargós
hegyi utak szélén a mély, tátongó szakadékkal néztük farkasszemet. A helyzet élét tompította az utolsó kocsma-szünet
során vásárolt sör, bor, vagy éppen házi csokoládé. A nedves
és meglehetősen hideg idő ellenére jókedvvel telve, nótázgatva, nevetgélve haladtunk egyre feljebb, élveztük a hegyi
levegőt, ami miatt még később sok gondunk akadt. Így utólag
már csak annyit jegyeztünk meg az egészből, hogy naskalati
levegő, sípol tőle a tüdő. Volt fenn a hegyen csoportkép, csoportos áfonyázás/málnázás, csoportos pisilés, aztán zötykölődtünk tovább, hogy végül, kissé fájó fenékkel megérkezzünk a hegytetőre. Azt mondják gyönyörű a kilátás. Na, mi
ebből semmit nem láttunk. Éppen egy felhő kellős közepén
voltunk, és áztunk. Az idő állt, vagy legalábbis nem érzékeltük a múlását. Alig láttunk valamit, néha még egymást sem, a
hangok is elvesztek. Hihetetlen érzés volt, kissé talán irreális
is, de mindenképp felemelő.
Amikor utolsó nap reggel ott ültem a hintaágyon és a
hegyoldalt bámultam, azon gondolkodtam, mit is akarok én
mindebből haza hozni magammal. Mi az, amit mindenképpen el akarok majd mondani mindenkinek, mi az, ami talán
bennem is nyomot hagy, és egy kicsit talán meg is változtat legbelül. Nem kellett sokáig gondolkodnom, csak addig,
amíg meg nem indultak az első kaszások fel a Silyére. Alázattal és az egyszerű emberek nyugalmával kapaszkodnak fel
a hegyre minden nap, és csendesen végzik a dolguk. Akkor
eszembe jutott, hogy első nap, amikor éppen mi is a Silye
oldalán igyekeztünk feljutni a hegygerincre, odaköszöntünk egy idős bácsinak félúton. Ő is felfelé ment, csakhogy
ő dolgozni indult. Az idős férfi mosollyal fordult felénk, és
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megállt, hogy válthassunk néhány szót, hogy türelemmel
és odaadással válaszoljon mohó kérdéseinkre. Ha az ember
idegenek közé kerül, és onnan jön, ahonnan én magam is,
nem arra számít, hogy szeretettel, ismerősként, sőt majdnem
családtagként üdvözlik majd olyan emberek, akikkel soha
életében nem találkozott. Nem arra számít, hogy ha gondja
akad, egyszerre többen sietnek a segítségére, sem arra, hogy
ha az utcán odaköszön egy idős ismeretlennek puszta megszokásból, az teljes szívből fogadja az üdvözletet és mosol�lyal az arcán válaszol:”Egészséget! Isten áldja!” Lehet, hogy
ott varázslatos az, ahogyan a hegyek körülölelik s völgyet, és
hogy nyugalommal a szívemben ébredtem reggel és aludtam
el este, de az emberek egyszerűségétől és önzetlenségétől
jobban semmi sem nyűgözött le.
Azt hiszem, azért is fogott meg ennyire ez a fenyőillatú
gyimesi légkör, mert itthon lassan az ismerősök sem köszönnek egymásnak. Elfelejtkezünk a barátainkról, haragban vagyunk a rokonainkkal, és azt képzeljük, ez így van rendjén,
beletörődünk a lassan gyötrő magányunkba, ahelyett, hogy
a büszkeségünket félretéve, és emberségünket valahonnan
mélyről felásva, helyre hoznánk mindazt, amit nemtörődömségünkkel elrontottunk.
Egészséget! Isten áldja!
csilla
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Továbbra is virágzik a „fesztiválpiac”
Részben megcsappant a fesztiválok száma, másrészt egészen biztosan
megnövekedett a kisebb falusi rendezvények száma. Mi is történik valójában a fesztiválok területén? Erre próbáltunk választ
kapni Horváth Lászlótól, a Dombos Fest
szervezőjétől.
Sokan azt mondják, hogy a fesztiválok
ideje lejárt. Igazán ez a helyzet? Magad mit
tapasztalsz a fesztiválszervezés folyamán?
Tegnap akadt a kezembe egy nyári fesztiválkalauz, igaz, csak magyarországi események vannak benne, de ebből is kiderül,
hogy rengeteg fesztivál van, szinte minden
város, régió, közösség igyekszik magát egy
fesztiválban definiálni, szebbik, jobbik arcát
így bemutatni. E kimutatás szerint a fesztiválpiac virágzik, szükség van rájuk, mivel identitást adó szerepük, közösségi élményt generáló mivoltuk, művészi élményeik,
hasznos nyári időtöltésben betöltött szerepük megkérdőjelezhetetlenek – legalább is Magyarországon.
Itthon Vajdaságban teljesen más a kép. Kénytelen
vagyok vitatkozni Lovas Ildikónak a Magyar Szó hasábjain kifejtett véleményével, amelyben azt halljuk, hogy
mindenkit lehetőséghez kell juttatni, illetve az sem baj,
ha egy-egy évben a már bejáratott események, fesztiválok nem kapnak pénzt – majd megoldják valahogy. Ilyen
hozzáállás miatt az elmúlt 1 évben elbúcsúztunk a civil
és tömegrendezvény határán lavírozó Zentai Nyári Ifjúsági Játékoktól, az értékeket közvetítő magyarkanizsai jazz
fesztiváltól, és picin múlott, hogy a Dombos Fest is bejelentse, ez volt az utolsó eseménye…
Itt Vajdaságban összekeverjük a közművelődést a
művészettel, amit nem lenne szabad! És az elit vagy legalább is Lovas Ildikó azt szeretné, hogy legyen sok-sok
esemény, zsibongás, bármi, csak történjen már valami.
Ez irodalmi nyelvre lefordítva azt jelenti, hogy minden író könyvét jelentessük meg, adjuk ki, szinte azonnal,
amikor az megíródott. Ez, mint tudjuk, az irodalmi berkekben sem működik, mert ott a fontos, lényeges kérdés:
a könyv milyen értéket képvisel, milyen művészi élmény
várható tőle. Ezt a kérdést kell feltennünk minden esemény, fesztivál kapcsán is.
Ezért fájó, hogy 13 évi Dombos Fest után is magyarázni kell, hogy olyan értékeket tudunk ide elhozni, amit
más nem igazán, olyan helyszínünk van, amitől a mai na-

