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híREK

Kishegyes 1  Szivárványutcaiotthon (Galambászotthon), Szivárványutca 14. Kishegyes:
Ady Endre, Akácfa(Július 7.), Bácska, Csépe Imre, Cziráky(Köztársaság), Herceg János(Tartomány), 

Hosszú(MatijaGubec), Kodály Zoltán(Marx), Lehel(Május 1.), Liliom(Harcos),Napfény(Október 18.),Rózsa(Hős), 
Szentandrási út (Varga Gyula), Szivárvány(Bolmán), Vajdaság és szállások – minden szám

Kishegyes 2  Tűzoltóotthon, Főutca 63. Kishegyes:
 Alvég(Proletár), Deák Ferenc(SvetozarMarković), Fehér Ferenc (Simokovich Rókus) 1-43 páratlan sz., 

2-58 páros sz., Fő(Tito marsall) 72-114 páros sz., 85-107 páratlan, Greiner Endre(Győzelem), Guyon(Egység), 
Hajnal(Munkás), Híd(Partizán),  Kendergyár,Kis(December 22.),Korona(Maksim Gorkij), Remény(Ivo Lola Ribar), 
Sport, Széchenyi István(Testvériség), Szekicsi(ĐuroSalaj), Szőlősor és Vuk Karadžić

Kishegyes 3  Ady Endre Kísérleti Általános Iskola, Fő utca 27., Kishegyes: 
Arany János(Petőfi brigád), Balassy Endre(Fruska Gora), Iparos,Kertsor, Keskeny, Kókai, Kossuth Lajos,Kúlai 

út,Liget(November 29.),  Munkácsy Mihály(Élmunkás),  Téglagyár(Sutjeska), Temető,Verbászi út, Végső és 
Zöldkert(Népfront)

Kishegyes 4 Ady Endre Kísérleti Általános Iskola, Főutca27., Kishegyes: 
Avar(Njegoševa), Forrás(Boris Kidrič), Fűzfa, Halász, Hegyalja, Malom, Nikola Tesla, Rövid, Széles, Sziváci 

út(Lenin), Topolyai út, Vadász, Vásár és Vasút

Kishegyes 5 Ady Endre Kísérleti Általános Iskola, Főutca27., Kishegyes: 
Bartók Béla(Engelsz), Csendes, Dózsa György, Dr. Babcsányi Sándor(JNH), Dudás Kálmán(Papp Pál), Fehér 

Ferenc(Simokovich Rókus) 60-86 páros sz. és 45 – 73 páratlan sz., Fő (Tito marsall) 1-83 páratlan sz. és 2-70 páros 
sz., Iskola(Ifjúság), József Attila,Kisköz(Lovćen), Magyar,Moholi út (JNH),Nyár, Park(Kiss Ferenc), Petőfi Sándor, 
II.Rákóczy-Ferenc, Tavasz(Alkotmány)  és Zsák.

Összhangban a kishegyesi helyi közösség statútumának 29. szakaszával, 2013. november 21-én kiírásra kerültek a 
2013. évi helyi közösségi választások, melynek időpontja 2013. december 15-e, vasárnap. A kishegyesi helyi közösség 
legfelsőbb, döntéshozó szerve a helyi közösség tanácsa. A Tanács tagjai önkéntes alapon, a közjó érdekében vesznek 
részt a Tanács munkájában, tehát a munkájukért nem jár térítmény, honorárium. A szavazás alkalmával Kishegyes 
település lakossága öt körzetben választja meg a helyi közösség tanácsának 15 tagját, minden körzetből a 3 legtöbb 
szavazathoz jutó jelölt kerül be a tanácsba. A határozat, az elfogadása napján megjelenítésre került Kishegyes Község 
Hivatalos lapjában, illetve a kishegyesi helyi hözösség hirdetőtábláján.

A határozat a következő, választásokkal kapcsolatos fontos tudnivalókat tartalmazza: 
- a választás alkalmával a falu nagykorú lakossága a helyi közösség tanácsának 15 

tagját választja meg,a település 5 választókörzetből áll, a jelöltek a saját lakóhelyük sze-
rinti körzetben indulhatnak a választáson;

- minden egyes körzetből a 3 legtöbb szavazatot megszerzőjelölt kerül be a helyi 
közösség tanácsába;

- a választások időpontja 2013. december 15-e, vasárnap, a szavazatokat 7,00 és 
20,00 óra között lehet leadni a választópolgárok lakhelye szerinti szavazóhelyen;

- a választásokhoz kapcsolódó választási tevékenységek 2013. november 21-én kez-
dődnek.

A választás a következő választási egységekben és szavazóhelyekenvalósul meg Kishegyes település területén: 

KishEgyEs  hElyi  Közösségi  választásoK 2013
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Való Világ – a valóság kicsit másként. Külön igényekre, a kedves néző 
kénye-kedvére formált valótlan világ. Egy „ideális” környezet, amely teret 
ad a kibontakozni vágyó fiatalnak és idősnek egyaránt – azért többnyire 
mégis csak fiatalok bontakoznak ki, és nem egyszer talán többet is mutat-
nak, mint amennyit kellene, vagy mint amennyit elviselnénk. Ezt mondanám 
én, így tudatlanul, ha megkérdeznék tőlem, mi is az a Való Világ – én, akit 
talán az előítélet vagy a válogatós természetem vezérel. Akadnak azonban 
mindenevők, sőt talán ők vannak közöttünk a legtöbben, akik kifejezetten 
ebben a műfajban utaznak, akik szerint mégis jó ez a valóságshow valamire. 
A kérdés csak az, hogy mire?

Erre és más érdekes kérdésekre kerestem a választ, amikor megkér-
deztem két vállalkozó szellemű kishegyesi fiatalt, akik úgy gondolták, útra 
kelnek és szerencsét próbálnak a média ezen ingatag és meglehetősen pro-
vokatív talaján. Kerepes Lehellel és Bulatović Dejannal beszélgettem a 
válogatás első körének élményeiről.

híRnév és jutalom

híREK

• November 7-én, csütörtökön Magyarország Sza-
badkai Főkonzulátusa kihelyezett konzuli napot tartott 
Kishegyesen. A konzuli fogadónap megszervezését ezút-
tal is a kishegyesi CMH iroda vezetője, Linka B.Gabriella 
kezdeményezte, aki az elmúlt hetekben 120 személynek 
segített a dokumentumok összegyűjtésében és kitöltésé-
ben. 

• Esős időszakban a Deák Ferenc és az Alvég ut-
cákból lezúduló csapadékmennyiség teljesen járhatatlanná 
tette az utcák járdáit, hiszen a csapadék nem tudott az ut-
cákból a Krivaja folyóig lefolyni. A Kis-Kommunál Kft. 
útátvágással, az árok kitisztításával és rácsos vízelvezető 
elhelyezésével oldotta meg a problémákat. Korábban ezt a 
megoldást már sikeresen alkalmaztuk a II. Rákóczi Ferenc 
és a Park utcákban is. A munkálatokat a kishegyesi Helyi 
Közösség finanszírozta. 

• Iskolánk diákjainak őszi munkaakcióját a 
kishegyesi Helyi Közösség kesztyűkkel, zsákokkal, ecse-
tekkel és festékkel támogatta. Diákok a levélgyűjtésen kí-
vül átfestették parkjaink szemeteseit és padjait.

• Az ökokút mellé hirdetőtáblát helyeztünk el. Cé-
lunk, hogy lakosaink az apróhirdetéseket efféleképpen is 
megoszthassák egymással. Aki tehát eladna vagy venne 
valamit, szabadon közzéteheti itt. 

• Piaci napokon a gyalogos forgalomban veszélyes 
helyzeteket teremtett, hogy egyes autósok a tömegben köz-
lekedve próbáltak utat törni maguknak, ezáltal veszélyez-
tetve a gyalogosok testi épségét. Ez a veszély megszűnt, a 
Helyi Közösség és a Kis-Kommunál Kft. a piacnapokon 
útlezárással és útjelző tábla kihelyezésével akadályozza 
meg az autósok közlekedését a piac területén belül.

• Október hónap során, hétfőként több mint 15 pót-
kocsi levélhulladékot szállított el a Kis-Kommunál Kft. 
ingyenesen a lakóházak elöl. Örülünk, hogy az avarégetés 
helyett az ingyenes levélelszállítást választották. 

• Lezárultak a szövetkezeti otthon és a színház tető-
szerkezetének felújítása. A felújításhoz szükséges eszközö-
ket a kishegyesi Helyi Közösség a Tartományi Művelődési 
és Tájékoztatási titkárság pályázatán nyerte. 

• Az egészségház körüli vízvezeték hálózat elöre-
gedéséből fakadóan gyakran történtek meghibásodások, 
amiből kifolyólag számos probléma adódott az intézmény 
vízellátásában. A Kis-Kommunál Kft. az elöregedett víz-
vezetékcsöveket újakra és nagyobb kapacitásúakra cserél-
te, amely megszüntette ezeket a problémákat. A vízvezeték 
hálózat kicserélését követően a beton járófelület is meg-
újult az egészségháznál. A munkálatokat a Kis-Kommunál 
Kft. végezte és a Helyi Közösség finanszírozta. 

a hElyi Közösség híREi
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RiPoRt

Honnan jött az ötlet, hogy jelentkezzetek a Való Világ 
műsorába? Miért döntöttetek úgy, hogy meg is próbáljá-
tok?

Lehel: Az ötlet valójában akkor jött, amikor elkezdtem 
nézni a Való Világot az RTL-en. Már az ötödik szériába is 
jelentkeztem, csak az volt a bökkenő, hogy nem tudtam idő-
ben regisztrálni, és így nem tudtam versenybe szállni. Az 
idén már vártam a válogatást, hogy jelentkezhessek, úgy-
hogy amikor megtudtam, hogy elkezdődött, azon nyomban 
rákerestem az interneten, és jelentkeztem. Viccből csinál-
tam. Vagyis azért, mert szeretek szerepelni, és különben 
sem próbáltam még ki magam ilyen valóságshow-ban.

Dejan: Én a tévében hallottam először, de nem gondol-
tam volna, hogy jelentkezni is fogok. Igazából a barátaim 
győzködtek, hogy próbáljam meg – szeretek hülyéskedni, 
szeretem jól érezni magam. Szóval, igazából csak azért je-
lentkeztem, mert úgy gondoltam, jó tapasztalat, jó élmény 
lesz. Nem gondoltam komolyan, és éppen ezért azt sem 
gondoltam, hogy visszahívnak majd. 

Ha jól tudom, volt egy külön meghallgatás is. Mi 
mindent várnak el tőletek ebben a show-ban, és hogy áll-
tok ehhez hozzá?

Lehel: Az űrlapok kitöltése után fotózás következett, 
majd felküldtek bennünket az emeletre, hogy ott beszél-
gessenek velünk. Különféle tesztkérdésekre kellett vá-
laszolnunk, de voltak olyan kérdések is, amik szerintem 
nem tartoztak a teszt kérdései közé. Szerintem azt várják 
el a versenyzőktől, hogy minél inkább önmagukat adják. 
Karakterisztikus versenyzőket keresnek. Ők esélyesek a 
bejutásra, a show megnyerésére. Úgy álltam hozzá, hogy 
megpróbálom, lesz, ami lesz. Ha nem sikerül, akkor is 
megy az élet tovább. 

