SZÓ-BESZÉD, A KISHEGYESIEK LAPJA

A csoda
A csoda szó hallatán valamennyien valami nagydologra gondolunk, mint például: nem kellett sokat várni az orvosnál, kapható az állami gyógyszertárban a kiírt gyógyszer,
a gyerekem bejutott a „budžetra”, felvették a gimnáziumba,
olcsón, akciós áron hozzájutottam a kávéhoz. Mind olyan
alapdolgok, amelyeknek természetesnek kellene lenni az életünkben, s már nem azok. A csoda szó devalválódott. Szép
történésekre már nem is figyelünk, nem érint meg bennünket
a rég nem látott ismerősünkkel való találkozás, nem jut el lelkünkig a meleg szavú érdeklődés egészségi állapotunk felől.
Sablonosan válaszolunk, és továbbmegyünk. Igaz, a kérdés is
sokszor csak verbális, nincs mögötte őszinteség.
Engem mégis megérintett az az igazi csoda, amelyet nem
lehet pénzben mérni, anyagiakban kimutatni. December 21én becsöngettek hozzánk a betlehemezők, s illedelmesen
megkérdezték, beengedjük-e a betlehemeseket? Pillanatra
zavarba jöttem, s mivel már engem is hatalmába ragad a kor
szellemisége, mindjárt arra gondoltam, mit is adok nekik jutalmul a tarisznyájukba? De elhessegettem a félelmet, be kell
őket engednem, majd megoldódik minden, majd feltakarítok
utánuk, majd, majd... Dramatikus játékuk visszahozta a gyermekkoromat, visszahozta a csodát, amikor édesapám kezét
szorítottam, mert nagyon féltem a betlehemesektől. Szándékosan használom a betlehemes kifejezést, mert Kishegyesen
csak betlehemeseknek hívtuk őket. Gyönyörű emlék, a hat
kisgyermek visszahozta számomra a boldog gyermekkort, s
előre vetítették a közelgő ünnep lelki gazdagságát. Szép kelet, szép nap – fülembe zengett drága jó plébánosunk, Tarján
Imre atya hangja, ahogy a hittanórákon énekelte, mit énekelte, tanította velünk a szebbnél szebb karácsonyi énekeket,
s karácsonykor zengett a templom énekünktől. Igazi csoda
volt! A hittanos csoportok tagjai olyan ismerősök lettek,
akikkel a barátság később is fennmaradt, s mindvégig kötődtünk a megboldogult Tarján atyához. Szeretettel és tisztelettel
emlékszünk rá ennyi idő távlatából is.
De visszatérve a Szép kelet, szép nap című fiatalok által
életre hívott ünnepi műsorhoz, itt is átéltem a csodát, csak
most más formában jelent meg előttem. A színházi előadás
közelebb hozta hozzám az ünnep közeledtét. Gyönyörűek
voltak a fiataljaink, büszkeség töltött el, látni a fiúkat, ahogy
szólóztak, a lányok zengő hangja, valamennyit közülük én
indítottam el a néptánc útján még 1992-ben. Ma már érett
felnőtt férfiak, lányok. Patyerek Csaba, Orsi, Szabó Ferenc,
Hanni és az utánpótlás. De jó, hogy ti vagytok nekünk! És a
kicsik, akik Lucázásukkal könnyeket csaltak a szemünkbe.
Dicséret illeti a közreműködő óvónőket. Összegezve: kifogástalan műsort adtak a fiatalok, időben is elegendő ennyi,
tartalmilag pedig minden benne volt, ami a karácsonyi ünnepkörhöz tartozik. Tudom, nem mindenkinek ez a véleménye, de én szakmailag ítélem meg, s azt mondom, színötös!
Jó volt látni, hogy a színház előtti tér megtelt emberekkel.
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Köszönet illeti a Helyi Közösség minden aktivistáját, akik
részt vettek a megvendégelésben. Jó volt megtapasztalni,
hogy az emberek nem siettek haza, kishegyesiesen mondva,
„kupacokba verődve” beszélgettek, miközben szürcsölték a
forralt bort és a teát. Eközben arra gondoltam, nem is sok kell
ahhoz, hogy az ünnep áthatja lelkünket, csak még meg kell
tanulnunk ünnepelni szerényen, de lelkünkben ünneplősen.
Engedjük közelebb hozzánk az ünnepeket, a karácsony csodáját. Ez alkalommal nagyot alkotott az én kis falum.
Azután odajött hozzám, külön-külön három fiatalember,
valamikori tanítványaim, ma boldog édesapák, s karjukon
tartva megmutatták nekem a gyermeküket. Boldogok voltak, ragyogott a szemük: Nézze óvó néni, az enyém! Ettől
nagyobb boldogság nem kell. Apák lettek, s mint a mesében:
Öreg néne őzikéje; „Ölelésre lendül karja, kis gidácska meg
az anyja, szíve dobban, megismeri.” Azok a drága kisgyermekek az apák karjain, meg a többiek a színpadon, ők jelentik
a legszebb Csodát, s aki ezt nem érezte át, annak már kiüresedett a lelke.
S számomra a csoda továbbra is velem maradt, elkísért
Budapestre. Karácsonykor elmentem a szentmisére, s a plébános az ünnepélyes szertartást így kezdte: Kedves, drága, jó
híveim!. Istenem, ha nekünk, nekem egyszer ezt mondanák
a mi nagyon kedves templomunkban, hogy drága jó híveim.
Az volna az igazi földi csoda. Eszembe jutott, amikor három
évvel ezelőtt Martonvásáron, többedmagammal elmentünk a
vasárnapi szentmisére, s az atya széttárt karral így szólította meg a résztvevőket: Aranyaim! Erről még álmodni sem
merek, mert az én szeretett falum valamiért ezt biztos nem
érdemli meg.
Visszatérve a budapesti karácsonyi emlékeimhez, a
szentmisén egy szó nem esett adakozásról, nem olvastak
neveket, nem emlegettek támogatókat meg efféléket. Isten
házában voltunk, ahol Ferenc pápánk üzenetét tolmácsolta a
miséző plébános, s kért bennünket, legyünk szolidárisak a
szegényekhez, karoljuk fel a szegényeket, mert ez az egyház
feladata. S amikor véget ért a szentmise, az atya és a ministránsok (szép fehér ruhában) előre mentek, a templomajtóban
bevárták a híveket, s a plébános úr mindnyájunkkal kezet
fogott (megjegyzem nagyon sokan voltunk), s kívánt kellemes karácsonyi ünnepeket. A szívembe beköltözött a csoda!
Visszatérve szülőfalumba, az újévet már itthon vártuk. Újév
napján a temetőket jártam, az időjárás is kedvezett, s így nem
csak hozzátartozóim sírját kerestem fel, hanem „bóklásztam”
a sírok között. Több helyen láttam olyan egyedi koszorúkat,
amelyek magukhoz vonzottak. A Női Forum emlékezett meg
elhalálozott tagjairól. Szép gesztus, nagyon szép! Valakiknek
ők is elhozták a csodát.
Szőke Anna
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híREK
Új fűtőtestek a tűzoltó otthonban

Az év utolsó napjaiban kisebb beruházást végeztek a
kishegyesi Maronka Károly Önkéntes Tűzoltó testület otthonában: két fűtőtestet szereltek fel önkéntes munka keretében.
-Az otthon egyik helyiségében, amelyet raktárnak is
használunk, de kisebb összejövetelekre is kiválóan alkalmas
és ilyen formában is hasznosítjuk, nem volt fűtés. Néhány tagunk javaslatára úgy határoztunk, hogy veszünk két fűtőtestet, és összekötjük a felújított otthon nagytermének fűtésével. Tudni kell, hogy a nagyterem a különféle rendezvények
miatt szinte állandóan foglalt, ezért szükség van egy kisebb
ülésteremre, de fűtés nélkül, télidőben használhatatlan volt.
Igaz, hogy a nagyteremben padlófűtés van, de a szakemberek szerint a 30 – 40 fokos víz is elegendő, hogy elfogadható
hőmérsékletet tartson a szobában—hallottuk Szűgyi Istvántól, a tűzoltótestület elnökétől.
A beruházás negyvenegy ezer dinárba került, vagyis
csak az anyagot kellett megvásárolnia az egyesületnek, a
munkát önkéntes munkával a Romobil munkaközösségének
tagjai végezték el, név szerint Simonyik Antal, Gyurik János
és Simonyik Károly.
(pi)

Helyi közösségi választások
Kishegyes községben
Helyi közösségi választásokat tartottak december 15én a kishegyesi község mindhárom településén. A választási bizottságokban szerzett adatok szerint a részvételi
arány igen változó volt.
Mint korábban is lenni szokott most is Kishegyesen járultak aránylag a legkevesebben az urnák elé: a
szavazópolgárok 29 százaléka. Ettől volt jobb eredmény
is például a harmadik választókerületben, ahol 35 százalék feletti volt a részvétel, másutt alig haladta meg a 25
százalékot. Bácsfeketehegyen a választók mintegy fele
szavazott, Szikicsen viszont hagyományosan a legjobb
volt a kimeneteli arány. Kishegyesen három csoport versengett a képviselői helyekért a Hegyesiek Kishegyesért
csoport minden választókerületben győzött és ezek értelmében ez a csoport adja a helyi tanács mind a tizenöt
tagját. A másik két csoport: a Kishegyes a Változásokért
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és a Kishegyesiek a Jobb Holnapért egyetlen mandátumot
sem szerzett.
Bácsfeketehegyen a kishegyesihez hasonlóan az
egyik csoport jelöltjei kapták a legtöbb szavazatot. Az Itthon Bácsfeketehegyen elnevezésű csoport ugyanis 12 helyet szerzett a tizenöt tagú tanácsban, hármat pedig független jelöltek. Szikicsen függetlenként indult mind az
ötven jelölt. A választási szabály szerint ezeken a választásokon ugyan nem indulhattak a pártok, közvetve azonban ők álltak a csoportok mögött: a Hegyesiek Kishegyesért csoport mögött a VMSZ, ahogyan a bácsfeketehegyi
Itthon Bácsfeketehegyen csoport mögött is. A Kishegyes
a Változásokért csoportot a demokraták támogatták, a
Kishegyesiek a Jobb Holnapért csoportot pedig a egyesült
régiók pártja. Ha Szikicsen nem is voltak csoportok ott is
tudvalevő volt, hogy a jelöltek közül ki melyik pártnak a
színeiben tevékenykedik. Ezek alapján nem nehéz megállapítani, hogy ott a községben jelenleg hatalmon levő
koalíció (haladók és szocialisták) jelöltjei tizenhárom helyet szereztek, két mandátumot pedig a független jelöltek.
A választások mindhárom településen incidensek
nélkül zajlottak. A választási bizottságoktól kapott hírek
szerint voltak ugyan technikai megjegyzések, de ezek
nem befolyásolták a választás kimenetelét. A bizottságok
tegnap véglegesítették a megválasztottak listáját, és három napon belül megküldik a mandátumról szóló igazolást a megválasztott tanácstagoknak.
P.I.

