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ELKÖSZÖNŐ: SZÓ-BESZÉD, A KISHEGYESIEK 

LAPJA (1995-?)

Elköszönő írást nem is olyan könnyű írni, mint 
ahogy gondoltam, habár nagyon sok élmény kötődik a 
Szó-Beszédhez, legtöbbjüket már csak közhelyesen és 
nosztalgikusan tudnám visszaadni, ezért inkább nem is 
teszem. Nem tudom, hogy amit mi csináltunk az elmúlt 
években újságírásnak nevezhető-e a szó akadémiai 
értelmében, bár minden bizonnyal a falusi újságírás 
kishegyesen címszó alatt majd megtalálható lesz a Szó-
Beszéd is. Sikernek tartom, hogy folytattunk és nem 
hagytunk félbehagyni egy kétévtizedes kezdeményezést. 
Külön sikerként értékelem, hogy a húsz évről idén könyv 
formájában tudtunk megemlékezni és megőrizni a 
legfontosabb momentumokat. 

Pár hónappal korábban egyik kedves olvasónk és hű 
kritikusa a lapnak, mikor találkoztunk Kishegyes utcáin 
felvetette a kérdést, hogy milyen szerkesztőség az, aminek 

a tagjai többségében külföldön élnek. Akkor és most 
sem tudnék találékonyabb választ adni rá, azon kívül, 
hogy így alakult, de be kellett vallanom, hogy én is úgy 
gondolom, hogy falusi újságot elég nehéz több száz vagy 
ezer kilométerről szerkeszteni. Ezért is döntöttem úgy, 
mikor én is kissé távolabb kerültem a kishegyesi utcáktól, 
hogy ideje tovább lépni és átadni az újság szerkesztését. 

Büszkék lehetünk arra, hogy van egy már huszonegy 
éves múlttal rendelkező újságunk, és hogy még mindig 
vannak fiatalabbak és idősebbek, akiknek fontos, hogy 
továbbra is legyen. 

Köszönet mindenkinek az elmúlt évek, évtizedek 
munkájáért és sok sikert a folytatáshoz!

Novák Attila

Először is szeretném megköszönni Novák Attilának, 
hogy lehetőséget kaptam a Szó-Beszéd szerkesztésére. 
Októberi számunk témalistáját elnézve, azt hiszem, hogy 
az egyik legszínesebb Szó-Beszéd számok közé tartozik. 
Terveim között szerepel, hogy a helyi szervezeteket, 
az intézményeket, az intézményvezetőket, a faluban 
tevékenykedőket minden számban megszólaltassam, 
hogy elmondhassák jövőbeli terveiket, aktuális 
problémáikat, ötleteiket, így az olvasóközönség minden 
fontos információról értesülhet. Ezúton értesíteni 
szeretném az olvasókat, hogy új tagok jelentkezését 
várjuk. Nagy probléma, hogy kevés fiatal alkotó hangja 
szólal meg a lapokon, szeretném ezzel a beharangozóval 
is írásra, véleményformálásra buzdítani őket. Újításként 

a lapok hasábjain megtalálhatják a Fórum nevű rovatot, 
melyben megférnek egymás mellett a társadalmi, a 
politikai, a közgazdasági, a néprajzi, a történelmi, az 
informatikai tematikájú írások is egyaránt. A Szó-Beszéd 
a nyitottság, a kíváncsiság és a minőség elve jegyében 
szerkesztődik. Remélem, hogy számaink felkeltik majd 
mindenki figyelmét. 

Új tagok jelentkezését a következő címen várom 
(nemtől, kortól függetlenül): patyerekreka@gmail.com 

Mindenkinek jó szórakozást, kellemes időtöltést 
kívánunk!

Patyerek Réka

BEKÖSZÖNTŐ
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augusztus 9.
Árok - és útpadka karbantartási munkálatok  végzett a Kis-
Komunál Kft. a Vásár utcában. 

augusztus 15.
A Kossuth Lajos utcában a gázvezetékek elhelyezésekor 
megrongálódott betonparkolót a Kis-Komunál Kft. 
munkatársai javították ki.

augusztus 16.
Járdajavítási munkálatokban vett részt 
a Kis-Komunál Kft. a Guyon utcában.

augusztus 19.
Lakossági kérésre útpadka nyesés, 
továbbá  vízelvezetés - ároktisztítási 
munkálatok zajlottak a Kossuth Lajos 
és Zöldkert utcákban. 

augusztus 22.
Kis-Komunál Kft. munkatársai zúzott 
kővel töltötték fel a központi óvoda 
előtti parkolókat.

augusztus 23.
Az Alvég utcában járdajavításra került 
sor, továbbá a Kis-Komunál Kft. munkatársai kitisztították az 
Alvég és Deák Ferenc utcák találkozásánál fekvő vízelvezető 
rácsokat. Utóbbi utcában lenyesték az útpadkát, valamint 
kitisztították a vízelvezető árkok kritikus szakaszait.

augusztus 28.
A Helyi Közösség támogatta az Egység Labdarúgóklub 
pályázati beadványát, amely a klub gondnoki  költségeire 
valamint tisztítószerek beszerzésére irányult.

szeptember 3.
Megkezdődött a színház előtti közösségi tér kiépítésének 
első fázisa, ami a teljes projektum 30%-át teszi ki. A jelenlegi 

munkálatok értéke meghaladja 2,5 millió dinárt.  Ebből az 
összegből a színház előtti bejárat sárga és szürke térkövekkel 
lesz kirakva, ami alá elhelyezik a megvilágításhoz szükséges 
villanyvezetékeket. Ahhoz, hogy a Helyi Közösség által 
megálmodott közösségi tér elkészüljön, további nyertes 
pályázatokra lesz szükségünk. 

szeptember 12.
A Helyi Közösség támogatta a Helyi Nyugdíjas Egyesület 
pályázati beadványát, amely a kishegyesi Nyugdíjas otthon 

festésére – megújítására irányul, továbbá 
nyugdíjasaink utazási költségeinek 
finanszírozásában is segítséget kap a 
kishegyesi Helyi Közösségtől.

szeptember 13.
Felemelő eseményre került sor a 
kishegyesi Kátai-tanyán: a hétvégén 
ünnepélyes keretek között átadták 
Széchenyi István faszobrát. Az átadáson 
többek között jelen volt Mohácsi Zoltán, 
a kishegyesi helyi közösség tanácsának 
elnöke és Sipos Tibor, a helyi közösség 
titkára. Az egybegyűlteket Stégerné 
Tusa Cecília, az Országos Széchenyi Kör 

titkára köszöntötte, majd dr. Virág Gábor helytörténész 
bemutatta Széchenyi életét és munkásságát.

szeptember 16.
Kishegyes Község Telekrendezési és Útügyi Közvállalata 
megkezdte Kishegyes Község területén a gyalogos 
átkelőhelyek újrafestését - felfestését. Ezen felül kijelölik 
a mozgássérültek és a taxi szolgálat számára fenntartott 
parkolóhelyeket, valamint az iskolák és iskoláskor előtti 
intézmények körüli horizontális útjelek is felfestik.

Sándor István

KÖZÜGYEK - KISHEGYES 
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ÉPÜL A FŐTÉR

Egy település életében központi szerepe van egy tér-
nek, ahol az emberek találkoznak, sétálnak és ahol ren-
dezvényeket lehet tartani. Kishegyesen idáig nem létezett 
egy ilyen terület a falu központjában, de a helyi közösség 
tanácsának döntése nyomán szeptemberben megkezdő-
dött egy főtér kialakítása a színház előtti részen. Mivel 
egy nagy volumenű beruházásról van szó, a munkát fázi-
sokra bontották, s az idei évben a tér 30 százaléka készül 
el. Mohácsi Zoltán, a helyi közösség tanácsának elnöke 
arról számolt be lapunknak a munkálatok jól haladnak.

- Tanácselnökként öröm arról beszámolni, hogy is-
mét történik valami 
Kishegyesen. Az itt 
élőkben megfogal-
mazódott egy igény, 
hogy központi tér-
rel rendelkezzen a 
falu. Egy olyan hely-
lyel, ahol összejö-
hetnek az emberek, 
ahol vendégeket 
fogadhatunk és ren-
dezvényeket szer-
vezhetünk. Azt gon-
dolom, hogy ezzel a 
térrel minden ilyen 
igénynek eleget fo-
gunk tenni. A helyi 
közösség tanácsa az 
első körben megbízott egy céget, hogy készítse el a lát-
ványtervet, ami alapján Kishegyes község önkormány-
zata pályázni tudott. Már a tavalyi évben nyertünk erre 
eszközöket, de különböző huzavona miatt csak a jelenlegi 
összetételű önkormányzat írta ki a közbeszerzést. Ezt egy 
újvidéki cég, az Omega Kft. építkezési vállalat nyerte meg. 
45 nap áll a kivitelező rendelkezésére, hogy megvalósítsa 
ezt a beruházást – mondta el a tanácselnök, majd hozzá-
fűzte, hogy ez a 45 nap alatt a teljes projektumnak csak 
az első fázisa fog megvalósulni, aminek az értéke 2 millió 
627 ezer dinár. Ezt az összeget a tartományi gazdasági tit-
kárság biztosította pályázati úton. Mohácsi szerint a főtér 
kiépítéséhez az első lépés megtétele volt a legfontosabb.

- Azon a véleményen vagyunk, hogy amit már meg-
kezdtünk, azt könnyebb lesz folytatni. A kishegyesiek 
büszkék lehetnek, hogy a falunak végre lesz egy központi 

tere. Remélem, hogy becsülni és vigyázni fogjuk, s nem 
lesz a rongálók áldozata – hangoztatta a tanácselnök.

A főtér, amikor elkészül, akkor egy olyan színfoltja 
lesz a falunak, amit az átutazók méltán megcsodálhatnak, 
mondta el Szűgyi István, projektum felelős.

- A projektum első fázisának a kivitelezé-
se a végéhez közeledik, a teljes tér 30 százaléka 
fog elkészülni. Leginkább a színház bejáratát érin-
ti, ez a rész sárga és szürke térkővel lett kirakva.  
A munka során adódtak olyan apróbb műszaki gondok, 
amiket a tervező nem igazán látott elő, de ezeket vele kö-

zösen megoldottuk 
– számolt be Szűgyi, 
majd arról is szólt, 
hogy a teljes pro-
jektum kivitelezését 
az önkormányzat 
önerőből nem tudja 
megoldani.

- Mindenképpen 
pályázati lehetősé-
gekre várunk ezzel 
kapcsolatban. Azt 
hiszem, hogy a tit-
kárság amire már 
egyszer adott pénzt, 
azt általában tovább 
szokta pénzelni. 
Nagyon elégedett 

lennék, ha a jövő évben a mostani összegtől egy kicsivel 
többet tudnánk nyerni pályázati úton. Az elegendő len-
ne, hogy elkészüljön a tér második harmada. Apró lép-
tekkel, de belátható időn belül át szeretnénk adni a teret a 
kishegyesieknek. Merem remélni, hogy nagy örömük lesz 
benne – fogalmazott a projektum felelős.

Amint említettük, a tér első részének kialakítása a vé-
géhez közeledik, a térkövek már le lettek helyezve, s már 
csak a kandeláberek hiányoznak. Reméljük, hogy a mun-
ka a jövő évben hasonló intenzitással fog folytatódni.

Lakatos János
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ÓVODAI HÍREK

A Pán Péter Óvoda szeghegyi épületében július 
végéig bölcsődés és napközis ellátás működött, amelyet a 
kishegyesi óvodások is igénybe vettek.

A nyári szünidőben néhány felújítási munkát is 
elvégeztek az óvoda épületében és udvarában: 

A központi óvoda egyik csoportszobájában a 
parketta felújítására került sor, amit ezúton is köszönünk 
támogatóinknak Fejes Norbertnek, Cékus Ákosnak, Kratok 
Károlynak, Mészáros Csabának, Földi Krizsán Ildikónak és 
a Kis-Komunal vállalatnak.

A Gazdászati óvodába új bútort vásároltunk, az udvari 
játékszerek átfestését pedig mindkét helyen elvégezték az 
óvónők.