12

pig berosálnak az ide először érkezők, olyan művészeti
értékek generálódnak, amik hónapokra erőt adnak. Idén
például az iráni Mortazavi koncert, vagy Lajkó Félix lovas eseménye volt mércén felüli – ezek még a piaci szóbeszéd tárgyát is képezik Kishegyesen, ami azért nagy szó,
mert igazi művészeti élményekről beszélünk – és elérte,
kizökkentette a kisembereket is a mindennapjaikból! Kérdés, hogy maradjunk meg a Durindó és Gyöngyösbokréta
hazájának, nézzünk csak Tanyaszínházat – ezt szeretnénk,
ez jár garantáltan, évről-évre a vajdasági magyar közönségnek!?
Tudjuk-e mi, hogy milyen költségvetést rendelnek a
tartomány vezetői egy-egy szerb eseményhez? Ehhez képest az MNT által kijelölt kiemelt rendezvények viccesen
kevés pénzekhez juthatnak csak – már ha juthatnak. Egy
palicsi filmfesztivál vagy egy újvidéki tamburafesztivál
éves költségéből szinte 6-8 évi Dombos Fest is finanszírozható lenne, erre nekünk az adatott, hogy örülnünk kell,
hogy túlélünk megint egy évet…Fesztivál-finanszírozásból, annak megítélésében, értékelésében, tervezhetőségben rengeteget kell fejlődnünk, nékünk vajdasági magyaroknak!
Milyen mértékben befolyásolják az adott közeg, a
kishegyesi közönség érdeklődését a programok?
A kishegyesi emberek az elmúlt 13 évben akkora
dózist kaptak kultúrából, hogy szinte már nem is kérik,
nem tudják már feldolgozni – amit meg is értenek, mivel
több száz eseményt, koncertet, irodalmi felolvasást megemészteni nem egy egyszerű feladat. A kérdés az, akarja-e
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Kishegyes, hogy a Dombos-fogalom és brend jelölje ki számára
az urbanizálódás, a szellemi felemelkedés, a kisvárosi lét felé,
az örömtelien megélhető mindennapok felé vezető utat, akarja-e,
hogy ez az eseménye legyen a kiemelt turisztikai élménye, helyszíne.
Jelen pillanatban mi miatt kellene, hogy idegenek, turisták
Kishegyesre látogassanak?
A Kátai tanyán kívül nincs egy működő, élhető, tartalmat
szolgáltató turisztikai, vendéglátó-ipari egységünk, sem sporteseményünk, szinte már csapatunk sem. Közösségi szintű összefogásra van szükség, ezt a Dombos Fest saját eszközeivel meg is
teszi, függetlenül attól, hogy az esemény már sokszor inkább a
verbászi, topolyai, szabadkai közönségnek jelent szabad, örömteli és tartalmas időtöltést!
Van-e esély arra, hogy a kisebb fesztiválok is fenntartsák
magukat, vagy csak a támogatások tükrében kell szervezniük
programjaikat?
A nagyfesztiválok is csak támogatásoknak köszönve
tudnakfennmaradni. Nézzük meg az Exitet, mit tudna a közösség, azaz a tartomány pénzei nélkül csinálni. 40-60 millió dinár
évente – ez a minimum, ami jár nekik, a kisebbek meg örülhetnek, ha kapnak 200 000 dinárt. Támogatások nélkül nem megy,
az európai fesztiválok zöme sem piaci alapon szerveződik, mindenhol van egy régiós támogatás, a piaci bevételek sehol sem
érik el a költségvetés 50%-át. Kishegyesen például a 10%-ot
sem.
Van-e elképzelés arra, hogy mi legyen a jövő évi fesztivál
középpontjában?
Középpontban a művészet marad, kérdés, hogy milyen
partnerekkel. Magyarországi partnerek nélkül nem fog menni,
Kishegyes új vezetése talán érti a célokat, dr. Korhecz Tamás
a támogatásáról biztosított, a tartományt kell kapacitálni, hogy
ne csak újvidéki székhellyel lehessen itt nagyot alkotni – tudva
azt, hogy a Hegyalja utca bármely fesztiválhelyszínnel felveszi a
versenyt, vagy simán le is hagyja őket…
Azt a hibát, hogy népzene és jazz nélkül menjen le a
Dombos Fest, még egyszer nem követhetjük el, mint ahogyan
azt is látjuk, hogy tematikus napokat kell szervezni, prémium
gyerek-produkciókat, családi érdeklődésnek megfelelő napot,
fiatalokat kiszolgáló könnyűzenei és világzenei napot, ahogy a
régió polgárainak a legismertebb hazai neveket is szállítani kell.
Lajkó Félixnek és Balaševićnek is ott a helye a jövő évi listán –
ez irányban már megtörténtek az első lépések, meg a dátumot
is tudjuk már, 2014. július első hétvégéjén startol a sorrendben
XIV. Dombos Fest!
pi
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Olvasói levél

Csöbörből
vödörbe?!
Egy rövidke reflexióm lenne egy olvasói levélre az utolsó Szó-Beszéd számából.
A gyönyörű nyár után biztos lesznek olyan
szerzők, akik megírják a Dombos feszttel
kapcsolatos benyomásaikat. Lesznek olyanok, kik leírják a rengeteg rendezvényt, amit
a régi-új-régi községi vezetők szerveztek és
rendeztek, versengve a babérokért, már-már
azt sem tudva ki mit csinál/csinált, de a sajtó, a tv, rádió és más médiák előtt tolongva,
dicsekedve mellüket verték.
Mi is változott a hegyesiek által fehérháznak nevezett épületben, és az azt körülvevő irodákban? Mit kérdeznék én az illetékestől!?
Jól látta kedves L.L. olvasó, amikor, azt
vetette papírra és kérdezte, hogy:
- Hány új dolgozót vettek fel pályázat
útján, és hányat sógor, koma jó barát, vagy
párthovatartozás és rokoni alapon?
- A Telekrendezési- és Útügyi Közvállalatban hányan dolgoznak most, és hányan
voltak korábban, és sorolhatnám még a kérdéseit, a fizetésekkel kapcsolatban, a reprezentációs költségekkel stb.
Hát igen, mára már kevés a székek (fotelek) száma, egyes fontos irodákban, a
hozzá(nem)értő embereknek nincs terük
kibontakozni, érvényesülni, mert nem tudják hová tenni hordozható számítógépüket,
amit nem is biztos, hogy tudják, hogyan kell
használni.
Mi is változott? Mi változtunk!
M.T., név és cím a szerkesztőségben
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Miről szól a Dombos?
Minden alkalommal, amikor a falunkban valami értelmes
és hasznos dolog történik, el kell szenvedjem a csalódást,
melyről mindig azt képzelem, hogy most, na, majd az idén
nem ér utol. De most sem menekülhettem előle, megint csak
itt ül a vállamon, és nagyon unom már. Közvetlenül azután,
hogy véget ért a falunk legnagyobb szabású rendezvénye,
azzal kellett szembesülnöm, hogy egyre több az elégedetlen,
sőt, inkább kielégíthetetlen falusi. A Facebook-on mindenkinek jár a szája, kinek ez, kinek az nem felel meg, én meg
csak ülök a gépem előtt, és nem tudom felfogni, hogy miért
nem jó itt a falusi csődületnek az, amiért mások kilométereket utaznak ide, Hegyesre, majdnem az isten háta mögé.
Először is górcső alá vettem minden egyes hozzászólást.
Próbáltam megérteni mindenki álláspontját, úgy a hangos
zenével kapcsolatos panaszokat, mint a válogatós zenei fogyasztók felháborodását, de sehogyan sem fért a fejembe,
miért jobb a már-már rongyosra hallgatott gépzene, mint az
ismeretlen és izgalmas keleti dobszó vagy az egyedi cigány
muzsika. Mert volt itt mindenből egy kicsi, egyedi tájakra
jellemző zeneszótól kezdve, a mai slágereken keresztül, egészen a modern gépzenéig. A Dombos idén is igyekezett mindenféle igénynek eleget tenni, de úgy tűnik, nekünk semmi
sem jó. A régi azért nem jó, mert unalmas, elavult (ki hallgat
manapság népzenét???), az új meg azért nem jó, mert túlságosan eltér a mi világunktól, megfoghatatlan a számunkra
(mi ez az össze-vissza dobolás???) Az igazság az, hogy félünk a kultúrától, mint a tűztől. Mintha legalább valami fertőző betegség lenne. Nem azt mondom, hogy David Guetta,
a Beatrice vagy az Ossian nem kultúra, csak azt, hogy ezeken kívül van más is. És nem hinném, hogy bölcs dolog lehordani mások kemény munkáját és igyekezetét, melynek
célja, hogy minél szélesebb látókört kaphassunk, majdnem
ingyen. Végülis arra jutottam, hogy az alapvető probléma
az, hogy sokan egyszerűen képtelenek azonosulni a dombosi
hangulattal, ezért inkább ellene fordulnak, s még csak meg
sem próbálják elfogadni, esetleg szemet hunyni afelett, hogy
másoknak ez jó. Ezt hívják úgy, hogy a tolerancia hiánya.
Ezzel csak az a baj, hogy elméletben ez lenne a közösségi

élet egyik alapköve. Ezek után gondolkodjunk el egy kicsit,
és ki-ki döntse el magának, megéri-e beszólogatni, mások
munkáját kritizálni. Mert kritizálni könnyű...
A Dombos Festnek van egy sajátos hangulata. Megpróbálhatnám leírni, de ezt inkább érezni kell. Dombosi hangulat például, ha kimegyek a Hegyalja utcába, és minden
gondom elszáll egy pár órára. Dombosi hangulat a tábortűz,
a kemence kápolna, a lángos, a boros pince, a borkóstolókkal, a kisszínpad a tulipános lámpáival. Dombosi hangulat a
keleties dobpergés, a maga visszafogott, mégis őrjítő ritmusaival, de a balkáni rézfúvósok vad és megállíthatatlan zenei
katarzisa is. Dombosi hangulat irodalmat hallgatni/alkotni
a csillagos ég alatt a szalmabálákon, halk gitárszó mellett,
régi és új barátokkal összeülve. Ez mind Dombos. Dombosi
hangulat a sok idegen ember, és valahol a Dombos ajándéka
is, mert nem kell a világ másik felére utaznom, azért, hogy
megismerhessek valakit, aki nagyon messze él tőlünk, aki
talán másként látja a világot mint mi, itt ebben a kicsi Kishegyesben. Sokkal több van ebben a rendezvényben, mint
amennyit a mi falunk népe lát. Nem azon kellene vitázni,
hogy iráni dobos vagy David Guetta, hanem ki kellene jönni,
és „világot látni”. Na, erről szól a Dombos!
csilla

