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Vezércikk

Az elmúlt hónapokban a Szó-Beszéd Facebook olda-
lán elérhető volt egy kérdőív, amely olvasóink véleményét 
volt hivatott kikérni az újságról. Úgy gondolom, hogy a 
grafikonok mellett némi szöveges összegzést is illene ír-
nom.

Először is szeretném megköszönni annak a 49 em-
bernek, aki kitöltötte a kérdőívet, hogy ezzel munkánkat 
segítette. Előre jelezném, hogy ez nem egy reprezentatív 
kérdőív, úgyhogy elnézést kérek szociológus olvasóink-
tól, tudom, hogy az ilyen jellegű kérdőívezés a szakmában 
nem megfelelő. 

A 49 ember közül többé-kevésbé azonos a nemek ará-
nya. A korcsoportokat illetően sajos nem meglepő adat, 
hogy egy 19 évesnél fiatalabb egyén sem töltötte ki a kér-
dőívet, ami rámutat arra, hogy a fiatal generáció vagy nem 
olvassa az újságot, vagy egyszerűen nem követi az olda-
lunkat a facebookon. A többi korcsoport - tekintettel 60 
évesek korlátozott internetelérhetőségére - nagyjából ará-
nyosan képviselte magukát. Az sem lepett meg, hogy a hír-
fogyasztásnál legtöbben (91%) az internetet jelölték meg, 
s az is megfigyelhető, hogy az idősebb generációk tájéko-
zódnak televízióból, ellenben a fiatalabbaknál a tévé és az 
újság alig-alig jelenik meg. 

Azt is pozitívumnak könyvelhetjük el, hogy a kitöl-
tők háromnegyede többé-kevésbé meg van elégedve az 
lapunkkal. ( Csak egy kitöltő jelezte, hogy egy pocsék új-
ságnak tartja a Szó-Beszédet. ) Az „Ön milyen gyakran 
veszi a Szó-beszédet?” kérdésből levonhatjuk a tanulsá-
got: az olvasók relatív többsége csak akkor veszi meg a 
Szó-Beszédet, ha meglátja a boltokban. Ezért a mostani 
számmal kezdődően plakátokat osztunk ki a boltok ré-
szére, hogy az olvasók tájékozódhassonak a példányok 
megjelenéséről. 

A főbb motivációk olvashatóak a következő oldalon, 
inkább azon emberek véleményére reflektálnék rövidek, 
akik nincsenek megelégedve az újsággal. 

Nincs mezőgazdasági rovat, pedig falun élünk.
Ez egy jó megállapítás, de , örömmel jelentjük, hogy 

ezentúl lesz a Szó-Beszédnek mezőgazdasági rovata. 

Nem veszem, mert csak egy bizonyos embercsoporttal 
foglalkozik. 

Úgy gondolom, hogy ez az állítás nem teljesen fedi a 
valóságot, hiszen az újság tartalmaz híreket az óvodától a 
horoszkópig, a tűzoltóktól a zeneiskoláig, az idősebb em-
berek visszaemlékezéseitől  a szépirodalmi jellegű íráso-
kig. Az természetesen igaz, hogy eddig nem volt mezőgaz-
dasági rovat, de ahogy fentebb írtam, ezt a hiányosságot is 
igyekszünk orvosolni. Természetesen az újságba való írás 
mindenki előtt nyitva áll, úgyhogy ha valaki írni szeretne, 
nyugodtan jelentkezzen szerkesztőségünknél. 

A politikai jellegű írások miatt (vmsz) nem veszem az 
újságot.

Ezzel a megállapítással sem értek egyet, hiszen úgy ér-
zem, a politikai írásokat bármilyen pártról is szóljonak, ed-
dig nem nagyon közöltünk. Elképzelhető, hogy a közügye-
ket minősítik politikai írásoknak, de ezeknek semmilyen 
manipulációs feladata nincs és ezeknek elsősorban az a cél-
juk, hogy tájékoztassonak arról, hogy milyen rendezvények, 
események, munkálatok zajlottak Kishegyes területén. 

Érdekes, hogy a válaszolók 59%-a szívesen olvasna ki-
vándorolt kishegyesiekről, de sokan olvasnának a hegyesiek 
eredményeiről is. Nem meglepő, hogy legtöbb kitöltő vala-
melyik Hegedűs boltban szokta megvásárolni az újságot, hi-
szen ezekből van legtöbb falunk területén. Sajnos a válasz-
adók legnagyobb része nem követi a Szó-Beszéd Online-t, 
de majd igyekezni fogunk, hogy az oldal fejlesztését se ha-
nyagoljuk el. 

A kuponakciót legtöbben jó ötletnek tartották és az 
előző kupont 80-an váltották be a Story Kávézó és Étte-
remben. A mostani szám már két kupont is tartalmaz, a 
Story és a Big Chick jóvoltából. Remélem, hogy ez a kez-
deményezés idővel még inkább szaporodni fog. 

A 49 emberből ketten nem szeretnék látni a kérdőív 
eredményeit, ha mégis ololvasták ezt a bevezetőt és még 
mindig érdektelenek, lapozzonak kettőt!

A többieknek pedig jó böngészgetést és olvasást kívá-
nok!

Csőke Márk

KÉRDŐÍV EREDMÉNYEI
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Ha megvásárolja a Szó-Beszédet, mi motiválja 
ebben? 

•	 Mert jó újság
•	 Szeretek olvasni
•	 Érdekességek a faluról
•	 Mert a hegyesieké
•	 Mert bármennyire is ritka ezt hallani, szeretem a 

falunkata és támogatni akarom :)
•	 Hogy	támogassam	a	szerkesztőséget
•	 Érdekel, hogy mi történik a falumban
•	 stb.

Ha nem veszi, miért nem?
•	 Nem veszem észre a boltokban
•	 Nem árulják ott, ahol lakom
•	 Semmilyen újságot nem veszek
•	 Mert csak bizonyos embercsoporttal foglalkozik
•	 Nincs	benne	mezőgazdasági	rovat,	pedig	falun	

élünk
•	 Úton vagyok
•	 Nem árulják ott, ahol lakom
•	 Elfelejtem
•	 stb.
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ISKOLAHÍREK

2017. ápr. 09. – A szabadkai Széchenyi István Általá-
nos Iskolában tartották a körzeti magyar nyelvi és nyelv-
helyességi versenyt. 

Gál József(7.c) 2. helyezést, Kanyó Natália (6.b) pedig 
3. helyezést ért el. Ők továbbjutottak a május 27-én meg-
rendezésre kerülő köztársasági versenyre.

Szép teljesítményt nyújtottak a versenyen Bácsi Virág 
(5.c), Takács Zsanett (6.b), Popović Sára (7.b) és Kalauz 
Katarina (7.c) is.

A diákok felkészítői Lestár Anikó és Molnár Márta.
2017. ápr. 02. – Szabadkán tartották a körzeti matema-

tikaversenyt. 
Gál József (7.c) 3. helyezést ért el, Mihajlović Dejana (7.d) 

kimagasló munkáját pedig különdiplomával ismerték el.
Komoly teljesítményt mutattak a versenyen Lengyel Vi-

ola (5.a), Kalauz Katarina (7.c) és Világos Adriana (7.c) is. 
A diákokat Magyar Tibor készítette fel a versenyre.

2017. márc. 24. – Szabadkán tartották a körzeti szerb 
nyelv, mint környezetnyelvi versenyt. Iskolánkat Papp Ta-
mara (7.b), Kalauz Katarina (7.c), Világos Adriana (7.c) és 
Bojko Anna (8.b) képviselte.

Papp Tamara 2. helyezést ért el, és továbbjutott az or-
szágos versenyre, amit idén Nagybecskereken tartanak.

A diákok felkészítője Marić Marta.

2017. márc. 15. – Iskolánk a Helyi Közösséggel és az 
Önkormányzattal közösen szervezett megemlékezést a 
nyugati temetőben az 1848/49-es forradalom és szabad-
ságharc emlékművénél.

A műsorban fellépett iskolánk kórusa és többszörösen 
díjazott szavalóink Szőke Rebeka (8.b) és Paulyuk Jenifer.

Beszédet mondott Madarász Bernadett Magyarország 
Szabadkai Főkonzulátusának konzulasszonya, Ifj. Mohácsi 
Zoltán a Kishegyesi Helyi Közösség Tanácsának elnöke, és 
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Kerekes Zoltán Kishegyes Község alpolgármestere. A mű-
sor végén a megemlékezők elhelyezték a kegyelet virágait 
az emlékmű talapzatán.

2017. márc. 11. – Törökkanizsán az Ablak Színház 
Egyesület szervezésében tartották az V. Mesélj rólam... 
vers- és prózamondó találkozót. Versmondóink eredmé-
nyei:

3-4. osztály:
Erdei Anna Dorka (4.b) – aranyplakett
Bede Barnabás (3.b) – különdíj
5-6. osztály:
Bácsi Virág (5.c) – ezüstplakett
Vanka Réka (6.a) – bronzplakett

A diákok felkészítői Molnár Krekity Olga és Barta Júlia.

2017. márc. 05. – Megtartottuk a községi biológiaver-
senyt, ahol a következő eredmények születtek:

5. osztály:
Lukity Dávid (5.b) - 2. hely
6. osztály:
Kanyó Natália (6.b) - 1. hely
7. osztály:
Papp Tamara (7.b) - 2. hely
Kalauz Katarina (7.c)
Dejana Mihajlović (7.d) - 3. hely

A tanulók továbbjutottak a körzeti versenyre.
Szépen teljesítettek a versenyen a következő tanulók 

is: Süli Babett (5.b), Molnár Réka (5.b), Halasi Annabel-
la (5.b), Milica Savković (5.d), Szőke Regina (6.a), Vanka 
Réka (6.a), Juhász Réka (6.a), Egyedi Tímea (6.b), Világos 
Adriana (7.c), László Lilla (7.b), Éter Réka (7.b), Bojko 
Anna (8.b) ésHodolik Csaba (8.a)

A diákok felkészítői Bede Hajnal Lilla és Selić Julianna.

2017. febr. 26. – Lovćenacon tartották a községi ké-
miaversenyt.

Tanulóink eredményei:
7. osztály:
Papp Tamara (7.b) - 1. hely
8. osztály:
Bojko Anna (8.b) - 3. hely
Tóth Edina (8.a) - 4. hely

A diákok felkészítője Bede Hajnal Lilla.

2017. febr. 11. – Újvidéken a Petőfi Sándor Általános 
Iskolában tartották a Bátaszéki Matematikaverseny vajda-
sági döntőjét. Iskolánkból 8 tanuló küzdött meg a területi 
döntők eddigi legnehezebb feladatsorával. Az alábbi ered-
mények születtek:

4. osztály:
Dudás Emil (4.b) 4. hely
Dévity Tamás (4.a) 6. hely
5. osztály:
Bácsi Virág (5.c) 3. hely
Lengyel Viola (5.a) 4. hely
Talpai Tianna (5.a) 5. hely
7. osztály:
Gál József (7.c) 2. hely
Kalauz Katarina (7.c) 3. hely
Világos Adriana (7.c) 4. hely

A diákok felkészítője Magyar Tibor.

2017. febr. 03. – Zentán a Bolyai Tehetséggondozó 
Gimnázium és Kollégium adott otthont a szolnoki kiírá-
sú Curie Matematika Emlékverseny vajdasági döntőjé-
nek. Iskolánkból 10 tanuló kapott meghívást a versenyre. 
Eredmények:

A hetedikesek között Gál József (7.c) második helye-
zést ért el, amivel jogot szerzett a szolnoki nemzetközi 
döntőn való részvételre, Kalauz Katarina (7.c) negyedik 
lett, Világos Adriana (7.c) pedig a hetedik helyen végzett.

Az ötödikesek között Bácsi Virág (5.c) az ötödik he-
lyezést érdemelte ki teljesítményével.

Dévity Tamás (4.a), Dudás Emil (4.b), Lengyel Viola 
(5.a), Talpai Tianna (5.a), Halasi Annabella (5.b), Süli Ba-
bett (5.b) a több mint 110 résztvevő között komoly telje-
sítményt nyújtva szépen helyt álltak.

A diákok felkészítője Magyar Tibor.

2017. jan. 28. – Egerben a magyar kultúra napjá-
hoz kapcsolódóan tartották a XVIII. Ötágú síp üzenete 
versmondó és kulturális találkozót, az Egri Kulturális és 
Művészeti Központ szervezésében. A találkozón 41 He-
ves megyei és határon túli versmondó vett részt. Vajdasá-
got hárman képviselték, iskolánkból Bácsi Virág (5.c) és 
Vanka Réka (6.a) valamint Bácsfeketehegyről Vajda Noa.

Bácsi Virág és Vajda Noa második helyezést értek el, 
Vanka Réka pedig különdíjat kapott.

A diákokat a találkozóra Bulatović Tamara kísérte el, 
felkészítőik Molnár Krekity Olga és Barta Júlia.

2017. jan. 27. – Megünnepeltük Szent Száva napját, 
akit az iskolák védőszentjeként tartanak számon. Tanu-
lóink alkalmi műsorral készültek, az egyházak képvise-
lői pedig rövid, ökumenikus liturgiát tartottak. A mű-
sort megtisztelte jelenlétével Aleksej Blanuša pravoszláv 
pap, Brasnyó Ferenc katolikus esperes plébános, Orosz 
Attila református esperes, Tóth Attila iskolánk védnö-
ke – az Agriromagna igazgatója, Marko Lazić Kishegyes 
Község polgármestere, Kerekes Zoltán Kishegyes Köz-
ség alpolgármestere, Szügyi István Kishegyes Község 
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BALLAGÓINK NÉVSORA

Képviselő-testületének elnöke, Ksenija Kustudić-Đukić 
Kishegyes Község oktatási tanácsnoka, Ifj. Mohácsi Zol-
tán a Kishegyesi Helyi Közösség elnöke, Sipos Tibor a 
Kishegyesi Helyi Közösség titkára, iskolánk támogatói, 
barátai, dolgozói, a szülők és a diákok is. Ez úton szeret-
nénk megköszönni a támogatást azoknak, akik az elmúlt 

évben valamilyen formában segítették iskolánkat, ezen jó 
szokásukat tartsák meg ebben az évben is!