Sajnos az óvodánk udvarát ékesítő bukszus labirintus 
tönkre ment, eltakarítását a Kis-Komunal vállalatnak 

köszönhetjük, akiktől az új csemetéket is kapni fogjuk. 
Köszönjük.

Szeptember 1-jén 126 óvodás kezdte meg az új tand-
évet: a Gazdászati óvodában 32-en, a központi óvodában 
pedig 94 óvodás.  Intézményünk bölcsődés és napközis, 
valamint félnapos óvodai ellátást biztosit a gyerekeknek. 
Az újonnan  iratkozott  óvodások számára szeptember a 
beszoktatás hónapja.

Óvodánkban folynak az előkészületek a III. 
Gyerekolimpia megszervezésére, melyet október 7-én a 
focipályán rendezünk meg. 

Mindenkit szeretettel várunk!

Janó Mária, óvónő

A könyvtár Könyvkuckót szervez az alsós gyerekek számára. A foglalkozások célja, hogy a gyerekek már egészen 
fiatalon otthonosan mozogjanak a könyvtár és a könyvek világában. Minden alkalommal egy-egy témát dolgozunk fel, 
az adott témáról pedig adatokat, könyveket gyűjtünk a könyvtárban. Színes, változatos játékokkal, mesékkel, versekkel, 
kifestőkkel kedveskedünk a gyermekeknek. A foglalkozásokon tehát vágunk, ragasztunk, rajzolunk, színezünk, zenét 
hallgatunk, meséket beszélünk meg, állatokat, növényeket, vagy egyéb témaköröket dolgozunk fel.

Az időpontokat igyekszünk a gyerekek igényeihez alakítani, a részvétel ingyenes. 
Az első találkozást október 6-án (csütörtökön) 4 órára tervezzük a könyvtár olvasótermében. 
A létszám korlátozott, ezért jelentkezni lehet személyesen a könyvtárban, telefonon (730-055), vagy e-mailben 

(kishegyesikonyvtar@gmail.com)

Kecskés Tünde

KEDVES SZÜLŐK, GYEREKEK!
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ISKOLAI HÍREK

2016. aug. 28. 
 Elkészült iskolánk honlapjának végleges változata, és 

az alábbi címen érhető el: http://adyskola.edu.rs 
Az oldalon megtalálható az intézményünkkel kapcso-

latos szinte minden információ, tanáraink és szakmun-
katársaink névsora, az aktuális iskolai hírek, diákjaink 
eredményei, szakköreink tevékenységei, a fogadóórák 
beosztásai, fényképgaléria az iskolai eseményekről, kirán-
dulásokról, versenyekről, folyamatosan bővülő fénykép- 
és videóarchívum, az osztályok névsora fényképekkel, a 
generáció diákjai, régi tablóképek gyűjteménye. Az oldal 
kétnyelvű, tehát magyar és szerb nyelven is elérhető.

Legújabb kezdeményezésünk a régi tablóképek össze-
gyűjtése. Jelenleg 70 képből áll a gyűjteményünk, amely a 
2000-es évektől napjainkig nagyjából teljesnek mondható, 
viszont az ezt megelőző évekből a kollekció erősen hiá-
nyos. Felkutattuk az iskolában található valamennyi tablót, 
és fényképet készítettünk róluk, viszont a régebbi tablók 
nagy része már megrongálódott, sérült, hiányos sajnos. A 
legjobb megoldás az eredeti tablóról készített fényképek 
bescannelése lenne.

Ezért kérünk min-
denkit, aki rendelkezik 
régi tablókról készített 
fényképpel 2011-től 
visszamenőleg, és sze-
retné, hogy a kép megje-
lenjen az iskola honlap-
ján, lépjen kapcsolatba 
velünk. Amennyiben 
digitális formában van 
valakinek tablóképe, 
elküldheti azt az infor-
matika066@gmail.com 

email címre, ugyanezen a címen bővebb felvilágosítást is 
lehet kérni a tablóképek összegyűjtésével kapcsolatban.

A nyomtatott formában lévő fényképeket minden 
munkanap 13:00 óráig az iskola titkárságán át lehet adni. 
A fényképeket bescanneljük, és visszaadjuk a tulajdono-
sának.

2016. szept. 06. 
A Vöröskereszt községi szervezete községünk mind-

három iskolájában sárga kendőket adott át az elsős tanu-
lóknak. Iskolánk négy tanulója a Vöröskereszt ifjú akti-

vistái (Juhász Réka 6.a, Zorad Vanja 6.c, Papp Tamara 7.b 
és Mihajlović Dejana 7.d) átadták a gyerekeknek a kendő-
ket, utána pedig játszottak, és a biztonságos közlekedésről 
beszélgettek velük. Az akció szervezői Fontányi Andor a 
községi Vöröskereszt titkára és Selić Julianna a Vöröske-
reszt aktivistája voltak.

2016. szept. 08. 
Dr. Nyírádi Miklós és Tóth Ilona nővér tartott előadást 

hetedikes tanulóinknak az elsősegély fontosságáról. A 
községi Vöröskereszt szervezésében megalakult az elsőse-
gély csoport is, melybe eddig 20 hetedikes tanuló jelent-
kezett, de fontosnak tartják, hogy még többen vegyenek 
részt a csoport munkájában.

2016. szept. 09. 
Újvidéken tartották a fiatalabb pionír atléták 

(2003/04/05) Vajdaság bajnokságát, ahol Világos Adriana 
új országos csúccsal, (68,14 m) győzött vortex dobásban. 
Kishegyesről négy versenyző: Nagy-Kanász Bianka (6.a), 
Világos Adriana (7.c), Zorad Vanja (6.c) és Bácsi Virág 
(5.c) vett részt ezen a bajnokságon. Nagy Kanász Bian-
ka pár centivel maradt le a dobogóról, Zorad Vanja pe-
dig új egyéni csúccsal 5.lett vortex dobásban. Bácsi Virág 
először vett részt a tőle 2 évvel idősebbek versenyén 600 
m-es futásban, és ő is szépen teljesített.

2016. szept. 11.
A Vajdasági Magyar Versmondók Egyesületének szer-

vezésében tanteremszínházi előadást tartottak iskolánk-
ban A legmerészebb álmaink is megvalósíthatók – csak 
nem így – címmel. Az előadás Örkény István és Nagy 
László szövegeiből állt össze. A műsort Pataki András a 
Soproni Petőfi Színház igazgató-főrendezője rendezte.

Fellépők: Bagi Natália, Bojko Andrej, Hajvert Ákos, 
Hodik Annabella, Paulyuk Jenifer, Kecsenovics Kitti, Kő-
műves Csaba, Major Lili, Morotvánszki Nikoletta, Tóth 
András

Fülöp Valentin 
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Az iskola ebédlőjében fogadtuk elsős diákjainkat. Idén 
40 kisdiák kezdi meg tanulmányait iskolánkban, harminc-
heten magyar nyelven, hárman pedig szerb nyelven. Elő-
ször egy rövid alkalmi műsorral kedveskedtünk nekik. 
Fellépett az iskola kórusa Csibri Árpád zenetanár vezeté-
sével, illetve szavalatokat hallgathattak a gyerekek magyar 
és szerb nyelven. Ez után az iskola igazgatója Hajvert Ákos 
mondott rövid köszöntőt.

Mivel a Magyar Nemzeti Tanács iskolánkban tartotta 
hivatalos évnyitóját, így Mgr. Hajnal Jenő a Magyar Nem-
zeti Tanács elnöke is szólt a gyerekekhez. Köszöntőjében 
kiemelte, hogy a Magyar Nemzeti Tanács mindent meg-
tesz annak érdekében, hogy minél több diák tanulhasson 
az anyanyelvén, ezt segíti elő az a beiskolázási csomag is, 
amit minden évben megkapnak a magyarul tanuló el-
sős kisdiákok. Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével 
Pirityiné Szabó Judit a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai 
Államtitkárságának kapcsolattartási főosztályvezető asz-
szonya, Jerasz Anikó a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó 
Bizottságának elnöke, Petkovics Márta a Magyar Nemzeti 
Tanács Végrehajtó Bizottságának tagja, Perpauer Attila a 

Magyar Nemzeti Tanács Oktatási Bizottságának elnöke, 
Linka B. Gabriella a Magyar Nemzeti Tanács tagja, Nt. 
Orosz Attila bácskai esperes, református lelkész, a Magyar 
Nemzeti Tanács Kulturális Bizottságának tagja, Juhász Bá-
lint a Prosperitati Alapítvány ügyvezetője, Marko Lazić 
Kishegyes Község polgármestere, Kerekes Zoltán Kishe-
gyes Község alpolgármestere, Szügyi István Kishegyes 
Község Képviselő-testületének elnöke, Zlatko Popović Kis-
hegyes Község Képviselő-testületének alelnöke, Ksenija 
Kustudić-Đukić Kishegyes Község oktatási tanácsnoka, 
Ifj. Mohácsi Zoltán a Kishegyesi Helyi Közösség elnöke és 
Sipos Tibor a Kishegyesi Helyi Közösség titkára.

A köszöntők után a kisdiákok megismerkedtek taní-
tónőikkel. Idén Kerekes Katalin, Toldi Kornélia és Senka 
Smiljanić fogja tanítani az elsősöket. A névsorolvasás után 
a gyerekek szüleikkel együtt elsétáltak tantermeikbe, ahol 
átadták nekik a Magyar Nemzeti Tanács beiskolázási cso-
magját, illetve ismerkedhettek az iskola légkörével és a rá-
juk váró feladatokkal.

Fülöp Valentin

 AZ ELSŐSÖK FOGADÁSA ÉS NÉVSORA

1. a osztály

Tanítónő:
Kerekes Katalin

Diákok:
Burján Tamás
Čočaj Arijela
Csáki Alex

Flajsman Dávid
Halász István

Janó Áron
Kecskés Villő

Kormos Zsóka
Kovács Tímea

Mészáros Tamara
Németh Lajos

Novaković Lolita
Papp Heidi

Sipos Tímea
Szebenyi Leonóra

Szőke Ramóna
Szűcs Mara
Tóth Ágnes

Vígh Zsaklina

1. b osztály

Tanítónő: 
Toldi Kornélia

Diákok:
Balog Stevan

Csőke Mónika
Dimović Magdolna
Földi Krizsán Kitty

Hajdú Elizabett
Huszár Nikolett

Kálmán Iván
Maráz Árlen

Nyírádi Enikő
Onhausz Emina

Papp Réka
Paróci Dorina
Perlić Stefan

Rózsa Zsombor
Sinka Veronika
Tamási Laura
Tóth Gemma

Zelenka Dominik

1. c razred

Učiteljica:
Senka Smiljanić

Učenici:
Aleksa Zorad

Atidža Cinomi
Nikola Todorović
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ZENEISKOLA HÍREI

A zeneiskolás diákok a 2015/16-os tanévben  a következő 
eredményeket érték el a versenyeken :

2016 február 2-án Davorin Jenko Nemzetközi Zongo-
raverseny Belgrád

Csőke Noémi  1. díj  97,40 ponttal

2016 március 1-én Ifjú Zongoristák Nemzetközi ver-
senye Sabac 

Csőke Noémi  1. díj  96,40 ponttal

2016 április 3-án  a Topolyai Zenei Napok keretében 
megtartott zongoraverseny

Legkisebb korcsoport  : Szilágyi Evelin  1. díj  98 ponttal
I. korcsoport  : Kolompár Dejan 1. díj 98 ponttal

     Kolompár Miroslav 1. díj 98 ponttal

II. korcsoport : Csincsák Kevin 1. díj  97 ponttal

    Brezovszki Márk 2. díj 89 ponttal

III. korcsoport : Csőke Noémi  1. díj 100 ponttal

    Németh Emil  1. díj 97 ponttal

 Toldi Emese    1. díj 94 ponttal

Kamarazene kategória : Kolompár Dejan, Kolompár 
Miroszlav és Kolompár Ivica 1. díj   98 ponttal

