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Beköszönő

Beköszönő
Nagy örömmel vettem/vettük
át a Szó-Beszéd szerkesztését. Az,
hogy főszerkesztő lehetek sokat
jelent számomra több okból kifolyólag is. Sok tapasztalatot szerezhetek, ami a jövőben jól fog jönni,
illetve jobban megismerhetem
a hegyesi emberek gondolatait,
problémáit. A főszerkesztő önmagában semmit sem ér, ahhoz, hogy
egy sok oldalú, kreatív újság, folyóirat létre jöhessen és működhessen, szükség van a rendkívül
tehetséges, szorgalmas, jóindulatú, ötletekkel teli szerkesztő társakra is. Ha egy jó közeg kialakul
(ahogyan nálunk is), akkor a szerkesztőségi gyűléseknek hihetetlenül különleges hangulatuk, varázsuk lesz, ugyanis megszűnnek
a hierarchikus beosztások, hiszen
mindez értelmetlen falakat emel,
így nem lenne hatékony és élvezhető a beszélgetés. Kiállunk egymásért, az újságért. Köszönetet
szeretnék mondani minden kedves szerkesztőtársamnak, hogy
mellettem és az újság mellett áll.
Külön köszönettel tartozom Papp
Imrének, aki rendkívül sok tanácsot adott, aki nélkül nem lenne
igazán Szó-Beszéd, a Szó-Beszéd.
A szerkesztőségi tagok közül ki-

emelném Csőke Márkot, aki nem
csak társam ennek a nehéz feladatnak a megoldásában, hanem
az újság tördelője, illetve egy jó
barát is. Ki nem hagynám az „örök
későt” is, Janezt, aki az egyik humorzsákja a társaságnak, a kedves társa pedig az igazán kreatív
Szabó Árpád. Sok új, fiatal taggal
bővült a szerkesztőségünk (Bakos
Dorisz, Kovács Balázs, Kubik
Szintia), leírva annyira nemis tűnik rengetegnek, de a mai problematikus szempontokat figyelembe véve (emigráció, érdektelenség
stb.), ez igenis magas számnak
bizonyul. Sok új dolgot hoztunk
létre: az újság rovatokból épül fel,
mindig igyekszünk aktuális problémákkal foglalkozni, sokkal több
közszereplőt, intézményt, civil
szervezetet szólítunk meg. Mivel
a Szó-Beszéd nem napilap, ezért
nem tudok rögtön reagálni a problémákra, kérdésekre, ezért kérjük
olvasóinkat, hogy ha bármi közölni valójuk van (BÁRMI), nyugodtan forduljonak szerkesztőségünk
bármely tagjához. Szívesen fogadjuk ötleteiket.
A nyáron jelen voltunk az Anna-napi rendezvény sorozat keretein belül is egy egész napos prog-

rammal. A mi programunk átfogó
nevet kapott, ez volt a MŰVÉSZETEK UDVARA, mely a Pöndölkertben volt megtartva. Miért ott?
Miért egy kertben? Mert az irodalomban, a művészetekben a KERT
egy ikonikus helyiség, ugyanis ide
jártak a filozófusoktól kezdve az
egyszeri emberek is gondolkodni,
itt tudtak elvonulni a világ szűnni
nem akaró zsibongásától. Az udvarban 4 hegyesi művész képkiállítását tekinthették még: Kormos
Fekete Kinga, Becskei Anikó,
Vass Szabolcs és Janó Blanka képeit, grafikáit, szobrait állíthattuk
ki. Tartottunk egy kerekasztal
beszélgetést a Szó-Beszéd átalakulásáról, jövőjéről, terveiről, illetve meghallgattuk kedves olvasóink véleményét, problélmáit,
javaslatait. Itt még nem ért véget
a program, ugyanis a gyerekekre
is gondoltunk, Csabai Zsuzsannával gyöngyötfűzhettek, Kollár
Ilona pedig a csuhézás fortélyaira
tanította meg a gyerekeket. A nap
záró programja pedig egy táncház volt, melyben a Fokos zenekar élőzenével tudta táncrabírni a
gyerekeket és a kedves szüleiket.
A táncházat Linka Szabolcs és
Csabai Zsuzsanna tartották.
További terveink között szerepel egy általános és középiskolásoknak szóló állandó jellegű
írói pályázat, melynek mindig
meghatározott tematikája, formai
követelményei lesznek. Ezzel a
kezdeményezésünkkel serkenteni
szeretnénk a fiatal tollforgatókat, a
kreatív diákok bátorságát, és ösztönözzük őket arra, hogy írjonak,
hiszen írni nem ciki.