Fülöp Valentin

8. a osztály  

Tanítónéni: Sípos Verbászi 
Valéria

Osztályfőnök: Csőke Csilla

Dudás Dominik
Hideg Gubás Tibor

Hodolik Csaba
Hodolik Enikő

Kormányos Krisztián
Kovács Beáta

Kovács Szilveszter
Mike Karina

Molnár Mejes Malvina
Németh Attila
Ország Anita
Rózsa Katrina

Szeszták Karolina
Tóth Edina
Úri Simon

Vanka Richárd
Vig Cynthia

Zelenka Flórián

8. b osztály

Tanítónéni: Gombár Klára
Osztályfőnök: Kormányos 

Andrea

Ábrahám Máté
Bacsó Dominik
Barna Dominik

Bede Zsanett
Biró Nikoletta
Bojko Anna

Csernus Albert
Faragó Kitti

Faragó Szilvia
Goda Csaba

Gömöri Árpád
Halász Mercédesz

Kalmár Liana
Katona Alex

Kincses Dániel
Kovács Dianna
Németh Noémi

Pál Sarolta
Pravilović Marijana

Sinka Danella
Svebler Gyula
Szőke Rebeka
Tóth Kristóf

8. c razred

Tanítónéni: Bigović Vesna 
Osztályfőnök: Hajbok Dejan, 
Sípos Varmuzsa Katalin

Jovan Bilić
Dejan Kovačević

Adem Kukači
Dejan Maksimović

Miloš Matić
Nemanja Radivojević

8. kisegítő tagozat

Tanító és tanítónő: Moszni Edit 
és Cékus Attila

Huber Krisztina
Lakatos Csilla

Lakatos Katalin
 Novaković Žaklina
 Sabadoš Anastasija

Tót Anasztázia
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ÓVODAI HÍREK

A téli szünidő december 23-tól január 16-ig tartott. A 
szünidő ideje alatt a kishegyesi központi óvodában volt 
megszervezve a téli ügyelet. Ide érkeztek Lovćenacról és 
Feketicsről is azok a gyerekek, akik a szünidőben is igé-
nyelték a napközis- bölcsődés ellátást.

A második félévet január 16-án kezdtük meg.

JANUÁR
- 27-én az ovisokkal is megemlékeztünk Szent Száváról

FEBRUÁR
- a Vajdasági Magyar Óvodapedagógusok Egyesüle-

te által szervezett bábkurzuson részt vettek a kishegyesi 
óvónők is, ahol hasznos tudnivalókat sajátíthattak el egy-
egy bábelőadás megrendezéséhez. Az előadók: Dr. Szőke 
Anna néprajzkutató és Tóth Irén bábművész.

- Farsangi bálat szerveztünk az óvodában, a gyerekek 
jelmezbe öltözve érkeztek aznap az oviba, farsangi fánkot 
uzsonnáztak, tánccal és mókázással próbáltuk elűzni a telet.

MÁRCIUS
- a Nőnap alkalmából ovisaink verses-táncos műsorral 

köszöntötték az anyukákat
- XIII. Bábfesztivál Zentán – óvodánk „A libapásztor-

ból lett királyné” című  népmesét adta elő. Az előadásban 
az óvónők valamint a bábkuckón tevékenykedő gyerekek 
szerepeltek.

- óvodánkban megtörtént az iskolába induló gyerekek 
felmérése 

- Dr. Kósa Endre fogorvosi vizsgálatot végzett óvo-
dánkba

ÁPRILIS
- az  óvoda és az iskola együttműködésének köszön-

hetően lezajlott a nagycsoportos óvodások  első osztályos 
tankönyveinek megrendelése 

- a Községi Vöröskereszttel együttműködve az Egészség 
világnapja alkalmából a nagycsoportos óvodások rajzkiál-
lítást tekinthettek meg az iskola galériájában.  Ezután a ga-
léria előtti teret aszfaltrajzzal díszítették ovisaink

- április 7-én az óvónők részt vettek az V. ÓVODA-
PEDAGÓGIAI KONFERENCIÁN, amelyet a Vajdasági 
Magyar Óvodapedagógusok  Egyesülete szervezett meg. 
A konferencia a Kishegyesi  Helyiközösség dísztermében 
került megrendezésre

- a Gazdászati óvoda Mazsola  csoportja a szülőkkel 
húsvéti alkotóházat tartott és az itt elkészített húsvéti dí-
szeket a keddi piacon értékesítették. Keresetüket az óvoda 
szépítésére, új játékszerek vásárlására fordítják majd.

Április hónap folyamán az iskolába induló gyerekek 
orvosi vizsgálatra fognak menni Topolyára, ahol szemor-
vos, orr-fül  gégész és fizioterapeuta ellenőrzi egészségi ál-
lapotukat, valamint  iskolaérettségi felmérésre mennek az 
Ady Endre K.Á.I. pedagógusához.

Óvodánk ebben a tanévben is Palicsra megy kirándulni 
a gyerekekkel, melyre május 5-én kerül sor. Úti célunk  az 
állatkert és a Gulyás csárda.

A Tartományi Oktatásügyi Titkárság pénzbeli támoga-
tásban részesíti óvodánkat. Ezáltal sor kerül a Gazdászati 
óvoda épületének külső szigetelésére és festésére, a bejárati 
ajtó cseréjére, a pincelejárat lezárására és a csoportszoba 
mennyezetének felújítására.

Janó Mária

IRATKOZÁS AZ ÓVODÁBA ÉS A BÖLCSŐDÉBE
 ÁPRILIS 18-TÓL MÁJUS 19-IG
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KÖNYVTÁR HÍREI

A Kishegyesi Könyvtár január elején megkezdte mun-
káját, 5-én Könyvkuckó foglalkozást tartottunk az olvasó-
teremben. Ez a gyermekprogram folyamatosan hétről hét-
re megszervezésre kerül. Alsós gyerekek járnak hozzánk, 
hogy minden alkalommal más-más kreatív műhelymun-
kán vegyenek részt. 

Január 26-án vendégünk volt Fehér Viktor néprajzku-
tató, aki a Szokáskutatás Verbicán című könyvét hozta el 
az olvasóknak. A könyvet dr. Szőke Anna, a kötet szer-
kesztője és Virág Gábor, a Forum Könyvkiadó Intézet 
igazgatója mutatták be. El kell mondanom, hogy megle-
pően szép számban érkeztek a könyvbemutatóra. Ismét 
szűknek bizonyult olvasótermünk.

A február 9-ei Könyvkuckónk rendhagyó volt. A 
Kishegyesi Nagycsaládosok Egyesületével karöltve készül-
tünk a szerelmesek napjára. Többen vezettük a foglalko-
zást, így a forgószínpad elve alapján dolgozhattak a gye-
rekek. Létrejöttét a helyi Önkormányzat és a Kishegyesi 
Helyi Közösség támogatta. 

Február végén ismét meghívtuk az elsősöket egy 
könyvtárlátogatásra. Betekintést nyerhettek a könyvek vi-
lágába, meghallgathattak egy rövid előadást a könyvtár-
ban folyó munkáról, valamint a Könyvkuckóról, melyhez 
azóta már jó néhány kisdiák is csatlakozott. Mint minden 
évben, idén is ingyenesen iratkozhattak elsőseink. Számos 
gyerek élt is a lehetőséggel. 

A márciusi hónapot Fodor András könyvbemutatójá-
val indítottuk. A JAKkendő-díjas ifjú írót megtiszteltetés 
volt vendégül látni, hiszen helyi fiatalnak számít, ő haza-
jön Kishegyesre. 

Ugyanebben a hónapban könyvtárunk olvasótermé-
ben tartotta meg izgalmas előadását dr. Magyar Lóránt. 
Telt ház fogadta a videókkal, és interaktív programmal 
egybekötött könyvbemutatót. 

Április legelején húsvétra készültünk: Ilus nénivel 
tojásokat festettünk, számos technikát ismerhettek meg 
a gyerekek, majd pedig az alkotásokat haza is vihették. 

Április 8-án ismét egy kooperatív munkára került sor a 
Kishegyesi Nagycsaládosok Egyesületével. Animátorok 
voltak: Ábrahám Krisztina, Virág Klivinyi Beáta és  

Kecskés Tünde.
A hónapot egy könyvvásárral folytattuk, a 

magyarkanizsai Corvina könyvesboltot láttuk 
vendégül, ahol az érdeklődők számos atraktív 
könyv közül válogathattak, hogy ezzel tegyék 
még ünnepélyesebbé a húsvétot. 

A jövőben Herceg János: Szikkadó földeken 
című könyvét szeretnénk bemutatni, valamint 
Lovas Ildikót is vendégül látnánk legújabb köte-
tével. 

 Kecskés Tünde
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Intézményeink

ZENEISKOLA HÍREI

A szerbiai zeneiskolák országos versenyét március 
25 és április 9 között  tartották meg Belgrádban. Szerbia 
letömegesebb és legrangosabb  versenyén az idén 1016 
diák vett részt. A Topolyai Zeneiskola képviseletében Kis-
hegyesről Kolompár Dejan  1. dijat kapott 95 ponttal a 
zongoristák mezőnyében.

Felkészítőtanára Csőke András.

 Tizenkettedik alkalommal rendezték  meg Topolyán 
az „Amikor a tücskök ciripelnek” elnevezésű nemzet-
közi hegedűversenyt, amelyen az idén  7 korosztályban 
56 résztvevő versenyzett. Kishegyesről Virág Anna  a II. 
korcsoportaban  74,50  ponttal 3. díjat kapott,  ifj. Gál József  
pedig a IV. korcsoportban 
85,66 ponttal 2. díjat érde-
melt ki. Mindketten Gál 
József tanítványai.

A kilencedik alkalom-
mal megrendezett zon-
goraversenyen az idén 66 
versenyző indult 6 szólista 
és 2 kamatazenei kategó-
riában . Szilágyi Evelin a 
II. korcsoportban 92,66 
ponttal 1. díjat, Kolompár 
Dejan  a II. korcsoport 
ban 95,00 ponttal 1. díjat, 
Brezovszki Márk  a  III. 
korcsoport 95,33 ponttal  
1. díjjat kapott. 

A kamarazene II. korcsoportjában Kolompár Dejan, 
Kolompár Miroszlav és Kolompár Ivica zongorahatkezese  
1. díjat  kapott  96,33 ponttal.  Felkészítőtanáruk Csőke 
András.

Húsvétváró címmel zenés-irodalmi délutánnal kö-
szöntöttük a kishegyesi közönséget. A műsort április 8-án 
tartottuk meg 18 órai kezdettel az iskola Galériájában. Köz-
reműködött: Erdei Anna Dorka, Kanyó Natália és Vanka 
Réka versmondók, továbbá a helybeli zeneiskolai tagozat 
egykori és jelenlegi tanítványai: Csőke Noémi, Brezovszki 
Márk, Kolompár Dejan, Miroslav és Ivica (zongora), Magó 
Áron (hegedű) és Szilágyi Evelin (zongora).

Az egybegyűlteket Mohácsi Zoltán, a helyi közösség 
tanácsának elnöke köszön-
tötte, aki szerény ajándék-
kal jutalmazta meg a fellé-
pőket.

Csőke Andrea a Sze-
geden megrendezett VII. 
Nemzetközi Bartók Béla 
Zongoraversenyen beju-
tott a második fordulóba, 
és megnyerte a legjobb 
kamaraprodukció előadá-
sáért járó különdíjat.

Csőke András, 
Molnár Krekity Olga
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Civil élet

A KISHEGYESI VÖRÖSKERESZT AKTIVITÁSA 
AZ ELMÚLT PERIÓDUSBAN

Megtartottuk az első negyed évi véradási akciót 
községünk területén mindhárom helységben.

A népkonyha program változatlanul tart még április 
folyamán.

Január 31. a dohányzás világnapja alkalomból tanu- 
lóink számára mindhárom község iskolájában előadást  
szerveztünk, amelyet Fehér Tüskei Etelka gyógyszerész 
tartott.

Március 24. a tuberkolózis elleni küzdelem világnapja 
alkalmából az iskoláinkba ellátogatott felvilágosító előadást 
tartani diákjaink számára a kishegyesi egészségház 
dolgozója dr. Jovana Tasković.

Március 29. a Tűzoltó otthonban  az aktivistáink 
számára belső képzést tartottunk, előadók a tartományi 
Vöröskereszt  munkatársai  voltak:  Jelena  Milić Šućur és 
Sofija Jovanović. A hangsúly  az  alapelvek  fontosságán, 
csapatépítésen,  összefogáson és programok szervezésén 
volt. Ismertették a szomszédos szervezetek példaértékű 
tevékenységét.

„A vér életet jelent“ címmel rajzpályázatra való 
felkészítést végeztünk, majd ezt követte a zsűrézés.  
A legjobb munkák a szerbiai központi Vöröskeresztbe 
lettek továbbítva.

„Mit tudsz az egészségről?” elnevezési verseny 
lett megszervezve, amelyen Kishegyesről továbbjutó  
Mihájlovity Dejana szerepelt, Lovćenácról pedig Anđela 
Maretić. A felkészítés a biológiai tanárok érdeme, a diákok 
kiválasztásában pedig dr. Goran Gnjatov volt a felelős 
szakember. A tartományi döntőt április 12. tartották meg.

Április 7. az egészség világnapja alkalmából a községi 
óvodák együttműködésével az ovisok vidám rajzokat 
készítettek, amik ki lettek a közterületekre függesztve a 
lakosság figyelmének felkeltése céljából, mivel a világnap 
mottója az „egészséges életmódra indirekt módon, a 
depresszió megelőzésére” 

Szakál Györgyi

A KISHEGYESI NYUGDÍJAS EGYESÜLET  
NAPLÓJÁBÓL

Januárban lazítani akartunk, de ezt nem tehettük, te-
kintettel a nagy hidegre a település többi szervezetével és 
az önkormányzattal közösen megszerveztünk egy nap-
pali melegedőt. Naponta 6-8 személy számára nyújtott 
melegforrást, ahol teát és kávét is fogyaszthattak a mele-
gedők. 

Természetesen megtartottuk a farsangi és a nőnapi 
bálat is. Mindkét mulatság remekül sikerült, az összegyűl-
tek igen jól érezték magukat. 

Sportolóink részt vettek egy kártyaversenyen (6 cso-
port), Topolyán, és igen jó eredményekkel tértek haza, 
egyéniben: II., III. helyezést, csoportban:  III. helyezést 
kaptak.

Sikeresen megszerveztük, hogy tagságunk tüzelő-
anyaghoz jusson, kamatmentes hitelre. Pályáztunk az in-
gyenesen igénybevehető gyógyfürdő használatára, melyre 
csak az alacsony nyugdíjjal rendelkezők jelentkezhetnek/
mehetnek. Reméljük, hogy az idén is 2-4 ember az idén is 
gyógyulhat.

Felhívjuk a tagság figyelmét, hogy e hónap utolsó 
szombatján lesz a Nyugdíjas Szervezet évi közgyűlése. Vá-
runk mindenkit szeretettel.

Kőműves Valéria
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AZ ÜGYELETES TŰZOLTÓ NAPLÓJÁBÓL

Az előző szám megjelenése óta a tűzoltó egyesületünk 
napjait számos esemény tette izgalmassá. Az idei évben 
sem feledkeztünk meg női tagjainkról. Tűzoltóotthonunk 
nagytermében többéves hagyományt folytatva, idén is vi-
rággal köszöntöttük a hölgy lánglovagjainkat. Még azon a 
héten március 18-án megtartottuk a rendszeres, évi köz-
gyűlésünket. Az ünnepélyes ülésen és a vacsorán is részt 
vettek a környező tűzoltó egyesületek képviselői, valamint 
határon túli bajtársaink is. Magyarországról, Pusztamér-
gesről és Budapestről a XIII. Kerületi Hagyományőrző 
Önkéntes Tűzoltó- és Sportegyesület tagjai, akikkel szo-
ros kapcsolatot ápolunk. Horvátországból, Karancs kép-
viseltette magát. Az est folyamán elhangzottak a 2016-os 
év beszámolói, a 2017-es év tervei, valamit minden aktív 
tagunk, kik önkéntes munkával hozzájárultak a tűzoltósá-
gon folyó munkákhoz elismerésben részesültek. Szeszták 
Szabolcsot a legtöbb önkéntes munkaórájáért az önkén-
tesek parancsnoka és alelnöke egy tűzoltó trófeával jutal-
mazta. 