2016 április 1-én  a Topolyai Zenei Napok keretében 
megtartott hegedűverseny

Legkisebb korcsoport  : Virág Anna 2. díj  80,33 ponttal

2016 május 9-11 –ig Óbecsei „ Fantaszt” Nemzetközi 
Zongoraverseny

Legkisebb korcsoportja :  Szilágyi Evelin  1. díj 98 ponttal

I. korcsoport  : Kolompár Dejan 1. díj 92 ponttal

II.korcsoport : Kolompár Miroslav 1. díj 92,33 ponttal

III.korcsoport : Brezovszki Márk 3. díj  73 ponttal

IV. korcsoport : Csőke Noémi 1. díj 98,67 ponttal

2016 május 12-14 –ig Becsei „ Fantaszt” Nemzetközi 
Hegedűverseny

Legkisebb korcsoport  : Virág Anna 2. díj  88 ponttal

2016 május 19-e Máramarossziget – Románia Nem-
zetközi Zongoraverseny

Csőke Noémi 1. díj maximális pontszámmal

2016 május 28-29-én Pianissimo Zongorafesztivál 
Szabadka

Előkészítős osztály : Szilágyi Evelin  1. díj  99 ponttal
2.osztály  Kolompár Dejan 1. díj 99 ponttal
3.osztály  Brezovszki Márk 1. díj 99 ponttal
    Kolompár Miroszlav  1. díj 99 ponttal
4.osztály : Csincsák Kevin  1. díj 96 ponttal

2016 május 31-én Isidor Bajić Fesztivál Újvidék

Csőke Noémi 1. díj 100 ponttal és egyben az egész ver-
seny legjobbja

2016 július 8-a Budapesti Chopin Zongoraveseny

Csőke Noémi – résztvevő

Felkészítőtanárok: Csőke Noémi – Székely Mária
        Virág Anna – Gál Jószef
         Szilágyi Evelin, Kolompár Dejan, Ko-
lompár Miroszlav, Brezovszki Márk, Csincsák Kevin, Né-
meth Emil, Toldi Emese, Kolompár Trió  - Csőke András
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„RENGETEG PROBLÉMÁNK VAN...”
Dr. Zdenka Vujović Stevović, az egészségház igazgatónője 

az intézmény gondjairól beszél

Milyen változások történtek az elmúlt egy évben?
Talán kezdjük a legelejéről. 2015. szeptember 11-e óta töl-

töm be igazgatói funkciómat. Az első teendőim között volt, 
az egészségház telefonközpontjának megjavíttatása, ugyanis 
már évek óta nem funkcionált úgy a központ, ahogyan kel-
lett volna. A probléma az volt, hogy mikor a páciensek az 
egészségházat feltelefonálták, akkor olyan jelzés hallottak, 
mintha kicsöngne a telefon, ám az egészségházban be sem 
csörgött a készülék. Mára már ezt a problémát megoldottuk, 
a központ is megfelelően funkcionál. A második dolog, ami 
ez után következett, az egészségház körüli világítás problé-
májának megoldása. Sikeres megoldás után,  a páciensek az 
esti órákban is biztonságosan tudnak közlekedni az egész-
ségház területén. Köszönettel tartozunk a kishegyesi Helyi 
Közösségnek, amiért az anyagiak egy részét ők finanszíroz-
ták.

2016. február 6-án felújították a bácsfeketehegyi gyógy-
szertárat, melyet az egészségügyi felügyelőség majdnem 
bezáratott. A gyógyszertár felújítását a Kishegyes Község 
Önkormányzata segítségével vé-
gezték el. Majd 18-án a szeghegyi 
rendelő felújítása kezdődött meg 
(padlójavítás), amit sajnos nem 
tudtak teljesen befejezni (anyagi 
okok miatt). 2016. február 29-én a 
szeghegyi rendelő számára a Kis-
hegyes Község Önkormányzata egy 
autót biztosított (a terepes szolgálat 
jármű nélkül maradt).

A márciusi hónap folyamán a 
Köztársasági Egészségbiztosítási 
Alap (RFZO) egy autót ajándéko-
zott a bácsfeketehegyi rendelőnek, 
ugyanis ők a Helyi Közösségtől köl-
csönkapott járművet használták. 

2016. áprilisában Vajdasági Nagyberuházási Alaptól a 
kishegyesi egészségház egy mentőautót kapott. 

Mindezek mellett, megszólítottuk a vállalatokat és a 
magánszemélyeket is, akiktől különböző ajándékokat kap-
tunk. Külön megemlíteném Samardžić Vladimir urat, 
akitől 3 db professzionális inhalátort kaptunk. A község-
ben lévő mind három rendelő kapott egy inhalátort. 

Mike József és mára már sajnos elhunyt Tumbász Tibor 
jóvoltából két hírdetőtáblát helyeztünk el az előcsarnok-
ban, melyeken látható orvosaink munkaideje, illetve egyéb 
fontos információk. Három szkennert vásároltunk mind a 

3 településre, ugyanis a választott orvosoknak kötelességük 
a szakorvosok jelentését lefénymásolni, s kartonban őrizni. 
Így a pácienseknek, nem kell a fénymásolással foglalkozni. 

Továbbá az egészségház légkondicionálókat is kapott, 
melyeket már üzemebe is helyeztek.  

Ahhoz, hogy az egészségház jobban működjön, mi-
lyen fejlesztéseket szeretne eszközölni?

Amit nagyon szeretnék, hogy káderekből  több legyen 
(több orvos, nővér, sofőr stb.), merthogy minden mun-
kásból hiány van. Sajnos a létszámnövelés nem lehetséges, 
mert a minisztérium 64-es létszámot ír elő, és számukra 
biztosít személyi jövedelmet, ezért nem haladhatja meg 
intézményünk ezt az előírt számot.  Abban az esetben, ha 
községnek vagy intézményünknek lenne rá anyagi kerete, 
akkor több munkást is tudnánk alkalmazni. Jó lenne, ha 
megalalkulhatna a mentőszolgálat, de erre azért nincs le-
hetőség, mert a mentőszolgálat 25 ezer lakosra alakulhat 
meg. A mi községünkben a lakosok létszáma mindössze 
12 ezer körül van. Az állandó orvosi ügyelet biztosítását, 

a választott orvosokkal és az éjszaka 
ügyelő orvossal tudjuk megoldani.
Mik a legnagyobb problémák az 
egészségházon belül?

A legégetőbb probléma, hogy az 
egészségház számos helyen beázik. 
Többször fordultam már a község-
hez, akik ebben nem tudnak segíte-
ni, mivel nincsen rá anyagi fedezet, 
ám segítenek abban, hogy minden 
olyan helyen el tudjam mondani a 
problémát, ahol ezeket orvosolni 
tudnák (pl. Tartomány, Miniszté-
rium (Belgrád)). A tető megjavítá-
sához kb. 15 millió dinárra lenne 
szükségünk (a községben 4-5 millió 

van), Belgrádban, azt a választ kaptam, hogy ők ennek 
a problémának a megoldásában egyáltalán nem tudnak 
segíteni. Jelenleg is egy telefonhívást várok a Tartomá-
nyi Egészségügyi titkártól, hátha valamilyen megoldás-
sal tud szolgálni. A javításoknak minél előbb meg kell 
történniük, mert ez az állapot tarthatatlan, a téli idősza-
kot pedig nem várhatjuk meg. Ezen kívül fontos lenne 
kicserélni az ablakokat, illetve az egészségházon belüli 
villányhálózatot is korszerűsíteni kell. A község tervei 
között szerepel, hogy a következő évben bevezessék a 
gázzal való fűtést itt, az iskolában és az óvodában is. 
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Az egészségház felszereltsége megfelel-e az európai 
modelleknek, és működnek-e az orvosi eszközök?

Nem felel meg. Sajnos kevés orvosi felszerelés-
sel rendelkezünk. Van röntgengépünk, ami működik. 
Mamográfunk, ami már 2014 óta nem működik. Egyetlen 
egy ultrahang készülékünk van, melyen 3 orvos dolgozik 
(gyerekorvos, nőgyógyász, röntgenológus). Önerőből nem 
tudunk új gépeket venni, mert ezek nagy befektetések.

Van-e arra lehetőség, hogy az állami gyógyszertár 
felszereltebb legyen?

Erre nincs lehetőség. Ahhoz hogy a gyógyszertár mű-
ködhessen szükséges egy gyógyszerész magiszter és egy 
gyógyszerész technikus (a három faluban működő gyógy-
szertárainkban mindössze egy gyógyszerész magiszter 
van). Még az is lehet, hogy azokat az állami gyógyszertára-
kat megszüntetik, melyeknek ezek a feltételei nem adottak.

Egyszerűbb lesz-e az adminisztratív munka az új 
egészségügyi kártyákkal?

 Nem lesz egyszerűbb. Mégpedig azért, mert jelenleg 
csak a kishegyesi és a topolyai községben kezdték el ezt 
az új programot használni. A többi intézményben ezt még 
nem alkalmazzák. 

Amit még hozzátennék, a pácienseknek tudniuk kell, 
hogy nincsen mentőszolgálatunk. Az ügyelet csak a sürgős 
esetekre szolgál. Volt rá példa, hogy fülmosásra jöttek az 
éjjeli órákban, ami várhatott volna reggelig. Tudniuk kell, 
hogy egy orvos, egy nővér és egy sofőr (egy autóval) van 
ügyeletben éjszaka. Jó lenne, ha valóban csak a sürgős ese-
teket kellene ellátniuk.

PR

A KISHEGYESI NYUGDÍJAS EGYESÜLET 
NAPLÓJÁBÓL

Kevesen gondolják, még kevesebben tudják, hogy a 
kishegyesi Nyugdíjas Egyesület 65 éves. Most, hogy lehe-
tőséget kaptunk a helyi médiá-
tól, kihasználjuk az alkalmat a 
népszerűsítésünkre.

Az elmúlt 65 év alatt a szer-
vezet hullámzó sikerekkel, de 
kitartóan próbált eleget tenni a 
feladatainak. 2015-től olyan tevé-
kenységeket folytatunk, melyek 
segítik fenntartani az Egyesület 
dinamikusságát. A következők-
ben felsorolom azon tevékenysé-
geket, melyek összekovácsolták a 
szervezet tagjait és lendületessé 
tették a mindennapjainkat.

Több mint 80 résztvevővel vártuk a szilveszteri bálat, 
melynek sikerességéhez hozzájárult a kishegyesi vállalatok, 
vállalkozók zöme is, ugyanis biztosították a tombolához 
szükséges nyereménytárgyakat. Az ünneplés után tovább 
folyt a munka. Rendszeres edzésbe fogtak a „Veterán” spor-
tolók: pikádóztak, lengőtekéztek, korongdobáltak. Az ered-
mény nem is maradt el. Részt vettünk a Vajdaságon belül 
(Topolya,  Muzslya, Újverbász) megrendezett találkozókon, 
ahol sok csoporttal versenyeztünk. Számos dobogós helye-
zést hoztunk haza (egyéni sikerek is voltak). 

Meg kell említenem az asszonykórusunkat is, melynek 
vezetője Borsodi Patyerek Orsolya. A kórus lelkesen vett 
részt a Durindón, és kiváló minősítésben részesültek.

Az érdeklődők és az egyesület tagjai számára bálakat 
(farsangi, nőnapi, Anna-napi, szüreti, Erzsébet-napi) 

szoktunk szervezni, amelyek tö-
megesek és jó hangulatúak. A 
szórakoztatás mellett az egye-
sület eleget tesz az alapvető, és 
egyben legfontosabb követelmé-
nyeknek is. A tagság részére a 
tüzelő anyag beszerzését kamat-
mentes kölcsönre tudjuk bizto-
sítani.

Idényenként gyári áron besze-
rezzük a fagyasztott, a konyha- 
kerti termékeket, igény szerint 
biztosítunk konzerveket, tar-
tósított hentesárut, valamint  

fagyasztott tésztaféléket is.
Egyik legnépszerűbb tevékenység a kirándulás, melyet 

a szervezet  részben támogat. Évente egy kirándulás telje-
sen ingyenes.