Dejan: Én elég lazán álltam hozzá, mivel nincs mitől 
tartanom. Ez csak egy újabb kihívás volt nekem, úgyhogy 
nem is izgultam.Úgy gondolom, csak két dolgot várnak el 
a versenyzőktől, és az az őszinteség és természetesen az, 
hogy önmagad add a válogatáson.

Elég erősnek tartjátok magatokat ehhez? Nincsenek 
félelmeitek? Azért mégis csak össze lesztek zárva egy cso-
mó emberrel…

Dejan: Nem féltem, esetleg kicsit izgultam, mert nem 
voltam még ilyen meghallgatáson. Mindenkinek ugyan-
azok az esélyei, mint nekem, vagy Lehelnek. Örülnék, ha 
bekerülnék, legalább megmutatnám, hogy érdekes fickó 
vagyok. Nem zavarna, hogy néznek rám az ismerősök, 
szerintem örömet okoznék nekik. De a bezártság hatása 
meg előbb vagy utóbb biztos kijönne rajtam, ugyanúgy, 
ahogy a többi versenyzőn is…

Lehel: Hát, szerintem a tehetségem megvan hozzá, 
mármint önmagamat adni – azzal nem lett volna baj. Egy-

általán nem tartom félelmetesnek, sőt élveztem volna, hogy 
össze vagyok zárva mindenféle emberrel. A kamerák előtt 
sem lettem volna szégyenlős, meg lehet szokni szerintem. 
Élmény lett volna. Ha bekerültem volna, csináltam volna 
mocskos jó bulikat, úgyhogy a nézők sem unatkoztak vol-
na fél évig, amíg a show tart.

Feltételes módban beszélsz Lehel. Ezek szerint idén 
sem sikerült bejutnod?

Lehel: Hát, sajnos nem. De ha lesz rá alkalom, jelent-
kezni fogok legközelebb is. …persze ez mind szép lett vol-
na, ha sikerült volna bejutnom.

Dejan: Én azért adok még egy-két napot ennek, habár 
már két hét eltelt a válogatás óta. Ha mégsem sikerül, ami 
eléggé valószínű, akkor jelentkezek az Éjjel-nappal Buda-
pest-be. Oda is keresnek érdekes arcokat, és az is egy jó 
lehetőség lenne, hogy elhúzhassak Hegyesről. …Nem kell 
félreérteni.

Miért jó ez a valóság show? Mi hasznom van ebből 
nekem? Vagy mi haszna van ebből bárki másnak, ha úgy 
dönt nézni fogja?

Lehel: Én csak azt tudom, miért jó nekem. Szerintem 
azért jó, mert megismerhetik a nézők, hogy milyen ember 
is vagy valójában. Olyan embereknek való ez, akik sze-
retnek szerepelni, nem félnek a kamerától, vagyis nem 
szégyenlősek, és persze bevállalósak. Hát a haszon belőle, 
annyi, hogy megnyered, és utána még nagyobb a hírnév, 
na meg ott a jutalom, amit azért kapsz, mert megnyerted 
a VV6-ot.

Dejan: Szerintem ez a show arra jó, hogy elterelje a fi-
gyelmedet valami másról, legyen az okos dolog vagy nem 
okos dolog. Az eddigi VV szerintem izgalmas volt, tele 
hülyékkel, néha okosokkal is, de ez egy ilyen show. Úgy 
gondolom, hogy szétröhögnéd az agyadat, ha Lehel vagy 
én benne lennénk. Igaz, az lenne a benyomásod, hogy tisz-
ta hülyék vagyunk, de ez csak egy játék, és nem kell komo-
lyan venni. Ha komolyan vennénk, az kihatna az idegrend-
szerünkre, és abból, ott bent, botrány lenne… csilla
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Első kérdésem Lakatos Zolihoz, a SKAgetHER együt-
tes frontemberéhez az volt, hogy mit jelent magyarul a 
nevük. Egy tréfás angol szóösszevonás, aminek nincs 
semmi jelentése, viszont a google első és második találat-
ként az együttes honlapját dobja ki – válaszolta Zoli. A 
SKAgetHER előéletéről talán annyit, hogy egy radikális 
stílusváltást követően a felbomlott Grimaszból alakult újjá 
2009-ben.  Műfajilag a ska-punkot és a reggaet vehetjük 
stílusuk alapjának, de Zoli vonakodott, hogy konkrétan 
behatárolja azt.

- Nem tudnám annyira keretek közé szorítani a mű-
fajunkat és azt mondani, hogy ez ska. Az új albumon a 
countrytól kezdve a mulatóson keresztül egy csomó stílus 
jelen van – mondta ezzel kapcsolatban. 

Az együttes jelenleg hét tagból áll:  Szegedi Mihály (gi-
tár, vokál) és Popović Dániel (harsona) Szabadka, Takács 
Árpád (billentyű, vokál) Szabadka-Budapest, Poósz Béla 
(dob, vokál) és Bauer Stevan (trombita) Bácskossuthfalva, 
Bacsó József (basszusgitár) és Lakatos Zoltán (ének, gitár) 
Kishegyes. A SKAgetHER tagjai tehát több településről 
származnak, s ez rögtön felvetette a következő kérdést:

- Hogyan sikerül összehoznotok a próbákat?
- Az megszokott dolog, hogy valaki hiányzik a próbák-

ról. Nagyon nehéz olyan dátumot találni, amikor minden-
ki ráér és sajnos ez a probléma a koncertekkel is. Sokszor 
megesik, hogy Árpi nélkül kell koncerteznünk, mert Pest-
ről nem tud csak úgy hazajönni. Azért a nagyobb fellépé-
sekre mindig hazacsalogatjuk valahogy.

- Ki írja dalaitok szövegét és zenéjét?
- A zenét és a szöveget is én írom, de a gyakorlatban 

ez csak irányjelző. Ha valaki akar, akkor módosít rajta, ha 
nem, akkor pedig úgy játssza le, ahogy megírtam. A dala-
ink szöveg szerint három csoportra osztódnak: vannak ko-
moly mondanivalóval rendelkező, társadalmi problémákat 
boncolgató dalok, vannak a viccelődők, és azok, amelyek 
nem szólnak semmiről. Ezek csak úgy vannak, és az a szo-
morú, hogy általában ezek a legnagyobb sikereink. Hiá-

ba akarunk belespékelni egy kis mondanivalót, arra van 
igény, ami nem szól semmiről és lehet rá bulizni.

- Pörgős vagy a lassúbb dalokkal nyomultok inkább?
- Nem lehet csak lassú vagy csak pörgős dalokat csinál-

ni. Minden koncertnek van csúcspontja, amikor pörögni 
kell, utána viszont vissza kell fogni, hogy mi és a közönség 
is pihenjünk egy kicsit. Utána jöhet egy kis ráadás.

- Most fog megjelenni a második albumotok. Mit kell 
tudni róla?

- Az első albumunk 2010-ben jelent meg, Mondd meg 
címmel. A mostaninak azt lett volna a címe, hogy Mi va-
gyunk..., ami a munkásosztályra utal, de végül nem tud-
tunk megegyezni és az album cím nélkül fog megjelenni. 
Érdekessége, hogy három nyelven: magyarul, szerbül és 
angolul fog megjelenni. Így magyar és szerb közönségnek 
is tudunk játszani, és ha eljutunk távolabbra, akkor ott az 
angol szöveg. Az album hivatalosan akkor fog megjelenni, 
ha az újvidéki SKC (Studentski Kulturni Centar) megkapja 
az állami támogatást, amiből havi egy albumot adnak ki. 
Az állam 4-5 hónappal van lemaradva, de ha megérkezik 
a pénz, akkor hivatalosan is kiadjuk, addig meg szerzői 
kiadásban fog működni a dolog. Egyelőre csinálunk egy 
százdarabos promót, amit nem hozunk forgalomba, hanem 
reklámanyagként fog szolgálni, pl. koncerteken fogjuk 
osztogatni. Ha egyszer hivatalosan is megjelenik, akkor a 
SKC rendezvényein és boltjában lesz kapható, és persze a 
zenekar tagjainál.

- Terveztek-e az új albumnak bemutató koncert-so-
rozatot?

- Igen, már az is meg van, hol fogunk fellépni: 
Temerinben, Szabadkán, Bácskossuthfalván, Topolyán, 
Nagybecskereken, Muzslán és Pancsován. Szeretnénk el-
jutni Szegedre és Boszniába is. Az új cd tartalma persze 
nem elég egy egész koncerthez, de főleg a rajta lévő szá-
mokat fogjuk játszani – mondta el a SKAgetHER front-
embere.

Az együttes sze-
retne külföldi fesztivá-
lokra is eljutni, tervben 
Szlovénia és a Szigettel 
is próbálkozni fognak. 
Sok sikert hozzá és az 
új albumhoz is!

L.J.

ugRáljunK Együtt!
megjelent a sKagethER második albuma

RiPoRt
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RiPoRt

Mikor és milyen céllal hoztátok létre az egyesületet és mi-
vel foglalkoztok? 

A Greenhead környezetvédelmi civil szervezet 2013 márci-
usában alakult Kishegyesen. Célunk felhívni a lakosság figyel-
mét a környezettudatos életmódra és környezetünk védelmére. 
Mindenki aktív tagja lehet a szervezetnek, aki környezettudato-
san szeretne élni, és aktívan szeretne részt venni a környezetünk 
védelmében. Célközösségünk az általános iskola felsős diákjai, 
a középiskolások és az egyetemisták, de szívesen látjuk akci-
óinkon az idősebb generáció tagjait is, mivel nekik kell példát 
mutatni. 

Eddig milyen programokat szerveztetek?
A szervezet első programja egy fásítási akció volt, amelynek 

során 150 fűz és fehérnyárfát ültettünk a vásártérre, és a falu 
egyéb közterületein is fásítottunk. A Föld napja (április 22.) al-
kalmából a tagok előadást tartottak, és munkaakciót szerveztek 
az Ady Endre Kísérleti Általános Iskola felsős tanulói részére. A 
falutakarítási akció során rendezték a vasútállomás, a focipálya 
valamint a Welker-tanya környékét. Május 17-én a Greenhead 
növénygyűjtést és szemétszedést szervezett az általános iskola 
ötödik osztályos tanulói számára. A résztvevők megtanulták fel-
ismerni a növényeket a természetben, valamint megismerkedtek 
az egyes fajok gyógyhatásával. A parkok világnapja (május 24.) 
alkalmából pad- és szemetes festést szerveztünk a parkban a 6. 
osztályos tanulók részére. Majd a téglagyár mögött levő parti-
fecske telepnél tudományos célú madárgyűrűzést tartottak a to-
polyai Arcus környezetvédelmi egyesület madarászai, amelyen 
részt vettek a szervezetünk tagjai is. A 2013-as Dombos Festen 
jeges teát és bodza szörpöt kínáltak tagjaink a látogatóknak, 
és ez egyben kiváló alkalom volt az érdeklődő fiatalokkal való 
kapcsolatteremtésre. 