Március 18-án három csapattal, két férfi és egy női csa-
pattal részt vettünk a Bácskossuthfalván megrendezett III. 
Moravica Tűzoltó Kupán, ahol szép eredményeket értünk 
el.

Az új tűzvédelmi törvény értelmében, miszerint fény-
visszaverő jelzésekkel kell ellátni a tűzoltó kamionokat, 
március folyamán, egy munkaakció keretén belül „új di-
zájnt” kaptak önkéntes tűzoltóink kamionjai. A beavat-
kozásokat és a tűzeseteket illetően február és március hó-

napban 8 tűzeset volt községünkben, ebből 4 alkalommal 
önkéntes tűzoltóink is részt vettek a tűz megfékezésében.

Megragadnám az alkalmat, hogy tudassam a Szó–Be-
széd olvasóival, hogy  április elsejétől, hosszú idő után, is-
mét kishegyesi parancsnoka van hivatásos tűzoltóinknak, 
Horváth Zoltán személyében. 

A munka és a versenyekre való felkészülés sosem áll le 
a laktanyánkban, csapataink már készülnek az április 29-
én megrendezésre kerülő bajai hagyományőrző tűzoltó 
versenyre. 

Dr. Kurin Ákos
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    Mezőgazdasági  
             rovat

A PÁLYÁZATOK, MINT A MEZŐGAZDASÁG 
MOZGATÓRUGÓI

Ha a mezőgazdaság témakörét boncolgatjuk, szám- 
talan problémáról beszélhetnénk, kezdve a külföldi 
termékbehozatal okozta alacsony felvásárlói árakról, de ide 
sorolhatnánk a magas nyersanyagárakat és a befektetések 
okozta egyéb kiadásokat is. A felsorolt problémák már 
évtizedek óta szegényítik a vajdasági parasztot, aminek a 
következtében a termelők külső segítség nélkül nem tudnák 
fenntartani magukat, nem tudnának versenyképesen 
fejlődni más európai piacok termelőivel szemben. De ne 
beszéljünk csak a problémákról.

A közelmúltban - egészen pontosan 2016 januárjában 
megkezdődött a magyar állam nyújtotta 50 milliárd 
forintos gazdaságfejlesztési program megvalósítása. 
A támogatásokat illetően mindez a magyar államnak 
köszönhetően egy aranykorszak kezdetét is jelentheti, 
amit az idősebb generáció az egykori Zöld Terv 
időszakával hasonlíthatná össze. Akkoriban még 
kifejezettebb volt a támogatás, sok gépet a Zöld Terv 
biztosított, ám ezt követően a gazdák semmilyen vissza 
nem térítendő támogatást nem kaptak a mezőgépek 
vásárlásakor. A Prosperitati Alapítvány most igazi 
lendületet adott ennek a támogatási gyakorlatnak, amely a 
harmadik pályázati kör eredményének meghirdetésekor 
csúcsosodott ki legfőképpen. A legutóbbi pályázati 
körben 3159 bejegyzett mezőgazdasági termelő nyert 
mezőgazdasági gépekre és kapcsolható eszközökre vissza 
nem térítendő támogatást, ami a kiírásban pályázók 
98%-át jelenti. 

Mindez településünkre Kishegyesre levetítve 60 
támogatott pályázatot jelent, az elnyert támogatások 
pénzbeli oldalát megvizsgálva pedig 36.764.302,00 dinár – 
azaz 296.486,31 Euró befektetést jelent, ami óriási összeg egy 
olyan kis település gazdálkodói számára, mint Kishegyes. 
(Ebben a pályázati körben a támogatottak között találhatunk 
még kishegyesi vállalkozókat, és gyümölcstermelőket is. Az 
általuk elnyert összeg további 125.345,17 Euró érkezését 
jelenti a településen ténykedőknek.)

Mindezzel még korán sincs vége a pályázati lehetőségek 
sorának, hiszen a megkezdett gazdaságfejlesztési program 
2018 végéig ad lehetőséget a pályázóknak, hogy részt 
vegyenek az alapítvány által kiírt különféle pályázatokon.

 A mezőgazdaságot illetően nem ez az egyedüli 
támogatási forma, amivel élhetnek a gazdák. Az idén már 
a tartomány részéről is jóváhagynak 40–50 százalékos 
térítést, tehát a hazai támogatás-források is egyre 
elérhetőbbek. Jelenleg a mezőgazdasági minisztérium 
által kiírt, új traktorok vásárlására vonatkozó felhívás van 
életben, amely április 10-től május 19-ig áll nyitva.

Visszakanyarodva a Prosperitáti Alapítvány pályázati 
rendszeréhez, a nyertes pályázóink mellett a történetnek 
van még egy említésre méltó kishegyesi vonatkozásai 
is, hiszen az alapítvány operatív munkájáért, a kiépített 
pályázati rendszerért és a Vajdaság területén sikerrel 
működő irodahálózatért egy kishegyesi személy - az 
alapítvány ügyvezetője, Juhász Bálint a felelős. Bálinték 
immár elmondhatják, hogy munkájuk gyümölcseként 

Kishegyes mellett 36 önkormányzat 
területéről, több mint 130 település 
pályázói írtak alá sikeres támogatási 
szerződést. Ahol Vajdaságban magyar él, 
oda eljutott a program.

A pályázás iránti kedvről elmondható, 
hogy a Prosperitáti Alapítvány pályáza- 
tain megélt sikerek bátorítóan hatottak a 
gazdákra, ezáltal egyre többen érdeklőd- 
nek a kiírások iránt és bizakodva 
ragadják meg az új lehetőségeket, amely 
a térség – a környezetünk fellendítésében 
elengedhetetlen eszköz. 

S.istwan

Prosperitáti Alapítvány harmadik pályázati körében hatvan kishegyesi gazdaság részesült 
támogatásában – hatvan új mezőgép érkezik Kishegyesre
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Művelődés

KISHEGYES DÍSZPOLGÁRA

Az idei évben a Helyi Közösség falunap alkalmából 
dr. Deák Tibor belgyógyászt tüntette ki a falu díszpolgá-
ra címmel. Dr. Deák 20 éven át volt a Dr. Márton Sándor 
Egészségház igazgatója, jelenleg nyugdíjas, de még mindig 
aktív, mint orvos. Amint megtudtuk tőle, az általános isko-
lát szülőfalujában fejezte, majd az újvidéki gimnáziumban 
tanult tovább magyar nyelven. A gimnáziumot 1970-ben 
fejezte, majd beiratkozott az orvosi egyetemre. 1977-ben 
diplomázott és rögtön munkába is állt.

- Abban az időben nem volt olyan nagy dolog orvo-
si diplomával elhelyezkedni, mint manapság. A kötelező 
gyakorlatot a verbászi és a szabadkai kórházban végez-
tem, majd jött a katonaság. Ott bizonyos kiképzés után 
önállóan vezethettünk egy rendelőt egy kollégával közö-
sen. A hadsereg utána visszajöttem Kishegyesre és 1978-
tól általános orvosként kezdtem dolgozni. Nekem mindig 
is az volt a vágyam, hogy ide visszakerüljek. Ismertem és 
szerettem a kishegyesi embereket, közöttük nőttem fel és 
örültem, hogy itt dolgozhatok. Nem is volt olyan ábrán-
dom, hogy valahova elkerüljek. 1985-ben kaptam szako-
sítást belgyógyászatból, 1989-ben szakvizsgáztam és azóta 
dolgozom, mint belgyógyász. 1995-ben az előző igazgató 

dr. Babcsányi nyugdíjba ment és akkor átvettem az egész-
ségház irányítását. 2015-ig voltam az igazgató, de emellett 
tovább dolgoztam, mint belgyógyász. Igazából, mindig is 
jobban szerettem a szakmát, mint az irányítást – mondta 
el dr. Deák, aki a kishegyesi egészségház vezetését hábo-
rús időkben vette át.

- Nehéz idők voltak azok. A gond azzal kezdődött, 
hogy nem tudtunk naftát szerezni a fűtési rendszerhez. 
Az önkormányzat és a munkaszervezetek segítségével si-
került áttérnünk villanyfűtésre. A villanyszolgáltatás pe-
dig az 1999-es év kivételével tűrhető volt. Ahogy az üzle-
tek üresek voltak, úgy a gyógyszerellátás is általános gond 
volt. Itt nagyon nagy segítséget kaptunk a külföldön dol-
gozó falubeliektől. Volt, hogy kis csomagokat, de olyan is 
előfordult, hogy egész teherautó gyógyszert küldtek. Ne-
hézségek mindig voltak, de a háborús időszak után már 
hozzá tudtunk jutni gyógyszerekhez és új mentőkocsik-
hoz is. Az egészségház felszerelését fokozatosan töltöttük 
fel, főként pályázati úton. Mindhárom faluba került EKG 
és újraélesztő készülék, új ultrahang készüléket kaptunk, 
a Rotaryn keresztül felújítottuk az elavult röntgen beren-
dezést, ami azóta is működik. Kaptunk egy mammográ-
fiai készüléket, és a laboratóriumi berendezéseket is fel-
újítottuk, valamint bővítettük az állományt. Amire a mi 
kis közösségünknek szüksége van, azt biztosítani tudjuk 
– mondta el dr. Deák, aki a tavalyi év óta nyugdíjas. Ez 
természetesen nem jelenti azt, hogy már nem praktizál. 
A községben jelenleg nincs belgyógyász, egy általános 
orvos most van szakosításon. Míg ezt be nem fejezi, ad-
dig dr. Deák heti két alkalommal besegít a belgyógyászati 
problémák megoldásába. A díszpolgári cím kapcsán el-
mondta, hogy azt nem csak saját érdemének tartja.

- Nagyon nagy megtiszteltetésnek érzem a díszpolgári 
címet, de ezt semmi esetre sem magam érdemeltem ki. Eb-
ben közrejátszott az egészségház egész munkaszervezete, 
akik segítettek a munkában. Ők is önfeláldozóan tették a 
dolgukat, olyankor is, amikor nem volt kedvük és a lehe-
tőségek sem voltak adottak. Néha rögtönözni kellett, de 
legtöbbször feltaláltuk magunkat – hangoztatta dr. Deák.

A falu díszpolgára az elkövetkező másfél évben még se-
gédkezni fog az egészségházban, de a távlati tervei között 
az szerepel, hogy több időt fordítson az unokákra.

L.J.

Dr. Deák Tibor 20 évig volt a kishegyesi egészségház igazgatója
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Művelődés

SZÁMOS KÜLÖNDÍJAT ZSEBELT BE A KISHEGYESI 
SZÍNJÁTSZÓK CSAPATA

Március 23. és április 1. között Bácsfeketehegyen ren-
dezték meg Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók XXII. 
Találkozóját. A rendezvény házigazdái, a Feketics Műve-
lődési Egyesület és a Soma színtársulat voltak, közönség 
pedig összesen 16 produkciót tekinthetett meg, mintegy 
300 fellépő felvonultatásával. Az előadásokat háromtagú 
zsűri értékelte.

Március 31-én és április 1-én pedig a Középiskolások 
Művészeti Vetélkedőjére került a sor, ami az 50. Születés-
napját ünnepelte idén. A KSZFV két napos megméretteté-
sét Zentán a Művelődési Házban rendezték meg.

A kishegyesi színtársulat mindegyik eseményen meg-
állta a helyét Karnyóné Show produkciójával. Mindkét 
esetben vetélkedőről beszélünk, mely természetesen ver-
senyhelyzetet vonz maga után de Molnár Róbert,a csapat 
vezetője, kiemelte azt is, hogy a versengésen túl az alkotás-
ra való ösztönzés az elsődleges számára. “ Úgy gondolom, 
hogy egy csapat munkájának minősége leginkább abban 
nyílvánul meg, hogy meddig képes életben tartani az elő-
adásait.”

 Molnár elmondta, munkájuk eredményességét mi sem 
támasztja jobban alá, hogy a produkció nem csak erre a  
két eseményre készült, összesen kilenc alkalommal került 
bemutatásra a Karnyóné Show. Többek között Kishegye-
sen, Bácsfeketehegyen, Topolyán, Óbecsén, Orahovón és 
Zentán láthatta a publikum.

- Milyen impulzusok születtek benned a rendezvények 
után?

A KSZFV-t emelném ki abban a tekintetben, hogy nem 
a versengő szellem, inkább az alkotás vágy határozta meg. 
Ismerkedés, tapasztalat csere, egymás munkája iránti 
kiváncsiság járta át a levegőt és szerintem ez is a lénye-
ge egy ilyen jellegű rendezvénynek. Ugyanakkor fontos, 
hogy a zsűri, még ha negatívan is, de építő jelleggel bírálta 
az előadásokat. Részvételünk abszolút hasznos volt, mert 
olyan visszajelzésekkel tértünk haza, melyek megerősítet-
ték bennünk azt, hogy jó úton járunk és úgy érzem, ez 
előre lendítette a csapatot.

- Mi az amit igazán fontosnak tartasz a pedagógiai 
munkásságodban?

A művészetben az alkotás a lényeg. Erre próbálom 
ösztönözni a kishegyesi gyerekeket is. Beidomítani bárkit 
be lehet egy pontos hangsúly vagy mozdulat reproduká-
lására, de rávezetni vagy ebben az esetben jobb szó, ráéb-
reszteni az alkotás igényére, az igazi kihívás számomra. A 
kitartó, alázatos munkában hiszek, ami mindig meghozza 
gyümölcsét.

Büszke vagyok a külön díjazottjainkra és ezen belül is 
nagyon örültem Fodor Gábor Madt díjának, 
ami szerintem egy nagyon fontos díj, mert 
ezzel nem csak elismerik munkáját de teret 
és lehetőséget ad a továbbfejlesztésre.

A társulat tagjai: Pataki Sarolta, Varga 
Erna, Gulyás Georgina, Hodik Annabella, 
Kőműves Csaba Bence, Tumbász Kincső, 
Németh Nikolett, Fodor Gábor.

A színjátszók eredményei mellett meg-
említeném, hogy a 28. KNV vetélkedőn a 
kishegyesi Kótyomfitty népdal énekegyüttes 
elhozta az 1. díjat.Felkészítőjük: Borsodi-
Patyerek orsolya

Valamint Kurnyák Rajmond, szólótánc 
kategoriában, 2. helyezést ért el. Felkészülé-

sét Patyerek Csaba követte.
További sok sikert kívánok a kishegyesi tehetséges fi-

ataloknak!