Életbiztosítással is foglalkozunk, segítünk az ingyenes 
gyógyfürdőkbe való eljutásban is. Mindezek mellett ak-
tívan részt veszünk a falu mindennapi életében, karöltve 
a többi civilszervezettel: a Női Fórummal, a Caritasszal, 
Művelődési Egyesülettel és a vermondókkal. 

Élünk az alkalommal, hogy minden nyugdíjast meg-
szólítsunk és tagságra bíztassunk.

Kőműves Valéria
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A Nők Kishegyesi Fóruma mozgalmas nyári hónapo-
kat tud maga mögött:

•	 Július elején ott voltunk a Dombos Festen és lángost 
sütöttük. 

•	 A Kincse Nagycsaládosok Egyesületével, a Műve-
lődési Egyesület Dália Kézimunkacsoportjával, a 
kishegyesi nyugdíjas egyesülettel közösen Családi 
napot tartottunk a kishegyesi labdarúgópályán.

•	 A hónap második felében Arra érünk rá, ami-
re rá akarunk érni címmel képzést szerveztünk 
a kishegyesi kézművesek részére, illetve az An-
na-napok keretében kiállításra gyűjtöttük össze a 
kishegyesi, kishegyesi kötődésű, illetve innen elszár-
mazott női alkotók munkáit. A képzést Molnár Csi-
szár Anna tartotta, aki az előadás mellett értékelte a 
képzésen résztvevő alkotók kiállítóhelyét. 

•	 Július utolsó szombatján eljutottunk Magyarország 
öt megyéjében tevékenykedő falugondnokok bócsai 
találkozójára, ahol a finomabbnál-finomabb ételek 
mellett falugondnokaink munkatapasztalatokat is 
cseréltek magyarországi kollégáikkal. 

•	 Augusztus első szombatján kirándulást szerveztünk 
Szegedre, a Lótusznapokra. 

•	 A Kreatív Kézműves Kör tagjai amellett, hogy heti 
rendszerességgel összejönnek a tűzoltó otthonban, a 
nyár folyamán ott voltak a Szent András cserkész-
csapat által szervezett táborban a Welker-tanyán 
a táborban, ahol a résztvevő gyerekekkel közösen 
ponchókat készítettek.

•	 A hagyományos Vakációbúcsúztatót a tűzoltó egye-
sülettel, a Vöröskereszttel, illetve a Szociális Központ 
munkatársaival közösen szerveztük meg a vakáció 
utolsó napján. A különféle programok mellett tábor-

tűz és szalonnasütés várta a Dombosfest helyszínére 
kilátogató gyerekeket. 

•	 Szeptember elején a békésszentandrási Gondozá-
si Központ és a Falugondnokok Duna–Tisza közi 
Egyesületének meghívására részt vettünk a Békés- 
szentandráson szervezett falugondnoki találkozón 
és ellátogattunk az ottani Gondozási Központba. 

•	 A Kreatív Kézműves Kör tagjai bemutatkoztak a to-
polyai Expón illetve a budapesti XVI. kerület által 
szervezett programsorozaton.  

Ezeket a programokat a Magyar Nemzeti Tanács, a Tar-
tományi Szociális védelmi és Nemi Egyenjogúsági Titkár-
ság, Kishegyes Község Önkormányzata, Kishegyes Helyi 
Közösség, illetve magánszemélyek támogatták. Köszönjük.

Nem feledkezhetünk meg azokról a magánszemélyek-
ről sem, akik a Női Fórum által szervezett rendezvényeken 
segítettek, hiszen mélyen egyetértek Papp Rózsával, aki az 
egyik közösségi oldalon ezt írta: „Nem az a fontos, hogy én 
vagyok az okosabb, vagy a csoport bármelyik tagja! Csak az 
számít, hogy együtt mire vagyunk képesek!” 

Legnépszerűbb programjaink az idén nyáron is azok 
voltak, melyeket közös erővel, más szervezetekkel együtt 
szerveztünk. 

A legszebb, legfontosabb hírt a végére hagytam. 
A Községi Tanács szeptember 12-i ülésén jóváhagyta 

a Nők Kishegyesi Fórumának kérelmét, amely a piactéri 
épület befejezésére vonatkozott. A határozat értelmében a 
községi költségvetésből 382 ezer dinárt fordítanak a hátra-
lévő munkálatok pénzelésére. 

Reményeink szerint az épület október folyamán át-
adásra kerül. 

Zsidai Erzsébet

NŐI FÓRUM HÍREI

C

I

V

I

L

É

L

E

T

Szeptemberben Kocsis Margitot, a Házi betegápolás Szolgálatának koordinátorát, a  Nők Kishegyesi 
Fórumának alapító tagját a szabadkai püspökség PRO CARITATE elismeréséssel jutalmazta a szabadkai 

Caritasban kifejtett áldozatos munkájáért.
Manyi nővér nővérnek mi is köszönjük nyolc éves odaadó és lelkiismeretes munkáját, mellyel hozzájá-

rult a kishegyesi Házi betegápolási Szolgálat kialakításához, fejlesztéséhez és fenntartásához. 

A Házi Betegápolás Szolgálata iránt a jövőben Lukács Kláránál, lehet érdeklődni a 0648489466 
telefonon. 
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ÖSSZEGZÉS A KISHEGYESI MŰVELŐDÉS
MUNKÁJÁBÓL

Számos szakcsoport tevékenységét illetve rendezvények 
szervezését öleli fel a Petőfi  Sándor Művelődési Egyesűlet.

Néptánc  szakcsoportok
Rizgetős Táncegyüttes: Húsz éve, a legrégebben működő 
szakcsoport a művelődésen belül. Művészeti  vezetők: 
Patyerek Csaba, Borsodi Patyerek Orsolya, Kovács Hanna
Vackor Gyermek Táncegyüttes: Az általános iskola alsó 
és felső tagozatos korosztály számára. Művészeti  vezetők: 
Patyerek Csaba, Borsodi Patyerek Orsolya
Cselefendi Gyermek Táncegyüttes: A legkisebb, óvodás 
korosztály részére. Művészeti vezetők: Berec Zalán, 
Kovács Hanna

Népdal és népzenei szakcsoportok
Szajkó Énekegyüttes: Több éve fennálló, válogatott 
szakcsoport.
Kótyomfitty Énekegyüttes:  Ifjúsági szakcsoport, a 
Szajkó énekegyüttes utánpótlás csapata.
Rezeda Asszonykórus
Vezető: Borsodi Patyerek Orsolya
Népi hangszeres szakcsoportok:
Citera oktatás: A hangszeres oktatás két éve sikeresen 
működik. Oktató: Borsodi Árpád
Vonós oktatás: Idén ősszel induló szakcsoport 
gyermekek számára. Oktató: Tóth András

Színjátszó szakosztály
Második éve fennálló társulat. Bemutatott darabok: 
Csongor és Tünde, Karnyóné. Vezetőjük: Molnár Róbert

Dália kézműves foglalkozás

Színházlátogatás
A tavalyi évhez hasonlóan, idén is októbertől  látogathatják 
a színházakat az érdeklődök, újra csoportos, szervezett 
utazások keretén belül.

Rendezvények
48-as és az 56-os forradalomra megemlékező műsorok
Falunapi műsor
Anna-napok
Csépe-napok
Karácsonyi műsorok
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Június
•	 Titkárváltás a helyi szervezetben
•	 Véradási akció Kishegyesen
•	 Véradási akció Bácsfeketehegyen
•	 Évi közgyűlés

Július
•	 300 élelmiszer- és higiéniai csomagot osztottunk a 

nehezebb sorsban élő embertársainknak.
•	 Véradó bál - Július 22-én ünnepeltük községünk 

leghumánusabb polgárait, a véradókat. Büszkén 
osztottuk ki az elismeréseket és köszönőajándékokat

•	 Véradási akció Szeghegyen

Augusztus 
•	 10.-től 19.-ig 24 kisdiákot küldtünk Versecre kirán-

dulni.
•	 Aktivistáink képzéseken vettek részt
•	 Ruhagyűjtési raktár renoválása és rendezése

Szeptember 
•	 Véradási akció Kishegyesen
•	 Gyermekek biztonságos közlekedése a forgalom-

ban. Felsős diákjaink segítségével játékos-informa-

tív előadást tartottunk az elsős diákoknak – kiosz-
tottuk a láthatósági kendőket

•	 Informatív elődás az Elsősegély világnapja alkalmá-
ból.

Október hónap az Napfényes 
ősz elnevezésű programról is-
mert, ilyenkor az idős polgáraink 
iránt fejezzük ki tiszteletünket. 
Különböző egészségügyi és egyéb 
programokat szervezünk a helyi 
egyesületekkel karöltve, valamint 
tervezzük az elsősegély képzés be-
indítását az iskolában.

A Vöröskereszt működése, és programjai sikeressé-
ge nagy mértékben függ az önkéntesei jószándékától és 
emberszeretétől. Aktivistáinkról és programaink segítőiről 
hosszabb listát lehetne készíteni, ezért nem emelem ki őket 
egyesével.

Vöröskereszt titkára,
Fontányi Andor

VÖRÖSKERESZT HÍREI

C

I

V

I

L

É

L

E

T

FK EGYSÉG

A kishegyesi Egység labdarugó klub nagy változáso-
kon ment keresztül az elmúlt két hónapban. Új vezetőség 
lépett a színre. Nekik sikerült megváltoztatniuk az elődök 
azon gondolatait, melyek szerint a foci senkit sem érdekel, 
nem megfelő az anyagi háttér, nincs támogató, nincsenek 
játékosok, tehát nem érdemes ezt folytatni, ezért abba kell 
hagyni. Ha a klubbot még nem is kellene bezárni, a nagy 
csapatot viszont fel kell oszlatni. 

Véleményem szerint ez egy megfontolatlan döntés lett 
volna, igen súlyos következményekkel. Felkerestem több 
labdarúgó szakértőt, akikkel megvitattam a fenn említett 
problémát. Több hasonló esetet is megemlítettek. Ötle-
tekkel, tanácsokkal is elláttak. A következőre jutottam: ha 
ezt meglépte volna az előző vezetőség (feloszlatta volna 
a nagy csapatot), akkor talán Kishegyesnek soha többet 
sem lett volna senior csapata. A senior csapatnak léteznie 
kell. Bízom benne, hogy mikor majd a második fél szezon 
elkezdődik, a csapatunk is fel fog zárkózni a többi csa-

pathoz, melyektől eddig mindig vereséget szenvedtünk. 
A jövőben pár olyan játékossal fogunk bővülni, akik majd 
előre tudják tolni a csapat szekerét.

Mindenki azt szeretné, hogy csak kishegyesi labdarú-
gókból álljon össze a csapat, de ez nem biztos, hogy jó 
ötlet. Játékosokból nincs hiány (régen ez nem így volt), 
de sajnos a játékosok képzetlensége, a labdarúgás tech-
nikáinak hiánya komoly problémákat okoz. A döntés a 
mi kezünkben van: azt akarjuk-e, hogy helyi gyerekekből 
építsük fel a csapatot, ami hosszú időbe telne vagy vidéki 
játékosokból, akik már technikásak, képzettebbek? Sajnos 
az utóbbit már egyszer kipróbáltuk, viszont az eredmény 
nem volt megfelelő. A legjobb megoldás az arany közép-
út: egy vegyes csapat, melyben vannak helyiek és vidékiek 
is egyaránt. Ezt a megoldást alkalmazzuk jelenleg is. A 
tervünk, hogy ezt a fél szezont úgy játsszuk le, ahogyan 
eddig (ha sikertelenül is). Tavaszra viszont a helyi játé-
kosokkal felkészülünk, ahogy csak tudunk a bajnokság 
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második felére. A jövőben kegyelmet nem ismerve, tel-
jes erőbedobással fogunk edzeni, és majd csatlakozni fog 
hozzánk 3-4 vidéki játékos is. 