  Augusztus 22. és 24. kö-
zött megvalósítottuk a Kishegyesi 
fiatalok a szabadidejüket a szabad-
ban töltik elnevezésű pályázatot. 
A focipálya mögötti segédpályán 
levágtuk a füvet, megjavítottuk, és 
befestettük a tornaszereket, focipá-
lyát, röplabda pályát és kosárlabda 
pályát alakítottunk ki. Délután rek-
reációs csapatversenyt tartottunk, 
este a szórakozni vágyó fiatalokat a 
Skagether együttes szórakoztatta. 
  Szeptember 22-én az euró-
pai autómentes nap alkalmából ke-
rékpár túrát szerveztünk Kishegyes 
és Pannónia között.  

  Az élelmezési világ-
nap (október 16.) alkalmából a 
Greenhead tagjai előadást tartottak 
az általános iskola hatodikos diák-

jainak. A tanulók egy kisfilm segítségével bepillantást nyertek 
az élelmiszer készítés folyamatába és megtudták, hogy egy-egy 
élelmiszer miből tevődik össze.

   
Meséljetek a jövőbeni terveitekről? 
Soron következő akciónk a futballpálya körüli terület fásí-

tása lesz. December folyamán közvetlen kapcsolatot szeretnénk 
kialakítani az érdeklődő lakossággal, oktató filmekkel, előadá-
sokkal próbáljuk megvilágítani a környezetvédelmi problémá-
kat, megvitatni falunk ökológiai helyzetét, és közösen megol-
dást találni. Fiatalokat szeretnénk toborozni, akik aktívan részt 
vesznek a szervezet munkájában, valamint havonta legalább 
egy környezetvédelmi akciót tervezünk. Hosszabbtávú terveink 
között szerepel egy  környezetvédelmi kutató tábort, amelynek 
kertében feltérképeznénk Kishegyes növény- és állatvilágát. 

Melyek a legaggasztóbb környezetvédelmi problémák, 
amelyek közvetlenül érintik a falunkat, és hogyan lehetne eze-
ket megoldani? 

A legaggasztóbb problémák közül ki kell emelni a Krivaja 
folyó szennyezettségét és karbantartását, a külföldi vadászok 
fürjvadászatait, a szemét -, valamint a sikertelen fásítás problé-
máját. A megoldás a községi vezetés, a civil szféra és a lakosság 
összefogásában rejlik, amikor a közösség érdeke az egyén érde-
ke elé kerül.  Nagyon fontos, hogy az emberközpontú környezet-
védelmi hozzáállást felváltsa a környezet központú. A hegyesiek 
környezettudata alacsony szinten van, habár vannak egyének, 
akik próbálnak környezettudatosan élni. A Greenhead környe-
zetvédelmi szervezet az akciók segítségével informálja a lakos-
ságot, felhívja a figyelmet a jeles ökológiai napokra, és neveli a 
fiatalabb generáció tagjait.

BEmutatKoziK a gREEnhEad csoPoRt
A szervezet céljairól és munkájáról az egyesület tagjaival Puskás Valériával, 

Fontányi Andorral és Szabó Zsolttal beszélgettünk
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2013. szept. 06. – Elsőseink az önkor-
mányzat jóvoltából palicsi kiránduláson 
vettek részt.

2013. szept. 14. - Iskolánk tagja a 
Tehetségpontok hálózatának, szeptem-
berben pedig elnyertük a jelenlegi leg-
magasabb minősítéstezen hálózaton 
belül, az Akkreditált Kiváló Tehetség-
pont címet, melyet ünnepélyes keretek 
között Budapesten nyújtottak át.

2013. szept. 20. – Idén is részt vettünk az 
állami televízió RTS-Kros nevű rendezvényén, a 
diákok osztályonként futásban mérték össze képességeiket 
a focipályán.

2013. szept. 20-22. - Négy ötödik osztályos tanulónk, 
név szerint Rózsa Katrina, Tóth Edina, Németh Noémi és 
Pál Sarolta a GreenSchool három napos környezetvédelmi 
tematikájú táborában vettek részt Algyőn. A diákok meg-
ismerkedhettek különböző cégek környezetvédelmi intéz-
kedéseivel, interaktív foglalkozásokon vettek részt, kísér-
leteztek, jártak Dorozsmán a Szélmalom Múzeumban, az 
algyői termálfürdőben, Szegeden a Planetáriumban, a Fü-
vészkertben és a Vadasparkban.

2013. szept. 25. – Tanulóink részt vettek az Aranyeső 
községi vers- és prózamondó versenyen. Iskolánkat a 3-4. 
osztályosok kategóriájában Vanka Réka, Kőműves Csenge 
és Péter Szungyi Evelin, az 5-6. osztályosok kategóriájá-
ban Szőke Rebeka, Faragó Szilvia és PaulyukJenifer, a 7-8. 
osztályosok között pedig Bojko Andrej, Dudás Nikolett 
és Tóth Zalán képviselték. A diákok idén Brasnyó István 
prózáiból válogattak. A Náray Éva, Molnár Krekity Olga, 
Bartha Júlia összetételű zsűri az alábbi tanulókat díjazta:

3-4. osztályosok:  1. hely: Kőműves Csenge
   2. hely: Cucity Iván (Feketics)
   3. hely: Vanka Réka

5-6. osztályosok: 1. hely: Bede Noémi (Feketics)
   2. hely: Lódi Miklós (Feketics)
   3. hely: Molnár Anna (Feketics)

7-8. osztályosok: 1. hely: Dudás Nikolett
   2. hely: Bojko Andrej
   3. hely: Török Gabriella (Feketics)

2013. szept. 26-27. – A felsős tagozatok és a 4.a osztály 
nyílt napot szervezett a szülők számára. A szülők megis-

merkedhettek az iskola és gyermekeik 
mindennapi munkájával. A 4.a osz-

tályban a rajz órába is bekapcsolód-
hattak, gyermekeikkel és Bognár 
Valéria tanító nénivel őszi ter-
mésekből készítettek különböző 
figurákat.

Gyermekheti programok az 
iskolában:

2013. szept. 30. – Felsős di-
ákjaink a noszaiHinga művelődési 

egyesület Éjjeli Pávaszem színjátszó 
csoportjának Alíz-én mondom, te mutatod 

– kommunikálunk kézzel-lábbal… című előadását 
nézték meg.

2013. okt. 01. –Sportnap – a felsős tanulók a tanárok-
kal mérték össze tudásukat röplabdában és fociban. A di-
áklányok röplabdában győztek a tanárnők csapata ellen, 
a fiúk viszont röplabdában és fociban is alul maradtak a 
tanárokkal szemben. Jövőre lesz lehetőség visszavágásra!

Az alsósoknak frizura versenyt szerveztünk. Nagyon 
sok ötletes, kreatív frizura készült, köszönet érte a szülők-
nek!

2013. okt. 02. – Fordított nap –Egy napra a diákok vet-
ték át az irányítást az iskolában és a falu intézményeiben. 
Minden funkciót diákok töltöttek be, ők tartották az órákat 
is a tanárok helyett.

2013. okt. 03. – Csillag születik – A gyerekek 10 pro-
dukcióval készültek a versenyre. A Bulatović Gabriella, 
Kovács Hanna, Mészáros Márta összetételű zsűri az alábbi 
három produkciót találta a legjobbnak: 

1. hely:  8.b pohárdal
2. hely:  5. osztályos lányok hullahopp karikás tánc
3. hely:  kisegítős lányok roma tánc

Az alsósok az iskola környékét tették színesebbé asz-
faltrajzaikkal.

2013. okt. 04. – Dr. Deák Tibor állatorvos a házi ked-
vencekről tartott előadást tanulóinknak. A gyerekek meg-
tudhatták hogyan kell helyesen táplálni és gondozni ottho-
ni kedvenceiket. Az előadás után megnyílt a Kisállat-kiál-
lítás, mindenki elhozhatta és bemutathatta kedvenc kisál-
latát az érdeklődőknek. A gyerekhét este discóval zárult.

2013. okt. 07. - Alsósaink a szabadkai Gyermekszín-
ház A nyolcadik napon című előadását nézték meg.

isKolahíREK
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2013. okt. 03., 09., 23. és nov. 14. – A 4.b, a 3.a és b, 
a 2.d és a 2.a osztályok is nyílt napot tartottak a szülők 
részére, őszi témájú alkotásokat készítettek.

2013. okt. 10. – A Nemzeti Művelődési Intézet Zala 
Megyei Irodája a keszthelyi Helikon Kastélymúzeumban 
szervezte meg Falusi Krónika címmel az országos és hatá-
ron túli vers- és prózamondó találkozó döntőjét. Iskolánkat 
3 diák képviselte a megmérettetésen: Dudás Nikolett, Len-
gyel Ágnes és Tóth Zalán. Középiskolás kategóriában Kő-
műves Noémi versenyzett. Kiváló krónikás címet kapott 
Lengyel Ágnes, Tóth Zalán és Kőműves Noémi.

2013. okt. 12. – A kisegítő tagozatos tanulók részt vet-
tek a 9. Őszi találkozón Zentán. Roma tánccal és a Csillag-
szedő Márió című verseskötet alapján készült versösszeál-
lítással léptek fel. Nagy sikert arattak, elismerő oklevéllel 
tértek haza.

2013. okt. 15. – Az Élelmezési világnap alkalmából a 
Greenhead környezetvédelmi civil szervezet előadást tar-
tott a hatodikos diákok számára az egészséges táplálkozás-
ról.

2013. okt. 18. – A kishegyesi Vöröskereszt előadást 
tartott a nyolcadikos diákoknak az emberkereskedelemről.

2013. okt. 19. – Tanulóink részt vettek a Welker-tanyán 
megrendezett cserkésznapon.

2013. okt. 19. - II. Tóth Ferenc Vers- és Prózamondó 
Szemlén Topolyán az 5-6. osztályosok kategóriájában Sző-
ke Rebeka 1. helyezést ért el. Középiskolás kategóriában 
Kőműves Noémi 1. helyezett, Papp Ágnes pedig 3. lett.

2013. okt. 24. – Feketicsen tartották a községi kézilab-
da és foci döntőket. A focista fiúk és a kézilabdás lányok is 
1. helyen végeztek, és továbbjutottak a körzeti döntőre.

2013. okt. 31.-nov. 01. – Iskolánk volt a házigazdája a 
községi röplabda döntőnek. A fiúk és a lányok csapata is 1. 
helyezést ért el, és képviselheti községünket és iskolánkat 
a körzeti döntőben.

2013. nov. 07. – 14 diákunk részt vett a belgrádi 
Laboratorijavelikana kiállításon. A tanulókat Bede Hajnal 
Lilla és BogetićTatar Milka kémia szakos tanárnők kísér-
ték el.

2013. nov. 08. – A felsős diákoknak Flégó Péter termé-
szetfotós tartott előadást a madarakról, azok védelméről 

és helyes táplálásáról. Bemutatásra került az iskola új pro-
jektuma is, részt veszünk ugyanis a Tisztább és zöldebb 
Vajdaságért elnevezésű programban. Ennek keretében 
nagyobb hangsúlyt fektetünk a környezetvédelemre, ezen 
belül is a madárvédelemre. Elkészült iskolánk új lógója is, 
melyet Vass Szabolcs grafikus készített.

2013. nov. 09. –A kisegítő tagozatos diákok részt vettek 
a 8. Záporka Vers- és Prózamondó Találkozón Feketicsen. 
Jovanović Izabella 6. osztályos tanuló 3. helyezést ért el.