Kishegyes Online
A cím kétértelmű. Míg a személyes értelmezés a barátokkal közösen indított projektet takarja, addig a második, modernebb, hogy úgy fogalmazzak “közösségibb” értelmezés
már sokkal negatívabb felhangú. De csak szépen sorjában.
Kezdjük a büszkébb végéről. Talán 2006 táján indítottunk egy közös projektet Marcell és Norbert haverommal,
mely keretén belül egy pofás weboldalt készítettünk: sok
képpel, interaktív térképpel, utcanév keresővel (épp az utca
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átnevezés mizéria kellős közepén), sőt, az egész község telefonkönyvét is digitalizáltuk. Óriási munka volt, aztán élt
talán fél évet. Miért lett vége? Isten malmai sem őrölnek
ingyen, velünk is ez volt a helyzet: ha rangsorolni kellett a
munkát, akkor előbbre került az, amely kenyeret is juttatott
az asztalra, meg egy kis megbecsülést. Egyébként sem szereti
az ember, ha izgágának vagy mitugrásznak nézik. Egyikünk
sem él Kishegyesen - elvégre is a tehetséget nem kiröhögni
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Vélemény
kell, hanem gondozni. De ez egy másik történet.
Visszakanyarodnék hát az eredeti témához: Betört a faluba a XXI. század, lassan minden házra jut legalább egy
internetképes eszköz, legyen szó akár számítógépről, akár
okos telefonról. Míg tíz évvel ezelőtt a kíváncsiságtól hajtott,
zsebpénzüket kuporgató fiatalok kiváltsága volt elmerülni a
hálózat végtelen információ tengerében, addigra mára már
mindenki számára elérhető ugyanez, teszem hozzá: búvárkodás helyett inkább csak dagonyázásként, melynek fő színtere
nem más, mint a Facebook (szlengesen: facsé).
Mi is akaszt ki igazán? Érdemes tudni, hogy a deviáns,
nem végiggondolt, egyértelműen exhibicionista viselkedésmód, avagy a virtuális hősködés, már-már intim módon
történő személyeskedés (hovatovább rágalmazás) az x száz
ismerős szeme láttára pár kósza lájkért - amit egyébként
csuklóból nyom már mindenki mindenre - egyidős magával
a közösségi portállal.
Kishegyesen sincs ez másként: jön az angyali energia, az
idézet dömping, meg a kazalnyi beugratós biszbasz, mégsem
ez jelenti a legnagyobb gondot, hanem a többi. Öt pontban
összegyűjtöttem az igazán jó kishegyesi internetes szokást, a
végén egy bónusszal, szóval megéri végigrágni!
#5. Tömeges megosztó trollok
Az igazi kishegyesi Facebook függő egyik ismérve: mindent és mértéktelenül továbboszt, tekintet nélkül arra, hogy
van-e gyakorlati haszna. Háziasszonyok ezer recepttel, mely
közül soha, egyet sem sütöttek meg. A rakás kismacskás és
kiskutyás aranyos kép, meg az idézetes, csillogó-villogó kínai selyemvirág értékű posztocskák már csak, mint ráadás
manifesztálódnak.
#4. Ismerős kombájn-emberek
Nem, az hogy a másik utcán lakik és gyerekkorában elzavartuk a diófáról nem feltételezi azt, hogy “ismerjük” a
delikvenst. A Facebookot maximum 50 emberrel (baráttal)
történő kapcsolattartásra találták ki. A statisztika is azt mutatja, hogy maximum 2 közeli barátja van egy embernek, akit
beavat a magánéletébe… - Nem 750, kérem!
#3. A 0-24-es, reakciós denevérek
Külön kategória az a csoport minek tagjait akkor is online
látod, ha vasárnap hajnalban, buliból hazaesve véletlenül
bekapcsolod a gépet: a hét minden napján ülnek a monitor
előtt és várják mikor jelenik meg valami új az üzenőfalukon,
vagy turkálnak megosztani való után a digitális sikátorokban. Gyűjtőnevük: “kattintó rém”.
#2. Megmondók (leánykori nevükön csak “csattogós pillangók”)
Ismérvük, hogy általában valamely politikai vagy ideo-
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lógiai párthoz tartozónak vallják magukat és hangosan, harsányan kommunikálnak (rendszerint roppant felelőtlenül).
Volt rá példa, hogy sztreccs köpenyt húzva járták a falu utcáit, hogy megelőzzék a bűnt, igazságot szolgáltassanak, esetleg paparazzi fotókat készítsenek és egyéb magyarhoz méltó, betyár tevékenységet végezzenek. Alkategóriájuk azon
polgárok népes csoportja, akik (főként) politikai apostolként
aposztrofálva magukat, minősíthetetlen stílusban, híján bármiféle racionalitásnak, nyilatkoznak olyan ügyekről, melyekről két felessel ezelőtt még fogalmuk sem volt. Na, Ők
a bátrak: a Facebook, minden leütött betűt eltárol rólunk és
bármikor elő lehet húzni a kalapból a felelőtlenül képernyőre
vetett sorokat: ez nem a keddi piac, hogy elfelejtődjön!
#1. Digitális nyárspolgárok
A legnépesebb, mégis legidegesítőbb kategória. Mindenhez van hozzászólásuk, mindenre lájkot nyomnak (anélkül, hogy elolvasnák, megnéznék az adott link alatt található
tartalmat). Ha ún. flamewar alakul ki valamely kishegyesi
csoportban, akkor “majd én megmondom” alapon próbálnak
pontot tenni a vita végére - ez persze sosem jön be. A téma
bármi lehet, csak menjen az anyázás, cigányozás, előző vezetésezés, bármi, ami az ember könyökén jön ki. A berobbanás általában 30 hozzászólásnál kifúj, hacsak nem generálódik újra a vita. A legutóbbi piactér lefedéssel kapcsolatos
össznépi sárdobálás 113 hozzászólást generált, ebből kb. 30
volt értelmezhető módon megfogalmazva, a többi az érvelés
és vita minden szabályát felrúgó puszta nyálverés. Igaz, a
választások alkalmával már volt alkalmunk belekóstolni az
arisztotelészi igényességű “mé - azé” típusú vádbeszédekbe
is. Soha többet!
Utoljára, mint bónusz, meg kell említeni a végső értelmi
hanyatlás kihagyhatatlan ziccerét, (ezúton is köszönet az ismeretlen feltöltőnek): az áldáskéréses YouTube videót.
Bizony, az egyik magyarországi kereskedelmi tv adó éjszakai műsorában egy Zeusz nevű roma jós kapta a megtisztelő feladatot, hogy kishegyes egykori szépreményű polgármesterét ismét hatalomra segítse, túlvilági erőket is bevetve
a szent cél érdekében!
A lokálpatrióta hölgy ismertette a tévénézőkkel a politikai status quot a vajdasági Kishegyesen és az égiek beavatkozását kérte élő egyenes adásban hajnali egykor!
A digitálisan is szánalmas kategória bajnoka egyértelműen ez lett! Ezúton is gratulálok az elkövetőnek!
A felsoroltak egyöntetűen bizonyítják, hogy miért veszélyes a hatalom, ha felelőtlen kezekbe kerül. Igaz itt a hatalomszó szerencsére csak ennyit jelent: távkapcsoló, telefonkagyló, billentyűzet, Facebook.
Szabó Árpád
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A rozmaring különös jelentősége
a kishegyesi ünnepnapokban
A rozmaringot már az ókori rómaiak is megbecsülték,
hiszen ünnepek alkalmával rozmaringból készítettek koszorút házi isteneik szobraira, de önmagukat is szívesen
díszítették ezzel a növénnyel.
Az ókori görögöknél Aphroditének, a szépség és a szerelem istennőjének volt a szent növénye. Koszorúkötésnél
különös jelentőségre tett szert, mely igen sokáig a menyasszonyi koszorú legfontosabb virága volt, hiszen ez jelentette a leányok tisztaságát. A németeknél a XVI. század
végéig rozmaringból fonták a menyasszony koszorúját, de
a vendégek is rozmaringgal ékesítették fel magukat.
Nálunk is igen gazdag szokás-és hiedelemanyag kötődött a rozmaringhoz. Széles körben – a magyar nyelvterületen - az 1700-as években élte fénykorát. Elterjedésében lényeges része volt a kolostorkerti növények közötti
szereplésének. Onnan jutott főúri, lovagi, majd nemesi és
innen a falusi kertekbe.
Írásos emlékek őrzik szerepét a házasságkötések alkalmával. A rozmaring az esküvő ígérete, a rozmaring a legünnepélyesebb szerelmi ígéret, melynek jelentése: forrjon
egybe szívünk Isten oltára előtt, s legyünk egymásé. Elengedhetetlen kelléke lett az erkölcsi tisztaságnak, a szűzen