P. Réka
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Beköszönő

Szerkesztői profilok
Patyerek Réka

A Szó-Beszéd főszerkesztője vagyok, de ez mellett Magyar Tanszékén tanulok. Sok más egyébbel is foglalkozom, néptáncolok, énekelek, rendezek stb. Úgy
gondolom, hogy sok dologban ki kell, hogy próbálja magát az ember, hiszen
csakis így tud tapasztalni, így tudja szélesíteni látókörét. Van-e ennek értelme?
Szerintem van, annak is van értelme, amit úgy gondolunk, értelmetlen, mert
minden dologban van érték, bármilyen is, de van. Semmi sem értelmetlen. Vagy
minden az? A Szó-Beszéd szerkesztése egy jó feladat, kellemes munka, sok kacagással jár.
#kiválótársak #lelkesfiatalok #alkotniakarnak #mivagyunkajövő

Csőke Márk

A Szegedi Tudományegyetem
Történelem szakának harmadéves
hallgatója vagyok. Jelenleg a SzóBeszéd felelős szerkesztője és grafikai tördelőjeként tevékenykedek,
úgyhogy az esetleges tördelési
hibákért engem lehet szidni. Úgy
gondolom, hogy a kisebbségi sajtó
fontos szerepet tölthet be identitásunk formálásában, s ebben kiemelt
szerepe van a nyomtatott sajtónak,
hiszen a mai gyerekek sokkal inkább a televízión és számítógépeken szocializálódnak, ez pedig nem
feltétlenül tesz minden esetben jót a

Papp Imre

Nyugdíjas újságíróként azt gondoltam,
amíg a fiatalok úgy gondolják, hogy helyem
van közöttük, addig talán lesz is arra erőm,
hogy eleget is tegyek ezeknek az elvárásoknak. Eddig elsősorban a tárcasorozattal
jelentkeztem, de ez a témakör befejeződött.
Azt gondoltam, hogy jó lenne szélesebb skálán mozogni, ezért is vállaltam az utóbbi
számok esetében más feladatokat is, vezércikkeket, de tudósítást is. Lehet, sokan úgy
gondolják, hogy ezt mondhatnám rangon
alulinak is, számomra az írás viszont életforma, s megírni egy újságcikket lehet ugyanolyan fontos, mint megírni egy tárcát, vagy verset.
A műfajokat nem szabad lebecsülni és hierarchiát felállítani közöttük, sokkal inkább azt kell tudni, hogy egy-egy témának feldolgozása
melyik formát kívánja meg leginkább. Ez igazából az újságíró dolga.

Szabó Árpád

gyerekek személyiségének fejlődésében, de ugyanez a felnőttek esetében is igaz lehet. Ezért a Szó-Beszédet elsősorban a kishegyesieknek
szánjuk, hiszen ha mást nem is, ezt
az újságot - mert kishegyesieknek,
kishegyesiekről szól - majd elolvassák és talán gondolkodásra is készteti az olvasókat.

2012 óta Szó-Beszéd szerkesztő,
a Szó-Beszéd Online webes felület
gondnoka. Szereti a rendszereket és a
rendszerekben történő gondolkodást.
Munkája ezen rendszerek építése, fejlesztése illetve a rendszerekből származó adatok elemzése.
Szabadidejében vagy olvas és ír,
vagy japán íjászatot gyakorol, illetve
barátaival szervez közös programokat
Budapest kulturális forgatagában.
Mindig nyitott az új emberekre és kultúrákra, imád új ételeket
kipróbálni. Erősen Ázsia, azon belül is Japán függő.
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Bakos Dorisz