2013. nov. 09. – Udvarnokon a III. Szűcs Imre Gyer-
mekversmondó Versenyen, ami egyben a Jó Pajtás 43. 
nyelvművelő versenye is, a Molnár Krekity Olga, Erdély 
Lenke, Nagy Magdolna összetételű zsűri az 5-6. osztályos 
kategóriában Szőke Rebekát 2. hellyel, a 7-8. osztályos ka-
tegóriában Lengyel Ágnest 1. hellyel, Bojko Andrejt pedig 
2. hellyel jutalmazta.

2013. nov. 13. – Az MNT pályázatának köszönhető-
en nyolcadikosaink kirándulni mentek. Óbecsén a Than-
emlékházat, Aracson a pusztatemplomot tekintették meg, 
a kirándulás Törökbecsén egy Tisza-parti sétával zárult. 
Az önkormányzat támogatásának köszönhetően a kirán-
dulás ingyenes volt. A diákokat az osztályfőnökök Molnár 
Márta, Magó Fabó Emese, Selić Goran és Fülöp Valentin 
kísérték el.

2013. nov. 16-17. – A XVII. Dudás Kálmán Nemzeti 
Vers- és Prózamondó Találkozón Feketicsen szerepeltek 
tanulóink. A neves zsűri Vicsek Annamária logopédus, 
Mess Attila ésNešić Máté színművészek, Krizsán Szilvia 
Sterija-díjas színművész, dr. Bence Lajos író, költő és Hor-
váth István Radnóti-díjas előadóművész Kőműves Csenge 
3.a osztályos tanulót 1. helyre, Lengyel Ágnes 8.a osztá-
lyos tanulót pedig 2. díjra tartotta érdemesnek.

2013. nov. 16. – A Kishegyesi Ifjúsági Iroda röplabda-
tornát szervezett az iskola tornatermében. Három csapattal 
vettünk részt a versenyen, a fiúk, a lányok és a tanárok is 
beneveztek egy csapatot. Mindkét diákcsapatunk dereka-
san helytállt a 9 csapatos mezőnyben. A tornát végül a Ta-
nárok és barátaik nevű csapat nyerte, csapattagok: Halász 
Zoltán, HajbokDejan, SelićGoran, Fülöp Valentin, Paróci 
Attila, Benedek Miklós.

2013. nov. 19. – Szabadkán tar-
tották a körzeti röplabda döntőt, 
fiú és lány csapatunk is 3. he-
lyezést ért el.

isKolahíREK
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Flórián védszent mélységes tisztelete mellett olyan jelen-
tős mozgalom alakult ki a történelem során, amely mindmá-
ig megvan csaknem az egész világon, de főként Európában. 
Ez a mozgalom a tűzoltók közössége. Nem véletlenül alakult 
ki a fontos humánus szerep, hiszen a tűzoltók minden korban 
az önfeláldozó magatartásukkal kerültek a bajbajutottak bi-
zalmába, majd ebből kifolyólag a megbecsülés a mindenkori 
hálában nyilvánult meg. A tűzoltók tisztelt tagok az embe-
ri közösségben. A természeti erők megsemmisítő csapásai 
mindenkor fenyegetnek. Ennek elhárítására készültek fel az 
említett emberi közösségek. A tűzvész a legrettenetesebb 
elemi csapás. Még a gondolata is borzalmat vált ki, ám a fé-
lelemben, ha ott van egy állandó szervezett csoport a véde-
kezésre, akkor a remény bizalmat szül a katasztrófa elkerü-
lésére, a túlélésre.

Dr. Virág Gábor avatott helytörténet-kutató, kiemelkedő 
közíró, aki ezúttal a bácskai Kishegyes tűzoltóságának tör-
ténetét göngyölítette fel. Olvasmányos, szakszerű formában, 
tudományos eszközökkel megírt, konkrét történetet tett le az 
asztalra. Ezúttal a 140 éves múltra visszatekintő „hegyesi” 
testület kapcsán megfogalmazott mottót közvetíti a jövő 
nemzedékének. Éppen ez a jelmondat vezeti be ennek az ösz-
szetartó testületnek, a „karnak” az elhivatottságát, miszerint 
idézi a Flórián legendáját tolmácsoló tűzoltó vezető szavait: 
„Mi virrasztunk, és ha kell, önfeláldozóan sietünk a bajbaju-
tott emberek segítségére...” 

Történelmi visszapillantásban szemlélteti a régmúltat, 
egészen az ókortól indulva, minthogy már akkor „előírták” 
a tűz elleni fellépést. Kiderül az is, hogy a Római Birodalom 
élen járt a tűz elleni védekezésben, így az akkori egységek-
hez köthető a tűzoltóság újabb kori története. (A feldolgozás-
nak ez a része újdonság a számunkra ismeretes, környékün-
kön eddig megjelent tűzoltó-monográfiákhoz viszonyítva, 
ugyanis a szakterület őstörténetét azok nem tartalmazzák.) 
Figyelemre méltó, hogyan rögzíti a szerző a magyarság ide 
vonatkozó szerveződését. I. István király már szigorú tör-
vényt adott ki a tűzvész megakadályozására. A történelmi 
folytatás, pontos adatokkal alátámasztva, részletesen került 
feldolgozásra, ami a hitelesség értékét adja. Az évszázad-
okon át vezető leírás teljes képet tár az olvasó elé, egyben a 
dicső múltat örökíti meg. 

Ilyen alapos általános történelmi vázolás után tér rá 
szerzőnk a kishegyesi tűzoltóság történetére, az első részben 
„A kezdetektől 1918-ig”. A leírtak szerint, a bajai közgyű-
lés 1774-beli szabályzata alapján Hegyesen is megtörténik a 
tűzvédelmi intézkedés. Ez a rész szinte a történelmi regény 
olvasmányélményét nyújtja a legigényesebb olvasónak is. A 
konkrét esetek dokumentált közlése a nyelvész/tanár szerző 
kifinomult íráskészségéről tanúskodik, amint a tárgyalt kor 
társadalmi viszonyait mutatja a tűzvédelem tükrében. Bizo-
nyítja, hogy „a hegyesi tűzoltótestület megalakításának dön-

tő lökést adott az 1870-es évek elején történt katasztrofális 
tűzvész”. Ennek hatására 1874. május 18-án tartott közgyű-
lés megállapítja, hogy az alakulófélben levő karnak már133 
tagja van.

Ezt a fejezetet gazdag dokumentum- és képanyag teszi 
szemléletessé. Itt találkozunk a testület közösségi szerepével 
a művelődés, a sport és a közügyek terén. A díszegyenruhás 
tűzoltók zenekara, műkedvelőcsoportja, tekecsapata elisme-
résnek örvendett a környéken. A „Tűzoltó” személy a helység 
büszkesége volt, ami nemcsak tekintélyt, hanem kitüntetést 
is jelentett – állapítja meg a nosztalgiázó. A fejezetet részle-
tes jegyzék zárja a felhasznált irodalomról, ami lehetőséget 
nyújt az utánalapozásnak a bővebb információ érdekében.

A töretlen haladás a korral mintha a kutatást homályos 
időszakba térítené, a tűzoltótestület 1941 és 1944 közötti 
irattári anyagát illetően. Erre a rendszerváltási időszakra 
ugyanis nincs dokumentáció, mintha feledésbe akarták vol-
na taszítani. Szerencsére az élő emlékezet az utolsó pillanat-
ban kiterítette a bizonyítékokat. A gyakorolt kutató tartotta 
magát ahhoz az elvhez, miszerint hiteles adatnak az számít, 
ami írásban vagy tárggyal bizonyítható. Akadt ugyanis olyan 
vezető tűzoltó, aki átadta féltve őrzött feljegyzéseit, és mint 
élő részese a testület akkori működésének, értékes adatokkal 
szolgálta a készülő monográfia adattárát. A bőséges fény-
képanyag mellett teljes névsorok mentik ennek a homályos 
időszaknak a tartalmát.

Az előző korok küzdelmes jellegéhez viszonyít-
va, az „1944-től napjainkig” címet viselő rész aránylag 
zökkenőmentesebb feldolgozásról árulkodik. Teljes doku-
mentáció alapján, az érdekfeszítő, gördülékeny szöveg meg-
örökíti a testület igazi felvirágzását. A Szerző bölcsességére 
vall, hogy nem politizál, inkább tényeket közöl, nem mel-
lőzve, a testület nemzeti hovatartozását és érdemeit, főleg a 
művelődésben és a sportban. Nem kerülhette meg a kisebb-
ségi körülményeket, mert az önazonossági tudat fenntartása 
sokban döntő hatású volt a tradíció megőrzésében. 

Hosszú névsorok, jegyzőkönyvek kerülnek közkézre, 
mintegy bizonyításul a dicső múlt érdemes résztvevőinek 
múlhatatlan érdemeire. Voltak nevezetes tűzoltók, veze-
tők, parancsnokok, elnökök, akikről nem feledkezhet meg a 
krónika. Ilyen kiemelkedő parancsnok volt – többek között 
– Maronka Károly (1940–1991), akinek a nevét ma viseli a 
kishegyesi tűzoltótestület.

A dióhéjban vázolt mű véleményezésekor nem tértünk 
ki a testület lényeges beavatkozásaira, a nagyobb tűzesetek-
re, a gyakorlatokra, a versenyekre, az utánpótlás nevelésére. 
Mindezt meghagytuk, amiért még inkább érdemes lesz elol-
vasni ezt a ritkaságnak számító művet.

Vigh Rudolf

     Monográfia készül a tűzoltókról
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„andRás, hazaláss!”

November 30-án van Szent András apostol ünnepe. A 18. 
század végéig parancsolt ünnep volt vigíliával, böjttel. A ke-
leti egyház védőszentje az első században élt, Péter apostol 
testvére, Keresztelő Szent János tanítványa. A hagyomány 
szerint X formájú kereszten szenvedett vértanúságot, mert 
úgy vélte, nem illik úgy meghalnia, mint Krisztusnak. Az 
András keresztet róla nevezték el.

 Szent Andrásnak a neve napján szokásos hiedelmek-
hez, mágikus cselekedetekhez 
nincs semmi köze. Ezek a szo-
kások a kereszténység előtti téli 
napfordulóhoz kötődő ősi képze-
tek továbbélői.

 András nap a pásztorok 
egyik legutolsó napja az elszámo-
lásra. Azokat a pásztorokat, akik-
re télen nincs szükség, szélnek 
eresztették. A molnárok ekkor 
telelték be a malmokat: „András, 
mónár hazaláss!”- maradt fönn 
a mondás, mert ha a malomhajó 
kint maradt a vízen a közeli fagy 
összeroppantotta. Innen a mon-
dás: András, hazaláss!

 Jóslásokban, varázslá-
sokban Luca-nap után a leggaz-
dagabb szerelmi jósló nap. Napja-
inkra sok átfedés mutatkozik a Luca-napi jóslások és az And-
rás-napi  varázslatok között, mint például a gombócfőzés, cé-
dulaírás. Mégis azt kell mondanunk, András a legfontosabb 
házasságjósló és ezzel kapcsolatban varázsló nap.