Patyerek-Fodor Nóra

Hodik Annabella az Izida és a Képes Ifjúság , Kőműves Csaba a Tanyaszínház, Fodor Gábor a Madt tá-
bor különdíjával tért haza az idei Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók találkozójáról valamint a 
KSZFV(Középiskolások Szín- és Filművészeti Vetélkedője)-ről. A társulat a Kosztolányi Színház és az  
Újvidéki Színház külön díjait tudhatja magáénak.
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EGYSÉG HÍREI

Az Egységben az utóbbi írásom óta nagyon sok 
minden megváltozott: kezdjük talán először az edző 
váltással. Az előző edző Nagy István  aki a 21 fordu-
ló befejeztével úgy gondolta, hogy nem kíván tovább 
edzősködni még egy olyan csapattal sem ami már mi-
nőséges játékosokat foglal magában. Február elejétől 
dolgozott Pista az új formációval de hiába, nem ment, 
a szerencse nem állt mellé.   A  21 mérkőzésből, egy 
döntetlen 1  győzelem, és 19 veszteség a mérlegünk. 
Így egyik napról a másikra úgy döntött, hogy ő kilép 
az Egységből , itt hagy bennünket, átengedi a helyét 
másnak, talán más több szerencsével jár majd.

 Nem tagadom nagy nyomás nehezedett rám, hol 
találjak hirtelen másik edzőt akinek minden szükséges 
papírja megvan amit kér a szabadkai körzeti liga, de az 
olyan ember legyen aki hegyesi, van tudása, tapaszta-
lata, és akit a csapat is elfogad. A legelső szempont az 
volt hogy olyat keressek aki szereti az Egységet, volt 
itt már boldog boldogtalan, vidéki amennyit akar az 
ember, mind hatalmas tervekkel segítőkészséggel, az-
tán amikor nem úgy alakulnak a dolgok ahogy ők sze-
rették volna, egy szempillantás alatt  hátat fordítottak 
nekünk. Kaptam itt már hideget - meleget is egyaránt 
de a végén csak egy kishegyesire esett a választásom, 
és örülök hogy így alakulnak a dolgok. Tehát vissza-

kanyarodva a témára olyan edzőt kértem fel aki úgy, 
mint én is, szereti az Egységet, ő pedig nem más, mint 
Baranyi Béla bácsi. 

Sok edzőváltás volt az elmúlt 3 évben, félévente 
váltották egymást, Béla bácsi tett le az asztalra eddig 
mind közül a legtöbbet.  Nála még voltak győzelmek,  
ő olyan vezető egyéniség, aki nem barátkozik a játéko-
sokkal mint az előzőek, szigorú, és tud fegyelmet tarta-
ni, edzései kemények, nem nagyon van kedvük utána 
bármire is, mert a fáradság nem engedi.

Nagy feladat elé néz az új edző, nem sokan lenné-
nek most a helyében, sokat panaszkodik nekem, hogy 
el van eresztve a mostani csapat, mindenki azt csinál 
amit akar, nincsenek felkészítve, sokat veszekszenek.  

De együttes erővel azon vagyunk, 
hogy  minden ami rossz megváltoz-
zon pozitív irányban.

A vezetőség azon kevés tagjai is 
akik eddig itt voltak  angolosan tá-
voztak, mindenkit valami érdek ve-
zérelte és ha azt nem valósíthatja meg 
már le is lépett, amit nem is nagyon 
bánok, mert eddig se sok mindenben 
segítettek.  Utasítgatni úgy, hogy ne-
kik tetsszen akár a klub kárára is, na, 
ezt nem engedtem meg.

Nagyon nagy szüksége van a 
klubnak frissíteni a vezetőséget, fia-
tal lelkes csapatot létre hozni amire 
látok esélyt, már kezd valami alakul-
ni. Sajnálom hogy olyan személyek 

akik régen fociztak, szeretik a fudballt, most nem 
akarnak csatlakozni hozzánk, pedig sokat lendítené-
nek rajtunk. 
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Az eredményekről  nem túl sok jóval tudok beszá-
molni, eddig még nem indult be a szekerünk. Béla bá-
csi bizakodó, még  10 mérkőzés áll előttünk és ebből  5 
mérkőzést megfoghatunk. Kis szerencsével talán töb-
bet is.

Jelenleg  3 pontja van a csapatunknak és a 15. helyen 
lévő Csantavér csapatát próbáljuk utolérni, akiknek 14 
pontjuk van és abban reménykedünk hogy nem fognak 
több pontot szerezni. 

Sajnos az idegenlégiósokban jócskán csalódtunk, 
sokkal többet vártunk és várunk tőlük. Az, hogy a 
meccseinket egy gól különbséggel veszítjük el és nem 
8:0-val az még sovány vigasz. Ha valaki 20-szor kilép az 
utcára és minden alkalommal kap egy hatalmas pofont, 
előbb utóbb besokal. Ez történt velem is  most.

Azon vagyok, hogy mentsem a menthetőt, a szurko-
lók továbbra is szép számban látogassák a meccseinket  
és remélem ez így is marad. A fiúkat közösen buzdítjuk, 
mérkőzés elején hangos bemondó felolvassa a kezdő 
11-et, félidőben zene szól, illetve hideg sörrel is szol-
gálunk az idelátogatóknak. Próbálom a régi hangulatot 
visszavarázsolni a pályára, a pálya szélére, mint aho-
gyan régen volt, végül is ez a kikapcsolódásról kellene 
hogy szóljon.  Nehéz mert teljesen más világot élünk, 
most már a számítógép az úr.

Az utánpótlásról még pár szót: a 12-14 éves gye-
rekeinkkel, akiket mi csak pioníroknak hívunk, velük 
nincs baj, rendszeresen jönnek edzésre, szorgalmasak 

és szófogadóak. Edzőjük Fo-
dor Ákos nagyon elégedett 
és büszke rájuk. Ők  az első 
helyért küzdenek, ami nem 
könnyű mivel  a topolyai ligát 
kibővítették a Szenttamás-
Becse-Verbászi ligával és az 
összevonás erős konkurenciát 
eredményezett.  Jelenleg a 10 
csapatból a második helyen 
állnak és küzdenek az első 
helyért.

Jelen pillanatban, lapzár-
takor lázasan készülnek a 
gyerekeink Mórahalomra, 
ahol egy barátságos mérkő-
zést szervezett nekünk Kószó 
Miklós barátunk , akitől a 
múlt héten komplett meze-

ket kaptak az Egység szeniorjai, s most a  pioníroknak  
hozott össze egy mórahalmi kirándulást.  Egy barátsá-
gos  mérkőzéssel kezdünk, megismerkedünk az ottani 
klubbal, a gyerekekkel, majd a Mórahalom polgármes-
tere egy ajándék fürdőzéssel ajándékozza meg a csapa-
tunkat. Nagy élmény lesz ez a gyerekeknek, szeretném 
ha ez a barátság kezdete sokáig élne  a mórahalmikkal. 
Az útiköltségeket a Kishegyesi Helyi Közösség, illetve a 
Kishegyesi Község állta, nagyon szépen köszönjük.

Kószó Mikiről pár szó: ő kishegyesi  elszármazott  
aki most  a határunkhoz közeli Mórahalmon él,  jelen-
leg a Magyar-Szerb-Román gazdaság fejlesztés  veze-
tőségi tagja,  aki szívén viseli az  Egységet és mindent 
megtesz, hogy segítsen nekünk. Nagyon nagy kincs 
nekünk! A napokban mondtam is a gyerekeknek, 
hogy Szikicsnek van a „crvena zvezdája” nekünk meg  
„Kószó Mikink” 

Lényeg az egészben az, hogy még mindig itt va-
gyunk, és nem adtuk fel!  Nagyon nehéz idők leselked-
nek ránk de  a fogunkat összeszorítva készülünk a meg-
mérettetésekre.

Hajrá Egység!

Rápóti Zsolt
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GYERMEKVÁLLALÁS PRO & KONTRA

Változik a világ, változnak az értékrendek. Nagy-
szüleink gyermekkorában a család intézménye legalább 
három generációt ölelt fel. A gyermek tehát példán ne-
velkedett. Persze ennek volt hátulütője is, hisz a gene-
rációk közötti ellentét általában megérződik, de kevés 
jóindulattal áthidalható. Szüleink gyermekkorát már 
a két dolgozó szülő és javarészt a két gyermekből álló 
család jellemezte. Azonban itt a mi generációnk, ahol a 
család fogalma igen sokrétű. Patchwork családokról be-

szélünk, hiszen ritkaság számba megy, hogy a gyermek 
édesszüleivel nevelkedik fel. Nem csoda, napjainkban 
a média hatása a közvéleményre igencsak szembetűnő: 
„valósítsd meg magad”, „légy önmagad”. Ez a szlogen 
nem családcentrikus. A családhoz minimum két ember 
kell. Ők útravalóul hozzák neveltetésüket, értékrendjü-
ket, szokásaikat. Mikor azonban a két szülő között a sze-
relem rózsaszín ködje felszáll, kiütköznek a különbségek. 
Mindkét részről nagy adag jóindulatra és toleranciára 
van szükség, hogy ezt meg tudják beszélni. Arról nem 
is beszélve, ha valamelyikük tarsolyában van egy „min-
dig a tutit megmondó” személy. Akadnak családok, ahol 
a gyermek érkezése esemény, ám az átvirrasztott éjsza-
kákkal, a piszkos pelenkákkal, vagy egész más aprósággal 
a szülők nem tudnak mit kezdeni. És akkor hol vannak 
még a nevelési elvek, amiket ugyebár közösen határozná-
nak meg… Akadnak helyzetek, amikor ösztönösen kell 
cselekedni, megbeszélésre nincs mód, viszont ugyanazt a 
szituációt a két szülő egészen másként értelmezi. És még 
mit sem szólatam arról, hogy a gyermek, bár Isten aján-

déka, bizony egy csomó „pluszköltséggel” jár. Az időseb-
bek erre azt válaszolnák: „Bezzeg az én időmben…” Igen, 
de ez a mi időnk, mikor olyanért kritizálják a gyereket 
társaik, ha nem éppen a legmodernebb mobiltelefont vi-
szi magával, hol van akkor a kopottabb ruha, a kevésbé 
minőséges tanfelszerelés. 

Ismeretségi körömben bőven van gyermekét egyedül 
nevelő édesanya, ami lássuk be, nem egyszerű feladat, plá-
ne, ha a gyermek egészsége megingott. Ekkor bizony a be-

tevő mellett az anyagi és szellemi bizton-
ságot is garantálni kell, főképp, ha sem 
a társadalom, sem a szűkebb környezet 
nem nyújt segítséget. 

Igen ritka manapság a nagy család. 
Nem csoda, hisz a nők inkább karriert 
építenek egyetem után, nem pedig mint 
régen, a húszas éveik elején, családot 
alapítanak. Nemrégiben olvastam egy 
ismert magyarországi írónőről, aki negy-
venkilenc évesen vállalta első gyermekét. 
A sztárvilágban ez nem egy ritka jelenség, 
de mi egyszerű halandók, bizony meg-
döbbenünk rajta. Én személy szerint azt 
vallom, hogy bár az anyagi biztonság is 
nagyon fontos, egy gyermeket sokáig kell 
kísérni az úton. A gyermek a legnagyobb 

kincs életünkben, így kell hát viselkedni vele – véli édes-
anyám – nem tulajdon azonban, hanem személyiség. Ne-
velni kell, de óvni is, hogy személyisége megmaradjon, de 
ő is idomuljon embertársaihoz. A legnagyszerűbb feladat, 
de egyben a legnehezebb is. Ez az egyetlen szerep – a szülői 
– melyben sohasem lehet biztos az ember, hogy jól végezte. 

Manapság területünkön felütötte fejét a fehér halál. 
Mind kevesebb gyermek születik, sőt, sokan még az álta-
lános iskolai oktatásuk előtt külföldre vándorolnak szüle-
ikkel, a biztonságosabb jövő reményében. Ez okozza hát, 
hogy mind kevesebb a diák az iskolapadokban. Talán ez 
az egyetlen helyzet az életben, amikor a mennyiség hiánya 
nem a minőségben nyilvánul meg. 

Biztatnám a fiatalokat, hogy tegyenek ez ellen, de ki 
vagyok én, hogy ezt megmondjam, így hát inkább arra bá-
torítanám embertársaimat, fogadják el egymást és egymás 
döntéseit. Talán ez a nyitja egy emberségesebb társada-
lomnak és a jövő nemzedék egészséges fejlődésének. 

Csáki Edina

Fórum



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

17

Fórum

   A MI UTCÁNK KISZÍNESEDETT

A mi utcánk kiszínesedett. Ezt értelmezze mindenki 
saját belátása és rálátása szerint. Közel negyvenöt éve 
lakunk ebben a költői utcában, ahol József Attila újabb 
verset írhatna, mondjuk Óda a Tarka utcához címmel. 

Többféle generáció nőtt már fel ebben az 
utcában. Hallott már a különböző betűkkel megjelölt 
generációkról? Van X generáció, azután Y generáció, majd 
lett Z generáció is, de mindegyiknél van egy közös pont, 
érték: értik egymás nyelvét. Úgy egyszerűen, magyarul, 
anyanyelvükön. 

Bennszülöttek voltak, nem digitális bennszülöttek, 
hanem utcabéliek. Szüleik is, nagyszüleik és minden 
felmenőik. Olgi néni, Maris néni, János bácsi, mindenkihez 
kellemes vagy érdekes történetek fűződtek. Olgi néniékhez 
péntekenként, naplemente után már nem volt szabad 
betévedni, mert ők egy másik valláshoz tartoztak, de mi 
ezt tudtuk, az utca gyerekei is, így fogadták el őket, mert itt 
születtek a költő utcájában.  

Az X generáció előtti utcabéliek, de a falubéliek is 
ismerték egymást. A postások pontos címzés nélkül is 
tudták, kinek jött a levél. Emlékszem, egy alkalommal a 
kézilabdázó fiúk így címezték meg a nyaralásról küldött 
képeslapot: „a Petőfi Sándortól eggyel följebb”. S a postás, 
a szép emlékű Kálmán bácsi, tudta, hova kell beadni az 
üdvözlőlapot. Mára már ez is megváltozott, a postások is 

cserélődnek, a szomszéd településről iderendelt kispostás 
is szenved, azért, mert nem ismeri az utca lakóit, mi meg 
azért, mert újabb színfolt van a költő utcájában. 

S miután az X generáció felnőtt, sorsukat derékba törte 
az esztelen polgárháború. Akik itt maradtak, közülük is már 
sokan az örökkévalóság mezejére távoztak. Megüresedtek 
az egykori parasztházak, ismeretlen emberek vették 
őket birtokukba. Színes lett az utcánk. Csoportokban 
közlekednek kint az úttesten. Érdekes, hogy se a szüleim, 

se mi, de még az Y generáció tagjai sem közlekedtek/ 
közlekednek az úttesten, hiszen a járdát azért építették ki, 
hogy a gyalogosok járjonak rajta. Igaz, mi nem csoportban, 
sohasem nyolcan, tízen mentünk a dolgunkra. 