Irodalmi műsor a
magyar kultúra napján
Egyórás irodalmi műsort adtak vasárnap délután a
kishegyesi Ady Endre Kísérleti Általános Iskola diákjai a
magyar kultúra napja alkalmából. Az egybegyűlt vendégeket üdvözölve Hajvert Ákos igazgató elmondta, hogy ezek
a fiatalok, alsósok és felsősök már évek óta foglalkoznak
versmondással ezért már ebben a korban is rájuk lehet bízni
olyan szövegek tolmácsolását, amelyeket rendszerint csak a
középiskolákban szoktak kiosztani nekik. Elmondta azt is,
hogy a jövőben a magyar kultúra napján szeretnének hasonló
rendezvényeket tartani. A műsort Molnár Krekity Olga szerkesztette és a fiatalokat is ő készítette fel.
(pi)
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híREK
A helyi közösség tanácsának
tervei és munkája az idei évre
A december közepén megtartott
helyi közösségi választásokat követően december 30-án megtartotta alakuló ülését a helyi közösség újonnan
megválasztott tanácsa.
Az alakuló ülésen ifj. Juhász Bálintot választották meg a tanácselnökké, helyettese pedig Csóré Róbert lett.
Megalakították a helyi közösség operatív munkacsoportját is. A heti rendszerességgel ülésező csoport munkáját Szűgyi István vezeti, a további
tagok között van még Sípos Tibor –
titkár, Mohácsi Zoltán - alpolgármester valamint Németh Tímea és Bacsó
Lajos tanácstagok is.
A helyi közösséget érintő fontosabb kérdésekben, valamint a lakossági kérvények ügyében a tanács fog
döntéseket hozni, amelynek következő ülésére január végén kerül sor.
Az idei évre vonatkozó tervek kidolgozása, és az erre vonatkozó munkafolyamatok már korábban
megkezdődtek a helyi közösségben.
Tavasszal fásítási akciót szervezünk a falu egész területén, amit a
lakosság bevonásával kívánunk megvalósítani, ezt szem ellőt tartva tettük
közzé felhívásunkat, amelyben keressük azokat a polgárokat, akik vállalják, hogy a lakóházuk előtti utcarészt
faültetéssel szebbé teszik, és a fapótlással járó munkákat elvégzik. Az
erre vonatkozó űrlapokat január végéig kell kitölteni a helyi közösségben.
Az akcióban együttműködő polgárok
részére ingyenesen biztosítunk facsemetéket, amiket még az év elején – az
időjárás függvényében fogunk kiosztani.
Folyamatban van az újfaluban
– a Lehel utcában egy ökokút kiépítése is, a terepi munkálatokat ebben az
esetben is az időjárástól függően tudjuk megkezdeni.
A központban is újításokat
tervezünk. Ide tartozik a meglévő

buszmegállók cseréje, ugyanitt ingyenes drótnélküli internet kiépítésére is
sor kerül, ezért a buszmegálló mögötti, a színház körüli parkrész átalakítása is a terveink között szerepel. Oly
módon szeretnénk kialakítani ezt a
helyet, hogy mind a hétköznapokban
mind a közösségi rendezvények alkalmával kihasználható teret kapjon településünk.
Az elmúlt években is fejlesztettük, bővítettük játszótereink, erre
vonatkozóan továbbra is várjuk a la-

kosok ötleteit, hiszen ezeket figyelembe véve kívánunk az idei évben is
dolgozni.
A tavalyi évben a közbiztonság témakörében megtartott lakossági
fórumon szóbahozott kamerarendszer
kiépítése is megvalósul idén.
A kommunális tevékenységekkel kapcsolatosan folytatni fogjuk az előző évben bevezetett tavaszi lomtalanítási akciót valamint az
ingyenes őszi avarelhordást, amely
nagy népszerűségnek örvend a lakosok körében. A szemételszállítás árai
az idén sem növekednek, valamint a
Kis-komunál Kft. sem tervez áremelést a vízszolgáltatás terén. A nagycsaládosokra valamint a rokkantakra
vonatkozó kedvezmények viszont
továbbra is érvényben maradnak. A
Kis-komunál kft. munkatársai az elő-
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ző évben három utcában végezték el
a teljes vízhálózat cseréjét, valamint
további öt utcában került sor új bekötésekre. Az idei évben is tervezzük a
rozsdás vízvezetékek cseréjét, valamint az árkok tisztítását.
A helyi közösség ebben az
évben is támogatni fogja nyugdíjas
egyesületünk, továbbá segíti cserkészeink, sportolóink, ifjúsági- és civil
szervezeteink működését. Az egészségházunk részére jelenleg folyamatban van új kartotéka polcrendszer kialakítása, amelyet szintén a helyi közösség finanszíroz. A leégett ifjúsági
otthon felújításának pénzelésében is
nagy szerepet vállalunk, amelynek
munkálatai szintén befejeződnek ebben az évben. Színházunk és szövetkezeti otthonunk felújítására is pályázni fogunk.
	Szeretnénk
hagyományossá tenni a most januárban első ízben
megszervezett, „Dombosi malacságok - Kishegyesi Disznótoros Napot”, amely nagy népszerűségnek
örvendett a látogatók körében. Számos pozitív visszajelzést kaptunk az
Anna-napokra vonatkozóan is, ezért
hasonlóan színvonalas programot szeretnénk az idei évben is biztosítani a
kishegyesieknek, valamint a „Búcsú”
alkalmával Kishegyesre látogató vendégeknek egyaránt.
Irodánkban egész évben rendelkezésre állunk a lakosok kérelmeinek és panaszainak benyújtásával
kapcsolatosan, melyek ügyében a
tanács fog döntéseket hozni. A kérelmek alapján, lehetőségeinkhez mérten
további ügyekben tudunk megoldásokat találni a lakossággal közösen –
mindannyiunk érdekében.
ifj. Juhász Bálint
Sándor István
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rIPORT
Disznótor jó hangulatban
Négy kishegyesi és két magyarországi csapat
mérte össze tudását
Először szervezett disznótoros napot
Dombosi malacságok címmel a kishegyesi helyi közösség a Bethlen Alap támogatásával, azzal a szándékkal, hogy a jövőben rendszeresen
megismétlik a vetélkedő formában szervezett
hangulatos találkozót.
A rendezvény a korabeli hagyományoknak
megfelelően reggel hat órakor kezdődött a böllércsapatok gyülekezésével. Összesen hat csapat vállalta a megmérettetést, négy kishegyesi,
egy békésszentandrási és egy gádorosi. Három
disznót öltek le és csapatonként fél disznót dolgoztak fel. A készítményeket a Ments András,
Kollár Ilona, ft. Paskó Csaba és Bacsó Lajos
összetételű zsűri bírálta el. A bölléreknek meg is kellett
saccolniuk a kocák súlyát, de a lényeg a szúrás és bontás tudománya volt és természetesen a hagyományos ízek
elővarázsolása. Vigyázni kellett a higiéniára is és az sem
volt mellékes, hogy egy-egy csapat hogyan terítette meg
asztalát. A versenyt délután a zsűri nevében Ments András
összegezte, kiemelvén, hogy sikeres és nagyon jó hangulata volt a napnak, s mindenképpen megérdemelné a rendezvény a folytatást. Külön megdicsérte a gádorosiakat,
akik népviseletben dolgoztak, és ezzel követendő példát
is adtak. A helyezéseket, mint mondta nüánszok döntöt-

ték el, hiszen a készítmények mind kitűnő ízűek voltak.
A díjak átadása előtt a házigazda nevében ifj. Juhász Bálint, a helyi közösség tanácsának elnöke köszönetet mondott a csapatoknak, külön a békésszentandrásiaknak és
gádorosiaknak, akik vállalták a hosszú utazást is, hogy
megmutassák tudásukat. Elmondta azt is, hogy a feldolgozott sertéseket a népkonyhának ajánlotta fel a helyi közösség.
A csapatok versenyében első a kishegyesi kecsketenyésztők egyesületének böllérei érdemelték ki, a második
helyet a békésszentandrásiak szerezték meg, a harmadikat
pedig a kishegyesi „Hami”csapata szerezte meg.
P.I.

Ettől több nem kell az élettől

Látogatóban Vladimir Balać Roki szikicsi borásznál
Decemberben szervezte meg néhány borász társával
Vladimir Balać Roki, szikicsi szőlőtermelő a helyi borok
bemutatóját. Meglepően sokan elhozták boraikat. A községben minden nagyobb termelő hozott mintát kínálatából, de a helyiek is igencsak jeleskedtek.
- Rajtam kívül talán csak egy-két termelőnek van
Szikicsen komolyabb ültetvénye. Ennek ellenére sokan
készítenek borokat. Megveszik a szőlőt, és készítenek
bort, vagy sokan a kertben csak azért vesződnek két sor
szőlővel, hogy jófajta törkölypálinkát készítsenek. Nekem
háromholdnyi szőlőm van, meg mellette egy holdnyi vilmoskörte és a faluban még egy holdnyi sárgabarack. A vilmoskörtét és a barackot én is eladtam nagyban azoknak,
akik pálinkát akartak főzni. A magam részéről én nagyon
kedvezőnek tartom azt, hogy egyesek készítenek maguknak bort, vagy főznek jófajta pálinkát. Egyfajta igényességet jelent, amikor valaki a vendégét a maga készítette
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borral, vagy pálinkával tudja kínálni, és természetesen az
is fontos, hogy maga is olyan italt iszik, amiről pontosan
tudja miből készült—mondja Vladimir Balać.
A szikicsi termelővel valójában azért beszéltük meg a
találkozót, mert mindenképpen szerette volna megmutatni
a Szikics és Kishegyes közötti dombon, a benzinkút mögötti szőlőben épített pincét.
- Három éve épül a pince saját erőből, és el kell mondanom, hogy nagyon sok barátom segített Szikicsről is Hegyesről is és Bácsfeketehegyről is. Úgy tervezem, hogy a
nyáron meg is nyitjuk. Nem klasszikus pince lesz, vagyis
nem tartok benne bort, annyira bátor én sem vagyok, hogy
kilométerekre a településtől akár egy hordónyi bort is itt
merjek tárolni. A hely viszont gyönyörű, talán innen a legszebb a kilátás a Krivaja völgyére, nincs távol a műúttól,
kiválóan alkalmas lesz családi ünnepségekre, összejövetelekre. Ötven – hatvan személy kényelmesen elfér. Nyáron
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pedig a teraszon ettől is több. A terasz egy részét lefedem,
a másik felén pedig szőlőlugast engedek az asztalok fölé. A
nyáron szeretném meg is nyitni a létesítményt, és meghálálni azoknak a barátaimnak, akik valóban sokat segítettek
- meséli Vladimir Balać.
A beszélgetés során természetesen szó esik arról érdemes-e szőlőtermesztéssel, borászattal foglalkozni.
-A faluban gyakran „sajnálnak“, hogy annyit dolgozok. Az én őseim a dalmát tengerpartról származnak, és
talán innen örököltem a szőlő szeretetét. Azt szoktam nekik válaszolni, hogy én itt a szőlőben érzem magam igazán
jól, azt csinálom amit szeretek. Az persze nagyon fontos
volt, hogy feleségem Branka mindig mellettem állt, és segített. Hogy érdemes-e? Ebből a néhány holdnyi ültetvényből megéltünk, sikerült kiiskoláztatnom a gyerkeimet, és
még jól is éreztem magam. Ettől többet talán nem is kell,

hogy várjon az ember az élettől—vélekedik a szikicsi szőlőtermelő.
P.I.