 Az András-napi táncnak kettős jelentősége volt. Ki-
próbálták a zenészeket, vajon ki tudják-e fárasztani a fiata-
lokat, vagy megpezsdítik-e a vérüket? A másik fontos szere-
pe az aznapi bálnak: amelyik legény beállt a táncba, annak 
viselnie kellett az árvalányhajas kalapot, ami azt jelentette: 
viselője legény a talpán.

 András böjti nap is. Nem szabad 3 szem búzánál és 3 
csepp víznél többet enni, akkor éjjel megálmodja ki lesz élete 
párja. A legények 13 cédulát írtak leánynevekkel, s ezt Lucá-
ig egyenkint tűzbe dobták. Amelyik név megmaradt, olyan 
nevű lány lett a felesége.

Tájanként változó, de variánsaiban egy tőről fakadó cse-
lekedeteket kellett végezni a lányoknak, hogy éjszaka meg-
lássák jövendőbelijüket. Muravidéken meg kell mosakodni, 

de nem szabad megtörölközni. A törölközőt a párnára, a feje 
alá kell tenni, mert éjjel megjelenik a jövendőbeli és a töröl-
közővel megtörli az arcot. Így tudják meg a házasodni kívá-
nók leendő párjuk kilétét. Győrságon és környékén hiedelem, 
hogy a lányoknak este az ágy lábát háromszor át kell lépni és 
ezt mondani: 

A versikék változatai az egész magyar nyelvterületen is-
mertek.

Időjósló nap is. Bánátban azt tartják: András napi 
hó vetésnek nem jó (Penavin O.)

András-napi szép szokás a disznóvágásról. 
András-nap a disznóvágások kezdetét jelentette. A 
szeptemberben hízóra fogott koca november végére 
meggömbölyödött és az éléskamra is elég üres volt 
ahhoz, hogy levágják. De az időjárás is közrejátszott, 
mélyhűtők hiányában a hús tárolása gondot jelentett. 
András-napkor már elég hideg volt ahhoz, hogy meg-
védjék a romlástól a disznóvágás alkalmával megma-
radt húst. Mert nem sok maradt. Emlékszem, unoka-
húgaimmal disznóöléskor a szobába menekültünk,és  
halálra vártan fogtuk be a fülünket, hogy távol tart-
suk magunktól a testet-lelket megrázó sikoltást. Na-
pokig készültünk erre a napra testben és lélekben. 
„Disznóölő ” András és Tamás nap között vágtunk 
mindig kocát, ami nem igen volt több száz kilónál. 
Édesanyám, nagyanyám ilyenkor fele hízót szétpor-
ciózta, s mi gyermekek vittük a becsomagolt kósto-

lót sógornak, komának, szomszédnak, s kaptuk tőlük vissza 
néhány nap vagy néhány hét múlva. Akkoriban más volt a 
zamata a látogatásoknak, a visszakapott kóstolóknak. Szere-
tet volt benne. A koldusnak is tettünk félre, majd ha erre jár, 
tudjunk neki elemózsiát adni. A disznótorokat mi gyerekek 
tartottuk számon. Valami megmagyarázhatatlan büszkeség 
volt bennünk, amikor jöttek a vendégek. Este hat órára sült ki 
a hájas kifli, csak ezután lehetett vacsorához ülni. Ez is a rí-
tushoz tartozott. Vacsoraidőben lopódzkodtak be a cigányok-
nak öltözött kántálók, hogy egy részük zajt keltve a gonoszt 
tartják távol a szertartástól, másik részük addig a kamrából 
igyekezett valami kis kolbászt, hurkát elcsenni. Csörögtek a 
tepsik, födők, botjukat a földhöz verték, hogy kopogásukkal 
sok pénzt varázsoljanak a házigazdának. A házi asszonynak 
bort, búzát, békességet jósoltak a cigányasszonyok. Pajzán 
verseiket mi gyerekek gyorsan megtanultuk.

Tartós, személyes kapcsolatok színtere volt a disznótor, 
az emberek kiélhették társas ösztöneiket. A pénzhiány nem 
szabott határt az együttlétnek.

Az András napot követő vasárnap az advent kezdete, a 
karácsonyra való felkészülés, a megtisztulás, a várakozás 
ideje.

Szőke Anna

(Megjegyzés: A Győrság szó tájegységet jelöl és így helyes.)

II. változat

Ágyláb léplek
Szent András kérlek
Mondd meg nekem 

kegyesen,
Ki lesz az én jegyesem?

  

I. változat:

Ágyláb léplek,
Szent András kérlek,

Mondd meg, 
hogy ki lesz a férjem!
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Írja: Rácz Wanda

Úgy látom, eljött az ideje, hogy élménybeszámolók he-
lyett valami lényegesebbet, konkrétabbat is ajánljak a ked-
ves olvasóknak. Ezúttal tehát az emberpéldányok helyett a 
kishegyesi és más vidékekről való kutyákhoz intézem sora-
imat. Az alábbiakban nem mást olvashattok (ha megenge-
ditek, tegeződjünk, kutyák közt vagyunk), mint zanzásított 
életfilozófiámat, némi nem titkolt nevelési szándékkal:

1. Séta, futás, testmozgás
A szabadban való létnek egyetlen szabálya van: minél 

több, annál jobb. Igen ám, de nem mindegy, hogy hogyan. A 
szabad ég alatt való tartózkodásnak a lényege, hogy a póráz-
nak nevezett kínzóeszközt minél többet mellőzzük. Ez alatt 
azt értem, hogy különféle manipuláslási és zsarolási techni-
kákkal (lásd a manipulálás és zsarolás címszót a következő 
részben) rábírjuk az asszisztensünket, hogy parkokba, erdők-
be, jobb híján kutyafuttatókba vigyen Bennünket. Ha ezeken 
a helyeken esetleg nincs más kutya, akivel ismerkedni (értds: 
a hátsó fertályát szaglászni), bírkózni, versenytugatni vagy 
versenytfutni lehet, ill. akinek a labdáját el lehet csórni és 
asszinszetensünket a másik kutya asszisztense előtt megszé-
gyeníteni, kapacitáljuk segédünket, hogy velünk fusson vagy 
botokat dobáljon nekünk a végkimerülésig (lásd: játék, sza-
badidő a következő részben). Ha ségédünk mégsem hajlandó 
olyan helyekre vinni Bennünket, ahol szabadon játszhatunk, 
nyugodt lelkismerettel büntessük meg, például úgy, hogy tel-
jes erőnkből húzzuk a pórázt vagy végezzünk nem egyenes 
vonalú egyenletes mozgást kínzóeszközön sétálás alkalmá-
val. Meglátjátok, megéri! A minél több kinntartózkodás sza-
bálya csak egy esetben nem érvényes: esős időben. Ilyenkor 
kényszerítsük asszisztensünket, hogy még testi szük-
ségleteink végzéséhez is rángatnia kelljen Bennünket 
kifelé. A másik megoldás ilyen esetre: vizeljünk a kü-
szöbre – az már majdnem kint van, nem?

2. Táplálkozás
Alapszabály: minden ami a földön van, az meg-

ehető és megevendő – legalábbis annak tűnik. A külön 
számunkra kiporciózott és felszolgált morzsányi kutya-
kaján kívül, legyen az granulátum vagy konzervhús, 
fogyasszunk minél több emberi táplálkozásra alkalmas 
ennivalót. Ilyenek például a földön heverő valamilyen 
jótevő emberpéldány által számunkra odakészített 
szendvicsmaradék, csipsztörmelék, zsíros muffinos pa-
pír, ügyetlen embergyerekpéldány kezéből kieső ill. ál-
talunk kierőszakolt fagylalt (lásd: manipulálás és zsaro-
lás, a következő részben), stb. Minden ilyen és hasonló 
tápláléklehetőség láttán erőteljsesen rántsuk a pórázt a 

kajaforrás felé (lásd: séta, futás, testmozgás), átgázolva asz-
szisztensünk lábán, kificamítva kezét és/vagy fennakadást 
okozva a gyalogos- vagy akár a gépkocsiforgalomban – te-
hát semmitől se riadjunk vissza. Egy tévesen ételnek nézett 
eldobott piszkos papírzsebkendő, mócsingos nejlonszatyor 
vagy akár egy száraz falevél belefér a hibahatárba.

3. Pihenés
Első és legfontosabb szabály, ill. Alaptörvény: a nem 

ágyon pihenés nem pihenés. Hanem szenvedés. És ha már 
ágyban, akkor nem ám csak úgy, hanem a takaró alatt. Sa-
játítsuk ki a takaró legalább 2/3-át, természetesen akkor is 
ha  asszisztensünk csupán egyetlen paplannal rendelkezik. 
Egy asszisztens legyen élelmes, találja föl magát, szerezzen 
magának másik takarót. Ugyanez legyen a célunk akkor is, 
ha asszisztensünk vendéget fogad (lásd: vendégvárás, a kö-
vetkező részben): a vendégre addig nézzünk bociszemekkel, 
miközben egyre inkább a közelébe furakszunk, hogy a végén 
azt mondja majd, „nem bánom, alhat velem a kutya’’ (lásd: 
manipulálás és zsarolás, a következő részben). Hát még szép, 
hogy alhat! Ha valaki esetleg nem tudná: assisztensünk vagy 
vendégünk hasa kiválóan alkalmas párnának, de akár egész 
testünk súlyát is rehelyezhetjük pl. a lábára vagy a nyaká-
ra. Ha valamilyen véletlen folytán semmiképp sem tudunk 
ágyban szenderegni (ilyen például az Én jelenlegi sajnálatos 
helyzetem a munkahelyen), akkor egy kényelmes karosszék-
ben pihenjünk és várjuk türelmetlenül, hogy az assziszten-
sünk futkosni vigyen Bennünket (lásd: séta, futás, testmoz-
gás). 

A következő rész tartalmából: Hogyan tegyük felejt-
hetetlenné vendégeink látogatását? Utazás – minden amint 
mindg tudni szerettetek volna, de nem mertetek megkér-
dezni. Hogyan érjünk el mindent, amit csak akarunk, vagy 
legalább szinte mindent? Játék, szórakozás, szabadidős tevé-
kenységek – kezdőknek és haladóknak.

Kishegyesi kutyablog

Egy kutya gyötrelmei 
immár távol a falutól
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halottak napja / Krizantémok és gyertyák

Visszhangot verő kutyaugatás-szagú este. A felhőtakaró hasáról éle-
sebben verődnek vissza a sáros utcák, elnéptelenedő falusi udvarok éles 
neszei. Különös tekintettel az ebekre és a vonatokra. Vonatok… A sötét-
ség mélyeket mordul. Öreg esték. Körénk zárják a múló időt és a jelent. A 
vekker kattogásának hangja nincs szinkronban az óramutató araszolásával. 
Cseppfolyós létezés, hullámzó légrétegek a lassan felmelegedő szobában. 
Öregasszony osztozik sokat látott macskájával a nyugdíj utolsó fodraiból 
vásárolt tejen s kenyéren. Távol van még tizedike, a viaszkos terítő sarka 
alatt pedig egyre apad a dudor. Oda rejti havonta kétszer azt a kis pénzt. 
Sokat kell állni a soha véget nem érő sorban. Marisék mindig elé furaksza-
nak. Pedig fiatalabbak. Nem bánja, csak a lába bírná. De nem bírja. Néha 
szédül is. 