Lassan a járdánk is funkcióját veszti éppúgy, mint 
a füves terület. Az új utcabéliek másként élik meg az 
utca szerepét. A régi-új lakók is máshol és másként 
szocializálódtak. Ahonnan ők jöttek, ott nem szerethetik 
a mezei virágokat, kiváltképp a pitypangot, azt a rikító 
tavaszi „gazt”. Vannak, akik csak gazt látnak benne, 
s rendszeresen kiszedik az utca füvéből, ne csúfitsa a 
máshonnan hozott értékrendjüket. Ők a másik véglet. 
Ők így színesítik az utcánkat, pontosabban csupaszítják. 
Hol vagy Petőfi? „Oh természet, oh dicső természet! 
Mely nyelv merne versenyezni véled? Mily nagy vagy 
te! mentül inkább hallgatsz, annál többet, annál szebbet 
mondasz.”

Régi majálisok jutnak az eszembe. A fúvós zenekar, 
Lénárd Józsi bácsi, aki minden május elsején ébresztőt 
fújt másokkal együtt, s a gyerekek boldogan szaladtak 
elébük, hogy köszöntsék a tavaszt. Mert számukra 
ez volt a természet ébredése. Pitypangból koszorút, 
nyakláncot fontak, feldíszítették magukat a természet 
adta ajándékokkal. Később, a pitypang törékeny pihéjét 
fújták, s versenyeztek, ki tud egy szuszra legtöbbet lefújni a 
száráról. Gyermeki játékszerüket megsemmisíti a modern 
felfogás. De az új lakók sem ismerik e kedves gyermeki 
„színjátékot”. Pitypang nélkül lett színes az utcánk. Vajon 
milyen változásokat hoz majd magával ez az új generáció?

Féltem az utcánkat, még néhány évtized, s a költő nevét 
viselő utcánkat majd valamely nemzet neve fémjelzi majd. 

Szőke Anna
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TALLÓZÓ
A helytörténész a levéltárak anyagát kutatva, egykori újságok oldalait lapozva vagy akár az internetre 
feltöltött dokumentumokat tanulmányozva elengedhetetlenül megáll a szerinte lejegyzésre érdemes ese-
teknél és azokat lejegyzi, letölti. Majd a későbbiek során adott helyen és időben kamatoztatni tudja.
Íme ezek közül néhány szem mazsola.  

Rendeletek tára 1885. 86.
A magyar királyi igazságügy miniszternek 

20.021. számú rendelete

Feketehegy, Kishegyes és Szeghegy községeknek törvény-
kezési tekintetben a topolyai járásbírósághoz átcsatolása 
tárgyában.

Feketehegy, Kishegyes és Szeghegy községek a zombori 
királyi törvényszék kerületében levő kúlai királyi járásbíró-
ság területéből a szabadkai királyi törvényszék kerületében 
levő topolyai királyi járásbíróság területéhez csatoltattak.

Ezen rendelet folyó évi június hó 1-ső napján lép ha-
tályba.

Kelt Budapesten, 1885. évi április hó 30-án.
Az igazságügy miniszter rendeletéből: Haulik Károly,  

cs. k. miniszteri oszt. tanácsos.

* * *

1893-ban, négy évvel Rudolf trónörökös öngyilkossá-
ga után sem tudott belenyugodni az ország népe a tör-
téntekbe. Elevenen élt a köztudatban a legenda, hogy ez 
ifjú herceg nem halt meg, életben van. álruhában járja az 
országot és titokban jótékonykodik, amit az alábbi törté-
net is igazol. A rövid írás a Topolya és Vidéke 1893. január 
1-én, a hetilap 7. évfolyamának 1. számában jelet meg:

Rudolf trónörökös Kis-Hegyesen

A karácsonyi szent esték alatt Dudás József (Gazsi) az 
utcán egy rongyos, kopott külsejű bocskorba öltözött em-
berrel találkozott, aki előadván, hogy messze földről jön, 
vacsorába hívatta meg magát. Dudás úgy, mint háza népe 
Rudolf trónörökös arc¬vonásait a képekből jól ismerték, 
s minthogy az Idegen ahhoz hasonlított, sőt rongyos ru-
hája alatt a fényes katona ruhát is önkéntelenül észrevet-
te, mindannyian félve néztek reá és kezdték sugdosni, ez 
nem más, mint Rudolf trónörökös. A gazda gyanúját az 
is élesztette, erősítette, hogy vacsorára menet, betértek egy 
pálinkás boltba, ahol a vándor, szó nélkül kifizette a már 
előbb ott voltak és előtte ismeretlenek pálinka kontóját. Va-
csora után az idegen kártyázni szeretett volna, Dudás el-
vezette őt egyik barátjához, ahol szép társaság volt együtt.  
A viselt kártya nem tetszett az idegennek, s rögtön egy új 
kártyáért küldött. Beszélgetés s kártyázás közben a nagy 

újság kiszivárgott s csakha-
mar tömegesen jöttek a bá-
mulok. Kérdezősködésükre 
csak azt felelte, hogy a bécsi 
szállásokon béres. Minthogy 
mind megilletődve közeled-
tek felé, a fényes ruhát szóba 
sem merték hozni. Hajnal-
ban a társaság szétoszlott. 
Az idegen egy százast adott 
cimboráinak, s észrevétlenül 
eltűnt. Természetes, hogy a 
nép most mindenütt a fé-
nyes vendégről beszél.

* * *

Már régen tovatűntek azok a békebeli szép idők, ami-
kor eleink bocskorban, csizmában nyakig sárosan tették 
meg az utat községünk három falva között. Ezt az állapo-
tokat javítandó történt meg a kishegyes–szeghegy-fekete-
hegyi műút közigazgatás bejárása, amiről a Bács-topolyai 
Hírlap. 1904. szeptember 18-i, 38. száma tudósította az 
egykori érdekelteket.

A kishegyes–szeghegy–feketehegyi műút

(1904. szeptember) Folyó hó volt a kishegyes–szeg-
hegy–feketehegyi létesítendő műút közigazgatási bejárása. 
A magas kereskedelemügyi minisztérium részéről Kováts 
műszaki tanácsos volt megbízva a közigazgatási bejárás 
vezetésével, részt vettek azon a vármegye részéről Láncz-
kor Antal táblabíró főjegyző, Sztankovics György királyi 
főmérnök, Dietrl Lajos kultúrmérnök, Kende Ignác királyi 
mérnök, továbbá Császár Péter járási főszolgabíró és az 
egyes érdekelt községek megbízottjai. 

A tárgyalást Kováts műszaki tanácsos Kishegyes köz-
ségben délután 3 órakor megnyitván, felhívta az érde-
kelteket netaláni észrevételeik előadására, észrevételek nem 
tétetvén, a helyszíni bejárás foganatosítatott Kishegyestől 
Feketehegy végpontjáig. A tárgyalás este 9 órakor fejeztet-
vén be, az érdekeltség által Kováts műszaki tanácsos tisz-
teletére bankett rendeztetett. 

Tóth Sándor bácsfeketehegyi ev. (sic!) református 
lelkész a magas kormányt és annak megbízottjait, Kis 

Rudolf trónörökös
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Károly a vármegyei törvényhatóságot, Limbek Pál a járási 
főszolgabíróságot, Császár Péter járási főszolgabíró az 
aranyszájú Tóth Sándor lelkészt köszöntötte fel. A műút 
létesítése felett keletkezett örömtől kifolyólag a bankett lelkes 
hangulatban a toasztok számtalan sora mellett hajnalig 
tartott.

* * *

A vesztes háborúk, az impériumváltozások a megszálló 
hatalmaknak táptalajt teremt a zűrzavar, az erőszakosságra, 
a közerkölcsök romlására… 

Rendkívüli idők…

1918. december elsején megalakult a Szerb–Horvát–
Szlovén  királyság. Ezt megelőzően a megszállták, majd el-
csatolták a Délvidéket a történelmi Magyarországtól, ami 

azt is jelentette, hogy az itteni településeken, falvakban bi-
zonyos számú katonát állomásoztatott az új hatalom, ami 
Kishegyesen is rendkívüli állapotokat jelentett.

December 20-án összeült a kishegyesi községi képviselő-
testület. A tanácsi ülés napirendjének 2. pontja egy „Bordély 
üzlet engedélyezése” volt.

A községi jegyző előterjesztette, hogy „megszálló szerb 
katonaság miatt szükséges egy bordélyüzlet megeresztése, 
amely állandó orvosi felügyelet alatt állna.”

Az elöljáróság határozatilag kimondta, hogy Obrád 
Dánielné részére „a rendkívüli idők tartamára bordély üzlet 
felállítását megengedi, s kötelezi, hogy állandóan 4 leányt 
tartson, s köteles azokat orvosi vizsga alá vetni hetenként 
2-szer. A lányok után 5 korona szedhető!” 

(Szabadkai Történelmi Levéltár, Kishegyes község 
Képviselő-testületének jkv. 1918. dec. 20.)

Virág Gábor

Az emberiség már kezdetek óta vándorol, egyfajta be-
épített, velünk született ösztön segítségével járunk-kelünk 
a nagyvilágban, keresve hol jobb a megélhetőség. Már őse-
ink is emigráltak, vagy kivándoroltak egy adott közegből, 
ha számukra már nem volt megfelelő, nem találtak elég 
ételt vagy egyszerűen csak megromlottak a körülmények. 
Születésünk pillanatától kezdve (talán még előbb) ben-
nünk van a vándorlásra való hajlam, valami olyasmit kere-
sünk, ami számunkra tökéletes. 

Napjaink nagy problémája a bevándorlás, minden 
e körül forog. Migráció...hallva ezt a szót, bárki el tudja 
mondani a történetet. Mi van Velünk, az itt élőkkel vagy 
éppen a már nem itt élőkkel?

Az utóbbi pár évben az emberek, mondhatni, tömege-
sen elindultak külföldre a megélhetőség miatt. Az itthoni 
fizetésből már annak is örülnek, ha ételt tudnak vásárolni. 

Van, aki pár évvel ez előtt még úgy gondolta, hogy ja-
vulni fog a helyzet, így gyerekeit beadta iskolába, ám idő 
közben rájött, képtelen fenntartani a családot, így vagy 
idő előtt kiveszi a fiatalokat az iskolából, majd családosan 
költöznek el, vagy pedig a családfő maga megy szerencsét 
próbálni. Persze mindkettőnek van előnye és hátránya is. 
Családostól megindulni mindenképpen könnyebb, hisz 
ott vannak egymásnak, mégis a gyerekeket hirtelen kisza-
kítják egy olyan környezetből és közösségből, aminek évek 
óta tagjai, új barátokat kell keresniük, és adott esetben a 
nyelvet is tanulniuk kell, így egy-két évet csúszhatnak a 

tanulmányaikkal. Abban az esetben, ha csak a család-
fenntartó indul útnak, nehezebb lehet, a család maradék 
részének is, de főleg annak, aki egymaga indul el, teljesen 
önmagára lesz utalva, illetve, ha nagyon messzire megy, 
akkor nem tud gyakran hazautazni, ami hosszú távon nem 
tesz jót a kapcsolatoknak, így darabokra hullhat az évekig 
építgetett családi fészek, a kapcsolatok, minden, amiért 
dolgoztak addig. 

Manapság az iskola befejezte után már a fiatalok nagy 
része is külföld felé orintlódik. Azok közül pedig, akik úgy 
döntenek, hogy tovább folytatják a tanulmányaikat, sokan 
a külföldi oktatást részesítik előnyben. 

A költözés és az elvándorlás mindenképpen nehéz, hisz 
mindig vannak emlékek, amik ott motoszkálnak a fejünk-
ben, barátok és családtagok, akikhez érzelmileg erősen kö-
tődünk és még soha nem voltunk tőlük távol pusztán csak 
néhány napot, a tárgyak, amikre, ha ránézünk, elmosolyo-
dunk, mert olyan kedves képeket idéznek fel bennünk. 

A szívünk mindig hazahúz, annak ellenére, hogy a 
megélhetés nehéz. Hazajönni feltöltődés, olyan, mintha 
erőt gyűjtenénk ahhoz, hogy visszamenjünk, egyfajta erő-
leves a léleknek az itthon illata és íze, boldogság a szívnek, 
mely segít abban, hogy életünket kellőképpen fel tudjuk 
építeni, a család pedig jólétben, boldogan éljen.

Kubik Szintia

           „ÉDES HAZÁM, FOGADJ SZÍVEDBE,
                            HADD LEGYEK HŰSÉGES FIAD!”

(JÓZSEF ATTILA: HAZÁM)
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KERESZTÉNY FOGYASZTÁSI ÉS ÉRTÉKESÍTŐ  
SZÖVETKEZET

1875. évi XXXVII. tc. szabályozta először a szövetke-
zeteket, gazdasági célú személyegyesülésként definiálva 
azt. Károlyi Sándor gróf, a hazai szövetkezeti mozgalmak 
kezdeményezőjének javaslatára, az 1870-es évektől kezdő-
dően fogyasztási- és hitelszövetkezetek alakultak, 1901-
ben pedig megalakult a szövetkezetek országos központja.

A huszadik század elején, 1904 és 1916 között Kishe-
gyesen is működött keresztény fogyasztási és értékesítő 
szövetkezet. 

Az országszerte alakult szövetkezetekhez hasonlóan az 
volt a feladata, hogy fogyasztási boltot létesítésen megfe-
lelően kiképzett helybeli boltvezetővel a kalmárszellemű 
haszonhajszoló kereskedés enyhítése céljából. A szövet-
kezet elsősorban a falu elesettjein igyekezett segíteni. Az 
árpagyöngytől a kávépótlóig, savanyú káposztától a szap-
panig, a sörtől és csiszolópapírtól a cipófűzőig lényegében 
mindent meg lehetett kapni. Hosszabb távon sajnos a bolt 
ráfizetéses lett. 

Témám részletesebb tárgyalása előtt át kell tekintenem 
Kishegyes huszadik század eleji lakossági összetételét és 
lakosainak gazdasági helyzetét. Ebben irányadók voltak 
számomra az 1900. és 1910. évi népszámlálás adatai. 

1900-ban 5682 lakosa volt a falunak (2830 férfi és 2852 
nő). Életkor szerint hat évesig 1088 fő; 6-14 éves 1224 
gyermek, (a 15 éveseket tekintsük felnőtteknek, poten-
ciális munkaerőnek). Az összes népességből 2169 volt a 
kereső és 3513 az eltartott.

Milyen ekkor a gazdasági potenciálja a falunak? 
14 124 katasztrális hold volt akkor a falu földterülete. 

Ebből 11 személy birtokolt 100 hold, illetve ettől nagyobb 
mezőgazdasági területet; 261 a kisbirtokos, illetve bérlő, 
118 kisbirtokos napszámos, 3 baromfitenyésztő, ők össze-
sen 414 és a 142 segítő családtag (mondjuk így, az is jöve-
delmet valósított meg) 1178 családtagot, a 201 cseléd 388, 
867 munkás pedig 1250 főt tartott el. Ide kell még sorolni 
a 230 iparost, akik 346 és a 67 kereskedelemmel foglalko-
zót, akik 124 hozzátartozóról gondoskodott. A többi adat 
száma elenyésző.

Az 1910. évi népszámlálás szerint 6135 lakosa volt Kis-
hegyesnek. A keresők száma 2289 az eltartottaké 3836. 
Lényegében a lakosság számának növekedésével is a fenti-
ekhez hasonló adatokat mutathatnék ki. Szerepel azonban 
egy új rovat is ebben a kimutatásban: a külterületi lakott 
hely (tanyasiak) lakóinak száma: 1334, ebből 6-11 éves 
gyermek 224.