Budapesti Napló 20.:
Utolsó lap és tartalomjegyzék
A Budapesti Napló végül véget ér a 2013-as év utolsó
napján, ezzel lezárva egy periódust, mely felöleli az elhatározástól eltelt 835 nap eseményeit, összesen 20 bogbejegyzésben. Ez a rege egy elvándorlás története, mely
egy adott nézőpontból tár fel érdekes tényeket, oszlat el
tévhiteket, azért, hogy hasznos olvasmányul szolgáljon
akár az elvándorlóknak, akár az otthon maradóknak és
mindenki másnak is. A bejegyzések zöme még az Akira
Útja-ról való, akkor még csupán, mint önálló történetek
léteztek. A Budapesti Napló ötlete akkor vetődött fel, amikor a kishegyesi Szó-Beszéd felkért többed magammal
szerkesztőnek, hogy ezzel egy új generáció írásaival újítsa
meg a havilap hasábjait. Bátorítottak, hogy írjak nyugodtan az elvándorlásról és személyes tapasztalataimról, hisz
ez a téma az utóbbi időben elválaszthatatlan részévé vált a
közösség mindennapjainak: menni vagy maradni?
Így kezdődött a Budapesti Napló összeállítása kivándorlásról, lehetőségekről és a nagy küzdelmekről, melyet hol a rendszerrel, a hétköznapokkal kellett
megvívni, hol saját magammal. Az első
bejegyzés óta eltelt két évben sok hasonszőrű fiatal hagyta már
el a szülőfalumat, ki azért,
hogy jobb élete lehessen,
ki azért, hogy szimplán
világot lásson. Sokan
sóhajtoznak manapság
a természetes migráció
apropóján, rám viszont
vigasztalólag hat honfi-