A falon régi fényképek. Már régóta csak árnyakat lát rajta. A részlete-
ket emlékei vetítik a keretek közé. Egyiken János fia a csőtörő árnyékában, 
másikon Anna lánya elsőáldozóként, még fiatalon. Majdnem olyan fiata-
lon, ahogy meghalt. A másik meg messze. Ő itt. Egyedül. A lába szárá-
hoz dörgölőző Cili rántja vissza a keserűségből. Dehogy egyedül, hisz itt a 
macska. Meg az udvaron a három tyúk. Azoknak nem ad nevet. Aztán még 
nem bírná levágni őket, így is mindig megsiratja szegény párákat. Nyolcat 
vett tavasszal, de kezdetben már kettő megdöglött, a többit meg az új szom-
szédok lopták el. Kutya híján könnyen ugorják át az omladozó falat, majd 
visznek, amit érnek.

A konyha kicsi és túlzsúfolt. Télen praktikus, hogy minden egy helyen. 
Ágy, tűzhely, asztal, rádió. Nem is kell sokat botorkálni, ha a bejárattól 
a székig akar érni, vagy tűzhelytől az ágyig, mikor este még rádob egy 
hasáb fát. Nagyon  szelel az ajtórés, gyorsan kihűl a helyiség. Télen öreg 
rongypokrócból csavart kupacot tömköd a küszöbhöz. A rádiót már csak 
ritkán hallgatja. A hírek nem érdeklik, a világ csak nem változik meg. Leg-
feljebb a nevek. Az események helyszíneinek nevei, vagy a szereplőiké. De 
a lényeg mindig szakasztott egyforma. Borzalom, kín, szegénység. Egy 
ritmusra ver az öregkor be-bevillanó képeivel a külvilág vajúdása. De so-
sem szül meg. Mindig azt várták ők is. Majd csak jobb lesz. Aztán Józsi 
meghalt és ő meg itt maradt. Holnap halottak napja. Csak fagy ne legyen, 
mert még elpusztul az a pár krizantém ott a kerítés mellett, amit a túlvi-
lágra költözöttekre szánt. Gyertyát vett az új üzletben a templom mellett. 
Olcsó volt, igaz vékony is. De egy „Mi atyánkot“ azért majdcsak kibír, míg 
elmormolja a díszbe borult temető egy távoli szegletében. Jut belőle még a 
közös kereszthez is a bejáratnál. Ott szeret ilyenkor a legjobban, mert telis-
tele van virággal és rengeteg gyertyával. Szándékosan késő délután kere-
kedik fel, hogy az alkonyat még a temetőkapun belül érje. Ilyenkor mindig 
hátranéz és élvezi a szentjánosbogarakként hunyorgó mécsesek fényének 
áradatát. Az illatok is mások ilyenkor. Krizantémok bódító árja ringatózik 
a légben, elkeveredve a sült gesztenye utánozhatatlan szagával. Vesz fél 
literrel belőle idén is. Nem baj, hogy fojtós, majd egy kis tejjel lenyeli.

Villanyt olt és lassan lefekszik az ágyra, magára húzva a takarót. A 
cirmos, mintha csak jelre várt volna, ugrik az ölébe és gombolyodik össze. 
Reszketeg kezét az állat bundáján nyugtatja. Lassan jön az álom, mindig 
túl lassan. Gondolatban már a másnapi kiránduláson mereng. Pedig már 
régen nem tervez holnapra. Talán ez lesz az utolsó vágy, melynek beteljesí-
tése még belefér a nyolcvan év alatt elspájzoltak kopott halmába.  

a vágyak útja

Vágyak gémeskútjához
vadlovak dübörgő patája vezetett,

íjak, nyilak utat törtek,
szélvészkén röpült a képzelet
oda, ahol haragos zöld a fű,
oda, ahol hal úszik az árral,

oda, ahol jegenyefák őrt állnak.
Hortobágy híres kilencívű hídja,

emlékeztetsz-e a hősi múltra?
A ma legyen a figyelmeztető: 
nem hiába lett vérrel áztatott

a vágyak útja, ahol a győzelemnek
oltárán kemény harccal, diadallal,

új haza fogadta be gyermekét.
Táltosok, jósok és a hit vezette

a Pannon síkságig az elszánt ősöket.
Vigyázd meg, Uram, népedet

akkor is, ha néha tévelyeg.

a kőkereszt

Magányos sziget
temetőnkben
az 1849-es.

Ha csendre vágyok
odamegyek,
pár perc, és

zavar a csend,
vagy inkább

a homokszemek...

nem üt itt a toronyóra,
a szív, a lélek hallgat,

lidércek tánca vesz körül,
talpuk nyomán

piros vér bugyog,

szabályos kör közepén
kiemelkedik egy kőkereszt,

tenyeremből peregnek
a homokszemek...

miért járja hevesen
mindenhol lidérctáncát

ez a kemény élet,
utánuk nőnek csendet elűző

kőkeresztek.
Radmila Marković Szabó Árpád
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A határon átnyúló IPA program keretében – melynek a 
falugondnoki szolgálat vajdasági népszerűsítése a célja –, 
október folyamán három szakmai nyílt műhelyt szervezett 
a kecskeméti Falugondnokok Duna Tisza Közi Egyesülete, 
a horgosi  Észak-Bácskai Homokháti Kistérség Település-
fejlesztési Egyesület, illetve a Nők Kishegyesi Fóruma.

Október 4-én Óbecsén a Than Emlékházban Óbecse, 
Temerin, Topolya községbeli helyi közösségi vezetők, 
tanácsnokok, civil szervezeti képviselők kaptak ismerte-
tőt a Magyarországon már 23 éve működő falugondno-
ki szolgálatról. Október 25-én a szerémségi Maradékon, 
a Református Egyház udvarában található Petőfi Sándor 
Művelődési Egyesület termében Ruma, Indjija és Ürög 
község önkormányzatának, szociális központjainak, civil-
szervezeteinek képviselői ismerkedhettek meg az idősek-
ről, betegekről gondot viselő szolgálattal. Október 26-án 
Nagybecskereken, a Petőfi Sándor Magyar Művelődési 
Egyesület termében került sor a falugondnokság bánsági 
bemutatkozójára, ahol az előadók Nagybecskerek önkor-
mányzatának, a környék településeinek és civilszervezete-
inek képviselői előtt beszéltek a falugondokság  magyaror-
szági, illetve vajdasági-kishegyesi gyakorlatával.    

A műhelymunkák során Csörszné Zelenák Katalin, a 
Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének ügyveze-
tője,  az Európa Unió társfinanszírozásával ez év május 
15-én indult és 2014. május 14-ig tartó  Határon átnyúló fa-
lugondnokság elnevezésű projektet ismertette.  Sümeginé 

Ország Edit , az Egyesület munkatársa pedig a falu- és 
tanyagondnoki szolgálatot mutatta be, amely jelenleg Ma-
gyarország mintegy 1300 településén működik. Elsősorban 
a közösségépítő, közösségteremtő szerepét hangsúlyozta 
és azt, hogy esélyegyenlőséget teremt, hiszen megszünteti 
az elszigeteltségben élők kiszolgáltatottságát.

Az Óbecsén szervezett szakmai műhelyen Borbásné 
Márki Márta, Röszke polgármesterasszonya, a maradéki és 
nagybecskereki szakmai műhelyeken pedig Szentmihályi 
Ferenc, Mezőhegyes jegyzője a falu és tanyagondnoki 
szolgálat működtetőjeként tartott előadást.

Gyakorló falugondnokként az óbecsei műhelyen 
Kovácsné Kacz Erika röszkei tanyagondnok, Maradékon 
és Nagybecskereken pedig Bozóki Imre mórahalmi tanya-
gondnok beszélt a napi munkájáról.

A szakmai műhelyeken Zsidai Erzsébet ismertette 
a kishegyesi példát, ahol a falugondnokság a házi beteg-
ápoláshoz tartozik és követendő példa arra, hogy az elszi-
getelten élő idős és beteg emberek érdekében hogyan tud 
együttműködni az önkormányzat, a Caritas, mint egyházi 
szervezet és a Nők Kishegyesi Fóruma, mint civil szerve-
zet.

Herédi Tivadar, az  Észak-Bácskai Homokháti Kis-
térség Településfejlesztési Egyesület és a Falugondnokok 

Határon átnyúló falugondnokság

PaRlamEnt

A cím alapján rögtön a politikára gondol az ember. Nem kell senkinek megijednie, nem politizálok. Meg-
győződhettem, hogy egy városháza tanácstermében, amely általában a politikai történések helyszíne, lehet más 
is! 

 Miért is írom ezt?  A szabadkai városháza fantasztikusan szép tanácstermében november 6-án megren-
dezték a Héttorony fesztivált. ,,A zene elválaszthatatlan a rítustól, mágiától, vallástól, szórakozástól, egyszóval 
az ünneptől. Ennek megfelelően két fajtája alakult ki a szakrális és a világi zene. Mindkettőnek helye és ideje 
volt évezredeken keresztül. Sajnos mára oda jutottunk, hogy sok helyen valamilyen silány változata szól, és 
jobbára agymosásra szolgál. A Héttorony Fesztivállal a magyarság, s a velünk együtt élő népek zenéjét ismét 
az ünnep rangjára emeljük!” - mondta el a szervező. 

 Szabadkán hallhattuk Lajkó Félix és ifj. Balázs János duót és a Dresch Quartettet.  Két órán át élvez-
hettük a fantasztikus környezetben még fantasztikusabb zenészek előadását. A hallgatóság visszatapsolta őket. 
A hegyesiek, ha csak tehették kritizálják ezeket a művészeket. ,,Nem kell nekünk ez, nem a mi ízlésünk…” – 
mondják.  

 Sajnálom, hogy egyesek így gondolják, így gondolkodnak. Milyen szép is volna, ha ezeket a tereket 
zene, szeretet, értelem, együvé tartozás és megértés töltené meg?!

tm

Olvasói levél



SZÓ-BESZÉD, A KISHEGYESIEK LAPJASZÓ-BESZÉD, A KISHEGYESIEK LAPJA

13

SZÓ-BESZÉD, A KISHEGYESIEK LAPJA

Mit tud kisHegyesről az internet?

Az ismeretségi körömből sokan érdeklődtek, hogy mer-
ről és honnan jöttem. Mindig büszkén válaszoltam, hát Kis-
hegyesről, Vajdaságból.

- A Rúzsa Magdi? – kérdezik ilyenkor felélénkülve.
- Az! – válaszolom különösebb meglepődés nélkül.
Kétségtelen, hogy szülőfalumat Magdi elsöprő sikere 

rajzolta fel a térképre, annak ellenére, hogy pont itt, helyben 
nem ismerték el a tehetségét és vajmi kevés támogatást ka-
pott. Viszont azon is érdemes elgondolkodni, hogy a 2004-es 
Megasztár lassan tíz éve volt és Kishegyes kapcsán egyedül 
talán még a mára már érdemtelenül alábecsült Dombos Fest 
kapcsán történik valamiféle képzettársítás a nagyvilág embe-
rében. A folklór őrzői még esetleg csettintenek egyet, hogy 
ja, persze a kiváló Rizgetős néptáncegyüttes, aztán már men-
nek is tovább.