férjhezmenetelnek.
A hegyesi ember életének is szinte minden mozzanatát végigkísérte a rozmaring. A menyasszony a lakodalom
előtti napon meghívta lánypajtásait elkészíteni a kitűzőket. Egy-két szál kb. 12 cm hosszú rozmaringot rózsaszínű
masnival átkötöttek, ezt tűzték fel a násznép mellére. A
fiús háznál ezt többnyire a szomszédok „kötözték”, masnizták, csak itt kékszínű pántlikával fogták össze. A szalag
színe jelezte, melyik lakodalmas házhoz hivatalos az illető.
A kék szín a vőlegényes házat szimbolizálta, a rózsaszín, a
menyasszony vendégeit.
A rozmaringnak a népéletben betöltött igen nagy szerepe mindaddig élt a lakodalmi szokásokban, míg más növénnyel felcserélhető esztétikum nem jött a helyébe, amikor is a lakodalmi pompa mást kívánt. Végül felváltotta
a viaszbokréta, s mára csak kihaló emléke az esküvői és
temetési szimbolikának. A lakodalmi asztalt pohárkába
tett rozmaringág díszítette. Poharakkal helyettesítették a
vázákat. Több szálat is tettek egy pohárba. Rozmaringot
szedni gyakran a temetőbe mentek. Senki sem viszolygott
ettől a cselekedettől, mert a múltban, a sírhantokra rozmaringot ültettek, mint a szeretet jelképét.
Vidékünkön nem terem meg az árvalányhaj, a néptánc-mozgalmakból ismert kalapdísz. Ezért tájainkon, így
Kishegyesen is a legények rozmaringot tűztek kalapjuk
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mellé. Szalagot csak jelesebb eseményeken, illetve ünnepnapokon tettek kalapjukra. Farsangkor és húsvétkor a legények rozmaringos kalapban mentek a bálba. A bálokban
a lányok felbokrétázták a legények kalapját. A bevonuló
bakák rozmaringot kaptak szeretőjüktől. A lányok a kis
rozmaringos csokrot piros pántlikával átkötötték, így erősítették a legény kalapja köré. E finom selyemszalaggal átkötött rozmaringgal ékesített kalap volt a megkülönböztető
jele a bevonuló katonának. Ezt a rukkolás előtti vasárnapon tűzték fel a lányok hűségük kifejezőjeként a bevonuló
legény kalapjára.
Csárdás kis kalapot veszek,
Mellé rozmaringot teszek.
Szagos lesz az utca, merre,
Merre, merre járok,
Úgy köszönnek nékem a leányok.
A hegyesi faluvégen,
Három csillag van az égen.
Én is oda való, való,
oda való vagyok,
Ahol az a három csillag ragyog.
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A rozmaring, mint díszítő elem a karácsonyi asztalon igen gyakori volt. A piros almába szurkált rozmaringot napjainkban felváltotta a fenyőág, ami sokkal korábbi
múltra tekint vissza, mint a rozmaring.
A rozmaring mind az öröm, mind a bánat velejárója volt a kishegyesi családok életében. A gonosz és ártó
szellemek ellen az egyik hathatós eszköz örökzöld színe
és erős illata miatt. A rossz szellemek elűzését, a család
védelmét szolgáló növényt az 1940-es évekig minden család kiskertjében megtaláljuk. Májusban gyökereztették,
cserépbe ültették, hogy télen az ablakban illatozzon, ünnepekkor pedig az asztalt díszítette.
A rozmaring a gyász növényeihez is tartozott. Régen,
bukszus- és tuja ág helyett rozmaringgal szentelték meg
az elhunytat. Ezt a koporsó végén elhelyezett szenteltvízbe
tették, s gyásznép, ezzel a szenteltvízbe mártott rozmaringgal megszentelte az elhunyt hozzátartozót.
A szentmisére menet a lányok, asszonyok rozmaringot
vittek a kezükben, hogy a hosszúra nyúlt szentmise alatt
el ne aludjanak. Szagolgatták a rozmaringot, s annak illata
segítette éberségüket.
Igen nagy népszerűségre tett szert Európában a rozmaringszesz, a Magyar Királyné Vize, melyet gyakran emlegetnek a külföldi, kivált a francia gyógyszerészeti munkák.
Ez nem volt más, mint rozmaringgal fűszerezett törköly.
Ajánlott volt minden reggel egy
kanálnyit bevenni köszvény ellen.
De a lányok is szívesen megmosták arcukat Királyné Vízzel, melyet később már minden házban
készítettek. Azt tartották, ettől
még szebbek lesznek.
Mint fűszernövény is kedvelt volt, húsokat ízesítettek vele.
Különösen finom volt a borjúpecsenyét megspékelni rozmaringgal. A paradicsomleves értékét
is emelte. A lakodalmi ételek között kötelezően jelen volt. Napjainkban ismét kezdi visszanyerni
fénykorát, húslevest, sült húsokat
ízesítenek vele.
Népdalaink egyik legbájosabb, legmélyebb érzéseket kifejező szimbóluma. Sorsszerű
növény, a legmélyebb, legerőteljesebb érzelmeket fejezi ki. A
rozmaring említése népdalainkban sokszor csak hangulatfestés, hangulati elindítás, mint általában a magyar nóta
első képszerű sora, de az alaphang továbbzeng a ráépülő
dallamra.
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Ősszel érik, babám a fekete szőlő,
Te voltál az igazi szerető,
Bocsáss meg ha vala, valaha vétettem,
Ellenedre babám rosszat cselekedtem.
Kinek varrod babám azt a hímzett kendőt,
Neked varrom, hogy legyél szeretőm,
Négy sarkába négy szál szagos rozmaringot,
Közepibe babám, hogy a tied vagyok.
--------------------------------------------------------------Szagos a rozmaring, szagos a rozmaring,
lehajlik az ága
Gyere kis angyalom, gyere kis angyalom,
ülj az árnyékába
Lányok:
//: Nem ülök, nem ülök rozmaring árnyékába,
Összetörik ruhám, fehér alsó szoknyám,
megver édesanyám://
A rozmaring a népi díszítőművészet valamennyi ágának egyik fő
eleme. Szerepelhet, mint önálló motívum, és mint kiegészítés, levéldísz
is. Az ornamentika stilizált hatását
nagyban növeli. Még a magyar címer körül is nem babérkoszorú van,
hanem rozmaring. Egyszerű rozmaringágat fest a fazekas a leánynak
való vizeskorsóra. A borosedényt, a
cserépkulacsot, a cserépedényt rozmaringgal díszítették. Rozmaringosnak nevez a nép minden halszálkás
mintát. Még a lányok haját is rozmaringosra fonták. A rozmaringmotívum teljesen hiányzik az úri hímzésből, a festett templom-mennyezetek
motívumkincséből. Az alföldi népművészetben főleg a szűr- és szűcshímzésben a népi eredetű sűrű rozmaringlevél mellett viszonylag kevés
másfajta levelet találunk.
Szőke Anna
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Fogalmazás
Utazásaim a nagyvilágban
Agustus császár havában elvágtam a köldökzsinórt, és elindultam életem első hosszabb utazására. A cél a franciaországi Taizé!
Augusztus másodikán izgatottan, kíváncsian és egy kis bizonytalansággal szálltam be a buszba, de mellettem tudtam egy csapat tapasztalatra
és kihívásra éhes fiatalt, akik nem féltek belevágni az ismeretlenbe. Én sem
torpanhattam meg. Az első nagyobb megállónk Müchen volt. A szép város
még szebb emlékeket hagyott bennünk. Következett Genf, ahol három órát
tartózkodtunk, de ez a pár óra is felejthetetlenné vált. Vasárnap dél táján
megérkeztünk Taizé kapuja elé. Az úttól fáradtan és éhesen léptem át a
’’csillagkapun’’, és egy másik világban találtam magam. Taizé egy tábor, ahová a világ minden részéről zarándokolnak a
fiatalok és idősebbek, hogy részt vegyenek egy testi és lelki megtisztulásban. A fiatalok barátkoznak, kiüríthetik lelküket és
feltöltődhetnek energiával. Taizében 4500 fiatal békében, összhangban és harmóniában tudott élni egy hétig. Ahány ember,
annyi szokás, ilyent életem során még nem tapasztaltam. ’’Rabja lettem a tábornak’’. A barátokkal eltöltött idő soha nem merül feledésbe. Hazafelé Avignon volt az első megállónk, majd Nimes következett. Monacóba este értünk, de kaszinóba nem
mehettünk. Utolsó állomásunk Velence volt. Csodás Velence! Mesés, bájos kis városka. Felejthetetlen...
Bátran merem ajánlani Taizét, mert én magam olyan sokat kaptam tőle. Kedves olvasó, jövőre találkozunk Taizében!
Bakos Dorisz