társaim exodusa, kirajzása szerte a világba. Ezen emberek
minden egyes életjele, hazalátogatása, az azok során mesélt története közelebb hozza a világot a bácskai kistelepüléshez, és végtére is nem csak azt, hanem egyértelmű
jelzést küld a politikai életnek is: elég volt az ígérgetésből,
nem hallgatjuk tovább a szócséplést! Egyértelmű jelzést
küld az itt élőknek: elég volt a negatív hozzáállásból, mi
pozitívan akarunk előretekinteni! Élni óhajtunk, nem vegetálni! A világ nem korlátozódhat két helységnévtábla
közé!
A végső hozadéka pedig nem más, hogy akik elmennek, azok hoznak is haza: tapasztalatot, tudást, más
szemléletmódot. Példát állítanak azok számára, akik azt
hiszik nincs remény, hogy innen már csak rosszabb jön.
Megmutatják, hogy az ember ereje lehet végtelen, hogy
legyőzheti még a legnagyobb földrajzi távolságokat is,
beteljesítheti még a legnagyobb vágyakat is ezáltal.
A Budapesti Napló mindennek csupán egy aprócska szelete, töredéke és talán némi túlexponált
demagógia is jellemezheti, hisz mások
arról írnak, hogy Magyarországot
is elhagyják a saját fiataljai.
Túlélésünk záloga, tehát
az elhatározás és a hit,
hogy képesek vagyunk
azt valóra váltani legyünk akár elmenők,
akár maradók.
Szabó Árpád
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„Ha kell, odatesszük magunkat”
- Mélyinterjú Patyerek Csaba néptáncossal, aki 20 éve
néptáncol, oktat idehaza és külföldön és sokadszorra lép fel a
legszínvonalasabb rendezvényeken Vajdaság szerte.
Hogyan lettél néptáncos?
Megvolt egy kialakult kis közösség az iskolában, az utcában, s aki futballra ment, akkor mentem én is, aki karatéra, akkor mentem én is. Azután a karaténak egyszer csak vége lett, s a
csoport tagjai közül néhányan elkezdtek járni néptáncra. Akkor
már létezett a néptánccsoport, gondoltam, szerencsét próbálok
én is. Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy éppen akkor utaztak a néptáncosok Kecskemétre, s nekem ez nagyon megtetszett,
mentem volna én is, de hogyan tudnék én oda bekéredzkedni?
Lakodalmas népszokást mutattak be, s én - gyorstalpalóként –
bevágtam azt a néhány sort meg a folyamatot, s így csöppentem
én bele a néptáncba és hálás vagyok. Ez az elinduláshoz volt
elég. Én ott jól éreztem magam, egy pillanatig sem unatkoztam
a táncpróbák alatt. Élveztem ott lenni, sajnáltam, ha elmaradt a
próba. Általában fél órával előbb megérkeztünk a próbákra, s
akkor ott barátkoztunk, „ügyetlenkedtünk”. Lenyomtuk azt az
egy, másfél órát, s én élveztem. A későbbiek folyamán mindig
többet és többet tanultunk és ez motivált bennünket, hűha, hát
van itt még mit tanulni! S ez tetszett nekem.
Lassan, lassan megismertétek a tájegységek zenéjét.
Eleinte mi sem tudtunk különbséget tenni, hogy ilyen falu,
olyan falu. Azt sem értettük, honnan van ennyi falu. Mi elég
sokára tanultunk erdélyi táncokat. De ahogy kezdtünk járni
népzenei koncertekre, népzenei megmozdulásokra, később már
táncházakba is eljártunk, ott szembesültünk a Hű de furcsa,
mennyire más, mint amit mi csinálunk – ténnyel. És mennyire
látványos, s csak ezután kezdtünk különbséget tenni néptánc és
néptánc között. Meg akkor ment a magyar televízióban a Ki mit
tud vetélkedő, s ezek mind hozzáadtak valamit a mi tudásunkhoz, illetve felkeltették bennünk a további érdeklődést. Volt
bennünk egy belső késztetés, persze nem mindenkiben. Volt,
aki csak eljárt arra az egy óra hosszára, utána hazament és szellőztette a fejét. Akkor megint eljött a próbára, neki elég volt az
az egy óra hossza, ő ott jól érezte magát, de többet nem kívánt.
Hárman, négyen voltunk azok, akiket pluszban is érdekelt a
néptánc eredete, a különféle táncdialektikusság.
Ez a fokozott érdeklődés nem azt jelentette, hogy mi kiugrottunk a csoportból, inkább azt, hogy ily módon jutottunk mi
vezető szerephez. Ezek az emberek, akik mélyebbre leástak,
többet gyakoroltak. Nem hencegtek ezzel, de mindenki tudta,
érezte, s így alakult ki az ún. rangsor. Ki az, aki előrébb van, ki
az, aki viszi az egészet, ha nincsenek ott a vezetők.
Ehhez van egy történetem, az egy érdekes élmény.
Gyulán voltunk, a Minden Magyarok Táncfesztiválján, az
Anci óvó néni vitt el bennünket 2001-ben, s volt egy este, amikor már nem volt semmi dolgunk, visszamentünk a szálláshelyünkre, s elővettük a kis diktafonunkat, ami kicsi hangszóróján
keresztül kifelé bocsátotta a zenét. Más volt, mint egy fülhallgató. Egyetlen kazettánkról a Százcsávási Zenekartól hallgattunk egy felvételezett koncertet. Mi azt beraktuk, s arra a zenére
hajnalig mulatoztunk. S odajött hozzánk egy személy, akiről
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mi nem tudtuk, hogy kicsoda, később derült ki, hogy ő a Duna
táncegyüttes vezetője, s azt kérdezte: Ti mit hallgattok? Mi egy
kicsit pökhendien azt válaszoltuk: Mit hallgatnánk, népzenét!
Jó, de mégis milyen népzenét? Mi bután néztünk rá, arra gondolva, hogy próbálgat bennünket, vagy mi akar ez lenni? Mondtuk, hogy százcsávási zene! Igen, ilyen fiatalon ilyen muzsikát
hallgattok? S leült közénk, s arról beszélt, hogy ő is azzal küszködik a csoportjánál, hogyan kivenni a fülhallgatót a táncosai
füléből.
Igazából, erre senkit sem lehet rászoktatni, vagy rákap ennek az ízére, vagy megmarad tömegtáncosnak.
Szubkultúra?
Erre megint csak azt tudom mondani, hogy ez a fajta arrogancia lehet, hogy bennünk van, de mi azért szeretünk barátkozni. Mi tudjuk, hogy van ez a mi kis közösségünk, mi szeretünk összetartozni, szeretünk tenni ennek a csoportnak a fennmaradásáért. De ez egyáltalán nem befolyásolja, hogy merre,
meg hová megyünk. Közülünk is ugyanúgy elmennek discóba,
és vannak külön baráti társaságaink is. Nem lehet állandóan ös�szeforrva lenni. A csoportunkban már három korosztály táncol,
mi vagyunk a legidősebbek, mi a negyedik generáció vagyunk.
Szükséges az utánpótlás. Az utánpótlás csoportból mi válogatjuk ki azokat, akik átkerülhetnek az ún. felnőtt csoportba.
Nyilván, hogy az elsődleges szempont az ügyesség, de nagyon
fontos a magasság is. Egy meglett férfi mellé nem illik egy alacsony lány.
Korosztály szempontjából a társaság már vegyes. Nem
együtt nőttünk fel, de igyekszünk összetartani a csoportot, a különféle táborokban való részvétel az összekovácsolódás céljából
a legjobb alkalom.
És vajdasági szinten ti néptáncosok nagyon megtaláljátok
egymást?
Egy magyarországi néptáncos barátom egyszer azt mondta
nekem, azért jó ez a néptáncos közösség, mert a nagyvilágban
akármelyik faluba elmegy az ember, biztosan fog egy néptáncost találni, aki abban a helységben él, s számíthat a segítségére.
Akármilyen nagy a vajdasági néptánc mozgalom, de én
mégis azt mondom: kicsi. Kevesen vannak, akik a kemény maghoz tartoznak. Sok a szimpatizáns, sok, aki hobbyból jön, és
megint más a lelkesedés.
Most már többnyire színpadi megjelenítése van a néptáncnak. Ezt ti hogyan élitek meg?
Az, aki csak azért csinálja, mert majd fellép a színpadon,
az már régen rossz. Azon az együttesen nagyon meglátszik, kívülről talán még minden szép és jó, de belülről már rendesen
megromlottak a viszonyok. A folyamatos kemény gyakorlás
felőrli a táncosokat. A szigor nem a legmegfelelőbb módszer.
Az, aki már úgy megy el a próbákra, hogy le lesz üvöltve, vagy
éppen hazaküldik, vagy éppen megbántják azért, mert egy féllel kevesebbet forgott, az előbb –utóbb otthagyja a táncot. Mi
próbálunk arra törekedni, hogy az emberek szeressenek oda
járni, táncoljunk sokat saját szórakozásunkra is. Más, amikor
színpadra készülünk, akkor muszáj törekednünk a színpadi tö-
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kéletességre. De nem ez az elsődleges szempont. Az elsődleges
szempont számunkra, hogy a táncanyagokat kívülről fújja mindenki. Ha valaki nem ismeri az anyagot, akkor nem tud táncolni.
Alapismeret nélkül, kellő idomítással egy majom is eltáncolni
alapfokon mindent. Ha valaki nem érti az anyagot, az, mint egy
robot, megtanulja azt a néhány sort. Nagyon fontos az elméleti
tudás: tudjuk, mit miért tesznek (tettek) a táncban, mert mindennek oka van.
Milyen táncházak vannak a Vajdaságban és te hogyan látod? Például Kishegyesen lehetne táncházat szervezni?
Nekem régi vágyam, hogy egy olyan táncházat hozzunk
össze, ahol a táncot kedvelők olyan emberek, akik az életben
sohasem léptek kettőt jobbra, vagy még felet balra sem, beálljanak és érdeklődjenek. Csak az érdeklődőkből is hiány van. Talán
arról van szó, hogy az emberek többsége szégyelli azt, hogy ő
esetleg ügyetlenkedik ott. Budapest sokkal nagyobb város, de
azt tapasztalom, hogy középkorú nők, férfiak, beállnak, és semmi nem zavarja őket. Ők azért mentek, mert szeretnének megtanulni az a fél óra alatt is valamit. És eljárnak, szórakoznak. Szeretném, ha ilyen spontán táncház-szokást össze lehetne hozni,
nem csak Kishegyesen, egyáltalán Vajdaságban. Mondhatnék
vajdasági városokat, nagyon kevés az a hely, ahova oda lehetne
vonzani az embereket, esetleg a szülőket. De aki megérzi ennek
az ízét, ha csak minimális szinten is, az rákap.
Te hogyan látod a Gyöngyösbokrétát? Versenynek? Barátkozásnak?
Versenynek semmiféleképpen. Ez már nekünk egy kicsit
meg kell jelenni szindróma, tehát ott kell lennünk, mert egy vajdasági rendezvény, ahol ott van nem csak a színe java, hanem
mindenki. Beszélgettünk is erről, oda kell engedni mindenkit,
meg kell adni a lehetőséget mindenkinek, s nem is szabad elküldeni senkit, de valahogy meg kellene válogatni, mert aki
oda beül és végignézi, a homlokához kap és azt mondja, atya ég
(szakemberre gondolt – a szerző megj.)!
Igazából nem tudjuk, mi a Gyöngyösbokréta célja! Ez egy
tömegmegmozdulás, ahol lehetőséget adunk a nagy nemzeti
identitásunk kifejezésének? Itt vagyunk, mi magyarok vagyunk, vagy pedig nézzük a minőséget, fejlődünk, változunk
stb? Ha kívülálló lennél, mit mondanál?
Mivel már volt alkalmam Szerémségben és Bánátban is tanítani - akár egy nyári táborban, akár egy koreográfia erejéig
- olyan együtteseknek, akik megfeszülnek azért, hogy valamit
elsajátítsanak, abban is kőkemény munka van, még ha gagyi is.
Ők azért dolgoznak. Ez nem az ő hibájuk, hogy csak ilyennel
tudtak színpadra lépni. Hosszú időn át kellene szakemberek segítségét kérni. Azért indították most ezt a mozgalmat (az MNT
által indított néptáncoktató mozgalom), ami szerintem megint
nem lesz túlságosan eredményes. Sokat akartak egyszerre!
Én semmiképpen sem nem csak a színvonalra törekednék,
aki megüti ezt a mércét, az jöhet, aki nem az marad, azért, mert
sok helyen a magyarság kiveszőfélben van, s elvennénk az emberek kedvét. De az sem megoldás, jöjjön, aki csak akar. Ez sem
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sokat segítene, különösen nem akkor, amikor olyan táncosok
jönnek fel a színpadra, akik egymás között szerbül beszélnek.
A Gyöngyösbokrétánál maradva, milyen élményekkel
szoktatok hazajönni? Találkoztunk, jó volt!
Az mindenképpen. Előfordul, hogy olyan emberekkel találkozunk, akikkel egész évben máshol nem találkozunk. Ez egy
jóleső érzés. De egyébként mi ezt egy laza napnak fogjuk fel.
Van egy fellépésünk, ahova odatesszük magunkat. Arra az öttíz percre felejtse el mindenki, hogy fáj a lába, hogy van valami
nyavalyája. Semmi féleképp sem könnyelműsködjük el, de nincs
bennünk az a feszültség, mint egy minősítőn, vagy egy versenyen. Tudjuk, hogy ennek nincs tétje, természetesen jó lenni az
első háromban. Ez nem nagyképűség.
Fölmerül-e bennetek a gondolat: ezt azért kell csinálnunk, mert magyarok vagyunk?
Ez az első alaprésze, története ennek a Gyöngyösbokrétás
históriának. Valahol, ez azért van megszervezve, vagy azért jött
létre, hogy Vajdaság szerte a magyar együtteseket összegyűjtse.
Azután kinőtte magát egy hatalmas rendezvénnyé.
S az nincs benne, hogy megmutassuk magunkat?
Ott van mindenki, aki erre érdemes, és nézd meg, mit csináltunk ebben az évben. Abban a tíz percben mindenki oda teszi
magát, azután lazán megyünk tovább szórakozni, sörözni, üdítőzni, barátkozni. Van, aki megnézi és van kinek megmutatni
(ez a zsűri).
Kicsit különcöknek érzitek magatokat a társadalmon, a
faluközösségen belül?
Hátha így van, akkor is csak jó értelemben. Olyan különbség ez, mint egy asztalitenisz klub, vagy van egy olyan közösség, akik már régóta összetartoznak. Nem az mondom, hogy
nem szívesen fogadunk magunk közé bárkit, csak azért most
már nem is tudna közénk jönni bárki, mert mi ezt már hosszú
évek óta csináljuk. De visszatérek a táncházhoz, ha azt egyszer
megvalósíthatnánk, az azt jelentené, hogy nekünk is célunk terjeszteni a néptánc szeretetét.
Különcök vagyunk, de nem begubózott különcök, hogy
csak magunk között léteznénk.
Hogyan töltitek fel a csoportokat? Hirdetitek a tagtoborzást? Kiírjátok az iskolában?
Hála Istennek, erre nincs szükség. Jönnek maguktól. Rengeteg új kisgyermekünk van, lemorzsolódás is. Ötvennel indultunk a piciknél, s most egy év után is vannak majd negyvenen.
*Megjegyzés: A Szászcsávási Zenekar egy hagyományos
cigányzenekar Százcsávásról (románul Ciavașu săsesc, szász
bányászváros) Maros megyéből (Erdély), akik 1967 óta játszanak rendszeresen együtt
Szőke Anna
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Születések 2013-ban
1. Brezovszki Zoltán és Zelenka Marianna
BEÁTA
2. Szántó Zoltán és Körtés Anikó
MELISSZA
3. Vujinović Attila és Szakács Angéla
ALEKSANDAR STEVAN
4. Búr Albert és Goda Nórika 			
ATTILA
5. Csabai József és Balog Bende Ilona
DORINA
6. Volarević Saša és Reininger Rita 			
LARA
7. Huber Róbert és Puhalák Ibolyka 		
RÓMEÓ
8. Talpai Lóránt és Kormos Zsana
AJNA LÉNA
9. Sipos Tibor és Török Csilla 		
MÁTÉ
10. Homogyi Arnold és Nagy Anasztázia
HEIDI
11. Farkas Ferenc és László Angelika
FRANCISKA
12. Gajić Marko és Szőke Izabella 		
MAJA
13. Gulyás Antal és Kerepes Brigitta
ANTAL TAMÁS
14. Csernik Dávid és Szikora Sarolta 		
KIRA
15. Gábor Vilmos és Csabai Hajnalka
TEODOR
16. Dudás Norbert és Komáromi Karolina
DOMINIK
17. Jankovics Géza és Árva Angéla
VIKTÓRIA
18. Mike József és Bata Bernadetta 		
LÉNA
19. Fejes Csaba és Csabai Tímea
MEDÁRD
20. Sipos Zoltán és Csizmadia Renáta
EMESE
21. Szabó Krisztián és Máté Melinda
PÉTER
22. Szabó Miklós és Bíró Anita
BALÁZS
23. Vukajlović Cvijetin és Toružić Mirjana
SARA
24. Sekicki Srđan és Majoros Melanie
ALEXANDAR
25. Huszka Henrietta 		
HANNA
26. Molnár Norbert és Vásárhelyi Teodóra
MÁTÉ
27. Ocsenás László és Bacsó Julianna
MÁTYÁS
28. Kovačev Mitar és Mendler Timea
UNA
29. Barna Andor és Harmat Beáta 		
BENCE
30. Deák Tibor és Mohácsi Viktória
LÁSZLÓ
31. Pusztai Gábor és Gere Kovács Violetta
LIZA ÉVA