1904. évi november hó 25-én tartotta alakuló köz-
gyűlését Kishegyes községben a keresztény fogyasztási és 
értékesítő szövetkezet. Az alakuló gyűlésen jelen voltak: 

Báró Luzsénszky Zsigmond a keresztény szövetkezetek 
központjának képviselője; Balassy Endre 3, Kákonyi Fe-
renc 2, Jónás Mihály 5, Firány Ferenc 2, dr. Schádl Bálint 
10, Kiss János Mátyás 2, Morvai Lajos 1, Szokolovits Ist-
ván 1, Szőke Hugó 5, Szőke József 1, Neorcsics Szilvi 1, 
Szőke György 5, ifjú Szőke József 1, Szabó Benus 5, Kanyó 
István 3, Németh Pál 1, Raffay Pál 10, Fodor Ambrus 5, 
Papp Ferenc 2, Csernus Benus 3, Szőke Péter 10, Varga 
Mihály 2, Oravecz Ignácz 2, Oravecz József 2, Hermecz 
Szilvi 1, Limbek Pál 2, Deli István 1, Jungábel Péter 2, Sző-
ke Mátyás 10, Baranyi Károly 1, Trombitás Antal 2, Kiss 
Antal 2, Varga József Károly 2, Tóth Pál marci 1, Szűcs 
János 1, Szűcs József 1, Szűcs Mihály 2, Halasi Illés 20, 
Mátyus Mihály 1, Hermecz István 3, Kalapáthy Jakab 2, 
Fülöp István 1, Mihájlovits István 2, Mihájlovits Pál 2, Bu-
dai András 2, Urbán Pál 2, Hermecz József  2, Halasi Elek 
10, Halasi György 5, Sipos János harangozó 2, Kovács La-
jos 10, Szokolovits János 2, Novák Péter 2, Pintér Károly 
1, Pintér Mátyás 2, Rakoncza Gergely 2, Szokolovits Péter 
2, Béres Pál 1, Merta Alajos 3, Fodor Gábor 1, Csernus 
Mátyás 1 és Bódy Máté 2. Összesen 66 tag 208 üzletrésszel. 

Báró Luzsénszky Zsigmond a keresztény szövetkezetek 
központjának képviseletében üdvözölte a jelenlévő tago-
kat, előadta a közgyűlés célját, ismertette a keresztény fo-
gyasztási és értékesítő szövetkezetek célját és hasznát. 

Az alakuló közgyűlés vezetésére Balassa Endre plébá-
nost választották meg. Miután

a plébános elfoglalta az elnöki széket, megállapította, 
hogy a jelen közgyűlés határidejét a törvény által előírt 
módon közhírré tették és valamennyi üzletrész jegyzőt 
szabályszerűen meghívtak. Megjelent 66 tag, akik 208 

1. rész

A néhai nagykocsma (ma az iskola régi épülete) adott helyt a 
kerésztény fogyasztási szövetkezetnek. A fehér x az üzlet bejárata
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üzletrészt képviseltek, ennél fogva a közgyűlés határozó-
képes volt. A közgyűlést megnyitotta, a jegyzőkönyv ve-
zetésére Bódy Mátét, a jegyzőkönyv hitelesítésére pedig 
Szűcs Mihályt és Csernik Benust kérte fel. Bejelentette azt 
is, hogy a törzskönyv tanúsága szerint 127 tag 385 üzlet-
részt jegyzett.

A szövetkezet esetében az üzletrész „testesítette meg” a 
tag jogait és kötelezettségeit és így az üzletrész, mint érték-
papír – akár csak a részvénytársaság esetében a részvény 
– foglalta magába a tulajdonos vonatkozásába mindkettőt. 
Az értékpapír minőségben rejlő hasonlóság mellett kü-

lönbség is kimutatható a részvény és az üzletrész között, 
mivel az akkori kereskedelmi kódex rendelkezései szerint 
az üzletrész számát és nagyságát nem volt kötelező elő-
re meghatározni, illetve nem kellett, hogy az üzletrészek 
egyenlő értékűek legyenek, továbbá az üzletrész befizeté-
sének módját az alapszabály volt hivatott meghatározni; 
tehát viszonylagos „szabadosság” jellemezte az üzletrészi 
előírásokat a részvényre irányadó szigorú szabályokhoz 
képest. (Ugyancsak sajátos üzletrészi szabály volt, hogy az 
üzletrész alapján megfizetett betétet a tagok bármikor ki-
vehették a tőkéből, ha kiléptek a szövetkezetből.) 

A szövetkezet üzletrésztőkéje abban különbözött a 
részvénytársaság alaptőkéjétől, hogy a részvénytársasá-
gi alaptőke viszonylagos állandóságával szemben az üz-
letrésztőke folyamatosan változott, a szövetkezeti tagok 
személyében beálló változásokkal összhangban, hiszen a 
szövetkezet tagjai a társaság fennállása alatt bármikor ki-
léphettek betéteikkel együtt, új tagok pedig bármikor be-
léphettek, új tagi betéteket „hozva” a szövetkezetbe. 

Miután a csatolt alapszabályt felolvasták és megmagya-
rázták, a közgyűlés azt egész terjedelmében elfogadta.

Az elnök indítványára elhatározta a közgyűlés: hogy 
ezek szerint Kishegyes községben „Kishegyesi fogyasztási 
szövetkezet” céggel megalakult a keresztény fogyasztási és 
értékesítő szövetkezet korlátolt felelősséggel a bejegyzéstől 
számított határozatlan időre. 

A belépési díjat 1, egy üzletrész árát pedig 5 koronában 
állapították meg, amely összeget

1904. december 15-ig kellett befizetni.

Ezek után Balasssy Endre elnök felhívta a közgyűlést, 
válasszon 5 igazgatósági és 15 felügyelőbizottsági tagot, 
azzal a megjegyzéssel, hogy a kereskedelmi törvény értel-
mében az igazgatósági tagok 3, a felügyelőbizottsági tagok 
1 évre lesznek választva.

Igazgatósági tagokká választották:
Balassy Endrét, Halasi Illést, Fratricsevits Jánost, Fodor 

Ambrust és Mátyus Lajost.
A felügyelőbizottság tagjai lettek:
Kovács Lajos, Merta Alajos, Jónás Mihály, Frindik Tó-

biás, Firány Ferenc, Kákonyi Ferenc, Rácz Boldizsár, Ora-
vecz Ignác, Novák András, Szokolovits Péter, Szokolovits 
János, Béres Pál, Horváth János kovács, Szőke Péter, 
Maronka János.

Ezek után az elnök a megválasztott igazgatóság és felü-
gyelőbizottság tagjainak névsorát kihirdetvén a kishegyesi 
keresztény fogyasztási, értékesítő szövetkezetet megala-
kultnak jelentette ki, „mely kijelentés a közgyűlés által ör-
vendetes tudomásul vétetvén, a közgyűlés berekesztetett”.

1904. december 20-án a fogyasztási szövetkezet igazga-
tósága és felügyelőbizottsága együttes ülést tartott egyetlen 
napirendi ponttal: „Üzlethelyiség feletti intézkedés”.

Az elnök kérésére Kovács Lajos felügyelőbizottsági el-
nök előadta, hogy Fodor Ambrus igazgatósági taggal meg-
néztek több kiadandó helyiséget, s ezek közül (a Fő utca és a 
Zöldkert utca sarkán álló egykori községi mészárszék épü-
letét, az akkor már) özvegy Gálik Józsefné házát, melyben 
egy a „Keresztény fogyasztási  szövetkezet” céljainak min-
denben megfelelő helyiséget találtak legalkalmasabbnak, s 
ezen nagy épületrész  évi 500 koronáért kibérelhető lenne.

Jónás Mihály felügyelőbizottsági tag ellenben azt indít-
ványozta, hogy miután a községi nagyvendéglő épületé-
ben üzlethelyiség várt még kiadásra, béreljék ki ezt.

Fratricsevits János igazgatósági tag inkább özvegy Gá-
likné helyiségét tartotta megfelelőbbnek, mert ha esetleg 
vidéki üzletvezetőt kapnak, annak is jut ott lakás.

Erre Kovács Lajos felügyelőbizottsági elnök jelentette, 
hogy az üzletvezetőségre eddig három helybeli ajánlkozó 
van, név szerint Varmuzsa Pál, Zsadányi József és Kanyó 
István, s így nagyon valószínű, hogy helybelit választanak 
üzletvezetőnek, miért is csatlakozott Jónás Mihály indít-
ványához.

Az Elnök meghallgatta a különböző véleményeket a 
többség nevében kimondta az együttes ülés határozatát, 
mely szerint a községi nagyvendéglő épületében levő két 
helyiség közül egyik béreltessék ki; s megkéri az együttes 
ülés a községet, hogy részükre addig, míg a fogyasztási 
szövetkezet meg nem kezdheti működését, az említett he-
lyiségeket tartsa fenn.

(Folytatjuk!)
Virág Gábor

A volt nagykocsma az iskola régi épülete
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KÖZÉPISKOLAAJÁNLÓ

 

Dositej Obradović Gimnázium és Közgazdasági Iskola, 
Topolya

Mint végzős gimnazista, akinek már nincs két hónapja sem a suliból, azt tudom 
mondani, hogy mindenképp emlékezetes 4 évet hagytam a hátam mögött. Az én kis 
topolyai gimnáziumom nem olyan öreg, mint a szabadkai Svetozar Marković Gimná-
zium, de nem is olyan fiatal, mint a Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium, 
Szabadkán. Ő a középső testvér. Ahogyan elődei is, a Dositej gimi is arra törekszik, 
hogy minél több tudást nyújtson tanulóinak, sőt ezt minél korszerűbben tegye. Egy 
egyemeletes, kis középiskoláról beszélünk, amiben megtalálható minden, amire egy 
átlagos gimnáziumnak szüksége van: kémialabor, rajzterem, médiaterem, földrajzte-
rem, infóterem, fizikaterem és szertár, nyelvi termek, stb. A tanári kart egy szorgoskodó 
méhrajhoz hasonlíthatnám, ugyanis ők minden pillanatban azon agyalnak, hogy ho-
gyan tudnának segíteni tanítványaiknak. Szeptemberben választott igazgatónk újabb-

nál-újabb dolgokkal gazdagítja az épületet. 
Híres a gimnázium, a TUDOK nevezetű kutató versenyen elért eredményeiről. Több-kisebb esemény segít ab-

ban, hogy a diákok még otthonosabban érezhessék magukat és még több baráttal gazdagodjonak. Visszatekintve erre 
az elröppenő négy évre, csak azt tudom ajánlani nektek, jövendőbeli orvosok, jogászok, újságírók, gyógyszerészek, 
tanárok bátran lépjétek át e kis gimnázium küszöbét és kezdjétek meg utatokat a nagyvilághoz vezető ösvényen.

Bakos Dorisz

Mezőgazdasági Iskola, Topolya

A topolyai Mezőgazdasági iskola 1962-ben nyitotta meg kapuit a diákok számára. 
Kezdetben csak 3 szakma közül választhattak, ez mára már bővült. Jelenleg az iskola 
3 darab 4 éves szakot indít, a mezőgazdasági technikus, az állatorvosi technikus, és az 
élelmiszeripari technikus szakot. Valamint még több 3 évest, mint például a mezőgép-
kezelő és–szerelő szak, pék vagy hentes. A szakok 2 nyelven nyílnak, szerb és magyar 
tagozatok indulnak minden évben. 1965-ben az iskola gazdagodott egy tangazdaság-
gal, ami még a mai nap is működik. A tangazdaságban a diákok hetente több alkalom-
mal  gyakorolják az elsajátítani valókat. A tanárok segítőkészek, buzdítják a diákokat a 
továbbtanulásra. Szeretettel várjuk az első éves diákokat.

Marecskó Ágnes

Sinkovics József  Műszaki Középiskola, Topolya

A topolyai Sinkovics József Műszaki Középiskola fodrász szaka egy kiváló választás 
lehet mindenkinek, aki a fodrász szakma irányában gondolkodik. Nagyszerű alapot 
nyújt a diákjainak. Általános tantárgyak mellet, nagy hangsúlyt fektet a szaktantár-
gyakra is: anatómia, higiénia, anyagismeret, tantárgyak, melyeket egy fodrásznak tud-
nia kell, mint elméletben, mint pedig gyakorlatban. A gyakorlati oktatás is az iskolában 
zajlik, a fodrászszalonban, ám a lehetőség adott más szalonokban való tanuláshoz is. 
Gyakorlati órákon a diákok megismerkedhetnek a fodrászat elmélet alapjaival: miből 
áll egy fodrászszalon, mire kell odafigyelnie egy fodrásznak, megismerkednek a haj-
szál szerkezetével. A fodrász szakmát gépekkel nem lehet helyettesíteni, tehát fodrászra 
mindig is szükség lesz. Fiúk, lányok egyaránt jelentkezhetnek. 

Valtner Tamás
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Bosa Milićević Közgazdasági Középiskola, Szabadka

 Minden olyan végzős diáknak ajánlom, akik szeretnének betekintést 
nyerni a mindennapok zűrzavaros világába, mivel ez a szak egy remek ala-
pot biztosít, hogy megismerjük az ok-okozati tényezőket. Már a második évre 
megtanulunk önnállóan gondolkodni és a társadalmi-gazdasági viszonyok 
felismerésére, természetesen ehhez a kitartó munka, figyelem elengedhetet-
len. A tanári kar kiíváló, rendkívül segítőkész mindenki. Bármi kérdésed van, 
mindenre választ kaphatsz. Ez a szak a szellemi képességeidet teszi próbára, 
ezért fontos, hogy aktívan foglalkozz a tanultakkal. Ajánlom mindenkinek, 
akit érdekel a gazdasági élet, a marketig, ahol különböző üzleti fogásokkal 
ismerkedhetsz meg, valamint betekintést nyerhetsz a bankok életébe és mű-
ködésébe. Mindemellett általános alapismeretet kapsz az ökológiában, áruis-
meretben és földrajzban is.

Rózsa Viktor

Svetozar Marković Gimnázium, Szabadka 
 
A gimnáziumot nem csak azért választják a fiatalok, mert „még nem tud-

ják, mik szeretnének lenni”; ellenkezőleg, inkább azok, akik konkrét elképze-
lésekkel rendelkeznek a jövőjükkel kapcsolatban, akik a jövőjüket továbbta-
nulással akarják megalapozni. Esetemben is ezért esett a választás a gimire, 
mégpedig a szabadkai Svetozarra. A társadalmi-nyelvi szak kiváló alapot biz-
tosított az egyetemi felvételihez és a nyelvvizsga megszerzéséhez. A széleskörű 
tananyag biztosítja a szabad választás lehetőségét a későbbiekben–legyen az 
bármilyen szak vagy egyetem határon innen és túl, egy „Szvetozáros” mindig 
helyt fog állni. Ajánlom mindenkinek, aki céltudatos, tanulni vágyó, kitartó és 
megbízható iskolát keres.