Magyarország legnagyobb és egyik legszebb városából jelenkezem, Budapestről.
Páran már találkozhattak nevemmel korábbi írásaim során, hiszen tavaly decembere
óta publikálok a Szó-Beszédben. Jelenleg,
mint egy szülőfalujától távoli, budapesti
egyetemista próbálgatom tovább bontogatni szárnyaim, papírra vetni egyes gondolataim, tovább mélyülni az irodalom világában s személyesen megtapasztalni az írók,
költők, tudósítók világát. De ugye múlt
nélkül nincs jelen, se jövő… Kezdetben,
amikor még újságunkban diákrovatként
olvashatták az Elme-Heccet, én is azon kisdiákok egyike voltam, akik nagy kíváncsisággal s igyekezettel próbálgatták
bontogatni
szárnyaikat a publicisztika terén. Néhány
rövid kis történet,
egy két kisinterjú,
talán pár rövidebb
tudósítás...
Majd
az Elme-Hecc megszűnt, viszont az én
lelkesedésem nem
tűnt el, így az írást sem adtam fel és most
újból itt vagyok, ezekben a körökben. Bár a
többi szerkesztőtársaim mellett én nem sok
tapasztalattal rendelkezem, de igyekszem
felnőni hozzájuk s eleget tenni olvasóink
számára.

Kovács Balázs

Beköszönő

Lakatos János (Janez Katanec)

Újságíró vagyok, 10 éve dolgozom a Magyar Szó napilapnál,
ahol fordítóként kezdtem, majd átkerültem a topolyai rovathoz,
jelenleg pedig a lap kishegyesi tudósítója vagyok. Két évig szerkesztettem a Képes Ifjúság humorrovatát,
jelenleg a Szó-Beszédben próbálok meghonosítani valami hasonlót. A kishegyesiek
lapjának a Rácz József-féle újraalapítás óta
vagyok szerkesztőségi tagja. A munkám
mellett fotózok és vonz a természet, természetjárás, valamint a főzés, sütés sem áll
távol tőlem. Idén életemben harmadszor
főztem pálinkát és elégedett vagyok az
eredménnyel. Aktív tagja vagyok falunk
jógacsoportjának és fontosnak tartom az
egészséges, kiegyensúlyozott táplálkozást.
Terveim között szerepel a gombászkodás elsajátítása és fotós
tudásom professzionális szintre emelése.

Kubik Szintia

vagyok, 19 éves, másodéves egyetemista. Tanulmányaimat
Szegeden folytatom. Magyar, illetve média szakos hallgatóként a média, a TV, valamint az újságírás szerelmese vagyok.
A későbbiekben, a diplomám megszerzése után is ilyen körökben szeretnék elhelyezkedni. Bár még
csak kevés ideje mondhatom magam
a Szó-Beszéd szereksztőségi tagjának,
úgy érzem egy kiváló közösség tagja
lehetek, ahol elősegítik a fejlődésem,
és minden cikk megírásával új tudással gazdagodhatom. A megjelenő számokban igyekszem különféle témákra
és problémakörökre rávilágítani, amelyek a jelenlegi társadalmat érintik,
ezzel pedig érdekessé tenni írásaim az
Olvasók számára.

24 éves vagyok, alkalmazott és vállalkozó grafikus. Öt éve dolgozom a reklámiparban. A középiskolai tanulmányaimat is ezen a szakon végeztem el, Szabadkán. Világéletemben a zene és a
művészet érdekelt. Jól emlékszem arra a napra, mikor pályaválasztáskor négy elektrotechnikai szak libasorban sorakozott a jelentkezési lapomon, majd az utolsó percekben
úgy döntöttem, hogy mással szeretnék foglalkozni.
A Szó-Beszédhez évekkel ezelőtt csatlakoztam, pár cikk erejéig, az idei évtől pedig
megtiszteltetésként ért, hogy a fedőlap tervezését vállalhattam el. Számomra a kreativitás, az alkotási vágy és a színekkel való játszadozás jelenti a szabadságot.
Jelenleg Magyarországon, Szegeden élek, de játszóterem az egész világ!
Főbb tevékenységeim: megrendelésre készített grafikai munkák, nyomdai és web
felületre, arculattervezés, névjegykártyák, öntapadós címkék, dekorálás, szóróanyagok, digitális reklámanyagok
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Közügyek

Mérlegen a szemét

- szeméthelyzet Kishegyesen A kommunális szolgáltatások
területén az idei év új helyzet elé
állította a településünk lakosságát. Megváltoztak az ügyintézési
eljárások, változott a számlázási
módszer – megváltozik a szemételszállítás megszokott folyamata
is. Megannyi újítás, amely új díjak
bevezetését is jelentette – amely
plusz költség a családoknak.