Vidéken, külföldön születtek
1. Gerphagnon Stephane és Molnár Gabriella
LILI
2. Szilágyi Szebasztián és Kiss Timea
DORINA
3. Petrović Aleksandar és Kátai Zita
SARA
4. Gulyás Gergely és Giszinger Krisztina
DIÁNA
5. Csukonyi András és Barna Beáta
ADRIENN
6. Prnjat Dejan és Hajdu Bernadetta 		
MARKO
7. Kiss Kornél és Engi Georgina
BORÓKA
8. Sági Víg Valéria
NICOLAS JOSHUA
9. Szuloczki László és Gombár Judit
EMMA
10. Csőr Árpád és Gergely Sarolta
ADÉL
11. Dudás Sebestyén és Mudrák Judit
LUCA
12. Mendler Miklós és Sarah Bourgeois
Ottó
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1. Kerepes Rozália
2. Komáromi András
3. Jovánovics Gusztáv
4. Faragó Csabai Julianna
5. Tóth Petje Egédia
6. Csernik József
7. Tóth Zelenka Rózsa
8. Körmőczi Truzsinszki Mária
9. Radócz Balázs Mária
10. Szűcs Kiss Gizella
11. Fabó Szvoreny Rozália
12. Szabó Sándor
13. Kecskés Faragó Etelka
14. Palcsók Szakál Etelka
15. Vass Erzsébet
16. Halasi Matisa Julianna
17. Sinkovics János
18. Sipos Szokola Erzsébet
19. Németh István
20. Buzás Zoltán
21. Németh János
22. Kocsis Ferenc
23. Hajas Gábor
24. Matuska Sándor
25. László Süveges Verona
26. Karna Magó Julianna
27. Bélik András
28. Sipos Szabó Katalin
29. Szlancsik Kovács Mária
30. Almási Sándor
31. Mátyus József
32. Csabai Imre
33. Szabó János
34. Hermecz Árpád
35. Berta Dudás Julianna
36. Csernik Süli Mária
37. Sinka Hessz Etelka
38. Vass Tóth Éva
39. Nyírádi István
40. Szilágyi Körmőczi Ibolya
41. Süli Károly
42. Sipos László
43. Csabai Imre
44. Hegyellai Magó Gizella
45. Faragó Szuturovics Margó
46. Németh Tamás
47. Tóth Kecskés Teréz
48. Kokrehel János

88
64
92
84
86
59
77
83
88
75
79
50
92
65
80
74
81
83
87
63
68
82
63
83
68
75
83
87
83
58
91
75
78
82
91
79
80
86
72
91
71
70
78
58
67
81
72
45
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anyakönyvi hírek 2014
49. Kókai László
50. Gulity Ferenc
51. Fodor Gyömrei Gizella
52. Burján Bacsó Erzsébet
53. Juhász Ernyes Erzsébet
54. Mihajlović Milan
55. Тomislav Đurković
56. Tóth Szőke Julianna
57. Jašanović Kujović Šajka
58. Puškin Tomislav
59. Molnár Mihály
60. Miličević Dragan
61. Pécsi József
62. Szabó Budai Piroska

54
79
87
55
87
59
79
61
46
54
60
93

Vidéken, külföldön temették el
1. Majsztorovics Anna
2. Palcsók Szakál Erzsébet
3. Pataki Karna Margit
4. Oláh György
5.	Szabó Budai Anna
6. Jurić Mate
7. Tóth Ferenc (Colos)
8. Kovács Faragó Ida
9. László Péter Pál
10. Bacsó István
11. Kihut Kancsár Gizella
12.	Dudás Béla

77
65
82
68
80
81
78
71
72
53
62
64

2013-ban esküdtek
1. Hornok Róbert és Dévity Gabriella
Vidéken, külföldön esküdtek
2. Tóth Zoltán és Ferró Hajnalka
1. Vajda László – Stoić Gordana
3. Marković Ivan és Papuga Anna
2. Janó József- Tóth Tamara
4. Berta Sándor és Lőrik Boglárka
3. Kocsis Róbert – Enczel Linda
5. Trendafilov Róbert és Sič Aleksandra (utólagos bejegyzés)
4. Sörös Ferenc – Mezei Evelin
6. Jurić Mato – Ćorić Anica (utólagos bejegyzés)
5. Németh Zoltán – Balassa Brigitta
7. Dudás Norbert – Komáromi Karolina
6. Szórád Tamás – Majláth Edit
8. Szőke Vilmos – Sinkovics Rózsa
7. Dudás Róbert – Cservenák Tímea
9. Dragomir Nikola – Zubić Radojka (utólagos bejegyzés)
10. Novićević Gvozden – Marecskó Izolda (utólagos bejegyzés) 8. Csőr Árpád – Gergely Sarolta
9. Szabó Miklós – Bíró Anita
11. Savko Vasilijević – Slobodanka Duraković
12. Bakos Adriánó – Berta Klementina
13. Bacsa Zoltán – Kratok Balog Hargita
14. Relja Rebronža – Smolenski Melinda (utólagos bejegyzés)
15. Mareš Vladimir – Frindik Natália
16. Takács Gábor – Székely Imelda
Az anyakönyvi híreket összeállította:
17. dr. Bíró István – Vásárhelyi Irén
Kocsis Miklós kántor.
18. Kerekes Róbert – Molnár Annamária
19. Horváth László – Petri Erzsébet
20. dr. Almási Szabolcs – Pataki Éva
21. Sinka Csongor – Kelemen Krisztina
22. Berkes Tibor – Preradović Zvezdana
23. Srđan Božić – Kovač Dajana
24. Kadvány Károly – Máté Lívia
25. Dragan Božić – Jelica Obradović
26. Balaton József – Tóth Szőke Erzsébet
27. Repac Pero – Erdődi Krisztina
28. Bernhard Kukači – Nadire Kukači
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anyakönyvi hírek 2014
Idős Házaspárok:
1. Faragó András – Péter Anna 63
2. Kormos István – Szabó Julianna 60
3. Molnár János – Sipos Rózsa 60
4. Bélik János – Gubanics Piroska 60
5. Németh István – Tóth Ibolya 59
6. Dudás Károly – Becskei Gizella 59
7. Szűcs Mihály – Juhász Irén 59
8. Benkó József – Biljna Leona 59

50 éves házasok lesznek
a 2014 –es évben:

50 éves házasok voltak
a 2013 –as évben:
1. Péter Dezső és Pesti Gizella
2. Egyedi László és Uhor Margit,
3. Lakatos Géza és Magó Margit,
4. Máté Péter és Szabó Etelka,
5. Rózsa György és Krizsán Ilona,
6. Mendler Ferenc és Utasi Valéria

1. Vikor Dezső – Sinkovics Julianna
2. Brezovszki Lajos – Kovács Mária
3. Faragó Béla – Perletic Mária
4. Klacek István – Lakatos Georgina
5. Kőműves Géza – Flégó Valéria
6. Flégó Zoltán – Klacek Erzsébet
7. Kovács Tibor – Csáki Irénke

Falunk legidősebbjei 2014-ben:
1. Földesdi Julianna
2. Dudás Sándor
3. Malkácsi Fodor Gizella
4. Kurnyák Bodza Mária
5. Dudás Dudás Piroska
6.
Balázs
Lajos
7. Hajas Dudás Mária
8. Kormos Kratok Erzsébet
9. Maronka Ferenc
10. Sipos Kiskovács Ilona
11. Fridrich Magó Margit
12. Lukács Szabó Mária
13. Fodor Tóth Piroska
14. Papp Szűgyi Ilona
15. Baranyi Antal
16. Cellik Tóth Verona
17. Dudás János
18. Faragó András
19. Ludrován Szokola Erzsébet

96
95
94
94
94
94
93
93
93
93
93
93
93
92
92
92
91
91
90

20. Ricza Juhász Verona
21. Sörös Fabó Etelka
22. Fodor Drobina Rozália
23. Csáki Kocsis Erzsébet
24. Dudás Fontányi Gizella
25. Pisák Oláh Julianna
26. Bíró József
27. Baranyi Pecze Valéria
28. Dudás Béla
29. Hajas Magó Erzsébet
30. Sipos Molnár Magdolna
31. Varga Géza magiszter
32. Bélik János
33. Kalacsi József
34. Toldi Krakovszki Mária
35. Novák Béla
36. Oláh Péter
37. Sinka Klaczek Erzsébet
38. Komáromi Sipos Erzsébet
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90
90
90
93
89
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
87
87

39. Hornok Ferenc
87
40. Komáromi Pásztor Erzsébet 87
41. Horváth Kovács Etelka
87
42. Fodor Mihály
87
43. Fodor Lajkó Irma
87
44. Kormos Kopasz Ilona
87
45. Hornyák Etelka
86
46. Papp Péter Pál
86
47. Péter István
86
48. Hajdu Lajos
86
49. Homogyi József
86
50. Bábity Lábadi Erzsébet
86
51. Giszinger Károly
86
52. Gálik Piroska
86
53. Vásárhelyi Papp Piroska
86
54. Németh Molnár Borbála
86
55. Sztoity Mária
86
56. Balog Szabó Erzsébet
87
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Iskolahirek
2013.nov.22. – Tanulóink alkalmi
műsorral készültek az iskolanapra. A
színházban bemutatott előadás címe
„Az élet ritmusa” volt. Több mint 120
diák és tanár közös munkája kellett a
sikeres műsor kivitelezéséhez. Gratulálunk a fellépőknek, és köszönjük mindenkinek, aki valamilyen formában
hozzájárult a műsor elkészítéséhez.
2013.nov.23. – Idén is eljöttek hozzánk iskolanapra a békésszentandrási
iskola diákjai. A hagyományokhoz híven barátságos foci és kézilabdamec�cseket szerveztünk, ahol nem az eredmény, hanem a közös kikapcsolódás
volt a fontos. Új barátságok alakultak,
a meglévők mégjobban elmélyültek,
jó volt újra egy hétvégét együtt tölteni.
Köszönjük a szülőknek, akik vendéglátóként gondoskodtak a vendégeinkről!
2013.dec.01. – Iskolánk kislány
kézilabdacsapata részt vett Újvidéken
a Vajdasági Kézilabda Szövetség által
szervezett Mini kézilabda világbajnokságon. A gyerekek előre lejátszották a
december 6-án kezdődött felnőtt női
kézilabda világbajnokság mérkőzéseit.
A sorsoláson a lányoknak Montenegró válogatottja jutott, így ezen a néven
szerepeltek a tornán. 5 mérkőzést játszottak 3 győzelem 1 döntetlen és 1 ve-