Kerekes Zsuzsanna

 Egészségügyi Középiskola, Szabadka 
 
Iskolánkban több szakágból választhatunk pl: gyógytornász (fizioterapeuta), 

kozmetikus, szülésznő stb. Én általános nővéri szakra járok, immár negyedik 
éve .Élményekben gazdag négy évet tudhatok magam mögött. Elsőben elsajá-
títhattam azokat az alapvető ismereteket, melyek nélkül nehezen tudnék bol-
dogulni (anatómia és élettan, az ápolástan, ahol fejünkbe véstük/megtanultuk, 
mi a nővér feladata, ideális kinézete, viselkedése, mi az egészségügyi dolgozók 
etikája, a betegápolás szervezése). Rengeteg érdekes tantárggyal fog megismer-
kedni az, aki ezt a középiskolát választja, ilyen: a gyógyszertan, a patólógia, a 
mikrobiológia, a higiénia, majd harmadiktól a sebészet, a belgyógyászat és a 
biokékémia. Az elméleti oktatás mellett, gyakorlatra jártunk a kórházba, ren-
delőkbe. Megtanultunk terápiát osztani, injekciót adni, infúziókat előkészíteni 
és bekötni, vért venni stb. A nővéri szakma empátiát, nyugalmat igényel, azok-
nak ajánlom leginkább, akik képesek az elfogadásra, az önzetlen segítségnyúj-
tásra, a betegek gondozására és ápolására. Tanuljuk meg tisztelni magunkat, 
társunkat és segítsük egymást.

Zsoldos Zsófia
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Egészségügyi Iskola, Újvidék 

 Az Április 7. Egészségügyi Iskola diákja vagyok, második tanulóként. Ez az iskola 
Újvidéken található. Az iskola vegyes (szerb/magyar), én a magyar tagozatra járok, így 
minden órát magyarul hallgatok. Gyakorlati óráink nagyon nehezek, első osztályban 
heti két gyakorlati órára van lehetőség az iskola által előállított szaktantermekben. 
Elsőben az ápolástan elmélet, és az anatómia számít szaktantárgynak, de mellettük 
van még latin, angol, matematika, magyar, földrajz, kémia és biológia is. Vannak tan-
tárgyak, amik egy évig vannak, ilyen pl. a latin. Második osztályban négy gyakorlati 
óránk van, plusz kéthetes gyakorlati hét, Kamenicán, illetve a Polikilinikán. Második-
ban van a legtöbb szaktantárgy, emiatt mondják, hogy a második osztály a legnehe-
zebb. Van pl.: patológia, gyógyszertan, higiénia, biokémia, mikrobiológia, ápolástan 

és orvosi etika is. Harmadikban és negyedikben  a gyakorlati órák heti szinten működnek. Akit érdekel az egészség-
ügy, az életmentés és a jó társaság, annak ajánlom az újvidéki egészségügyi iskolát. 

Keszeg Vivien

 Politechnikai Iskola, Szabadka 
 

Műépítész technikus. Az építészet egy elég tág fogalom. Gyorsan fejlődik a tech-
nológia, ezáltal az építészet is, szóval mindig lehet tanulni valami újat. Sokat rajzo-
lunk, leginkább műszaki rajzokat. Talán ez a legjobb rész az iskolában, természete-
sen a bulikat leszámítva. Számolás is van bőven, de nem kell megijedni, mindenben 
segítenek a tanárok. Elengedhetetlen a kreativitás is és a sok-sok jó ötlet. Finoman 
kell bánni a vonalzóval, de elegendő gyakorlattal már kezünkben van az irányítás. 
Személy szerint, azoknak ajánlom, akik szeretik az építészetet, merik kezükbe venni 
a vonalzót és hagyják, hogy irányítsa őket, nem félnek megosztani új ötleteiket és 
benne vannak a jó bulikban.

Kerekes Tamás

Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium, 
Szabadka

 
A  még fiatalnak mondható Kosztolányi gimnázium egy tizennégy éve működő 

intézmény Szabadkán.
A 2003-as alapítást követően számtalan, a nyelvek iránt érdeklődő diák választ-

hatott, hogy az angol vagy német nyelvet választja első idegennyelvként.  Bármelyik 
mellet is döntünk, a másikról sem maradunk le, sőt a másodéves nyelvisek spanyol, 
illetve francia nyelv közül is válaszhatnak. Ami talán még különlegessége az iskolának, 
a mindenki számára rémísztő négy éves latin. Senkinek sem kell megijednie, hiszen ha 
sikeresen elsajátítjuk a nyelv alapjait, könnyeben párhuzamot tudunk vonni más nyel-
vek között, ezzel elősegítve azok gyorsabb megtanulását. A nyelvi szakok a hangsúlyt 
a humán tárgyakra fektetik, de akik erősebbnek érzik magukat a reál tantárgyakban, 
azok számára is van hely fenntartva az általános szak keretein belül. Bármilyen tárgy-
ból igényelhető emelt szintű, illetve pótóra, melyet a színvonalas tanári kar dolgozói 

biztosítanak. Ami segít ezt a kis közösséget összetartani, az a rengeteg iskola által szervezett program. Köztük az elsősök 
avatása a Csibebuli, Farsang és természetesen az iskolanap. Kis létszámú iskola, de ez és a rendezvények kovácsolnak 
össze mindenkit egy nagy családdá. A Kosztolányi lehetőséget ad személyiségünk kibontakozására, akár színjátszó 
szakkör , akár a nemrég megalakult  zenei műhely segítségével.

A gimnázium jellemzését az iskola mottójával zárnám. 
„ Rebellis in aeternum”, vagyis  „Örök lázadók.”

Burik Evelyna
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Keresztrejtvény

A RAJZ
POÉNJA
------------
BÁCSKAI
KÖZSÉG

NEWTON
-------------

KURT
COBAIN

EGYÜTTESE

BOR-
FAJTA

-----------
FED

KÖNYVET
MEGJELEN-

TET
-------------
TERÉZ,

BECÉZVE

HÁZ MEL-
LETTI RÉSZ
--------------

VAN DÉLI ÉS
ÉSZAKI IS A

FÖLDÖN

CINK
------------
MADRIDI
SPORT-

KLUB

NÉVELŐ
-------------
ZÁSZLÓT
LOBOG-

TAT

RÉCEFÉ-
LE

MADÁR
------------
KELET

LITER
----------

SZABAD-
KAI AU-
TÓJEL

INDIA
HIVATA-

LOS
NYELVE

KÉRDŐ
SZÓCSKA

SKÓT GEO-
LÓGUS V.
(LYELL)

-------------
GÉPKOCSI
RÖVIDEN

BELEJUT
-----------

SZENZÁ-
CIÓ,

ANGOLUL

BÁCSKAI
KÖZSÉG
------------

SÍRDOGÁL
(KÉT SZÓ)

RÁDIUSZ
-----------

BELGIUM

ESTE-
FELE!

------------
RÖNT-
GEN

FRANCIA
FÉRFI-

MAGAZIN
------------

NITROGÉN

FEKETE I.
GÓLYÁJA
------------
FEJFEDŐ

ÚJVIDÉKI
AUTÓJEL
-------------
TRÉNIN-
GEZIK

IPARI
NÖVÉNY

OLASZ
SZOBRÁSZ

VOLT
(BERNINI)
-------------

NORVÉGIA

GÖRÖG-
ORSZÁG
------------
NIGÉRIAI
SZ. BRIT

ÉNEKESNŐ

SZERE-
TÉS

------------
AMERIKAI
ÁLLÓVÍZ

VÁLTÁS

TANULÓ
-------------

OPEN
SOUND
SYSTEM

RÁDIUM
-------------
TITKON
FIGYEL

CERUZÁ-
VAL ÁR-
NYÉKOL
------------

ÓV

JAPÁN
-----------
A KÖZE-

LEBBI

ÉTELT
ÍZESÍT

A TÁRGY
RAGJA

------------
JANUÁR
VÉGE!

.... TO-
RONY,

KATASZT-
RÓFA-
FILM

SZINTÉN
-----------
KÖRLET
KÖZEPE!

MAGYAR
KÖZSÉG
LAKÓJA
-----------
KEDVEL

LELKI
BETEG,
LETÖRT,
MÉLABÚS

OXIGÉN
------------

EGYETEMI
"BIZO-

NYÍTVÁNY"

RÓMAI 5

TÜZET
SZÜNTET
------------
ANGOL
FŐREND
TAGJA

ZORRO
JELE!

------------
RÉT

SZÁZAD,
RÖVIDEN
------------

GIGA

INDIUM
------------
GÁRDO-
NYI ...,

ÍRÓ

SAPKA
KÖZEPE!

MAGYAR
ROCK-

EGYÜTTES
-------------
VAN FE-
LESÉGE

NÉMA
EGON!

-------------
FÉLIG

SZERET!

ATTILA,
BECÉZVE

NEMES-
GÁZ

------------
MUTATÓ
NÉVMÁS

ERBIUM
------------
PÁRAT-

LAN
SEJT!

RAGADOZÓ
ZSÁKMÁNYA

-------------
RÉSZVÉNY-
TÁRSASÁG

AZ ÉPÍT-
KEZÉSI
DARU IS

EZ Á
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Média rovat

„ A KAMERÁVAL ÚGY KELL BÁNNI, 
                                                    MINT A NŐKKEL...”

- ALAPFOGALMAK ÉS ÚJDONSÁGOK -

Szervusztok kedves filmszerető kishegyesiek! Ismét 
jelentkezem nektek egy „rövid” írással. Arra gondoltam, 
hogy beszéljünk meg néhány filmezésben használt alap-
fogalmat. Biztosan már ti is keveredtetek olyan beszélge-
tésbe, amikor elméletileg magyar nyelven beszélgettek a 
felek, de ez csak a kötőszókból derült ki. Nos, hát a fil-
mezésnek is van egy ilyen szaknyelve. Mindenesetre, aki 
úgy érzi, hogy drehfertig a témában, akkor nyugodtan 
svenkeljen tovább az oldalon és zoomoljon rá a Mayfly 
Filmklub körüli újdonságokra. 

Ezekkel a fogalmakkal azért is jó tisztában lenni, mert 
ha statisztaként szeretnétek résztvenni egy forgatáson, ott 
bizony elég gyakoriak lesznek az alábbi kifejezések. Re-
mek helyzeti előnnyel rendelkeztek, ha értitek a rendező 
utasításait. Ha pedig a kamera mögött szeretnétek tevé-
kenykedni, akkor bizony elengedhetetlen jelentéstartalmi 
ismeretük. Ahogyan látni fogjátok, elég sok kifejezést a 
német nyelvből kölcsönöztek. 

Vágjunk bele!

Frame/Filmkocka: bármennyire is hihetetlen a 
videókamera is fényképeket készít gyorsított ütemben, 
méghozzá alapesetben másodpercenként 25 képet. Ezek 
egymás utáni levetítése kelti a szemnek és az agynak a 
mozgókép hatását. Vannak már olyan csúcskategóriás 
kamerák, amelyek másodpercenként akár több ezer ké-
pet készítenek. Ez a technológia teszi lehetővé, hogy a  
Forma 1-es kocsik kerekét csigatempóra betudják lassíta-
ni a televízióban.

Képsíkok/plán: filmkészítésben alkalmazott képkivá-
gás. Meghatározza, mi látszódjék a képen és milyen kö-
zelről.

A snitt vagy filmfelvétel: a filmkészítés folyamatának 
legkisebb egysége, két vágás közötti, általában egyazon 
plánban rögzített fázisképek megszakítás nélküli sorozata. 
A snittek filmképet, a filmképek pedig jelenetet alkotnak. 
A snittet általában egyetlen kamerával veszik fel, és bár-
milyen időtartamú lehet.

Nagytotál: a legtávolabbi képkivágás a kamerától. A 
térből a legtöbbet mutatjuk.

Kistotál: szűkebb képkivágás, a kamera közelebb van 
ahhoz a képhez, amit rögzít. Az alakok a térben tetőtől 
talpig látszanak, a látvány minden eleme megtalálható.

Amerikai plán: az alakokat térdig vagy háromnegye-
dig mutatjuk. A western filmektől eredeztethető vissza, 
ugyanis a párbaj jeleneteknél gyakran ezt a képkivágást 
alkalmazták, hiszen a pisztolytartó általában térd felettig 
ért.

Félközeli: 
közelebbről látjuk 
 az alakot és a hát- 
teret is a képkivá- 
gáson. Hatáskeltő, 
mert az alakra 
irányítja a figyel-
met 

Nagytotál

Kistotál

Amerikai plán

Félközeli
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Közeli vagy nagyközeli (premier plán): 
egy teljes arcot, más testrészt vagy kisebb 
méretű dolgot láthatunk teljes egészében a 
képmezőn.
Szuperközeli (szuper plán): egy részlet 
közelebbi nézete a képkivágáson. Egy ar-
crészlet vagy testrész tölti be a képmezőt.
Madártávlat: felülről mutatja a látványt. 
Felső gépállás.
Békaperspektíva: talp felől mutatja az ala-
kot/alakokat, rövidülésben. Alsó gépállás.
Szubjektív szemszög: a kamera a szereplőt 
képviseli. A néző ez által az esemény 
részévé válik, azonosul a hőssel, bár a túlzott közvetlenség 
elidegenítő és eltávolító is lehet. E szemszög a „szubjektív 
kamera”: már nem csak azt látjuk, amit a szereplő néz, ha-
nem az ő szemével látunk.

Svenkelés: lassú kameramozgás (pászta, panorámázás). 
Követi az alakot vagy tájat. A kamera csak fordul, nem moz-
dul meg. Lehet: függőleges svenkelés felfelé / függőleges 
svenkelés lefelé / balra svenkelés / jobbra svenkelés.
Zoomolás: rávariózás, ráközelítés. A kamera itt sem moz-
dul el a tengelyéről, de azt az érzetet kelti, mintha közeledne.

Fártolás (kocsizás): a kamera vízszintes irá-
nyba helyet változtat, elmozdul a térben ol-
dalra vagy bármilyen irányba (oldalt/előre/
hátra/kör-fart). Segédeszköze: sín, csónak.
Kránozás (daruzás):a kamerát egy daru- 
szerű szerkezettel mozgatják. A kamera té-
rben emelkedik vagy süllyed.
Drónozás (újabban): A kamera egy tá-
virányítóval működtetett repülőszerkeze-
ten utazik. Madártávlat felvételére kitűnően 
alkalmas. Az újabb modellek már olyan 
kamerastabilizátorral vannak ellátva, hogy 
kézből is kitűnő egyenletes felvételeket lehet 

készíteni, akár lépcsőn fel és lefele menet közben.
Drehfertig: jelentése “forgatásra kész”. A színész egy je-
lenet felvételére általában drehfertig állapotban érkezik. 
(Beöltözve, betanulva a szöveget, kisminkelve)

Folytathatnánl még a sort, de talán az itt felsoroltak azok, 
amelyek a legfontosabbak. Természetesen ezeket videó-
táborunkban is átbeszéljük majd, illetve ki is próbáljuk. 
Apropó úgy tűnik a tábor időpontja is bedatálódott, mé-
ghozzá július 24-30., Zenta. Aki szeretne ismerkedni a 
világgal vagy csak jobban elmélyedni benne, az bátran 
jelentkezzen a mayfly.filmklub@gmail.com címen. Egyéb-
ként még zajlanak az egyeztetések, de nagy valószínűséggel 
augusztusban Újvidéken is tartunk egy szakmai tábort. A 
részletekről majd később számolunk be.