Manga
A manga szót legegyszerűbben japán képregényként
definiálnám, mégsem tartozik a közismert képregények
közé, hiszen nem egy műfaj, vagy éppen stílus, hanem egy
önálló médiai elem. A képkockák egyedi megrajzolásának

köszönhetően egy mű nem igényel különösebb mennyiségű szöveget, a fejezetek eltelhetnek magyarázat vagy párbeszéd nélkül.
Megnevezése Hokusai Katsushika (1760-1849) nevéhez fűződik,
aki vázlatgyűjteményének adta a manga nevet (jelentése: fo-

lyamatos képek). A mangák fekete-fehér színűek, alkotóik,
a mangakák különféle tusokkal dolgoznak rajtuk. A jobb
művek bekerülnek bizonyos, kizárólag mangákra összpontosító magazinokba, mint a Shonen Jump, a jobbakat kiadják kötetek formájában, és anime is készülhet belőlük.
Hatalmas népszerűségnek örvendenek a szigetországban, a könyvnyomtatások 40%-a a mangákat képezi.
Nemcsak hosszabb művek készülnek, hanem egyrészes
mangák is, ez a One Shot. A japánok a manga szót az ös�szes képregényre használják, de nálunk ezt a szót csak a
japán képregényekre értik. Na, de miben is más ez a már
megszokott képregényektől? Maga az ábrázolásmód az,
ami megragadja az embereket. Nem a nagy szemekre és
hasonlókra gondolok, hiszen azok a külsőségek – bár elég
elterjedtek – nem mindenkinél fordulnak elő, hanem a folyamatos, filmszerű képekre, melyek nem csak narratívan,
egy-egy fotóként jelennek meg, hanem mint egy film képkockái, egymás után, folyamatosan peregnek, a mozgás
érzetét keltik. Az elolvasásának módja is igen különleges,
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nem balról jobbra, hanem jobbról balra olvasandó. Ezért ha
a kezedbe fogsz egy mangát, ne lepődj meg fordítsd meg
a könyvet, hisz nem akarod idő előtt megtudni a történet
végét, igaz?