reség volt a mérlegük, amivel a legjobbak között végeztek. Jutalmuk egy-egy
aranyérem és 4 labda volt. A legeredményesebb játékos Világos Adrianna
volt, Szőke Rebeka pedig a kapuban
jeleskedett. Csapattagok: Kalauz Katarina, Hajas Nikolett, Pravilović Marianna, Világos Adrianna, Szőke Rebeka, Zorad Vanja, Nagy Kanász Bianka,
Papp Sarolta, Éter Réka és Farkas Boglárka. A csapat edzője Világos Györgyi, segédedző Magyar Aletta.
2013.dec.06. – Idén is megérkezett
az iskolába a Mikulás. Apró ajándékkal lepte meg a diákokat, akik énekkel,
versekkel, alkalmi produkciókkal köszönték ezt meg. A felsős diákoknak
délután Mikulás-discót szerveztünk.
Köszönet a discós fiúknak a közreműködésért!
2013.dec.13. – A Vöröskereszt
szervezésében dr. Nyírádi Miklós előadást tartott nyolcadikosainknak az
AIDS betegségről.
2013.dec.19. – Az iskola ebédlőjében a nyolcadikosok szervezésében
idén is tartottunk karácsonyi vásárt. Az
eladók és a vevők is elégedetten térhettek haza
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2013.dec.23. – A téli szünidő előtti
utolsó tanítási napon télapó csomaggal leptük meg diákjainkat. Köszönjük
mindazoknak, akik anyagi támogatást
nyújtottak a csomagok összeállításához.
2014.jan.15. – Elkezdődött a második félév. A diákok és a tanárok egyaránt kipihenve, újult erővel vágtak
neki az új kihívásoknak.
2014.jan.19. – A Magyar Kultúra
Napja alkalmából iskolánk versmondói
A múzsa csókja címmel alkalmi irodalmi műsort adtak az iskola Galériájában.
A műsorban felléptek: Bojko Andrej,
Dudás Nikolett, Kőműves Csaba, Kőműves Csenge, Lengyel Ágnes, Major
Lili, Papp Viktor, Paulyuk Jennifer,
Szőke Rebeka és Tóth Zalán. Zongorán
közreműködött: Csőke Noémi. A műsort szerkesztette: Molnár Krekity Olga
2014.jan.22. – Tanulóink is részt
vettek az Együtt Szaval a Nemzet online rendezvényén, ahol a Magyar Kultúra Napja alkalmából magyarországi
és határon túli diákok a Himnuszt szavalták el közösen. A szavalatot rögzítettük és diákjaink hamarosan láthatóak lesznek a youtube videómegosztó
portálon.
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Jövőnk vidéken, héthatáron
A 2014-es év a vajdasági magyarok számára a választások éve. Ebben az évben – 1920 óta először – a délvidékiek
is szavazhatnak a magyarországi parlamenti választásokon,
a kettős állampolgárság intézményének köszönhetően. Emellett a szerbiai Magyar Nemzeti Tanács képviselőinek megválasztásában is részt vehetnek, és egyáltalán nem kizárt,
hogy a szerbiai parlamenti választásokat is kiírják még ebben
az évben. A Vajdasági Magyar Civil Szövetség kampányt
indított, melynek célja, hogy az idei magyarországi parlamenti, illetve a szerbiai nemzeti tanácsi választásokon minél
több szavazati joggal rendelkező vajdasági magyar is részt
vegyen. Béres Zoltán, a Vajdasági Magyar Civil Szövetség
(VMCSZ) elnöke mondta el ezt bevezetőjében az egybegyűlteknek azon a kishegyesi előadáson, amit Fábry Szabolcs, a
Magyar Nemzeti Vidékhálózat Veszprém megyei irodájának
vezetője: Jövőnk vidéken, héthatáron címmel tartott meg a
helyi közösség épületének tetőterében. Béres azt is elmondta
még, hogy a VMCSZ 65 civil szervezetet tömörít, melyek a
közös értékrend alapján vállalták ezt a közösséget.
Fábry Szabolcs bevezetőjében hangsúlyozta, egyáltalán
nem az a célja az ilyen találkozásoknak, hogy valaki máshonnan érkezve egy előadással az ittenieket kiokosítsa, hiszen a
helyiek tudják a legjobban beazonosítani a saját gondjaikat.
Azért jött, hogy erőt is merítsen, és hogy emellett meghallgassa a kishegyesi, a bácskai, a délvidéki emberek véleményét közös dolgainkról, valamint, hogy ezt aztán közösen
adaptáljuk a magyarországi civil tevékenységbe, egy összmagyar, össznemzeti civil közösségbe. Tapasztalatai szerint
ugyanis az ilyen találkozásokból és beszélgetésekből ötleteket és hitet lehet meríteni. Az előadást: Jövőnk vidéken, héthatáron címmel tartotta meg, a rendezvényt a magyarországi
Rákóczi Szövetség és a Civil Összefogás Fórum is támogatta.
Az egész kampány a Nemzeti sorskérdéseink címet viseli,
melynek keretén előadásokat szerveznek Vajdaság több településén decembertől egészen áprilisig. Kishegyes volt ennek keretében a második helyszín. Fábry elmondása szerint a
kampány üzenete az arra jogosultaknak a választásokon való
részvételre való buzdítása. Ideológiai háttérként az egyén
felelőssége a közösségért, a saját értékrend képviseletének a
hagyományos keresztény erkölccsel is összhangban
lévő kötelessége szolgál. Fábry elmondta, a huszadik században a magyarságnak 2-3 generációja is
felnőtt úgy a Kárpát-medencében, hogy a trianoni
csonkolás következményeként nem sokat tudott
egymásról. Pedig a magyar még most is - a megpróbáltatások, üldözések, elvándorlások után is - többséget képez ebben a régióban, a nemzeti politikát
pedig többé már nem lehet határok közé szorítani.
Európa értéksemlegessé vált, éppen ezért is nagyon fontos, hogy mi magyarok újra megtaláljuk
önazonosságunkat. Ehhez esetenként formabontó
megoldásokra van szükség, melyek megtalálása és
alkalmazása több-kevesebb sikerrel, de megkezdődött, ami mindenképpen megbecsülendő. A pozitív

12

trendek képesek hatványozódva kifejteni hatásukat, ami optimizmusra ad okot, főleg ha figyelembe vesszük az utóbbi
időszak sikereit, valamint azokat a történelmi tapasztalatokat, melyek azt mutatják, ennél sokkal nehezebb helyzetből is
sikerült már a magyarságnak felemelkedni. Önbecsülésünk
része kell, hogy legyen az a tudat, nem vagyunk kis nemzet,
hiszen Európában sokkal kisebbek is vannak, mint a mintegy
14 milliós magyarság. A civil szféra és a politika kapcsolatáról beszélve Fábry annak a véleményének adott hangot, hogy
a civilek felelőssége is, hogy milyen lesz a politika. Ha az emberek közömbösek maradnak, vagy azzá válnak és hagyják,
hogy a „hiénák politizáljanak”, akkor annak meg is lesznek
a negatív következményei. Ezért lehet azt mondani – szójátékkal élve – hogy a politikusok politizálnak, a civilek pedig
civilizálnak.
Fábry előadásában beszélt még a kis közösségek széteséséről, a vidéki életmód szépségeiről és a túlzott urbanizáció
negatív következményeiről, az elvándorlásról, az értelmiségi
réteg felelősségéről, a hagyományos értékrend hiányáról, az
ökoetikáról és a teremtett világ védelméről, azaz a környezetvédelemről és egyebekről. Saját személyes tapasztalatait
is megosztotta a megjelentekkel, melyek közül egyik legmeghatározóbb élményként beszélt nagyapja - Fábry Zoltán
huszár ezredes - újratemetéséről, akit 1951-ben koncepciós
perben, közel kétezer mártírtársával együtt végeztek ki. Ezek
után, elolvasva és megismerve saját családja történetét, rádöbbent arra, hogy több dolgunk is van a világon, mint dolgozni, enni-inni, jól érezni magunkat. A megjelentek az előadást követő kötetlen beszélgetésben többnyire egyetértettek
az elhangzottakkal, valamint a lokális, elsősorban gazdasági
és az abból eredő gondokra hívták fel a figyelmet.
A Vajdasági Magyar Civil Szövetség kampánya keretében a választásokon történő részvételre buzdító első előadását decemberben Magyarkanizsán szervezte meg. Akkor
Csontos János költő, a Magyar Nemzet újságírója volt az előadó.
Tóth Péter
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Egyszer mindenki…

Vigh Rudolf: Visszaverődés kötetéből vett elbeszélésről az impressziók.