Az együttműködés a községben lévő klubbokkal talán 
jelenleg a legrosszabb. Ez mélyen ledöbbentett, hiszen 
mindig ápoltam a barátságot a bácsfeketehegyi és a szeg-
hegyi csapattal. Sajnos az utóbbi időben ez nem műkö-
dött. Véleményem szerint a céljuk az, hogy kisajátítsanak 
minden olyan játékost, aki technikás és ügyes. Munkatár-
saimmal együtt nem engedhetjük meg, hogy a kishegyesi 
klubbot ellehetetlenítsék, azért dolgozunk, hogy ez ne  
következhessen be. Igaz, nagyon sok negatív tényező 
nehezíti a munkánkat, amiket a helyiek nem tudnak, de 
ezentúl mindenki értesülni fog a problémákról. 

Azt tudniuk kell, hogy a szabadkai Futball Szövetség 
jelezte nekünk, hogy mégis a ligában maradhatunk, ha 
ezt továbbra is szeretnénk. A válaszom egyértelműen az 
volt, hogy szeretnénk. A kérdés az, hogy ez jó ötlet volt-e? 
A célunk mindig is az volt, hogy a ligában focizhassunk, 
ugyanis a labdarúgás a szabadkai ligától kezdődik. Ha 
nem sikerül bent maradni a csapatoknak, akkor a követ-
kező állomás a topolyai liga, ahonnan kiesni nem lehet, de 
így a verseny is értelmetlenné válik, mivel a színvonal igen 
alacsony. Az motiválja a csapatokat, hogy bent tudjanak 
maradni a szabadkaiban, és magas színvonalon tudjanak 
versenyezni más csapatokkal. 

Az utóbbi két hónap alatt, mióta elnöki posztomat töl-
töm, örömömre szolgált, hogy a falu lakosai támogattak 
és segítettek minket. Ebben a fél szezonban (november 
20-ig) 20 meccset fogunk elkönyvelni, ehhez még hozzá-
adódnak gyerekek mérkőzései (9db). Igyekszünk minden 
információval a közösségi oldalunkon is beszámolni. 

A mezek beszerzése mindig nagy problémát okozott, 
támogatóinknak köszönhetően mára már ez sem jelent 
leküzdhetetlen akadályt. Sikerült nagyon szép mezeket 
beszerezni a csapatnak, hálával tartozunk ezért Brezovszki 
Lajosnak és Brezovszki Péternek. A Chickprom cégtől 22 
db edzőnadárgot is kapott a klub. Ezek az „apróságok” 
javíják a játékosok kedélyét, érezhetik a törődést, az oda-
figyelést. A futballpálya környékét a Helyi Közösséggel 
karöltve fogjuk renoválmi. Terveink között szerepel a 
lelátó falának újrafestése, a jelenlegi állapot tarthatatlan. 
Az Egység logója újra vissza fog majd kerülni, illetve a 
klub legendájának, Kovács Robinak (aki lélekben mindig 
velünk lesz) tiszteletünket fogjuk leróni, és egy meglepe-
téssel készülünk azoknak, akik felnéznek az Egység legen-
dájára.

Ami még egy megoldatlan probléma az utaztatás. Az 
anyagiak miatt buszt nem tudunk bérelni. A következő 
lépésünk, hogy ezt a gondot a leggyorsabban, pályáza-
tok újtán próbáljuk meg orvosolni. Reflektorokra is nagy 
szükségünk van, ugyanis az edzések sokszor az esti órák-
ban vannak. Ez az őszi és a téli időszakban jelent problé-
mát, amikor korán sötétedik, és a játékosoknak abba kell 
hagyniuk az edzést a körülmények miatt.

Még nagyon sok munka vár ránk, kifejetzetten Nagy 
Istvánra, aki ezt az egészet a vállára vette. Dolgozunk, 
mert  dolgozni, tenni kell a fiatalokért, a faluért, minden-
kiért. Sajnos nem fogok túl hosszú távon elnöki posztot 
betölteni, de addig is, igyekszünk lefektetni azt alapot, 
amire már a következő elnök épitkezni tud.  Hajrá Egység!

Rápóti Zsolt, elnök
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ASZTALITENISZ HÍREK

Az idei nyári szünet többek számára pihenéssel, vi-
szont Gvozdenović Katarina számára napi edzésekkel, 
előkészületekkel telt el, de nem hiába, mivel újból ered-
ményesen szerepelt Düsseldorfban. Augusztus 19-22-ig 
tartották meg a 27. Andro Kids Open elnevezésű ver-
senyt Düsseldorfban, amely versenyen Katarina harmad-
ízben vett részt. A versenyen 29 ország több mint 1300 
versenyzője szerepelt. A verseny csapat versenyszámmal 
kezdődött pénteken. Katarina párja Jovana Antić volt, a 
Dobanovci ATK játékosa volt, aki most megint a Dom-
bos ATK színeiben vett részt a versenyen. Katarináéktól 
egyedül a román-lengyel Brzyska-Girlea páros bizonyult 
jobbnak. Katarináék csapatilag a második helyen fejez-
tek. Egyéniben Katarina volt újból a legjobb a mezőny-
ben és első lett. A Dombos ATK másik- újonnan szerző-
dött- játékosa, Kovács Katona Lilla a korcsoportjában a 
harmadik helyen végzett és bronz érmes lett.

Szávaszentdemeteren szervezték meg a Nyári ba-
rátság  elneve-
zésű nemzetközi 
atlétikai tornát, 
2016.08.24-én. A 
kishegyesi atléták 
újból Zenta szí-
neiben versenyez-
tek. A fiatalabb 
pionir (2003/04) 
k a t e g ó r i á b a n , 

vortex dobásban, a következő eredmények születtek:

Világos Adriana 1. hely

Zorad Vanja 4. hely

Nagy Kanász Bianka 7. hely

A Dombos asztalitenisz klub Kovács Katona Lillával 
erősítve kezdte meg a 2016/2017-es versenyszezont. Az 
idei versenyszezon első pontszerző ranglista versenyét 

Zenta városa szervezte 
meg a város új sport-
csarnokában. Szomba-
ton, szeptember 3-án 
kezdtek a kadétok, ahol 
idén Katarina is indult. 
Katarina csoport má-
sodikként került fel a 
főtáblára, miután 3:1-re 
legyőzte Vegyelek 

Dórát, a bácsföldvári 
Vojvodina BG játé-
kosát. A csoportban a 
magyarkanizsai Fejős 
Annától veszitett 3:1-re. Lilla csoportelsőként került a fő-
táblára. Lilla a nyolcba jutásért Kerčoban Eminát a Rapid 
játékosát győzte le 3:1-re, majd a negyeddöntőbe jutásért 
a smederevói Nikolić Lenkától bizonyult jobbnak 3:0 
arányban. A döntőbe jutásért Lilla az óbecsei Bezeg Réká-
tól veszitett 3:0-ra és igy bronz érmes lett. Katarina ebben 
a korcsoportban a legjobb 16 között fejezett. 
Játékosainknak az elért sikerekért gratulálunk!

Bíró Anikó
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ENDUKAS LOVAS KLUB EREDMÉNYEI

Ügetősök eredményei:

Erna S. G.: egy 1. hely (Szőke Géza)
Dajina S. G.: Egy 1. hely, egy 4. hely (Szőke Géza)
Mortales: három 2. hely (Szőke Attila)
Pusi S: egy 1. hely, egy 3. hely, egy 4. hely (Szőke Sza-

bolcs)
Distrinus: egy 1. hely, négy 3. hely, három 4. hely (Tu-

laj: Szőke Ferenc, hajtó: Szőke Róbert)
Figrina B.O.: egy 1. hely, egy 2. hely, három 3. hely, egy 

4. hely. (Tulaj: Brezovszki Miklós, hajtó: Gajic Marko)
Fatima B. O.: egy 1. hely, három 2. hely, kettő 3. hely, 

egy 4.hely. (Tulaj: Brezovszki Miklós, hajtó: Gajic 
Marko)

Fila: három 2. hely, kettő 3. hely, egy 4.hely. (Tulaj: 
Brezovszki Miklós, hajtó: Gajic Marko)

Fantast B. O.: egy 2. hely, egy 3.hely (Tulaj: Brezovszki 
Miklós, hajtó: Gajic Marko)

Páros fogat- Dajina S. G. & Mortales: kettő 1. hely, 
kettő 2.hely. (Hajtók és tulajdonosok- Szőke Géza & 
Szőke Attila)

Hátasok eredményei: 
Cékus Noémi: távlovagló verseny (Svilajnac) 3. hely, 

amatőr galopp verseny, Csantavér 1. hely
Cékus  Árpád: Vajdasági vágtán való részvé-

tel (Zobnaticán), távlovagló versnyen való részvétel 
Svilajnac, amatőr galopp verseny Csantavér háromszor 
2.hely. 

Cékus Lenke: részt vett a 7. bácskai lovas túrán, 
aminek elnevezése Kastélyok útján és 300 km-ert  tettünk 
meg Adától Bezdánig és vissza. Lovagoltatási lehetőséget 
biztosított egész nyáron a kishegyesi, illetve  a vidéki 
gyerekeknek. Mindezek mellett fogadta az Izidai , 
illetve a Bethesda védenceit terápiás lovaglásra. 

A klub közös munkája : 
Az Anna-napi lovas felvonulás megszervezése, ahol 

18 fogatos illetve 36 hátas vett részt, és a vidéki lovas 
vendégeink színesebbé  tették nekünk a napot. 

Klubbunk két nyílt napot is szervezett  a nyáron, me-
lyen igen nagy számban gyűltek össze az érdeklődők. 
Lovagolási, illetve kocsikázási lehetőséget biztosítottunk 
számukra. A nyílt nap célja a lovak és a lovassportok 
megkedveltetése  volt. 

Két vidéki lovas felvonuláson is képviseltette magát  a 
klubbunk: Telecskán, a falunapon és Topolyán, a kenyér-
szentelőn 4 hátasunk vett részt. 

A klub tagjai egész évben kitartó munkával edzik 
lovaikat, készülnek a versenyekre. Hátasainknak októ-
berben Adán lesz egy amatőr galopp versenyük, és egy 
távlovagló versenyük Nišben. Ügetőseink nagy erővel 
készülnek, hisz nekik minden vasárnap versenyük van 
Vajdaság különböző településein.

Cékus Lenke
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„MEGBIBIRTYÖLÖM, AVAGY ŰJJÉ BABÁM  
A HASAMRA!”

Az Anna-napok keretén belül a kishegyesi Petőfi Sán-
dor Művelődési Egyesület Rizgetős tánccsoportja és a 
Fokos zenekar Megbibirtyölöm, avagy űjjé babám a ha-
samra címen táncszínházi előadást mutattak be július 
31-én. Színvonalas előadásmód, látványos megoldások, 
frappáns zenei betétek, kacagó közönség és ováció jelle-
mezte a bemutatót.

A darabnak Burány Béla vajdasági orvosprofesszor, 
a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagjának 
rendhagyó gyűjteménye (Miért piros a gólya csőre? – 
amely a magyar nép pajzán történeteiről szól) adta meg 
a tematikáját.

Patyerek Csaba az előadás társrendezője és koreográfu-
sa elmondta, hogy egy derűs és egyben tréfás hangvételű 
műsort szeretett volna készíteni, ami mellett az is szem-
pont volt, hogy hazai, vajdasági gyűjtésekből dolgozzanak. 
Burány Bélának ezt a kötetét többen feldolgozták, de ami-
től a kishegyesi átdolgozás más, mint a többi, az a táncos 
elemekkel és népdalokkal vegyített színes előadás mód.

A történet alapjául a Fehér ló fia című mese szolgál. A 
fókuszpontban egy elátkozott királylány fia áll, kinek vi-
szontagságait követ-
hetjük nyomon az 
előadás folyamán. 
Célja, az anyját súj-
tó átok megtörése. 
Vándorlása során 
megismerkedik a 
szerelemmel és szá-
mos próbát kell ki-
állnia. Útja során 
a nézőt eljuttatja 
a sötét rengetegen 
át, a furcsa király-
ságokon keresztül, 
egészen a pokol leg-
mélyebb bugyráig. 
A remek színpadi 
megjelenítéseknek (az árnyjátékok, vagy a zenei betétek, 
a narrátor élvezetes előadásmódja) köszönhetően, a néző 
valóban érezheti a vajúdó asszony gyötrelmeit, láthatja 
ahogy megelevenednek a sötét erdő fái, együtt mulathat a 
bárgyú, a vidám és az erős királyi udvarok népével. 