Mikor falum jelentőségét prezentálom, gyakran rákere-
sek én magam is az interneten,de a Magyar Szó idevonatkozó 
cikkeitől eltekintve csupán pár oldalt dob fel a kereső. Van 
egyszer egy ilyen, hogy a település hivatalos honlapja – mely 
érdemben alig frissül, tartalma statikus, illetve van egy gyá-
szos Wikipédia bejegyzés, mely már régen elavult adatokat 
tartalmaz. A blogom írása közben tört rám a felismerés, hogy 
Coelho helyett éppen idézhetnék Németh Istvánt vagy Csépe 
Imrét is, hisz írásos anyag, örökség van bőven, éppen ezért 
kézenfekvő a közreadásuk. Ekkor szembesültem a szörnyű 
ténnyel: Csépe Imre, falunk irodalmának nagy alakja, kinek 
nevét a kishegyesi könyvtár is magán viseli és emléktábláját 
évről évre megkoszorúzzák, a világ szemében egy kétsoros 
bejegyzés a Wikipédián, a szégyen csimborasszója pedig, 
hogy még csak nem is a magyar nyelvű lapok között kell ke-
resni, hanem a szerb Wikin, ciril betűkkel… Kulturális sze-

génységi bizonyítványunk.

Na jó, és van ennek bármiféle jelentősége?
Több, mint azt hinnénk! Az, hogy érdemes-e elmenni va-

lahová, akár turistaként, akár befektetőként a delikvensek el-
sősorban az internet segítségével térképezik fel. Az ipari park 
csupaszon lógó vezetékei és a mindig optimista hozzáállás 
kevés hozzá, hogy attraktív hellyé váljon bárki számára egy 
elnéptelenedő bácskai kistelepülés, mely még saját identitását 
sem ismeri, érti és éli, úgy, ahogy azt illene.  A tény, hogy 
Kishegyest alig említi a világháló minden szemszögből ked-
vezőtlenül hat magára a falura. Mégis kit érdekel, egy olyan 
település, melyről annyi olvasható: van általános iskolánk 
meg könyvtárunk… 

Mit tehetünk mi?
Kishegyes haldoklik, ez tény. Látjuk, érezzük a saját bő-

rünkön is. De még nem veszett el minden. A kultúra és a 
tudásmegosztás, az állandó tanulás, a nyitottság az újra lehe-
tőséget adhat a számunkra, hogy újradefiniáljuk önmagunk 
a külvilág számára is. A Wikipédia sem egy kőtábla, vagy 
Hamurappi törvényoszlopa, egy regisztrációért cserébe bárki 
elkezdheti szerkeszteni és bővíteni annak tartalmát, képeket 
tölthet fel, aktualizálhatja az ott szereplő adatokat. A követ-
kező generációk szempontjából kiemelten fontos, miként lát 
bennünket a külvilág. Egy állandó zsörtölődésekkel tarkított 
Facebook csoport nem jó belépő az egyéni és kollektív meg-
ítélés tekintetében. Érdemes úgy gondolkodni a falu online 
felületeiről, mint a saját ruhánkról, mikor templomba me-
gyünk, vagy esetleg külföldre utazunk: szépen kell felöltöz-
ni, ünneplőt kell húzni, nem szakadt rongyokban a ház előtti 
kispadon tétlenkedni és acsarogni egymásra. 

Szabó Árpád

Duna-Tisza Közi Egyesületének egy korábbi közös pályá-
zatáról, annak tanulságairól és a benne rejlő lehetőségekről 
beszélt. 

A maradéki szakmai műhelyen az előadókon kívül 
Varnyú Ernő, a szerémségi élet ismerője és az ottaniak 
nagy támogatója állt ki a falugondnokság mellett. 

Nagybecskereken Tóthné dr. Glemba Klára kisebb-
ségkutató tartott előadást A falugondnoki szolgálat jelen-

tőségéről a bánáti települések életében 
címmel.

A szakmai napok szervezői felhívták a jelenlévők 
figyelmét arra a lehetőségre is, hogy akit közelebbről érde-
kel a falugondnoki szolgálat működése, nyílt napok kere-
tében, akár Kispiacon, Horgoson, akár Kishegyes község 
területén közelebbről is megismerheti a szolgálatot, illetve 
betekinthet a falugondnokok mindennapjaiba. 
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A nevelőszülői ellátás keretén belül a nevelőszülő a saját 
otthonában biztosítja a gondoskodás alatt álló gyermek élet-
korának és fejlődési szükségleteinek megfelelő feltételeket, és 
végzi a gyermek/ek gondozását, nevelését, önálló életre történő 
felkészítését.

Hivatásos nevelőszülő az lehet, aki rendelkezik a nevelő-
szülői hivatás szakmaként történő gyakorlásához szükséges 
képesítéssel és az ennek megszerzéséhez szükséges szakmai 
gyakorlattal. A nevelőszülők számára a Szociális és Munkaügyi 
Minisztérium biztosítja a fizetést. A nevelőszülő saját fizetést 
kap. Nem beszélhetünk nagy fizetésekről, a nevelő szülőknek 
a minimálisabbnál is minimálisabb fizetése van. A gyerek el-
látására külön kap egy bizonyos pénzösszeget. De ebből meg-
gazdagodni nem lehet. Hogy mik a feltételi annak, hogy valaki 
nevelőszülő legyen, arról Nagy Mélykúti Kiskovács Ildikó a 
kishegyesi Szociális Központ vezetője beszélt: 

- Elsősorban a család meghozza a döntést, hogy nevelő-
szülők szeretnének lenni. Minden családtagnak tudni kell róla, 
ha van a családban gyerek, akkor a gyerek véleményét is ki kell 
kérnie a szülőknek.  Majd a megfelelő dokumentáció beszer-
zése szükséges. Nevelőszülő az lehet, aki szerbiai állampolgár, 
tehát van érvényes igazolványa, a családnak biztos jövedelem 
forrása van. Legyen ez munkahelyből kifolyólag vagy regiszt-
rált gazdaságuk van. Amennyiben munkanélküli személyről 
van szó vagy olyan személyről, aki nem nyugdíjas, akkor a 
nevelőszülői munka munkaviszonynak számít. Kell, hogy ren-
delkezzen saját ingatlannal, ahol megfelelő életfeltételeket tud 
biztosítani a gyermekeknek. Törvényileg szabályozva van, hogy 
hány négyzetméterre van szüksége egy gyereknek. Amennyi-
ben testvérekről van szó, egy szobában két testvér lehet, nemtől 
függetlenül. A testvéreket általában nem szokták szétválasztani. 
Ha nem testvérek, akkor kell, hogy legyen külön fiúszoba és 
külön lányszoba. Nevelőszülők esetében feltétel a büntetlen elő-
élet, illetve az, hogy nem folyik ellene bírósági eljárás, továbbá 
nincs megfosztva szülői jogaitól és nincs lekiskorúsítva. Orvo-
si vizsgálatra is el kell menni, hogy megfelelő képet kapjunk a 
nevelőszülők egészségügyi állapotáról.  Csak ezek után vehet 
részt a nevelőszülő egy 11 alkalomból álló képzésen. Azt, hogy 
ennek a programnak mennyire tenne jót a reklám nehéz kérdés, 
mivel nem tudjuk garantálni, hogy a kiképzett nevelőszülőknek 
biztosítani tudjuk a gyerekeket. Ezért nem szeretünk az embe-
rekben hamis reményt kelteni.. Három faluról beszélünk, falun 
belül pedig mindenki mindent tud, ahogy az lenni szokott. Aa 
másfél évvel ezelőtt végzett nevelőszülők  mindannyian kaptak 
már gyereket.  A gyereket megpróbáljuk községi szinten elhe-
lyezni. Az a jó, ha maradnak a községünkben.  De nem csak 
a mi gyerekeink vannak a községben nevelőszülőknél. Felvet-
tük  a kapcsolatot sokkal nagyobb  központokkal.: Újvidékkel, 
Zrenjaninnal, Szabadkával, sőt még Zájecsárból is van elhelyez-
ve gyerek nálunk. Nagyobb városokban gyakrabban előfordul 
az, hogy nincs elég nagy kapacitás, így gyakran arra kénysze-
rülnek, hogy a gyerekeket másik községben helyezzék el. A gye-
rekeknek lehetőségük van arra, hogy találkozzanak a biológiai 
szülőkkel, erre külön programunk van. De van olyan is, hogy a 
biológiai szülő nem él ezzel a jogával, kötelezni pedig nem lehet 

rá. Vannak olyan esetek is ahol a gyerek egyszer majd visszake-
rül a biológiai szülőhöz. Ilyen esetekben külön tervet készítünk 
a visszaszoktatásra. A terv célja, hogy a gyerekek elfogadják 
a szülőket. Ilyenkor mindenkinek megvan a maga feladata. A 
biológia szülőnek az, hogy rendszeresen megjelenjen, és olyan 
életet éljen ami bizalmat kelt a gyerekben. A nevelőszülőknek, 
hogy rendszeresen megjelenjenek a gyerekekkel, otthon meg-
beszéljék velük, hogy mi történt. Ezek három hónapos tervek. 
Nekünk az a kötelességünk, hogy megtegyünk minden lépést 
annak érdekében, hogy a gyerekek elfogadják a saját szüleiket 
és saját maguk akarjanak visszamenni. Ha nem akarnak vissza-
menni, kényszeríteni senki nem tudja őket.  

Bakos Natália lassan két éve nevelőszülő. Azt mondja, a ne-
velőszülőségnek egyaránt vannak örömei és buktatói is: 

- Két év. Ennyi időbe telt el a bennem megfogalmazódott 
gondolttól, hogy esetleg nevelőszülő legyek, addig, míg meg-
kaptam a választ. A papírok összeszedése, átnézése sok időbe 
telt. Utána érkezett a válasz, hogy igen, részt vehetek a nevelő-
szülői tanfolyamon. A képzés nagyon intenzív volt. Körülbelül 
egy hónapig tartott, háromszor egy héten, három órát töltöttünk 
a képzésen. Szerencsére voltunk annyian, hogy meg tudták 
szervezni községi szinten. Nem kellett utazni Topolyára vagy 
Újvidékre. A tanfolyam egyébként ingyenes.