Az elbeszélés Péter lelkivilágával kezdődik, vezet
végig bennünket az író. Megismerkedünk vergődéseivel,
amíg a végén az elbeszélés hőse eljut a pozitívum megértéséhez, megérzéséhez.
Az ifjú inas beburkolózik saját világába. Gyűlöletét
a megbántói iránt azzal vezeti le, hogy olyan tanulmányon
gondolkozik, amivel eltünteti őket, de ez csak álomvilág.
Majd jön a fordulat, amit kifejt az író az elbeszélés
további részében. Ez a mondat: ”Valaki észrevétlenül mégis
elment. Biztosan magával rántotta volna, hát elmenet, hogy
megmentsen.” Ez a „valaki” Péter lényének egy része, amel�lyel elkezdődik, igaz lassan, de a lelki megtisztulás, a felébredés. Erre, az ellentétesnek tűnő filozofikus kifejezésmóddal
elindul egy gondolatmenet-lavina. Megismerjük a magányos
ember lelkivilágát, ami hol üres, hol gondolatok töltik meg.
Péter egyet különösen nem tudott elviselni: a butaságot. Az
író kicsit önmagát is beleszövi ebbe a részbe Péter jellemzésén keresztül. „Nem volt kimondottan pesszimista….”
Péter hosszantartó jellemzése a körülötte zajló világról ad képet. Érzelmi csalódása után még jobban falat von
maga köré, ám mégis eljut odáig: megfigyeli az őt körülvevő természetet. Most sem keresi a szépet. Látja, hogy a bukszusok vének, csúnya udvar és rühös macskák veszik körül.
Képletes a természet ilyen festése, hiszen ezzel fejezi ki világszemléletét.
Kezdődik egy új fejezet. Megjelenik az ember a képben, de nem akármilyen. Öreg, félkarú, piszkos, és az utcán
Péter házát körülvevő korhadt lécre vizel. Ez zavarja főhősünket, de érdekes módon, most a csúnyában, az elrettentőben kezdi fantáziájával felfedezni az elfogadható magyarázatot. Gondolataiban: öreg katonáról van szó, aki a háború
borzalmait élte meg. Az embert vélte felfedezni benne, de
ismét jön a konfliktus. Nem tűri, ha nézik őt, ne kerüljön a
képbe. Ez ellen erélyesen tiltakozik. Szembe száll nem az
öreg, tehetetlen emberrel, hanem önmagával, a világgal, ami
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körülveszi. Dühös, ám dacol, eljut a csak azért
is pontig. Az öregember, Péter szerint a süket
fülekre találó vak világot jelenti, vagy inkább
a semmitmondó embereket. Megpróbálja elfogadni az elfogadhatatlant, hiszen az embernek bele kellene illeszkedni a környezetébe, az
adott helyen, az adott világmindenségbe, de
sehogyan sem tud saját világától szabadulni.
Mindezek ellenére, kezd neki hiányozni a külvilággal való kapcsolat a szerencsétlen öregember személyén keresztül, amikor az sokáig
nem jelenik meg a kerítésnél.
Ködös őszi napon ismét találkoznak, és
most megjelenik Vigh Rudolf kedvelt motívuma a külföldön élő rokon, ez esetben a koldusként élő ember lánya, aki levél által bejelenti
jövetelét. Az idős ember bánatát véljük felfedezni, amikor lehajtott fővel elmegy, még a levelet sem viszi magával. Jogosan.
Péter életének kezdődik az utolsó fázisa. A lelki sebet,
amit nőtől kapott, a kezében maradt levél megingatta hitében, hiszen úgy vélte örökre befejezte a kapcsolatot velük, és
most maga sem tudja, miért zavarja az idegenből jövő lány.
Szabadulni szeretne ettől a szorongástól, amit a nő vált ki belőle, illetve a levél, ami nála maradt. Meg akart szabadulni
a levéltől, ami szimbolizálja a nőt. Visszaadná az egyetlen
embernek a levelet, akivel kapcsolatot tartott, de a halál megelőzi őt.
Az elbeszélés utolsó részében jelenik meg az élet
szép oldala. Eltűnik a lélek üressége, mondhatnánk észrevétlenül, amikor látja, más is küzd a magánnyal, az ebből eredő
fájdalommal. Itt a lány, aki siratja az elmulasztott perceket
azzal, akit csak távolból szeretett.
Péter lelkéből eltűnik az üresség, a cinizmus, az embergyűlöletet betölti a társas lény utáni vágyakozás. Szeretet,
megértés költözött bele, amire csak lassan eszmél rá.
Az elbeszélés valójában befejezetlen. Az olvasóra
bízza az író, hogyan folytatódik a történet. Pozitív befejezésre vágyik szerintem mindenki, ámbár soha sem lehet tudni.
Vígh Rudolf stílusa nyugodt hangnemet sugall.
Párbeszéd nélküli, nem dinamikus, de a „cselekmény”, ami
nem más, mint a gondolatok fordulatossága és váltakozása
lendületet ad a műnek. Hasonlatai, kifejezésmódja líraiságra
emlékeztető. Az elbeszélés egy „prózában írt ballada”, lírai
kifejezésmóddal fűszerezve. Ezen kívül Péter gondolatain
keresztül a korkép egy részét ismerhetjük meg a megadott
(bármikor, bárhol történhető) időben. A pozitív hangnemű
befejezés megengedi az olvasónak a meggyőződést:”Nem
olyan fekete az ördög, mint amilyennek látszik”
Marković Radmila
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А családot összetartó erők
és a családtervezés
Nincs jobb, mint egy jó család, de nincs rosszabb se, mint
egy rossz család. A család nem csupán béke, szeretet és harmónia, аhogy tapasztalhatjuk, hanem nagyon sok lelki probléma
alapja is. Ezt legjobban a pszichológusok és pszichoterapeuták
tudják, akik nap mint nap találkoznak különböző lelki sebeket
és sérelmeket hurcoló emberekkel, de nem tudják, hogy ezek a
dolgok hogyan alakulnak ki, és hogy mit lehet velük csinálni.
Bevezetésnek nem árt egy kis visszapillantást tenni a múltba. Nem kell messzire menni, elég csak a nagyszüleink serdülőkorára visszagondolni. Mindennapi teendőikre abban a korban,
munkafeladataikra, kapcsolataikra a szüleikkel, életfeltételeikre, lehetőségeikre, táplálkozási és társalgási szokásaikra, és még
sorolhatnám. Igen, az egy teljesen más világ volt. Mi késztette
őseinket a családvállalásra? A sok gyerekre? Szerelem? Érdek?
Mi tartotta őket össze hosszú éveken keresztül? Mit tudtak ők
akkor, amit mi most nem? Hát nem lettünk okosabbak? Boldogabbak? És egyáltalán ez a meggyőződés: boldognak kell lenni?
Körülnézve a világban még manapság is számtalan különböző férfi-női együttélési formákat figyelhetünk meg. Férfiuralom, nőuralom, nyílt házasság, azonos neműek házassága,
kommunákon belüli szabad nemi élet, hárem... Melyik az igazi?
Jogosan kérdezhetjük.
Ha a klasszikus formát nézzük, melyet polgári és munkáscsaládnak nevez a szociológia, férfi + nő + kiskorú gyerek(ek)
= család, akkor elmodhatjuk, hogy a párkapcsolat az alapja a stabil és boldog családi életnek. Az érett párkapcsolat alapját olyan
személyeknek kellene alkotniuk, akik tisztában vannak néhány
elengedhetetlen alapszabállyal. Az érzelmi alapok gondozás nélkül kialszanak, a tüzet, a „családi meleget” táplálni kell. Tömegesen az érzelmek alapján történő házasságot a huszadik század
hozta magával. Őseink a párválasztásban kevesebb szabadsággal rendelkeztek. Céljuk főleg a túlélés volt. Egyértelműek voltak a férfi-női szerepek. Nem mondtak nemet a szülői akaratnak. Vallási téren nem nagyon válogathattak. Informáltságukkal
főleg kis környezetben mozoghattak és élhettek. Ma viszont ez
nem így van. Mi mindenre van ma lehetőségünk, ha csak pár
kattintásra gondolok a számítógépen...
Foglalkozzunk most ezzel az úgymond mai családformával. Statisztikai adatok alapján kimutatható, hogy az elmúlt ötven évben fokozatosan csökkent a házasságok száma, melyeket
egyre idősebb személyek kötöttek. Azonban egyre gyakoribb az
élettársi kapcsolatok, melyek viszont sokkal bomlékonyabbak.
Egyre több a válás és egyre kevesebb a gyerek. Persze ez a
„jobbmódú” társadalmi rétegek jellemzője. Szociális segélyből
élőknél nem ritka manapság sem az öt-hat gyermek családonként.
Térjünk vissza a párkapcsolat alapjaira. Ahhoz, hogy harmonikus, kiegyensúlyozott kapcsolatot tudjunk kialakítani, és
hogy ez az érzés kölcsönös legyen a partnerrel, nem árt elgondolkodni az alábbi családok felbomlását okozó tényezőkön, melyekre több éven keresztül praktizáló neves pszichoterapeuták
figyeltek fel:
- Kapcsolat a szülőkkel. Megérteni a szülők életfelfogását, annak kialakulását, személyiségstruktúráját. Mit látunk és
mit tanultunk tőlük? Elégedettek az életükkel? Hogy viszonyulnak egymáshoz? Szeretnénk hasonlítani rájuk?

14

- Önismeret, önbizalom. Tisztában vagyunk félelmeinkkel? Mi uraljuk őket vagy ők minket? Elvárásainkkal? Elképzeléseinkkel? Reális dolgokra vágyunk vagy filmek által mutatott
amerikai életmódról ábrándozunk? És mit teszünk saját életünkért? Bele merünk vágni új dolgokba?
- Racionális és érzelmi hiány. Önmagunkról keveset
tanulunk. Felhívják- e figyelmünket arra, hogyan kezeljük a sérelmeket, megbántásokat és a kudarcokat az életben? Pedig ez a
dolog tanulható. Esetleg ha padlón lennénk, nem szégyen szakember segítségét kérni. Negatív érzelmekkel telve nehéz békés
viszonyokat kialakítani.
- Játszmák. Játszmának nevezik az emberek közti kommunikáció azon formáját, mely rendszeresen ismétlődik és a
végén a felek rosszul érzik magukat. Az emberi kapcsolatainkban csak a megtanult viselkedési és érzelmi reagálási formákat
tudjuk alkalmazni. Na most, ha azt látjuk, hogy körülöttünk
sértődékeny, keményfejű, önző és öntörvényű emberek vannak, akkor mit tanulunk tőlük? Hogyan kezeli a környezetünk a
konfliktusokat? Gondoljunk csak a családunkra és közelállókra.
Abban az esetben, ha nem szeretnénk megvárni, hogy a
családi kapcsolataink zátonyra fussanak, lehet megelőző, sőt
családot összetartó lépéseket tenni. Persze ezeket főleg a felnőtt embertársaknak ajánlanám. A gyermekek ki vannak téve
a szüleik, nevelőik kapcsolatainak. Most csak a leglényegesebb
családot összetartó tényezőkre szeretném felhívni a figyelmet.
- Elköteleződés. Le kell tisztázni és gyakran szavakban
kifejezni, főleg a gyermekek előtt, hogy bármi történjen, mi
szülők eggyütt maradunk. „Lehet, hogy most valamiben nem
értünk egyet, de ne aggódj kisfiam/kislányom, apa és anya szeretik egymást, együtt fognak maradni”. Ilyen és ehhez hasonló
a mondatokkal megerősíthető az esküvő alkalmával kimondott
szavak súlya. Úgy látszik könnyebb kimondani, hogy jóbanrosszban, mint ezt betartani...
- Elismerés. Reális dicséretekkel fejezzük ki elismerésünket a körülöttünk lévő embereknek, főleg családtagjainknak.
Éltető ereje van az őszinte hálának, szeretetnek. A kritizálás sajnos könnyebben megy, lehetne tudatosan egy kis energiát fektetni az elismerés kifejezésébe is.
- Egymással töltött idő. A legnagyobb dolog, melyet egy
ember adhat az embertársának. Persze nem lehet egyformán
értékelni a közös tévézést és mondjuk a természetben való közös pihenést, játszást vagy beszélgetést. Egy nemrég megjelent
kutatás szerint a magyarok sajnálatos módon több időt töltenek
tévénézéssel, mint intim együttléttel, jelentősen többet vannak
együtt a munkahelyi kollégáikkal és barátaikkal, mint a gyermekeikkel.
- Kommunikáció. Tudni kell, hogy az emberek közti személyes kommunikáció több csatornán keresztül történik. A szavaink gyakran kevesebbet mondanak belső állapotunkról, mint
mondjuk az arcvonásaink, testtartásunk, hangszínünk. Szavakba kell öntenünk elvárásainkat, terveinket és érzelmeinket. Ha
nem tudjuk, akkor ezt is tanulhatjuk. Gondolatolvasóval és eféle
tanfolyammal eddig még nem találkoztam.
Fontányi Andor

SZÓ-BESZÉD, A KISHEGYESIEK LAPJA

Kishegyesi kutyablog
Egy kutya gyötrelmei
immár távol a falutól

1. Nem koszos. 2. Még ha az is, az emberpéldány utasok talán
mind tiszták? Vagy mert ugat? 1. Nem ugat. 2. Még ha ugat
is, a gyerek talán nem visít? Vagy talán mert valaki fél a kutyáktól? Hát ez aztán végképp nem az én problémám, kezelje
a saját frusztrációját. A kutya nem medve, nem eszik embert.
És egyébként is, ha vonaton lehet, buszon miért ne lehetne?