One Piece
„Gazdagság, hírnév, hatalom. Az ember, aki mindezekkel rendelkezik a Kalózkirály, Gold Roger. Kivégzése
előtti utolsó szavaival a tengerre küldte az embereket: „A
pénzemet és a kincseimet akarjátok? Ha kell, megkaphatjátok! Keressétek meg, mindet egy helyen hagytam!”
Az emberek valóra akarják váltani álmaikat, így a
Grand Line felé indultak. Ezzel elkezdődött a Kalózok
Kora!”
/Oda Eiichiro/
Monkey D. Luffy 17 éves, élete legnagyobb utazására
készül. Bár még nincs legénysége, de tele van álmokkal, és
kiáll is értük, hisz bátran kijelenti: Én leszek a Kalózkirály.
A történet végigkíséri Luffy és jövendőbeli
társai kalandjait a kalózok szabad világában. Eddig kb.
600 rész készült, csatlakozz Luffy csapatához, indulj el,
irány a Grand Line, kalandra fel!
Mészáros Zsóka
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Cserkész story
Kecskés Endre táborparancsnokkal beszélgettem, mit
is rejt önmagában az, hogy cserkészet.
Itt valójában egy nagy családról beszélünk, ugyanis az
egészen apró csemetéktől a nyugdíjasok is részt vehetnek
a programban. A legfiatalabbak 7-8 évesek, azonban a legutóbb megrendezett táborban, a Velker tanyán egy négy
éves kisfiú volt a legifjabb, aki a családjával vett részt.
Természetesen az idősebb korosztály előtt is nyitva állnak
a cserkészet kapui. Egy-egy megrendezett esemény alkalmával a helyi idős cserkészek meglátogatják az ifjúságot,
és ha szükség van rá, segítséget is nyújtanak, előadásokat
tartanak vagy akár a tábortűz mellett elmesélik miféle élményeket nyújtott a cserkészet az ő idejükben.
A gyerekek ebbe a táborba nem csupán játszani
jönnek, barátságokat kialakítani külföldi társaikkal, de a
nyelvtanulás is a tábor része lehet akár, sok mókával, játékkal tanulnak is. Különféle feladatok, próbatételek elvégzéséhez szükséges megtanulni a morze jeleket, térképet,
iránytűt használni. Számos szakága van a mozgalomnak,
vízi, barlangász, hegyi. Ezáltal úszni, kajakozni is megtanulhatnak az ifjak, más kalandoknál a kötélmászás, kötélhíd készítés és a rajta való átkelés bizonyul nagy kalandnak. Az apróságok, illetve nagyobb diákok mindezeket
úgy tanulják meg, hogy szinte észre sem veszik, de mikor
a későbbiekben egyszer szükségük lehet ilyen tudásra, hálásak lesznek az elsajátított dolgokért.
A program folyamán alkotóházat is rendeznek,
ahol különböző dísztárgyak készítésére is megtanítják a
kis cserkészeket. Kerámiafigurák készítése, nemezelés,
szövés, csuhézás, bőrözés, rézdomborítás, fafaragás és
még számos érdekesség fogadja az alkotóházban a gyerekeket.
Különböző versenyeket rendeznek, vagyis próbatételeket, ahogy a cserkészek hívják. A próbatételek összetettek, mivel fizikai, teljesítménybeli, tudásbeli és lelki részei
is vannak, amik alapján a cserkész felvarrhatja az ingére,
hogy ő első, második vagy harmadik próbát kiállt cserkész.
Számos országban létezik cserkész szövetség.
Minden szövetség alapokra épül,ezeket bizonyos szabályok képezik, amelyek szerint
élnek, ez által a cserkészetet életformának is nevezhetjük. Ahhoz, hogy
valaki cserkésszé legyen, fogadalmat kell tennie.
Az itteni cserkészek saját
jelképpel is büszkélkedhetnek,
ami a cserkészliliom a Szent
Koronával, illetve pajzs gémes-
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kúttal. Régebben a liliom jelképet használták az iránytűkön az északi irány jelölésére.
A liliom három ága a cserkészet három részét jelképezi:
kötelességteljesítés, cserkésztörvény megtartása és segítőkészség.
Az öltözék is
nagyon fontos, hiszen mindannyian egyforma inget viselnek, ami arra utal, hogy
mindannyian összetartoznak,
és hogy senki sem különbözik a másiktól. Mindemellett
információkat is hordoz, mert feltüntetik rajta, melyik
cserkész szövetséghez tartoznak, illetve a cserkész rangját
is tartalmazza.
A nyár folyamán a Velker tanyán is megrendezésre
került egy cserkésztábor, amely a középkort idézte fel. A
fő épületet középkori várat szimbolizáló bástyákkal díszítették fel, Kishegyes feliratú cserkész-zászlót is kapott a
„kastély”. Nemcsak vajdasági gyerekek, hanem magyarországi, horvátországi, sőt ausztráliai résztvevők is voltak
ezen az eseményen. A foglalkozás július 26. és augusztus
3. között zajlott, ahol vízi programok, sport, kézműves oktatás várta a fiatalokat. Vajdaság területéről 200 cserkész
érkezett, huszonnégy településről, akik a környezetvédelem mellett, számos vallási és pedagógiai nézetről is tudomást szerezhettek a tábor keretein belül. Néptánc estet is
tartottak, ahol a Csalóka együttes szórakoztatta a társaságot régi stílusú hangszerek segítségével. Pannóniára sétáltak a résztvevők a csapat parancsnokaival a víztározóhoz,
itt is rendeztek különféle foglalkozásokat. Istentiszteletet
is rendszeresen tartottak, illetve az elmaradhatatlan tábortűz, ami a legtöbb gyermek kedvencévé vált. A kisebbeknek főleg a természetben való lét, a sátorozás, a barátkozás
és a játékok tetszettek a legjobban.
Legközelebbi cserkészprogram a gyerekhét keretein belül lesz, október 4.-6., amelynek a hivatalos neve a
Cserkészhétvége, palacsintasütő versennyel fűszerezve, 4-6 fős csoportok jelentkezését várják.
Sok érdekes programot rejtenek
az ilyen táborok, valamint megismerkedhetünk különféle kultúrákkal, nyelvekkel, szokásokkal, barátokat szerezhetünk és nem mellékesen érdekes és
hasznos dolgokat tanulhatunk a
cserkésztáborban.
Hajdú Emilia
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A csérogó
Január hónapban jártunk, amikor az égbolt fehér kalapokat varrt a házak tetejére, az utakat pedig fehér bundába öltöztette, amelyekre a járókelők mintákat hímeztek
csizmáik talpával. Ahol meg szűz-simán elterült a búzaföld meleg takarója, és rávetődött a lámpa fénye, megjelentek, csillogtak az apró csillagok, melyek lejöttek az
égből díszíteni a földet, és csakhogy meg nem szólaltak,
mondván: itt vagyok, testközelben, nézegess, csak ne
vegyél fel, mert akkor ismét elérhetetlen leszek, mintha
az égen lennék. Megértettem üzeneteiket, mosolyogtunk
egymásra és csendben hazasétáltam. Nem volt késő, csak
korán sötétedett.
A szobám falai köszöntöttek, nyomasztó csend honolt a házban.
A gyerekeim elmentek az iskolával telelni, és elszállt
a csillagos hangulat.
Felvettem a telefont, felhívtam Giza nenámat, megkérdeztem tőle, hogy alhatnék-e nála, amíg a gyerekeim
távol vannak.
– Itt alhatsz, de én nem szeretek aludni senkivel sem,
majd a másik szobában helyezlek el.
– Akkor itthon is maradhatnék. Majd úgy fekszünk
le, hogy a Te fejed lesz az egyik irányban, az enyém meg
a másikban. Nénnyike, ugye jó lesz így?
Felöltöztem, és megindultam nénnyéhez. Ő korán
fekvő volt, mert reggel a kakasszó előtt felkelt, már hajnal három órakor indult a munkahelyére. Dunnával takarózott, amiben a meleg pihék alatt biztosított a kellemes
álom télvíz idején.
Mikor megérkeztem, nem volt még az ágyban. Az
előszobában leráztam a csizmámról a havat, levetettem
a kabátomat, nénnye már várt.
– Megérkeztél, te kis gyáva. Biztosan a Félsz várt
odahaza, azért jutottam az eszedbe.
– Nem tudom, minek hívták azt, aki a szobámban
volt, de nem akartam otthon maradni.
– Az ágyat megvetettem, mivel most szombat van,
alhatsz, ameddig csak akarsz, nem megyek munkára.
– Jó, de én a lányoddal meg a vejeddel még csevegek
egy kicsit. Te csak feküdj le, és aludj.
– Jól van - mondta nénnye, - csak ne kelts fel, amikor
lefekszel.
– Téged? Úgy alszol, mint a tej, ágyút is sütögethetnék a fejed mellett, akkor sem ébrednél fel. Jó éjszakát!
Álmodj szépeket! – mondtam hangosan, s magamban
folytattam – mert megérdemled. Ő is egyedül nevelte fel
egyszem lányát, taníttatta. Nem volt virágokkal kihintve
az útja, amelyen járnia kellett életében. Remélem, most
már nincs korán kelés, nem más keze-lába, talán még
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egyengeti is útjainkat itt a földi létben.
Ő lefeküdni készült, én meg bementem Ibi és Pisti szobájába. Mi hárman igazán jóízűen beszélgettünk,
majd valahol éjféltájt ágyba bújtunk. Gyorsan elaludtam,
és felrepültem a puha fehér fellegekbe, kerestem a csillagokat, hogy a tenyerembe vegyem, de ahogy nyúltam
utánuk, kisiklottak a kezem közül. Majd leestem a felhőről, és nagy zörejjel zuhantam. Kinyitottam a szememet, és az ágyban voltam, csak valaki kegyetlenül verte
kívülről az ablakot. Egy rikácsoló hangot hallottam, meg
zörgést az ablakon kívülről.
– Giza, Giza, keltsd fel a doktor urat, készüljön, mert
mennie kell a munkára!
– Nénnye kitápászkodott az ágyból, elment Pistiék
szobájába, és szólt neki, hogy: Ééééébressssztőőőőő!
Dolga végeztével visszajött és ismét bebújt az ágyba.
– Te nénnye, mi a fittyfene volt ez? Te vagy az ébresztő óra? Minek a te ablakodon zörög ángyi?! Mért
nem megy egyenesen a fiatalok ablakához, és hagy téged
aludni legalább hét végén, ameddig csak jól esik. Na ide
figyelj, mondd meg ángyinak, hogy ameddig én itt alszok veled, ide ne merjen jönni, keltegetni téged, mert én
olyan ribilliót csapok, hogy azt megjegyzi egy életre.
– Nem mondok én neki semmit, még megharagszik.
Azt meg nem akarom. Majdcsak megveszik már ezek a
gyerekek azt a csörgőórát, mert mindig elfelejtik.
– Ha te nem szólsz semmit, majd én megmondom
neki, hogy ne ez az ablak alatt kukorékoljon kora hajnalban.
Így is történt. Persze nem kukorékolást mondtam,
csak megkértem erélyesen, hogy ne kopogjon a mi ablakunkon. Beleegyezett, kissé savanyú képet vágva hozzá,
de alhattunk nyugodtan.
Nem sokáig maradtam vendégségben, mert mire jöttek a gyerekek, sütöttem, főztem. Ahogy így szorgoskodtam a konyhában, ahova csak a kényszer hajt be, mert se
főzni, se mosogatni se semmit, ami a konyhához kapcsolódik nem szeretek, betoppant nénnye.
– Jaj, de jó, hogy itt vagy. Gyere, nézd már meg, jó-e
mindez, amit főzök. Add már meg az ízét az ételnek.
– Gyere el onnan attól a sporhettól! Főzz egy kávét,
majd megisszuk nyugodtan egy cigi mellett. Otthon haragszanak, ha rágyújtok, azt mondják, hogy árt a szívemnek, de nekem jól esik a kávéval elszívni.
Ügyes kezével, gyorsan kijavította a főttemben ejtett hibáimat, a kávé finom illata betöltötte a konyhát is,
de mi a szobában ültünk le, hiába mondta Giza nenám,
hogy nagyon jó itt a konyhában is, de én örültem, ha kitehettem onnan a lábam és kényelmesen elhelyezkedve, a
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szobában szürcsölgettük a török kávét meg pöfékeltünk,
mint a törökök.
Nénnye rám nézett, mosolygós arcán megjelentek a
gödröcskék, majd huncutul megkérdezte.
– Tudod mit mondott ángyod tegnap?
– Nem én.
– Azt kérdezte, hogy az a csérogó itt alszik-e még,
mert ha nem, akkor megint engem kelt fel.
– Te meg mit válaszoltál?