Premier plán

Szuper plán

Madártávlat

Békaperspektíva Gáti Oszkár videóban beszél a szinkronról
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Újdonságok: 
Nemrégiben a Budapest-Belgrád nemzetközi vasút-
vonalon forgattunk riportfilmet egy budapesti online 
portál felkérésére. Izgalmas volt követni a “Tito utol-
só bosszújának” csúfolt Ivon Andric nevű szerelvényt 
Belgrádtól Budapestig. Bizonyos szakaszon a vonaton 
ültünk, aztán autóból lestük meg, volt amikor felül-
járóról. Tekintsétek meg az elkészült filmet, biztosan 
lesznek benne ismerős szakaszok: Az új selyemúton: 
Belgrádból Budapestre: https://www.youtube.com/
watch?v=q5Y2mfKDB20
Győrben is jártunk, ahol meglátogattuk Gáti Oszkárt, 
akinek ha neve nem is de hangja biztosan ismerős 
sokak számára. Ő szinkronizálta sokáig Silvester 
Stallone-t vagy akár Arnold Schwarzeneggert a mag-
yar mozikban. Szinkromunkásságáról és arról hogy 

Schwarzeneggert miért cserélte le temetőgondnoki 
munkájára az Egyesület a Magyar Szinkronért Youtube 
csatornáján tudhattok meg mindent: https://www.you-
tube.com/watch?v=0OjJXd7PZaI  

Egy klipen is dolgoztunk ebben a hónapban a Dark 
Rouge Park nevű zenekarral, akik nemrégen írták alá 
első lemezszerződésüket egy amerikai kiadóval. Az 

újonnan megjelent Colors című számukhoz forgattunk 
egy a Depeche Mode stílusához hasonlítható videóklip-
et. Az elkészült klip hamarosan megtekinthető lesz 
Facebook oldalukon:

https://www.facebook.com/darkrougepark/?pnref=story

További történéseinket követhetitek Facebook olda-
lunkon:

 https://www.facebook.com/mayfly.filmklub/?fref=ts.
 

Ha bármi kérdésetek van, vagy esetleg tanácsra van 
szükségetek filmezéssel fotózással kapcsolatban, keres-
setek bennünket bátran! A legközelebbi számban ismét 
hozok néhány hasznos tudnivalót és velünk történt új-
donságot. Addig is ne feledjétek: A kemrával úgy kell 
bánni, mint a nőkkel..gyengéden, de határozottan! 

Zsolnai Ákos
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ÚJ HULLÁM VERSEI
„AZ EMBER AZ ÉLET ELLENTÉTE”

Amikor álmunk véget ért,
legyen az rossz vagy jó,
úgy érezzük, rengeteg idő telt el...
Közben csak a másodpercek peregtek le...
Az álmot meg lehet magyarázni,
nem titokzatos. Ezek csak emlékképek,
semmi több.
Te tudod irányítani az álmaid?

Halasi Annabella

Vágyak tengerén evezek,
Hegy s völgy közé veszek.
Ha elhagyom evezőmet,
Hallom elkezdődhet.
A tenger mély és zavaros,
A hegy s völcs kanyaro,
Evezőm kívülről átlagos,
Halálom mámoros.
Az életem mély és zavaros,
Akadályoktól zavaros,
Szívem kívülről átlagos,
Szerelmem vágytól mámoros.

****

Ha tél volnál,
Meztelenül lennék.
Oly sok ruha,
Miért takarja érintésed?
Miattad fáznék, miattad égne mindened.
Ha tavasz volnál,
A természet nekem nyílna,
Minden virág miattad illatozna,
A levegő áramlásának lágy érintése
a Te kezed lenne.
Ha nyár volnál,
Délben égetne a napsugár,
Éjszaka bogarak csípnék testem,
S az égen csillagokat keresnénk,
Még nem jelennél meg nyári
zivatarként.
Ha ősz volnál,
Csizmám holt leveleket taposna,
Minden esőcseppet könnyed takarná,
Még arcoadt elfújta a szél,
S emlékül torz tavakban élne tovább.

Major Lili

Ő itt az ember. 
Mire észbekap, vége! 
Ideje lejár.

***

Az ember az élet ellentéte. 
Nincsen szíve, se lelke. 
Csak ölni tud,
 Csapdájából senki ki nem jut.
 Szíve, s agya helyén egy darab kavics van, 
Nem él másban, csak bosszúvágyban.
 Úttalan út amit te jársz ha barátja leszel,
 Sőt! Az út közepén talán még el is veszel...

Süli Babett

Nekem a Szabadság...mit jelent? 
Magamnak tettem fel a kérdést.
- Mit jelent? 
- Nem tudom. 
Rá kell jönnöm...Miért harcolt Petőfi? 
A Szabadságért. Nem, ez így nem jó. Nem arra kell 
rájönnöm, hogy Petőfinek mit jelentett a Szabadság, 
hanem, hogy számomra mit hordoz magában. 

A Szabadság: ne akarjanak átformálni, homogénné 
tenni. Nem játszok buta szerepjátékokat. 
Önmagam akarok lenni.

Vanka Réka
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AZ ÁLMOK KAVALKÁDJA

I. álom

A mindenható azt mondta:
Törlődtél mindenki memóriájából,
aki ismert téged. 
A békéjük érdekében történt,
ez az én kegyelmem.
Továbbá azt mondta:
A büntetésednek vége. Most
már elfelejthetsz mindent, és
békében pihenhetsz.
Azonban az én szemem megtelt
könnyel. Döntést hoztam.
Itt maradok ezen a helyen.
Ezen a helyen maradok, és
eső leszek, szél leszek, 
első hóesés leszek. 
Itt rekedtem,
élet és a túlvilág között. Fény és 
sötétség
között, ahol még a mindenható is 
elhagyott.
És mi fog történni ezután?
Az emlékem kezd majd feledésbe 
merülni,
csak a hiábavaló dicsőség marad.
Azóta is csak…rólom a 
kilómétereket…
hiábavalóan.
Mi fog történni velem, ezután a 
végtelen séta után? Hová fogok
megérkezni?
Abban a kietlen pusztában
olyan rettentően magányos voltam,
hogy néha elindultam visszafelé…
csak hogy lábnyomokat lássak
magam előtt.

II. álom

Mit felejtettem el?
Kit felejtettem el?
Kinek az arcát felejtettem el?
Miféle ígéretet felejtettem el,
ami ilyen mély bánatot okoz?
Valaki… valaki kérem mentsen meg!

Emlékezz! Emlékezned  kell!
Annak az embernek a nevére…
Egy magas férfi, akinek
szomorú a mosolya. 
Eljön esőként,
és első hóesésként.

Emlékezz!...Emlékezned kell!...
 csak ezeket a szavakat
látom magam előtt.  Vajon 
ki írta őket? Lehetséges
hogy én? Én lettem volna? 
Nem emlékszem

III. álom

Azt szokták mondani, a sors az ég 
akarata. 
A megváltoztathatatlan sor 
az emberek felett áll.
Mindent elfelejtettem és
semmit. Szerettem valakit?

Azt hiszem, igen,
tekintve, hogy nem tudom
 visszatartani.
Meg akarom fogni a kezét,
magamhoz akarom ölelni.

Ő elfelejthetett engem? 
Én mégsem tudom feledni,
egy napra, egy másodperce se.
De kit nem tudok elfeledni?
Ki volt ő nekem?
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IV. álom

Te voltál az, aki úgy hitte,
a feledés békét hoz 
számomra. Amikor álmomban ismét 
találkoztunk,
abban a pillanatban, amikor
találkozott a tekintetünk,
tudtam, hogy megmaradtak
az emlékeid.
Ezért, ebben az életben kell…
Éljünk együtt, boldog befejezéssel,

hagyjuk hátra ezt a tragédiát.
Ezért imádkozom a következő
álmomban…
Legközelebb a várakozásnak rövidnek,
a találkozásnak hosszúnak kell lennie.
Nem lesz szükségünk ürügyre, 
hogy lássuk egymást.
A számunkra legkedvesebb nevet
Ha véletlenül találkozunk, üdvözölhetjük
majd egymást. 
Azt kívánom, hogy találkozhassunk
még így.
Boldoggá tett, hogy láttam az arcod.

Bakos Dorisz

Ha tavasz, akkor május! Legtöbbünkben ez a képzet él, való igaz, 
hogy a tavaszt befejező hónapjában már rendszerint megállapodik az 
időjárás, végérvényesen magunk mögött tudhatjuk a telet. Bár azt még 
nem tudtam megfejteni, hogy a rossz időt miért egyenlítik ki a téllel 
vagy a nyári zivatarokkal...de, amikor beköszönt az egyhóbapos szá-
razság a magas hőmérsékletek mellett, az sokkal több kárt tud okozni, 
mint a hideg. Utazásaim idején, amikor naponta utaztam Újvidékre, 
sőt onnan nagyon gyakran Belgrádba, sokszor sajnáltak: „szegény, 
biztosan nagyon rossz ilyenkor, amikor csikorgó hideg van és hordja-
havazik.” Nem volt kellemes, de rendszerint azzal válaszoltam, hogy 
akkor ti nem tudjátok milyen, ha 36-37 fokos nyári melegben beáll a 
busz a kocsiállásra, másfél órát állt a tűző napon, és legalább hetven 
fok meleg van benn. Beülsz, két perc múlva legszívesebben megszűn-
nél létezni. Ülsz és izzadsz, amikor elindul a jármű, a kereszthuzat 
sem jelent felüdülést, mert a meleg marad, legfeljebb kiszáradsz. A 
legrosszabb, hogy ez ellen elbújni se lehet. Egykori szomszédom pa-
lesztin ember volt és a kert végén sokszor találkoztunk, diskuráltunk, 
sőt időnként politizáltunk is. Egyik alkalommal az időről vitáztunk és 
azt találta mondani, hogy kegyetlen meleg van. Mondtam neki, hogy 
neki nem kellene panaszkodnia, hiszen Názáret környékén, ahonnan 
származik, biztosan sokkal melegebb van. Azt válaszolta, hogy meleg 
és meleg között különbség van. „Nálunk, ha hőség van, és bemész a 
hűvösbe, akkor legalább tíz fokkal hidegebb helyre találsz. Itt szerin-
tem, amikor harminc fok van, még az egérlyukban is annyi van. Nem 
lehet elbújni előle.”

Legjobb persze tavasszal, talán májusban, de az idén az április is 
gyönyörű volt: kellemes, húsz fok körüli hőmérséklet (nem minden 
nap, de többször is egymást követően), a virágzó meggyfák, a füzér-
ben csüngő virágágak, az illat, amit alig lehetett felismerni. Emlé-

keztetett az őszi levélégetés kesernyés illatára, de korántsem olyan erős, egyszerűen lágy, alig érezhető meggyil-
lat, mint a meggyfából készült pipák, vagy szipkák illata. Az illatosított dohányok esetében is ezt lehetett érezni. 
Jóleső érzés volt beleszippantani az utca levegőjébe és 
csodálni a virágfüzéreket, látni, hogy a verebek kemé-
nyen ritkítják a virágokat, egyiket-másikat letépik cső-
rükkel, van olyan, hogy meg is eszik, de gyakran csak 
elszórják. 

Szép tavaszunk volt, kellemesen lágy meleggel. Igaz, 
a többség majd azt mondja, hogy eső viszont nem volt, 
és ez valóban így van. Eső nélkül meg nincs igazi tavasz 
sem. Nem is tudom, mikor kezdtem figyelni a termé-
szetre, élvezni a szépségeit. Talán akkor, amikor fűért 

AZ ESZMÉLÉS VÉGET NEM 
ÉRŐ TÖRTÉNETEI (20) 
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kellett mennem a Kaszálóba. A Süli-tanyával szemben 
volt a földünk, de négy kvadrát volt a Krivaja túlsó olda-
lán, a Matuska-tanya alatt a folyó partján. Élvezet volt ki-
döcögni a kocsival a túloldalon, a „hegy alatt”, ahogyan 
itt Hegyesen mondják. Ott láttam először a teraszos mű-
velést, amit később annyiszor láttam sokkal komolyabb 
formában a Kínáról szóló filmekben. Szőlőt termesztet-
tek ezeken a teraszokon és nyár elején, permetezés után 
hihetetlen szép látványt nyújtottak a kékeszöld szőlőso-
rok. Legtöbb helyen ott volt a betonhordó, amelyben a 
meszet áztatták be, meg néhol volt egy kis kunyhó is, 
ahol a szerszámokat elrakták. Sok volt a gyümölcsfa is. 
Ahol kiveszett a szőlő, ott maradt a gyümölcs: meggy, és 
rengeteg szilva. Persze nem nemes szilva, hanem tőről 
szaporítható és nem magbaváló. Nyaranta azonban, ha 

nem volt más jól esett a savanykás íz, nem kellett annyi 
vizet inni a hőségben. Matuskáék gyalogfeljárójánál (a 
tanya ugyanis a hegyen volt és a kocsi feljárat a hegyen 

levő dűlőúto volt, de ha biciklin jártak a faluban, ők is 
a hegy alatti utat használták) volt egy hatalmas cseresz-
nyefa. Korai fajta és ropogós cseresznye, ami talán még 
sosem esett olyan jól, mint az. 

Eleinte tartottam attól, hogy ha szembe jön majd 
valaki a hegy alatti úton, nem tudjuk egymást elkerül-
ni, főleg ha traktorról van szó. Később inkább csak arra 
vigyáztam, nehogy úgy járjak, mint édesapám, aki egy 
alkalommal a hajnali órákban ment a Kaszálóba (talán 
ő is fűért), de nem figyelt és a vonat akkor robogott el 
a fejük felett, amikor a vasúti  aluljáróban döcögtek. A 
hatalmas robajtól megbokrosodtak a lovak, ő hanyatt 
esett, kiejtette a gyeplőt a kezéből és majdnem a Süli-
szállásig tartott, mire lábra tudott állni és letudta csilla-
pítani a lovakat. Ezekre az esetekre nem nagyon lehetett 
felkészülni, legfeljebb azt lehetett tenni, hogy az aluljáró 
táján jó erősen tartsam a gyeplőt, ha netalán arra robog 
egy gyorsvonat, legalább a lovakat tudjam irányítani. 
Velem azonban egyetlen egyszer sem történt hasonló. 

A hatvanas években már sokkal inkább a „nem-
zetközi úton” kellett vigyázni. A bolgár teherautóknak 
(amelyek mint később megtudtuk, friss zöldségárut 
szállítottak Magyarország felé) elég rossz hírük volt. 
Egyrészt azért, mert gyorsan hajtottak, de talán az is 
közrejátszott ebben, hogy a lovak is féltek a hatalmas 
járműtől, akár szembe jött, akár kerülte a szekeret. 

Ezeket az emlékeket idézte fel bennem az idei tavaszi 
napsütés.

Papp Imre