Írja: Rácz Wanda
Életviteli tanácsok – 2. rész
4. Vendégvárás, látogatás
Vendégek azért jönnek otthonunkba, hogy Velünk találkozzanak. Fogadjuk őket szeretettel: ugráljunk rájuk, vigyük
nekik oda játékainkat vagy asszisztensünk lakásban kallódó
ruhadarabjait, lábbelijét, kispárnáját stb, hogy amint a lakásba belépnek, azonnal elkezdhessék azt Velünk huzigálni, ill.
Nekünk dobálni. Semmiképp se engedjük, hogy asszisztensünk lekösse kedves vendégeink figyelmét. A vendég részéről ajándék hozatala ajánlott. „Jaj de édes!”, „Nem baj, ha rám
ugrik!”, „Nyugodtan összekoszolhat!” és „Milyen okos!” jellegű felkiáltások kötelezőek.
Ha viszont Mi megyünk vendégségbe, viselkedjünk úgy,
ahogy azt az emberpéldányok „jól nevelt”-nek szokták nevezni. Szóval unalmasan. 5-10 (na jó, 15) perc földerítés után
csak akkor üljünk a kanapéra, ha megengedik, csak akkor
menjünk oda valakihez, ha kifejezetten hív Bennünket, ne
ugassunk, ne csúszkáljunk a padlón, tegyünk úgy, mintha
aludnánk. Ilyenkor olyanokat mondanak a házigazdák as�szisztensünknek, hogy „Nem is rossz ez a kutya!”. Ilyenkor
asszisztensünk egy pillanatra elgondolkodik, hogy ez talán
tényleg igazuk. Ez az a pillanat, amikor a házigazda után somfordálhatunk a konyhába, ahol szinte biztos kapunk olyasmit,
amit asszisztensünk sosem ad (lásd: manipuláláció).

6. Manipuláció
A manipuláció annyit tesz, elérni, amit akarunk. Bármi
módon. A cél szentesíti az eszközt. Leggyakoribb célok: kaja,
játék (lásd alább), séta (lásd az 1. részben), figyelem. Leghatékonyabb manipulációs technikák: 1. Boci szemek, angyalarc,
cuki pofa 2. Süketnek tettetni magad (pl. amikor asszisztensünk azt üvölti valami ízletes zsákmány bekapásakor, hogy
„Fuj, kiköpni!” 3. „Akkor is úgy lesz ahogy én akarom!” (pl.
ágyba takaró alá mászás akkor is, ha már hatszor lekergettek – asszisztensünk hetedszerre úgyis belefárad, elalszik,
stb. és fölenged) 4. Pórázrángatás, utcán megdermedés (lásd:
séta, az 1. részben) 5. Betegnek tettetni Magad (pl. sántítani,
hasfájósan összekucorodni, akár szívrohamot színlelni). Ezt
azért minél ritkábban, hogy ne hozzuk az asszisztensünkre
szívbajt (Megjegyzés: Ezt csak azért írtam le, mert jutalomfalatot ígért érte. Zsarol. Manipulál.)
7. Játék, szórakozás, szabadidős tevékenységek
Kimeríthetetlen témakör, úgyhogy csak nagyvonalakban
szólok róla. A lényeg, hogy sok kutya legyen, és kevés ember.
Ez alól csak azok az emberpéldányok kivételek, akik figyelmüket 100%-osan Nekünk szentelve játszanak Velünk. A sok
kutyával lehessen kergetőzni, birkózni. Továbbá legyen sok
labda. Ha az asszisztensek nem tudják elég messze dobni a
labdákat (bénák), akkor legyen náluk erre a célra szolgáló
labdadobáló izé. Bot. Sok bot legyen, és ne csak dobolják
Nekünk, hanem olyan huzigálóst is tessék Velünk játszani.
Benti játékok közül, rossz idő esetére, ajánlom a huzigálós
kötelet, labdát persze bent is minden mennyiségben, a rágós
csontokat (lásd: táplálkozás, az 1. részben). És természetesen
benn is legyen sok más kutya, és lehessen az ágyakon fetrengeni. Akkor is, ha állítólag
koszosak vagyunk, netán büdösek. Ami egyébként is persze szemenszedett hazugság
és aljas rágalom.

5. Utazás
Sokat szoktam utazni. Zrenjanin, Ljubljana, Budapest,
Kishegyes, Bécs, Belgrád, Zágráb, Újvidék, Trieszt, és még
sorolhatnám. Legjobb, amikor autóval megyünk és kidugom
a fejem az ablakon, hogy élvezzem a kilátást meg a szagokat
– az asszisztensem szerint ez nagyon egészségtelen és rendkívül veszélyes, de szerintem
meg szuper, úgyhogy úgy teszek, mintha meg sem hallanám,
amit mond. Vonattal sem rossz
utazni, bár néha kicsit zötyög.
És néha nem nagyon van hely,
ilyenkor az asszisztensem lába
alatt kell(ene) lapulnom, de persze nem teszem. Hacsak lehet,
az ülésre ülök – a kalauzt meg a
háborgó utasokat rendezze le az
asszisztensem, azért tartom. Volt
már, hogy busszal utaztam, bár
elvileg nem szabad. Fölháborító!
Miért nem? Mert a kutya koszos? Kaptam Amerikából kutyaképeslapot. Állítólag ehető.
Szerintem meg nem, pedig én aztán nem vagyok válogatós.
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Remélem, hogy nevelő
szándékú és asszisztens-nevelési tanácsaim nem lesznek
hiábavalóak. Sok sikert és jó
szórakozást!
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Szomszédaink
Nem a 80-as évek magyar filmsorozatára gondolok, sem
a Bözsi nénire a sarokról. Az új szomszédainkra gondoltam,
akik itt élnek Kishegyesen, és vajmi keveset tudunk róluk.
Egyik ismerősöm a doktori disszertációját az egymással
vagy egymás mellett élésről írta Kishegyes községben. Soksok fiatalt megkérdezvén kiderült, hogy a magyar, a szerb és
a montenegrói fiatalok nem sokat tudnak egymásról, egymás
vallásáról, múltjáról, kultúrájáról, történelméről, konyhájáról.
A tanulmány alapján az derült ki, hogy nem egymással, hanem egymás mellett élünk.
A már most a felsorolt nemzetiségek mellett mellettünk élnek a Koszovóról jött, elmenekült, elzavart, elvándorolt
családok is. És róluk mit tudunk?! Nem sokat. Legtöbbször
idegeneknek tartjuk őket, nem is akarunk róluk tudomást venni. Nagy hiba?! Sokan azt mondják: jöttek, jönnek, és majd el
is mennek. Tévedés!
Tudatosan-e, irányítottan-e lakják be a főleg magyar lakta
településeket? Nem tudom. A tény az, hogy napról napra többen jönnek, megváltoztatva falunk, községünk nemzetiségi
összetételét. Nem venni róluk tudomást az butaság lenne, mert
holnap a mi gyerekeinkkel fognak egy padban ülni az iskolában, ahol a mi vajdasági magyar vagy éppen szerb gyerekeink
kisebb létszámban lesznek jelen az osztályokban. Nem venni
róluk tudomás, ingyenélőknek bélyegezni őket a legegyszerűbb?! Nem! Ezzel sem oldunk meg semmit.
Tisztában kell lenni azzal, hogy az idetelepült, telepített

koszovói családoknak imaházaik vannak, rendszeres és mindig tömegesebb istentiszteletekkel. Szabadkán vallási iskolájuk és temetőjük is van. Ez arra utal, hogy látogatásuk nem
rövidtávú. Nem véletlenül jöttek pont ide, és tudatosan vagy
se, de itt maradnak, ha tetszik ez nekünk, ha nem. Aki házat
vásárol, templomot épít nem valószínű, hogy rövid időn belül
tovább szeretne állni.
Minden, ami idegen félünk tőle. Ez normális. Meddig
lesznek idegenek számunkra ezek az emberek, akik teljesen
más mentalitásúak, más vallásúak, teljesen más környezetből
mondhatnám azt is más világból érkeztek Kishegyesre? Mindaddig idegenek lesznek, és ebből kifolyólag tartunk tőlük, még
meg nem ismerjük őket, tetszik ez nekünk vagy sem, meg kell
tennünk a gyermekeink miatt. Beszélni kell velük, kommunikálni, megelőzni a lehetséges konfliktusokat. Integrálni kell
őket elsősorban az oktatási intézményeken keresztül, akkor
van rá esély, hogy gyerekeinknek majd könnyebb lesz.
A XVIII. században Vajdaság területét betelepítettek
magyarokkal, szlovákokkal, svábokkal. Letelepültek a mi őseink is, remélve, hogy a többnemzetiségű, sokszínű emberek
majd egymással békésen fognak élni, elfogadva egymás különbözőségét, majd az első illetve a második világháború után
újra megváltozott környékünk nemzetiségi összetétele a testvériség és egység reményében és jegyében. Vajon ez történik-e
most is?! Együtt vagy egymás mellett, csak békésen!
T. M.

Impresszum
Főszerkesztő: Novák Attila
Felelős szerkesztő: Laczkovics Annamária
Szerkesztőbizottság:
Bartus Bella, Csabai Áron, Fülöp Valentin, Kovács Balázs,
Lakatos János, Molnár Márta, Nyírádi Klaudia, Papp Imre,
Povázsánszki Csilla, Rácz József, Ifj. Rácz József, Rácz Krisztina,
Rácz Maronka Etelka, Sáfrány Attila, Sándor István, Szabó Árpád,
Szerbhorváth György, Zsidai Erzsébet
Lektor: Hajas Gabriella
Tördelés: Vass Szabolcs
Kapcsolat:
www.kishegyes.rs
szobesz@gmail.com

CIP - Каталогизација у публикацији
Библиотекe Матице Cрпске, Нови Сад

659. 3 (497.113 Mali Iđoš)
Szó-Beszéd : a kishegyesiek lapja/
főszerkesztő Novák Attila.
-2013, 1-. -Kishegyes :
Szó-Beszéd Egyesület,
2013- . - Ilustr. ; 30 cm
Mesečno.
ISSN 2334-7422
COBISS .SR+ID 277267719

Készült a Grafoprodukt nyomdában

16