– Azt, hogy elmentél haza, de csak
folytassa a keltegetést ott, ahova a
csérogó küldte.
– Na, és megharagudott?
– Nem úgy nézett ki, de ha igen, hát majd megbékül
a maga kenyerén.
Marković Radmila

jó
Egy univerzális jó; egy világűri és gigászi dolog Kishegyes, és ugyanilyen érzés rágondolni, és közben írni róla.
Főleg olyan messzeségből, olyan, szinte fölfoghatatlan távolságból, ahol már nem szeret belém a buszsofőr lánya,
vagy éppen ő maga, mert a Rúzsa Magdi falujából jöttem.
De valamilyen hasonló imádat van akkor is Kishegyes
iránt, ha olyan messze is vagyok, hogy rakétameghajtással is lekésem Lajkó Félix medvetáncoltató koncertjét, de
időközben azért elcsípek valamit a Dombos Festből idén
nyáron is a szuperszónikus Hegyalja utcában és a MoziZimócs-Király-King-Café kocsmában. És ettől már jó. De
még mindig, mintha jó távol lennék Kishegyestől. Pedig,
itt a Tudósok, és mondja, hogy „Kishegyes” meg hogy
„Horváth Laci”, és ordítja a világ másik végéig, hogy „köszönjük, Dombos Fest!”. „Thank you”, teszi hozzá a világ
másik végéből Mohammad Reza, de se az ezrek, se a tízezrek ... túl sokan nem hallották. Igaz, a Reza elég halkan beszélt. Amúgy is, „Hegyes a hegyesieké”, a fesztivál
is szép lassan lefolyt, mint a medencéből a víz. Mondták,
hogy árnyéka volt önmagának. Amíg le nem folyt, addig
tükörképe, olyan tiszta, hogy még búvárkodni is lehetett
benne.
Ha már ott voltam, otthon voltam, a gangon, ahonnan még izgalmasabb ez a hely, és ahonnan még jobban
lehet érezni, hogy semmi, de jó. Vagy azt mondani, hogy
semmi, de azt gondolni, hogy jó. De mégis, mit szeretnél,
drága kishegyesi? Semmit, mondom, mindegy. Mondtam,
hogy rukkola kéne, és amint kimondtam, a legvadabb izű
és legzsengébb levelű bokrok nőnek a kertemben. Aztán,
mondtam, hogy kéne több biciklis, és ellopták a biciklimet,
és már bicikliztek is. Mondtam, hogy kéne több boldog
ember, és jó nézni, hogy egyre több van. Bár, lett majdnem
ugyanannyi szomorú is, és ennek én is örülök, mert tudom,
hogy ők megértik egymást, osztoznak jóban és rosszban.
Én inkább nem akarok boldog lenni, de ez egyáltalán nem
egy szomorú dolog. Sőt, jó.
Ellopták a biciklimet a kocsma elől. Én a kocsmában
voltam, ahol verseket olvastak és szavaltak. Mindenki
megtalálta a számára értékes dolgot, a neki valót, azt, ami-

21

re azt mondta, jó.
Aztán, megint itt a Rúzsa Magdi, avatja Horvátországot az Európai Unióba, aztán meg ott vannak a hegyesiek a
horvát határon, és dugják a kolbászos szendvicsüket az ülés
alá, vagy a törvénytisztelőbbek kieszik a kolbászt, amíg
várják a sort. Vagy el sem mennek, mert úgy is csak az
ideg van belőle, amiből van itt is elég: megjött a bolondhin-

gumicsizma
ta, érik a sanyarika (szedni köll, rázni köll), részeg a szomszéd, vagy éppen meghalt. De már el is múlt, vagy meg
sem történt. Mert mi történt volna – nincs itt semmi. Van
elég bajunk így is: sütni, főzni, takarítani, rokonyok, vendégség, napalm in the kitchen – itt a búcsú. Végre mindeki
ehet, ihat, szerethet, örülhet, puszilhat, puszillak. És végre
van jó zene is: ugrál, táncol, izzad a nép, tellik a medence,
villognak a fények, nem bírják a zenészek. Elmúlt ez is.
Kifőtt a pálinka, van új szomszéd, a Komsó, eltűnt a
bolondhinta. Mindegy hova, csak el. Csak el innen. Csak
ne Egyiptomba, ott most nem jó, ’Hegyesen jobb...az egyiptomiaknak is.
racka
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A Női Fórum hírei
A két nyári hónapban – júliusban, illetve augusztusban két olyan programot is szerveztünk, amelyben
igyekeztünk úgy a kisgyerekek, mint a felnőttek részére
tartalmas programot biztosítani.
A Családi Napot, melyet a tartományi gazdasági,
foglalkoztatás ügyi és nemek egyenjogúságával foglalkozó titkárság támogatott, Kishegyes település civil szervezeteinek közreműködésével bonyolítottuk le.
Miklós Emese zumba-órát tartott a mozogni vágyóknak,
az Ámon Vándorbábszínház bemutatta a Csillagszemű
Juhász interaktív bábelőadást, a női szervezetek tagjai
bemutatták a községben élő nemzetek és nemzetiségek
hagyományos ételeit – rastánt főztek, kolbászos krumpli
paprikást, kötött-tészta levest, próját sütöttek, illetve cigánypecsenyét, amiket a látogatók el is fogyasztottak. A
gyerekeknek palacsintát, fánkot, lángost sütöttek. A fiatal környezetvédők csapata pedig ízletes gyógyteákkal
kínálta a program résztvevőit.
A kézműves csoportok tagjai a gyerekek bevonásával különféle kézműves tárgyakat készítettek. Népszerű
volt az arcfestés, illetve folyamatos sor volt a trambulinnál is.
A Vajdasági Magyar Óvodapedagógusok Egyesülete
különböző népi játékokkal szórakoztatta a legkisebbeket.
Köszönjük a bácsfeketehegyi Hesztia és Izida Egyesületeknek, a szikicsi Tri sorele Egyesületnek, a topolyai
Nefelejcs Kézimunka Egyesületnek, a 29. Szent András
Cserkészcsapatnak, a KINCSE Nagycsaládos Egyesületnek, a Vajdasági Magyar Óvodapedagógusok Egyesületének, a Greenhead szervezetnek, az Egység Labdarúgó Klubnak , illetve Jónás Bélának, Miklós Emesének
és Kókai Zsoltnak a közreműködést.
***
Augusztus végén a már hagyományos Vakációzáró
bulit szerveztük meg. A korábbi évekhez hasonlóan az
idén is a kishegyesi hivatásos és önkéntes tűzoltók, a
Vöröskereszt sminkes csapata és fiatal önkéntesei, illetve a rendőrállomás tagjai igyekeztek gazdag, ismeretterjesztő programot biztosítani. A trambulinnál és az arcfestésnél hosszabb sor alakult ki. És természetesen nem
maradhatott el a buli legnépszerűbb része, a tábortűz és
a szalonnasütés sem. Az esemény leghangulatosabb részeként Vékony Edit és Szeszták Szilárd a magasba engedték a kívánságkosarat, mellyel képletesen a vakációt
is „szélnek eresztettük”.
Köszönjük az önkéntes és hivatásos kishegyesi tűz-
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oltók, a Vöröskereszt Községi Szervezetének, valamint
a kishegyesi rendőrállomás tagjainak a közreműködést,
a kishegyesi Helyi Közösség, a Dombos Polgárok Egyesületének, a Sípos Vágóhíd valamint a Wood and more
cég támogatását.
Ezt a programunkat Kishegyes Község Önkormányzatának támogatásával valósítottuk meg.
***
A Kreatív Kézműves Kör tagjai több helyen is kiállítottak, illetve több gyerekeknek szóló programban
is részt vettek aktívan. Így a Családi Napon, továbbá a
Cserkészcsapat által szervezett táborban, a Greenhead
csapat programában, illetve a Kátai tanyán szervezett
Nagycsaládosok kongresszusa idején szervezett gyerekprogramokban.
Kiállítottak a Kecsketenyésztők főzőversenyén,
Csantavéren a A Vajdasági Kézimunka Kedvelők XV.
Kiállításán,Békésszentandráson a Sport és Vitamin
Napokon, illetve a topolyai TOP EXPO rendezvényen.
Pillanatnyilag a szeptember 21-én Kikindán sorrakerülő
kiállításra készülnek, ahol a vajdasági falusi női szervezetek fognak bemutatkozni.
***
Július hónaptól indult a Női Fórum projektje, melyet
a Munka- Foglalkoztatásügyi és Szociálpolitikai Minisztérium támogat összesen 690.200 dinár értékben.
A pályázat célja a Községi Házi- Betegápolási Szolgálat munkájának fejlesztése. A támogatásnak köszönve a
szolgálat igénybevevői részére kirándulást szerveztünk
a topolyai tóhoz és Pannóniára, illetve az év végéig képzéseket a dolgozók részére, szórakoztató délutánokat az
időseknek, a munkához szükséges szerszámokat, felszerelést, fogyóeszközt tudunk biztosítani.
***
Augusztus első hétvégéjén Bócsán részt vettünk a
kecskeméti Falugondnokok Duna Tisza Közi Egyesülete
által szervezett családi napon.
***
A civil szervezetek támogatására kiírt pályázaton
két támogatást is jóváhagytak a szervezet részére. Az
idei évben programjaink lebonyolításához 70 ezer dinárral, a szervezet működtetéséhez pedig 30 ezer dinárral
járul hozzá a Községi Önkormányzat.
Zsidai Erzsébet