A műsort követően, Patyerek Csaba elmondta, hogy a 
közönség szórakoztatásán túl, az is céljuk volt, hogy kö-
zelebb hozzák a közönséghez a magyar néptáncot és nép-
zenét. Csaba, a Rizgetős táncegyüttes művészeti vezetője, 
koreográfusa elárult néhány információt:

Mik voltak a tapasztalatok a műsor készítése köz-
ben, milyen pozitívumokat emelnél ki?

Úgy gondolom, hogy magát az előkészületeket a 
produkcióban résztvevők közül mindenki élvezte, mert 
egy egészen más munkafolyamatot, munkamenetet igé-
nyelt, mint amihez eddig hozzászoktunk. Érdekes volt 
más szemszögből megközelíteni egy előadást. Örültünk, 
hogy rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk a műsorral 
kapcsolatban, illetve, hogy az előadás mindenkit meg-
mozgatott az együttesből, mindenkinek volt valami 
dolga. Ez a féléves munka nagyon összekovácsolta az 
együttest. A műsorban számos szakember és vendég-
táncos is részt vett. 

Milyen volt a munka a rendezőtárssal, a zenekarral, 
a technikai szakemberekkel, a vendég táncosokkal?

Molnár Róberttel, az újvidéki színház egykori szí-
nészével közösen álmodtuk meg ezt a produkciót. Az 
ő munkája nélkülözhetetlen volt abból a szempontból, 
hogy tökéletesen tudjuk színpadra vinni a színházi ele-
meket, megjelenítéseket. Dolgoztunk már együtt, ak-
kor is jól tudtunk együttműködni, és ez most sem volt 

másképp. A Fokos 
zenekarral már évek 
óta együtt dolgozunk. 
Fiatal zenekarról van 
szó, akik rendkívül 
lelkesek a munkájuk-
ban és magas szín-
vonalon űzik azt. 
Majoros Róbert, az új-
vidéki színház fény és 
hangmestere, illetve a 
kishegyesi Petőfi Sán-
dor Művelődési Egye-
sület önkéntes fény 
és hangtechnikusai 
(Utasi Szabolcs, Kó-
kai Zsolt) voltak azok, 

akik közreműködtek a produkcióban. Vendégtáncosokat 
olyan együttesekből hívtunk, akiket ismerünk, természe-
tesen ismerjük az eddigi munkásságukat. Ők is szívesen 
jöttek. Nekik is egy újfajta kihívás, lehetőség volt ez az 
előadás.

Milyen nehézségek merültek fel a műsor készítése 
során? 

Az időt és az egyeztetéseket emelném ki. Sokan vi-
dékiek, akik más együttesekben is táncolnak, illetve a 
Rizgetős Táncegyüttes tagjai közül is sokan máshol dol-
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goznak, tanulnak. A zenekarnak is előre lefoglalt időpont-
jaik voltak. Velük mindig egyeztetni kellett, így a hétvégi 
próbákra tudtunk legfőképp szorítkozni, de egy ekkora 
volumenű műsorhoz sok idő kell. 

Miben segíti az ilyen „kihívás” az együttes munkáját 
a kesőbbiekben? 

Úgy gondolom, hogy az autentikus néptánc mellett 
nyitni kell újabb dolgokra is. Annak ellenére, hogy ama-
tőr táncegyüttes vagyunk, nem szabad megragadni, folya-
matosan fejlődni kell, és talán ez a következő lépcsőfok, 
a táncszínház. Nem mondom azt, hogy ezentúl mindig 
ilyen jellegű előadásokat fogunk készíteni. Természetesen 
az autentikus néptánc lesz mindig a fő profilunk, de ez 
egy remek lehetőség és tapasztalatszerzés mindenki szá-
mára.

Kik segítették az előadás létrejöttét?
Pályázati forrásoknak, a Petőfi Sándor ME-nek és a 

kishegyesi Önkormányzatnak köszönhető a műsor meg-
valósulása.

Aki szeretne kikapcsolódni, remekül szórakozni, és 
közben mégis komoly tánctechnikai és színházi elemekkel 
találkozni, mindezek mellett fantasztikus zenét hallgatni, 
akkor ezt az előadást leghamarabb a határon túlon, Kom-
lón (október 15-én), majd Óbecsén (november19-én) te-
kinthetik meg.

További sok sikert és eredményes munkát kívánok a 
csapatnak.

Patyerek Fodor Nóra

A 21. századot az Európai Unió zászlajában rejlő csilla-
gok fénye hatja át. Mindenki jelként, hívásként értelmezi. 
Sokan itt hagyták otthonukat és a szebb jövő reményében 
a fent említett „csillagzat” alatt remélnek boldogulást. Hogy 
kis hazánk el ne néptelenedjen, szüksége van a gazdaság 
támogatására, felkarolására. Alakult hát egy civil szervezet-
Prosperitati Alapítvány-, amely tesz azért, hogy falvaink, vá-
rosaink ne csak elöregedjenek, hanem legyen bennük hely és 
jövő fiataljaink számára is. 

A Prosperitati Alapítvány egy önkéntes, nem kormány-
zati alapítvány, mely jótékony célok elvégzésére alakult. 
Egyik fő célja, hogy segítse a vajdasági magyar közösségek 
gazdaságait. Tettek róla, hogy „hírük” messze megelőzze 
őket. Szabadkán, Topolyán, Kishegyesen és számos más te-
lepülésen ismertetőket tartottak a pályázati lehetőségekről. 
Az érdekeltek több körben pályázhattak az alapítvány által 
meghirdetett pályázatokra. Első körben falusi házak vásár-
lására, mikro-és kisvállalkozások eszközbeszerzésére, fóliás 
növénytermesztéshez szükséges felszerelésekre, tenyészálla-
tok és méhek vásárlására, jégvédelmi hálók beszerzésére és 
beszerelésére, mezőgazdasági gépek és kapcsolható eszközök 
vásárlására, mezőgazdasági kultúrák öntözéséhez és öntöző-
berendezésekbe történő beruházásokra, többéves ültetvé-
nyek telepítésére lehetett pályázni. Magyarország kormánya 
a VMSZ közreműködésével elkészített terület- és gazdaság-

fejlesztési program révén támogatja a vajdasági magyarsá-
got, hogy a szülőföldön maradjanak, munkahelyteremtő, 
versenyképes vállalkozások megteremtésével. A legtöbb 
pályázatot túljelentkezés övezte. A legnagyobb érdeklődés 
a mezőgazdasági gépek és kapcsolható eszközök vásárlására 
kiírt pályázatot kísérte. A második körben öt kiírás közül 
választhattak az érdeklődők, többek között nagyobb hozzá-
adott értékű termékek előállítására irányuló beruházások-
ra, kamattámogatásra és mezőgazdasági földek vásárlására. 
Községünk számos polgára nyert a pályázatokon, mind az 
első, mind a második körben: Varga Attila, Paróczi László, 
Benkó Ferenc, Zelenka Imre, Sándor Valéria, Kálmán Imre, 
Földi Irén, Cékus Sándor, Cékus Judit, Szűgyi Róbert, Kátai 
Géza és még sokan mások. Valószínű ez az oka, hogy a CMH 
irodában megnőtt az érdeklődés a magyar állampolgárság 
iránt, hiszen ez az egyik alapfeltétele annak, hogy mi is sike-
res nyertesei legyünk a jövőben kiírt pályázatoknak. 

Nomen est omen-mondja a latin közmondás, vagyis a 
név kötelez. A prospero is egy latin ige, amelynek jelenté-
se boldogul, érvényesül, üzletileg fellendül, vagy szerencsét 
hoz valakinek. Reméljük, még sok vajdasági magyar társunk 
részesül abban a szerencsében, hogy pályázata sikeres elbí-
rálásra talál a fent említett szervezetnél. 

Csáki Edina

PROSPERITATI - A KÖZÖS JÖVŐÉRT
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ÚJ HULLÁM

Szemeim könnyben, a ceruzát alig tartom, senkit sem akarok látni. 
Lecsuknám a szemem, de nem merem... 
Csak magányra vágyom, megszólalnék, de nem tudok...némán sikítok.
A könnyeim potyognak.
Mit tegyek, hogy ez az egész ne legyen?

Szeszták Karolina (8. osztály)

Hermész
Levelet viszek fűnek-fának.

Zeusz, Héra bennem bíznak,
Ők az én ügyfeleim.

Hogyan legyen szabadnapom,
Ha a halandók levelet várnak?
Én vagyok a leghíresebb postás

Abban a világban.

Halasi Annabella (5. osztály)

A lepke falra
szállt, és a nagy ember a

falra nyomta.

Petri Vivienn (5. osztály)

Elkezdődött a bál,
Mindenki táncol már.

Egy lány egyedül maradt, a szíve fáj.
Belép a herceg.

S megtetszik neki,
Még táncra is felkéri.

S a lány, szívét adta neki.

Halasi Fanni (3. osztály)

A hajnalban felbukkanó napsugár 
egy céllal indul el útjára.
S naphosszat az élteti,
hogy eljusson a fellegekig.
De sokszor felhők állják el az útját.
Öröm, bánat, szeretet, csalódottság.
Hibák. Káosz. Zavarodottság.
Ezt kell leküzdenie.
El kell jutnia  a csillagokig.
Az álmaihoz.
De ha az akadályok
útját állják,
sötétség lesz, köd, borulás…
De sosem szabad elfelednie,
hogy mindig új nap virrad.
Egy új lehetőség.
Akárcsak mint az életben.

Paulyuk Jeniffer (Kosztolányi Dezső  
Tehetséggondozó Gimnázium)
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Egy erdő, mi nem egyhangú, nem egyalakú vagy egyszínű, hanem olyan, mint az évszakok. Változik. Olyan, 
mint te vagy én. Látom a fák változását, látom, hogy kik válnak örökre szürkévé. De vannak olyanok, akik 
pompáznak. Nem vizsgálok meg minden növényt külön, az összesség érdekel, mert így válik teljes egésszé. Ez 
az erdő az életem, a lelkem lakhelye. Hogy hol is van pontosan, nem tudom. Ide menekülök. Ez egy olyan hely, 
ahol nem játszunk szerepeket. Mély lélegzet. Vannak fák, melyek többet jelentenek nekem, vannak amik erő-
sek, hatalmasok. Vannak, amik most érkeztek. Sokuk ága göcsörtös, vannak, amik már elkorhadtak. Vannak, 
amik terebélyesek. Vannak, amik még csemeték. Vannak, amiknek a leveleit a bogarak rágják. Itt élnek a bölcs 
fák is, ők átsegítettek minden akadályon, választ adtak a kérdéseimre. Adtak egy térképet. Önmagamhoz. A 
jövőhöz. Minden fa szerepet játszik a létezésemben, minden vihar, minden napsütés erősít. És fájdalmat is 
okoz. Volt olyan, mikor sáros volt az út. Volt olyan, mikor nem jutottam ki a rengetegből. Amikor a vihar 
próbára tett: „maradsz vagy elfutsz? Feladod vagy kibírod?”  Elfutottam volna. De az erdő átkot szórt rám. A 
legmagasabb fára akartam felmászni, hogy megkeressem a kiutat. Elvesztettem a palástom. A ruháim. A pál-
cám. A hatalmas tölgyfa nem engedett fel a tetjére. Madarakat zúdított rám, végig csipkedték a karomat.  Nem 
engedték, hogy feladjam a sár, a víz, a VIHAR miatt. Elbuktam. Nem vettem észre, hogy minden másodperc-
ben új lehetőségem van arra, hogy boldog lehessek, hogy lehetőségem van arra, hogy változtassak. És majd, 
ha már az erdő nem lesz, mikor  megszűnnek az évszakok, mikor minden egyformává válik, mikor már nem 
lesznek fák és madarak, akkor kínok között fogok meghalni. Én, az erdő varázslója, aki elátkozottan bolyong 
az erdőben és soha sem tatlálja meg a kiutat.