 Állszent dolog lenne azt állítanom, hogy csak azért lettem 
nevelőszülő, mert szeretem a gyerekeket. Nem volt munkahe-
lyem, van egy nagy házunk és most jön az, hogy szeretem a 
gyerekeket. Munkanélküli vagyok és ezután fizetés jár. Nem 
utolsó sorban mennek a munkaéveim is. Bár hátulütője a dolog-
nak, hogy az évi 12 hónap munkámból csak 9 hónapot ismer-
nek el. Nagyon sok gondolkodás és megbeszélés követte, míg 
arra jutottunk, hogy ebbe belevágunk. Nem volt egyszerű az 
egész családnak, le kellett ülnie és megbeszélni, hogy minden-
ki egyezik ezzel, a férjem elfogadta, apukám elfogadta, a fiam 
mutatott egy kisebb ellenállást, de mára megbékélt, a lányom is 
azt mondta, hogy mindenben támogat és bízik bennem. Amikor 
idekerült Annabella és Antal, mert mi így hívjuk már. Nem volt 
egyszerű, sok feladat volt velük. De az ember megszereti őket. 
Mi is megszerettük őket.  A kislány 7 éves volt, megindult az 
első osztályba és bizony voltak vele problémák, csak nem úgy 
ment a tanulás, ahogy kellett volna. De nagyon büszke vagy rá, 
mert idővel úgy érzem, nagy eredményeket tudtunk elérni nála. 
A tanító néni is így látja. A másik, hogy az a kislány nagyon tud 
szeretni és nagyon szeretetre méltó. Persze vannak problémák is 
az iskolában. Az elején gyakran előfordult, hogy sírva jött haza, 
hogy kinevették, kigúnyolták a gyerekek, ha valamit esetleg 
nem úgy tudott. A szülőkön is múlik, hogy megmagyarázzák a 
gyerekeknek, hogy jobban el tudják fogadni egymást. A múltkor 
például születésnapon volt és hát nagyon nagy volt a boldog-
ság. Már csak az, hogy meghívták. Vitte az ajándékot, játszot-
tak, tortáztak. Autóval vittük, autóval hoztuk. Nagyon élvezte. 
Antal az Izidán keresztül volt Ludason négy napig. Pecáztak, 
fürdöttek.. A Záporka társulattal voltak Palicson is. Ilyenkor 
szavalnak, táncolnak. Ő ilyenkor úgy érzi, világot lát. Boldog 
tőle. De például különböző ünnepségekkor mindig meghívnak 
bennünket, sütjük a tortát és megyünk.

Nálunk  előre nincs meghatározva, hogy kinek mi a felada-
ta, de mindig segít mindenki az aznapi teendőkben. Anti például 

nevelőszülői prograM
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nagyon szívesen jár az öko-kútra vízért vagy ad a kutyáknak vi-
zet vagy enni, a Laci bácsival szögelnek kint valamit. Elfoglalja 
magát, amire szükség van. Apukám nagyon nagy segítségem, 
ha kell, megfőz vagy vasal is, nagyon szeretjük. Az étkezések 
mindig közösen zajlanak, szerintem ennek fontos szerepe van, 
hogy együtt együnk mint egy nagy család. Szeretem ezt csinál-
ni, néha borzasztóan nehéz, sírok is meg minden, de mégis azt 
kell, hogy mondjam, hogy szeretem.

Aki a nevelőszülői feladatra vállalkozik, az nemcsak gon-

dozási és gyermeknevelési feladato-
kat lát el, ennél sokkal többet.  A gyermek 
lelki- és testi problémait is fel kell ismernie a helyes és a gyer-
mek számára megfelelő megoldások érdekében. Együtt kell dol-
goznia a megfelelő szakemberrel és nem utolsó sorban, maga-
tartásával és egész életvitelével szülői modellt jelent a gyermek 
számára.

bb

A délszláv háborúk által kiváltott menekülthullámok 
között az utolsó talán nyolc – tíz éve érte el a kishegyesi 
községet. Magukat egyiptominak valló muzulmán vallású 
koszovói romák kezdték vásárolni az üresen álló házakat. 
Az adatok szerint kilenc család, összesen 34-en telepedtek 
meg a községi székhelyen. Ezzel szemben Bácsfeketehegyen 
sokkal több házat vásároltak fel. Itt tizenkilenc család él, 
összesen nyolcvanheten. Ezeket az adatokat azért tudni 
ilyen pontosan, mert mindannyian valamilyenfajta szociális 
juttatásban részesülnek, akárcsak az „őshonos” romák.

-Számuk ettől valamivel nagyobb, mert él még a köz-
ségben három-négy család koszovói roma, de mivel a család 
legalább egy tagja munkaviszonyban van, nem számítanak 
szociális esetnek—hallottuk Nagy Mélykúti Kiskovács Il-
dikótól, a községközi szociális központ kishegyesi részének 
vezetőjétől—Állandó, vagy időnkénti segélyeket kapnak, 
mint minden más szerb állampolgár. A férfiak beszélnek 
szerbül, de a nők és a gyerekek nagy része nemigen. A hi-
vatalos ügyek intézésekor mindig van velük valaki, aki se-
gít nekik eligazodni, ha valamit nem értenek. Tudunk tehát 
velük kommunikálni, és azt is el kell mondani, hogy doku-
mentumaik rendezettebbek, mint a mi romáinké. Egyszer 
sem tapasztaltunk olyasmit, hogy netán nem lennének haj-
landóak együttműködni.

A központban tudtuk meg azt is (mivel követik a segé-
lyezettek adatait), hogy esetükben kétszer fordult elő sza-
bálysértés, mindkettő az idén. Mindkét eset verekedés volt 
és ezért minősül szabálysértésnek. Az elkövetők, vagy pon-
tosabban, akik részt vettek a cselekményekben, az egyik 
középsúlyos értelmi fogyatékos, a másik kiskorú iskolás 
diák.

A legközvetlenebb kapcsolatban a tanárok, diákok áll-
nak velük. Bojtos Béla, a bácsfeketehegyi iskola igazgatója 
azt mondja, hogy voltak ugyan a gyerekek között konfliktu-
sok, de sokkal több egymás között, mint a többi gyerekkel. 

-Szerb tagozatra járnak,de a szerb tudásuk is nagyon 
hiányos , ezért nem kis erőfeszítést jelent a tanítás. Azt is el 
kell mondani, hogy a szülők igen fegyelmezettek. Ha vala-
mi gond van és üzenek valamelyikükért, az legkésőbb egy 

órán belül jelentkezik nálam. Tavaly óta van hitoktatás is 
számukra, húszan járnak ezekre az órákra—mondja az is-
kolaigazgató.

A kishegyesi iskolában történt nemrégiben az az eset, 
amikor a koszovóiak, vagyis ők és egy menekült szerb gye-
rek, megvertek egy magyar gyereket. Egészen pontosan 
összeverekedtek.

-Mivel az ügyben nyomozás is folyik nagyon nehéz 
nyilatkozni az esetről. Csak a nyomozás derítheti ugyan-
is ki, hogy nemzeti alapon történt-e a verekedés. Ha ilyen 
esetben nem vizsgálunk meg minden körülményt, szerin-
tem a bulvár felé hajlik el a dolog. Az eset egyébként nem 
az iskolában történt, hanem azon kívül. Sajnos a gyerekek 
gyakran összeverekednek, nemzeti alapon vagy anélkül. 
Ilyen alapon bármelyik nagyobb város, vagy iskolája is na-
ponta lehetne a címoldalon. Minden csoportban (és nem-
zeti közösségben) vannak antiszociális gyerekek, akikkel 
nehéz dűlőre vergődni. Az iskolai oktatási nevelési munka 
keretében foglalkozunk a gyerekekkel és nyomon is követ-
jük őket. Nem bagatellizáljuk a dolgokat, de a legfontosabb 
minden körülményt ismerni ahhoz, hogy objektívek lehes-
sünk és gondolom ez az egyik legfőbb követelmény az újság 
esetében—mondta Hajvert Ákos kishegyesi iskolaigazgató.

Mivel Bácsfeketehegyen vannak legtöbben az említett 
csoportból, a helyi közösség titkárát Juhász Attilát kérdez-
tük tapasztalt-e gondokat a koszovói romák esetében.

-Hozzám ilyen gonddal senki sem jött. Volt, akinek 
gondja volt állítólag csendháborítás miatt, vagy a kommu-
nális felügyelőt kellett alkalmazni, mert a szennyvizet az 
utcára engedték. Komolyabb gondokról nem tudok. Mon-
danak ugyan olyasmit is, hogy regisztrálatlan kocsikat is 
vezetnek és hogy kiskorúak is furikáznak az utcákban. Ez 
szerintem a rendőrségre tartozik és úgy is tudom, hogy eze-
ket az eseteket ki is szokták vizsgálni—mondta a helyi kö-
zösség titkára.

A beilleszkedésben egészen biztosan vannak gondok, 
mondja egyik ismerősöm, de nyilván el kell fogadnunk a 
helyzetet: sok errefelé az eladó ház és ők rájuk a vevők.

P.I

a Házak eladók – ők rá a vevők!”
A kishegyesi községben mintegy százhúsz, magát egyiptominak valló koszovói roma él—

Beilleszkedésük nem zökkenőmentes, de az sem mondható, hogy állandó konfliktusoktól terhes
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Az első napok „segíts meg Istenünk” égre tekintő fo-
hászait, pár nappal később a „majd csak lesz valahogy…” 
beletörődés követte, majd az aggodalom lett úrrá rajtuk, 
különösen az idősebbeken, nem magukat, a fiatalokat, a 
gyerekeket féltették.

Az egykori jómódú sváb faluban alig volt már enniva-
ló. Éjjelenként, átbújva a drótkerítésen a gyerekek a szom-
szédos faluban élelemért koldultak.

Hogy szerelem volt-e első látásra, vagy régebbről is-
merték egymást, arról nem szól a fáma, de azt beszélték 
akkoriban, hogy a svábok kitelepítésekor a sváb falu fő-
utcáján felsorakoztatott szemrevaló fiatal nők közül őt 
választotta ki a magas, szikár, napbarnított arcú, bajuszos 
férfi…

És azt is, hogy a szemrevaló lány csakis ennek a férfi-
nek köszönhette, hogy akkor, 1944-ben lekerült a kitelepí-
tésre ítéltetett svábok listájáról…

***

A falu egyetlen cukrászdájában vasárnap délelőtti 
nagymise, valamint a délutáni mozielőadás után ritkán 
lehetett helyet kapni. Bizony gyakran még a moziról is 
lemondtam, csakhogy megkóstolhassam Pintyő néni sü-
teményét, amelyek krémesebbek, omlósabbak, másmi-
lyenebbek voltak, mint amilyeneket az 
Édesanyám készített. A darált vagy 
inkább reszelt (nem is tudom, ta-
lán ez utóbbi) gesztenyére csor-
gatott könnyű vaníliakrém ízét 
még most is a számban érzem... és 

magam előtt látom Pintyő néni, a sváb asszony huncut, sej-
telmes mosolyát, amikor később, kezdő háziasszonyként a 
krém készítésének titkáról faggattam…

- Háááát… vanília kell bele, vanília…

***

Olykor-olykor eszembe jut Pintyő néni és férje, az öreg 
cukrász, aki nap hosszat ott kártyázott a cukrászdában, aki 
a falusi szóbeszéd szerint túlságosan is szerette a menyecs-
kéket, de felesége, a szorgalmas sváb asszony minden rigo-
lyáját elnézte, mert mint egyszer a barátnőjének elmondta, 
soha nem tud eléggé hálás lenni annak a szikár, napbarní-
tott arcú bajuszos férfinek, aki egykoron ott, a szomszéd 
falu főutcáján, azzal hogy rámutatott - esélyt adott neki az 
életre…

Epilógus
Se Pintyő néni, se a férje, sőt a gyerekeik sincsenek már 
közöttünk. De az a vaníliaíz néhanapján félrelebbenti az 

emlékezés fátylát, újra és újra elő-
hozza belőlem a történetüket. 

A múltkoriban egy autó 
lassított a községháza előt-
ti átjárónál. A lenyitott 
ablakon keresztül arról 
kérdezősködtek, itt a falu-
ban két nő hol tudna kávét 
inni… Jó kérdés! Hol?

pintyő néni gesztenyepüréje 
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