SZÓ-BESZÉD, A KISHEGYESIEK LAPJA

Kishegyesi kutyablog
Egy kutya gyötrelmei
immár távol a falutól
Írja: Rácz Wanda
Kezdeném azzal, hogy értesítem a Kedves Olvasót és
minden rajongómat, hogy itt Bécsben, én és az asszisztensem két helyen lakunk. Van egy nagy lakásunk, aminek több
szobája is van, meg van egy kis lakásunk, ami egy nagy házban van, amiben sok emberpéldány lakik, de mindenkinek
csak egy kis szobája van, ráadásul egyikben sincs ágy, ahova
lepihenhetnék, csak asztalok, székek, könyvek, meg azok
az undorító dobozszerűségek, amelyet az asszisztensem is
naphosszat az ujjaival ütöget. És csöndben kell lenni, meg
nem szabad mászkálni ̶ bár, én néhányszor már átlógtam
a szomszédba, nagyon megörültek Nekem, úgyhogy nem is
értem, miért tilos. Abba a nagy szobába sem szabad lemenni,
ahol rengeteg könyv van, de egyszer kivételesen szabad volt
(lásd a fotót), és nagyon jót rohangáltam. Az a titkos tervem,
hogy legközelebb a konyhába lógok meg, ott mindig rengeteg ennivaló van, amiből Nekem nem adnak (na jó, néha
egy kis csont meg hús azért csurran-csöppen). És nem szabad ugatni. Még jó, hogy van szőnyeg, amin dörgölőzhetek
meg szunyókálhatok, különben halálra unnám magam. Meg
a recepciós és a konyhás nénik mindig adnak Nekem valami
nyalánkságot.
Ami még hasonló a nagy és a kis lakásunkban az az, hogy
mindkettőbe úgy lehet bejutni, hogy előbb egy kis szekrényszerű valamibe kell beállni, és amikor az kinyílik, akkor már
ott is vagyunk a lakás ajtajában. A parkba is úgy kell menni, hogy előbb a szekrényben állunk egy kicsit, aztán kicsit
az utcán megyünk, és már ott is vagyunk. Egyébként lehet,
hogy a park, aminek a közelében van a nagyobbik lakásunk
nem a leglátványosabb Bécsben, de hát engem a templomok,
emlékművek, operák (amióta egyszer megoperáltak, kimondottan gyűlölöm az operákat), kastélyok sosem érdekeltek,
főleg azok nem, amelyeknek a parkjaiba nem mehetek
be. Persze, ha vendégeim vannak, akkor mindig megyünk
ezekre a puccos helyekre, de bevallom őszintén, eléggé
unom őket. Ami engem illet, mehetnénk mindig a parkba,
ami szuper, mert hatalmas, és mindenféle kutya van benne, és mindegyik majdnem annyira ugatós mint én, úgyhogy az asszisztensem nem csitítgat folyton, mint mikor
Budapesten laktunk és szerinte én voltam a legugatósabb
kutya. Na és ha az voltam? Egyébként is, amelyik kutya
ugat, az nem harap – hacsak nincs rá nyomós oka.
A közlekedés is más Bécsben, mint falun. Laktam én már városban, és Pesten néha utaztam is a városon
belül olyan vonatszerű izével ami a földalatt megy, de
itt minden nap azzal járunk az egyik lakásból a másikba.
Elég tűrhető, bár néha kicsit ráz, meg a turista fajta em-
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berpéldányok nem néznek a lábuk alá, és volt
már, hogy ráléptek a farkamra, meg szájkosarat kell
benne hordani, mert az asszisztensem szerint „ez a szabály”.
Az asszisztensem egyszerre nagyon szabályos lett!
Egy dolog van, amit kimondottan gyűlölök itt Bécsben, az pedig az ú.n. szkéjtbordosok. Ha nem tudná a Kedves
Olvasó, az egy faj. Vagyok ugye én, vannak kutyák, amely
fajhoz én elvileg tartozom és akire külalakra a leginkább hasonlítok, bár jellemben gyakran nagyon eltérőek vagyunk.
Vannak az emberpéldányok, vannak a turisták, amik az emberpéldányokhoz hasonlóak, de lassan járnak, könyvet hordanak meg fényképezőgépet, vannak a macskák, itt Bécsben
a városközpontban vannak lovak is, amik olyanok, mint a kutyák, csak sokkal nagyobbak, vannak galambok, amik megeszik a kenyérmorzsákat, amiket Nekem szórnak le az emberpéldányok, és vannak a szkéjtbordosok. Szörnyen irritáló
hangot bocsátanak ki és félelmetesen közlekednek, se nem
repülnek mint a galambok, se nem két-, se nem négylábon
járnak, hanem gurulnak, mint az autók, de nem járművek. Az
asszisztensemmel mindig veszekszünk, mert szerinte nem
szabad ugatni rájuk, én pedig hiába ugatok, hogy márpedig
kénytelen vagyok, mert annyira idegesítenek, hogy kibújok
a bőrömből.
Ezt a néhány hibát leszámítva azért Bécs nagyszerű
város. Akárhova megyünk, általában imádnak (na jó, az ázsiai turisták, főleg azok, akiknek be van kötve a fejük, gyakran félnek tőlem, de hát ez igazán nem az én problémám,
mindenkinek magának kell megküzdeni a saját félelmeivel,
ahogy én is küzdök a szkéjtbordosok ellen). Sokat járunk
kávézókba meg éttermekbe, ahol a víz mellé időnkét jutalomfalatot is kapok, szinte mindenhova bemehetek, ahova
az asszisztensem jár ügyintézni, pl. postára, bankba, mindenféle boltba (csak sajnos épp az élelmiszerboltokba nem),
emberpéldányok házába. Sok vendég jár hozzánk, mindig
hoznak ajándékot, nemcsak Nekem, hanem még az asszisztensemnek is, szóval jó hely ez, egyik legjobb város, ahol
eddig laktam. Úgyhogy Kedves Olvasó, jöjjön Bécsbe!

SZÓ-BESZÉD, A KISHEGYESIEK LAPJA
A kishegyesi Helyi Közösség és a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület
szeretettel meghívja Önt a Hegyesi Literatúra 2013 (Csépe Emléknapok) rendezvényeire.
17.15 Györe Géza: A vajdasági magyar pedagógiai szakírás 1945 és 1990 között

2013. szeptember 25., szerda
Tűzoltóotthon
10.00 Aranyeső
községi szavalóverseny

Galéria, iskola
18:00 Himnuszt zengenek múltunkról – Kishegyes egykori
paraszti társadalmának konyhai eszközei c. kiállítás

Könyvtár
18.00 Irodalmi Kaszinó
T. Kiss Tamás A tükörtestvér című könyvének
bemutatója
A szerzővel Virág Gábor beszélget.

Művelődési otthon
18:30 A tóbai Petőfi Sándor Művelődési Egyesület Kilencen, mint a gonoszok című előadása
2013. szeptember 29., vasárnap
Galéria, iskola
11.00 Trio Diabolico, komolyzenei koncert

2013. szeptember 27., péntek
Irodalmi Emléknap
Könyvtár
15:00 Könyvbusz – megvásárolhatók a
vajdasági magyar kiadók könyvei
15:30 Koszorúzás
15:40 Hiador-emléktábla leleplezése
15:45 Találkozások - Silling M. Mária kiállítása –
a kiállítást megnyitja Dr. Szőke Anna

A rendezvény támogatói:
Magyar Nemzeti Tanács, Szekeres László Alapítvány,
Tartományi Művelődési Titkárság,
kishegyesi Helyi Közösség

Önkormányzat tanácsterme
16:30 Silling István Barangolások Nyugat-Bácskában
című könyvéről a szerzővel Sági Varga Kinga beszélget.

Partnereink: Ady Endre Kísérleti Általános Iskola,
Kishegyesi Könyvtár
A Hegyesi Literatúra a Magyar Nemzeti Tanács
kiemelt jelentőségű kistérségi rendezvénye.
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