Levelekből áll a szemfedőm, virágokból a halottas ágyam. Legyetek szabadok. 

Major Lili (Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium)

Törött cselló
Az ablakomban ült. Vak volt. Csellón ját-
szott.
Hangjegyek táncoltak a levegőben.
Az ablakon áthasított egy fénysugár.
Egy angyal szállt le. Szeretnél újra látni?
Elejtette a csellót. Eltört.
Csend.
Ki vagy?
Csend.
A hangjegyek is a földre hulltak.
Ő pedig Isten előtt térdelt.

(Vanka Réka 6. osztály)

Lehullott a fáról a falevél.
S a lány a házból kilépvén

Így szólt: Eljött az ősz,
a nagymamám sálat szőtt.

Mikor azt magamra kötöm, át jár valami csoda,
ami örömmel tölti el szívem.

Egy madár szállt az ablakomba,
ezt csiripelte: itt van az ősz, itt van újra, s

itt a vége nemsokára.

(Süli Babett 5. osztály)

Nagy puszta, sivatag, gémeskút.
A puszta csúf és rút.

Néhány bokor, fűcsomó.
Szavakkal a fájdalmam le nem írható.

Ott van egy kis tó.
Halacskáktól zengő tó.

A halastó kiszárad,
az életnek is vége szakad.

(Molnár Réka 5. osztály)
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LESZ, LÖSZ!
(Lesz addig, amíg van rá igény) 

 

Az idei Dombos Fest nulladik napjának a kishegyesi 
Szent Anna templom adott helyet. Nem ez volt az egyet-
len újítás az idén. A több mint egy éve tartó munkálatok 
után, megnyílt a dombos pince is, avagy hivatalos nevén 
a Dombos Wine Club, ahol délutánonként irodalmi elő-
adásokat hallgathattunk, illetve a kivetítőn követhettük 
végig az idei Foci Eb történéseit. Egy rövid kanyargós 
séta után, kezdődhetett az esti koncertáradat. Három 
napon át jobbnál-jobb programok várták a fesztivál láto-
gatóit. Mindennap hat órától már az érdeklődők zajától 
volt hangos a Helyalja utca. 

A folk & gastro udvarban minőségi borok mellé min-
den napra jutott valami látni, hallgatni való. Voltak, akik 
a népzene dallamiválga miatt, s voltak, akik a világi zene 
hangulata miatt ültek az udvarban, vagy fenn a lösz te-
tején. Amint lement a nap, átvándorolhattunk a nagy-
színpad elé, ami általában lassú bámészkodássá változott, 
amint megjelentek a fényfestészet színes montázsai a lösz-
falon. 

Mindent összevetve, idén is megérte a Dombos Fesztet 
választani azoknak, akik minőségi programokra vágytak 
egy (most már két) varázslatos helyszínen. Ebben az évben 

azonban nem szakadt vége a fesztiválnak a hétvége elmúl-
tával. Négy héten át minden pénteken egy-egy koncert 
erejéig újra megnyitott a Hegyalja folk & gastro udvara.  
A Dombos Wine Clubban is akadt program egészen bú-
csúig.  

Jövőre ugyanitt!
KB

A FAVÁGÓBAJNOK

Sokan ismerik a faluban Tóth Andor 
nevét, ha fát kell kivenni, összevágni 
vagy metszeni, akkor általában őt hív-
ják. Azt viszont kevesen tudják, hogy 
Andor szakképzett favágó, aki a köz-
elmúltban Szegeden egy nemzetközi 
faápoló versenyen képviselte Szerbiát. 
Először 10 éve kezdett favágással foglal-
kozni, még a Kis-Komunál Kft. berkein 
belül.

- Tíz éve kezdtem a favágással fog-
lalkozni és rögtön megtetszett. Öt éve 
már aktívan foglalkozom vele, két éve 
pedig mondhatni, hogy szakszerűen 
művelem. Időközben befejeztem egy 
fakitermelői középiskolát, tavaly pe-
dig voltam Ásotthalmon egy faápo-
lási szemináriumon. Itt a kötéltech-
nikás favágást sajátítottam el, illetve 

a biztonságos munkát és társmentést. 
Az ott olyan dolgokat tanulhattam, 
amiket a mindennapi munkában is 
felhasználhatok, mert fát vágni min-
denki tud, de sok mindenre oda kell 
figyelni – mondta el Andor, majd ar-
ról is beszélt, hogy munkájuk nagy 
részét a veszélyes helyen lévő fák kivé-
tele és a villanydrótok közé lógó ágak 
kimetszése teszi ki. Saját bevallása 
szerint, az utóbbi időben az emberek 
kicsit túlzásba is estek a fák kivevésé-
vel. Ő sokkal jobban szereti ritkítani, 
metszeni a fákat, valamint súlykorrek-
ciót vagy sebkezelést végezni rajtuk. A 
faápolás a fák életének meghosszabbí-
tását jelenti, árulta el, amit már Ma-
gyarországon is sokkal komolyabban 
vesznek, mint nálunk.
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Ennek tükrében nem meglepő, hogy Magyarországon 
az idén második alkalommal szervezték meg a nemzetközi 
faápoló versenyt. Világviszonylatban egészen 1976-ig nyúlik 
vissza az ilyen megmérettetések hagyománya. Kezdetben 
csak három versenyszám volt, majd 1996-ban ez ötre bő-
vült. A versenyszámok az imitált munkamászás, társmentés, 
biztosított gyors mászás, footlock (lábkulcsos technikával 
végzett felmászás kötélen) és dobózsinór használat. A se-
lejtező versenyt egy ún. Masters, azaz döntő követi, ennek 
győztese birtokolhatja a bajnoki címet. A versenyek fő célja, 
hogy a faápolók bővítsék ismereteiket, új kapcsolatokat és 
barátságokat kössenek, valamint megismerjék, használják 
és népszerűsítsék a biztonságos munkavégzést, tudtuk meg 
a fiatal favágótól. A versenyre Szlovákiából, Ausztriából, 
Erdélyből, Oroszországból és idén először Szerbiából is 

érkeztek résztvevők. Andor, mivel először vett részt rajta, 
mindössze azt tűzte ki célul, hogy végig csináljon minden 
versenyszámot. Annál is inkább, mivel néhánnyal ott talál-
kozott először, és emellett a felszerelése is gyengébb volt a 
többi versenyzőéhez képest. Elmondta, hogy a faápoló fel-
szerelés drága, és nálunk nem is lehet beszerezni. A versenyt 
sikerült befejeznie, 22 versenyzőből a 16 lett, ami jónak 
számít, ha tekintetbe vesszük, hogy sok mindennel csak 
a helyszínen találkozott először. Másrészről, Andor saját 
bevallása szerint rengeteget tanult, hasznos tapasztalatokat 
szerzett és a felszerelése is gyarapodott. Biztos benne, hogy 
jövőre egyes versenyszámokban már dobogós helyet fog 
elérni. Sok sikert kívánunk neki hozzá!

Lakatos János

Fodor Pál, a mi Pali bácsink sosem szidott bennünket. 
Elmondta a véleményét, meglátásait. Tanácsokat adott, 
útmutatókat. 2015 márciusában megkapta a falu díszpol-
gári címét. Megérdemelten. A tanács döntése értelmében 
ugyanis ezt a címet azok kaphatják meg, akik „tevékeny-
ségükkel kiemelkedően hozzájárultak településünk fej-
lődéséhez, hírnevének öregbítéséhez, magatartásukkal 
eredményesen elősegítették a település anyagi és szellemi 
értékeinek gyarapítását, illetve a politikai, gazdasági, kul-
turális élet területén a település rangjának emelése, hírne-
vének növelése érdekében jelentős tevékenységet fejtettek 
ki.” Ő hozzájárult, elősegítette, öregbítette, gyarapította… 

Pali bácsi egy földműves család 9. gyerekeként szüle-
tett 1929-ben. Az általános iskolát Kishegyesen fejezte be, 
polgári iskolába Topolyán járt, majd Szabadkán szerezte 
meg a tanítói oklevelet. Míg Kishegyesen élt, addig aktívan 
részt vett a falu kulturális- és sportéletének szervezésében. 
A tanítóképző után a Magyar Szóhoz kerül, majd kinevez-
ték a Pionírújság főszerkesztőjének. Újvidéken élt ekkor, 
ahol munkája mellett részt vett a sportélet szervezésében 
is. Beválasztják a városi képviselő-testületbe, alpolgármes-
ter lett. A Forum Könyvkiadó megbízott igazgatójaként 
vonul nyugdíjba, majd hazaköltözik szülőfalujába. Nyug-
díjasként is a kishegyesi közélet aktív szerepelője, tagja a 
művelődési egyesületnek, a Csépe Imre Emlékbizottság-
nak, egy ideig a nyugdíjas egyesület elnöke is volt. 

Három őse az első kishegyesi telepesekkel telepedett le 
itt. Az ősök közül három bíró volt a faluban, és mindhár-
mat Fodor Mihálynak hívták. Egyikük ajándékozta a nyu-
gati temető földjét a falunak 1832-ben, bíróskodása idején. 

3 helytörténeti jellegű könyvet jelentette meg Kishe-
gyesről és egy válogatást kishegyesi történetekből.  Ala-
pítója volt a Szó-Beszédnek, és húsz éven keresztül írásai 
jelentek meg a lapban.

Bármikor is találkoztunk különféle rendezvényeken, 
mindig érdeklődött az újság sorsa felől. Mindig volt pár 
ötlete. Többször felkértük, hogy küldjön valamit a címlap-
ra, eleget is tett a kérésünknek. Amikor szóba került, hogy 
egy könyvet adunk ki a Szó-Beszéd húsz évéről, örömmel 
vette tudomásul, hogy nem felejtettük el. Vittem Neki az 
elkészült könyvet, büszke volt ránk. Pillanatok alatt el is 
olvasta. Felhívott, hogy izgalmas olvasmány, nem is tudta 
letenni… A bemutatóra már betegsége miatt nem jött el, 
de ahogy mondta: „Ott leszek veletek, jó kezekben került 
ez az újság.  Szeressétek úgy, ahogy én szerettem!” 

A Szó-Beszéd könyvben megjelent írásával búcsúzunk 
Tőle. Pali bácsi, nyugodjon békében!

Molnár Márta

MÁR FENTRŐL VIGYÁZ RÁNK PALI BÁCSI
Fodor Pál

1916 – 2016
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ARRÓL SZÓLJON, AMI A NEVE: AMIRŐL AZ 
EMBEREK SZÓLNAK ÉS BESZÉLNEK

Valamivel korábban nyugdíjaztak, de 1984-ben költöz-
tem vissza Kishegyesre, vagyis tíz évvel azelőtt, hogy megje-
lent volna az első Szó-Beszéd. A visszaköltözés nem is volt 
olyan egyszerű, de sikerült, és igyekeztem is bekapcsolódni 
a falu életébe. A lap indulásakor Sipos Béla engem is felkért, 
hogy írjak, de én akkor már évtizedek óta nem műveltem ezt 
a műfajt, egy alkalommal mégis írtam a lapnak. Azt hiszem, 
hogy a kezdeti útkeresést, botladozásokat és hibákat köve-
tően a Szó-Beszéd megtalálta azokat a tartalmakat, amelye-
ket egy helyi lapnak fel kell dolgoznia. Most már csak, mint 
egykori újságíró és jelenlegi kishegyesi nyugdíjas polgár tu-
dok nyilatkozni, természetesen, de mint ilyen, van néhány 
javaslatom. A napokban zárult a helyi járulékról szóló nép-

szavazás, és jó 
lenne, ha nem tíz 
év múlva kerül-
ne szóba, hogy 
tíz évvel ezelőtt 
milyen vállalá-
sok is voltak a 
vezetők részéről. 
Folyamatos an 
kellene beszélni 
tehát a tervekről, 
vagyis a járulék 

felhasználásáról. A testületek nyilvánossága szempontjából 
jó lenne, ha a helyi közösség tanácsának legfontosabbjairól, 
legfontosabb döntéseiről értesülnének a polgárok, de ugyan-
így jó lenne, ha a községi szervek testületek Kishegyesre vo-
natkozó döntéseit is megtudnánk a lapból, de azt is például, 
hogy a községházán mekkorák a fizetések. Nem csak azért 
mondom, mert tudtommal a vezetők és az ott dogozók fize-
tései között jókora különbségek vannak, hanem azért, mert 

az embereknek tudniuk kell azt is, hogy választott képvise-
lőik mennyit keresnek. Jobb, ha nincs mendemonda, hanem 
csak adatok.  A magam részéről javasolnám, hogy többet 
foglalkozzanak az iparosság kérdésével. Tudom, hogy ma-
napság alig van iparos a községben, és azt is hogy az egy-
kori iparos foglalkozások nagy része közül nem sokra van 
szükség manapság, de nem ártana számba venni azokat a 
szakmákat, amelyek manapság is menőek lehetnek, és meg 
is lehetne élni űzésükkel.

Kishegyes mezőgazdasági régió, ezért nem kell csodál-
kozni azon, hogy az embereket nagyon is érdekli, ki mikor 
és hogyan jut hozzá a földekhez, azoknak bérletéhez. Ennek 
némi köze van ahhoz is, hogy milyen a tulajdonosok viszo-
nyulása az értékeikhez. Annakidején minden háztulajdonos 
kötelessége volt (minden faluünnep, vagy vallási ünnepen), 
hogy gondozza az utca reá eső részét. Ez olyan egyszerű kö-
telezettség volt, mint az, hogy a Moholi úton a parasztem-
berek (ahol mi is laktunk), nem vártak a helyi közösségre, 
vagy hasonló testületekre, ha nem összefogtak és maguk 
egyengették, tárcsázták az utakat. Sok mindent elfelejtettük, 
ezeket vissza kellene hoznunk. Jó lenne hallani, vagy olvasni 
a még megmaradt tanyavilágról, ahol magam is felnőttem. 
Jó lenne, ha az emberek hallanának az egyházközség mun-
kájáról is, hiszen a kishegyesi emberek vallásosak, megilleti 
őket az ilyen fajta hír is. A polgár szempontjából szerintem 
az a legfontosabb, hogy a lapban arról legyen szó, ami a min-
dennapokban is a hétköznapi beszélgetés tárgya. A lap címe 
egyébként közel áll az olvasóhoz: legyen szó mindig arról, 
amiről a polgárok szólnak és beszélnek.

Nagyon sok fiatal tehetség él falunkban ezért azt gondo-
lom, hogy minden fiatalunk komolyabb eredményéről be 
kell számolni.

Fodor Pál

A „BAROM KÚT” TÜNDÖKLÉSE ÉS BUKÁSA

Az 1952 és 1956 közötti nyarakat ott töltöttem. Ját-
szadoztam bátyámmal és a barátokkal. A Baromkútnál. 
A kút magas betonoszlopba rejtett csőből, valamint egy 
10-12 méter hosszú betonvályúból állt. A vályú végén 
kb. 20-25 centiméter magasságban egy lyukon keresz-
tül folyt ki a víz, egy deszkákból összeácsolt hosszú li-
baitatóba. Majd onnan, szabadon folyt tovább a néhány 
méterrel távolabb található Krivaly folyóba. Pár évvel 
később, talán még megtapasztalhattak ebből valamit a 
környéken lakó, a gyerek éveiket ott megélő Sipos Komá-
romi Ágnes, Körmőci Dénes, Hajdu Béla, ifjú Babcsányi 
Sándor. 

Mi, gyerekek nagy élvezettel másztunk fel a betonvályú 
szélére. A végén, a beton oszlopból egy nagyon vastag (kb. 
15 cm átmérőjű) csőből ömlött a víz a vályúba. A cső felső 
részén lyuk volt fúrva. Ha sikerült tenyerünkkel visszafogni 
a vizet, akkor máris felszökött a kis lyukon és mi ihattunk 
belőle. Nagyanyámelmesélte, hogy a múlt század elején a 
kút is a falu három büszkesége között szerepelt. A templom, 
a nádfedeles Községháza, valamint a „Disznó piacnál” a Ba-
romkút. A „Disznópiac” a Baromkúttól a mostani Park híd 
melletti 40-50 méterét foglalta el. Ez úgy jött létre, hogy az 
1800-as évek végén ezen a részen kiszélesítették és mélyítet-
ték a Krivaj medrét és ott visszahúzódott a víz. 
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Biztosan tudjátok, a múlt század elejéig tilos volt a Krivaj-
part mentén építkezni. Az egyik ok, hogy lápos, mocsaras 
talaj volt, a másik pedig, hogy tavasztól őszig a Krivaj-partot 
betakaró sűrű növényzet nagyon jó legelő volt. Ezért volt a 
Baromkút két részes: fent a beton vályúból ittak a lovak és a 
marhák, a lenti deszkavályúból pedig a birkák, libák stb. A 
kútból valami csodálatos ízű víz folyt ki. A múlt század ele-
jén „Isten Áldott Vízének” nevezték a hegyesiek. Igaz, hogy 
az embereknek voltak odahaza kerekes kutaik, mégis szeke-
rekkel, kétkerekű kordélyokkal mentek a kúthoz, hogy tele-
töltsék korsóikat, kisebb dézsáikat, kannáikat és vödreiket. 
Azután egy nem várt fordulat következett be. Egy újgazdag 
földesúr –aki néhány évvel előtte még egy szegény paraszt 
fia volt, de jól nősült – lefizette a falu elöljáróit. Még az előtt, 
mielőtt megvette volna a Baromkutat, már odahordatta az 
anyagot, hogy mihamarabb bekeríthesse azt, és a hegyesi 
lakosság csak pénzért kaphasson a világ legjobb vizéből. Mi-
kor a lakosság ezt megtudta azonnal reagált. Egy piaci napon 
több száz férfi és nő fogta körül a kutat, kezükben villával, 
kaszával, husángokkal. Elszántan védték a  kutat és fenséges 
vizét. Egyetlenegy falusi előkelőséget sem engedtek a vízhez. 
A csendőrökkel is szembe szálltak. A megmozdulás sikerrel 
járt, mert többé nem adták el senkinek azt a területet. 

Mikor megkérdeztem nagyanyámat, hogy pontosan mi-
kor is történt ez, igen érdekes választ kaptam: „Tudod, még 
nagyon fiatal voltam (1880-ban született), és azon a napon a 
kertben kapáltam. Egyszer csak váratlanul förtelmes zúgást 
hallottam, de már abban a pillanatban meg is jelent felettem 
egy óriási vasmadár. Eldobtam a kapát, a földre vetettem 
magam, de már el is tűnt”. Soha sem fogom megtudni, mi-
kor is történt ez.

Az első világháború után kiszélesítették a Krivajt, ki is 
tisztították (mélyítették). Ezt követően a víz visszahúzódott 
a medrébe és a parton kialakultak a bosztánok. A kezdetek-
ben főleg káposztát termesztettek, később mindenféle házi 
veteményt. Később megkezdődött a földek felvásárlása, a há-
zak építése a Krivaj-part mentén. Lassan a Baromkút vályúi 

is elvesztették funkciójukat. Ahogy a Krivajban a víz apadni 
kezdett, úgy a Baromkút is gyengébben adta a vizet. Azután 
következett be a nagy átalakulás. Sorra fúrták a kutakat a fa-
luban, minden házhoz hidrofórral igyekeztek (csőrendszer 
segítségével) eljuttatni a vizet. Egy  bizonyos személynek (ki-
nek nevét nem teszem publikussá, mert nem minden tette 
szolgálta a falu javát) eszébe jutott a Baromkút, és hogy ott

biztosan a fúráskor bő vízérre fognak találni. Hamarosan el 
is készült néhány méterre a Baromkúttól a „hidrofór”. Ele-
gendő víz is volt, egy ideig. Azután már csak homokos víz 
jött a felszínre, ami leégette a villanymotorokat, eltömítet-
te a szivattyút. Egyszer ott voltam, mikor Toldi Géza bácsi 
javította. Nagyon dühös volt: „Azt hitték ezek a hatokosok, 
hogy a Baromkút ilyen alacsony vízérből adja azt a tiszta, 
ízes vizet!” - mondta elkeseredetten. Ettől kezdve a Barom-
kút „halálra volt ítélve”. A falu völgyes részében, ahol a Krivaj 
kacskaringózik, számtalan hidrofor lett építve. Szabályosan 
felszippantották az alsó vízrétegből azt a kristálytiszta vizet, 
amiből a Baromkút és még néhány artézi kút is táplálkozott.

A Baromkúttal többé nem törődött senki, noha sok-sok 
évtizeden (talán évszázadokon) át, több száz méter mélyről 
adta a kristálytiszta, egészséges vizet. A képek is igazolják, 
mily kegyetlen világban élünk. Mikor ez a két kép készült, 
már csak csöpögött a víz. Azonban édesapám ragaszkodott 
ehhez a vízhez. Gégecsövet vittünk, lenyomtuk 1-2 méterre 
a kút csövébe és megszívtuk. Ekkor elkezdett alig észreve-
hetően folyni a víz. Apám bebizonyította, ez a legegészsége-
sebb víz a világon. Valóban, ilyen ízes, tiszta vizet sehol sem 
ittam. Édesapám egy literes üveget teletöltött a vízzel, majd 
egy év múlva elővette az üveget és megmutatta nekünk. 
Továbbra is kristálytiszta volt, nem volt lerakódás, mikor 
megkóstoltuk olyan volt, mintha akkor folyt volna a kútból.

A képen látható vízcsapolást követően fél év múlva 
édesapám eltávozott az élők sorából és úgy látszik a Ba-
romkút is örökre megszűnt.

Tóth Dénes Arimon
Kishegyes-Szeged
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Már kiskorom óta érdekel a tánc. Négy évesen az ovis 
Fiesta csoportban kezdtem. A vajdasági versenyeken elért 
eredmények után az újvdéki Fiesta csoport tagja lettem, 
majd három év után a szabadkai Fista táncklub tagja lettem, 
később a topolyai Tango táncklubbal jutottam az országos 
ifjúsági táncosok közé. Számos párcsere követte pályámat, 
akikkel rengeteget utaztunk országon belül és kívül. Voltak 
küzdelmek, sérülések, versenyszellem, izgulás, de számos 
máig tartó barátság is született. Szeretem az érzést, amikor 
táncolok, a felszabadulást, amit a tánc nyújt. Tizenhárom év 
tánc mostmár életstílussá vállt. A berögződött testtartást,  a 
mozdulatokat mostmár nem tudom elfelejteni. Szeretném, 
ha mások is éreznék a tánc örömeit, mert minden ember 
boldog, ha táncol. Ha időm és egészségem engedi, szívesen 
tanítok másokat is táncolni. 

A nyári tánctanfolyam nagyon jól sikerült. Tizen-
négy diák fejezte be az alapfokú tánctanfolyamot. Többen 

Bácsfeketehegyre iratkoztak, hiszen népszerűbb a ,,feketicsi 
tánciskola”. 

Diákjaim nagyon félénken kezdtek neki a tánctanulás-
nak, de a végén már buzgón és odaadóan táncoltak. Örül-
tem a lehetőségnek, amit a Kishegyesi Ifjúsági Irodának 
és a Petőfi Sándor Művelődési Egyesületnek köszönhetek. 
Köszönöm szépen a támogatást és a bizalmat. Továbbra 
is szeretném folytatni az együttműködést, egyenlőre csak 
a hétvégéken és szünetekben tudnék foglalkozni az érdek-
lődőkkel (az egyetemi elfoglaltságaim miatt), de minden 
megbeszélés kérdése. Szerintem kár lenne hagyni és feledni 
hagyni a klasszikus táncokat, pláne, hogy napjainkban is 
igény van rá. Mindenkinek azt üzenem, hogy táncolni nem 
szégyen. Táncolj szabadon és érezd jól magad! 

Nyírádi Léna