Mi is történt egészen pontosan?
Ahhoz, hogy a kérdésre választ
adjunk, kicsit vissza kell tekintenünk, hogy honnan is indultunk.
A Kishegyes település területén a szervezett szemételszállítás
2006-ban vette kezdetét. A szolgáltatásba történő bekapcsolódáshoz
mindössze be kellett térni a helyi
közösségbe. Itt rövid adminisztrációs munkát követően a lakosok
kézhez kaphatták a szemetes matrica „uplatnicáját”, amit a postán
befizetve majd szerdánként a zsákokra felragasztva várhatták, a piros IMT Fergusson kistraktort. A
folyamat immáron tíz év alatt hasonlóképpen zajlott. Matrica a zsákokra, zsákok a pótkocsira, szemét
a falun át a szeméttelepre.
Akik igénybe vették a szolgáltatást, gyakran panaszkodtak a körülményes matricavásárlás miatt,
hiszen ha elfogyott, elkerülhetet-

lenné vált a beszerzése – ezáltal a
postán az órákon át tartó sorban
állás, majd vissza a helyi közösségbe a matricáért. Mindemellett
a zsákok beszerzésére, majd az
alapos lezárására – bekötözésére is
ügyet kellett vetni.
Akik viszont nem vették igénybe az IMT Fergusson nyújtotta szemétfuvaroztatás lehetőségét, elsősorban arra tettek
megjegyzést, hogy
ezért az elavult
rendszerért nem állnak sorba – „hiszen
Topolyának milyen
szép kamionja van,
meg zsákokat sem
kell venniük, ők kukákat is kaptak”.
Eközben a Liget
utcában élők különböző szagokra és a szemétre
panaszkodnak - jogosan, hiszen a
szeles időjárás kertjeikben a fákat
műanyag bevásárló zacskókkal
tűzdeli fel.
Akármilyen oldalról is közelítjük meg a szemétkérdést,
közel sem Uniós körülmények
között zajlott a munkavégzés.
A körülmények
javulására pedig
épp az Európai
Unió támogatásával érkezik a
megoldás. Uniós
forrásokból szabadkai székhel�lyel Regionális
Hulladéktárolót hoztak létre,
amely Kishegyes
mellett további hat észak-vajdasági
önkormányzat hulladék elszállításának - és tárolásának kérdését
kívánja majd megoldani.
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Hol is tart most ez az Uniós
eszközök bevonásával kezdeményezett folyamat?
Ami megtörtént:
• Kishegyes községnek új
Kommunális Közvállalatot kellett létrehozni, amely mindhárom településen területi irodákkal
rendelkezik. A közvállalat egyik
legfontosabb feladata a szemételszállítás megszervezése, együttműködve és betartva a szabadkai
Regionális Hulladéktároló feltételeit.
• A szabadkai Regionális
Hulladéktároló Kft. közreműködésével megérkezett Kishegyes
község területére egy modern és
teljesen új szemétszállító kamion,
valamint 4000 darab 120 literes
zöld szemetes kuka, amelyet minden háztartás számára átvehető és
használható a községben. Mindezt
új szemetes konténerek érkezése
fog követni, amelyeket a közintézmények kapnak.
• Azokban az utcákban, ahol
a kamion fizikailag is képes közlekedni, mostantól lehetőség van a

zöld szemeteskukák használatára,
hiszen a kamion gond nélkül képes ezek kiürítésére.

Szó-Beszéd, a kishegyesiek lapja
Aminek a megoldására még
várnunk kell:

A korszerű szolgáltatás azonban mindenkire költséget terhel

• Szabadkán a Regionális
Hulladéktároló Kft. újrahasznosító udvarainak kiépítése és a hulladékátrakó udvarok beüzemelése
jelenleg még nem befejezett.

A Regionális Hulladéktároló
Kft. működtetéséért, a rendszer
fenntartásáért a programban résztvevő községeknek vastagon fizetniük kell. A kapott eszközök, az
elszállítás és a hulladéktárolás és feldolgozás tehát közel sem olcsó,
hiszen a Kommunális Közvállalat
havi rendszerességgel köteles a
községünkből elszállított szemét
tonnájáért díjat fizetni a Regionális
Hulladéktároló Kft-nek. A háztartásonkénti végleges díjszabás kiszámításakor, ennek az összegnek
a meglétét is szem előtt kellett tartania a községi képviselő testületnek.
A különböző költségeket is beleszámítva a szemételszállítási díja
háztartásonként 363 dinár lesz,
havi szinten. Ez az összeg kétszeri szemételszállítást foglal magába, aki viszont igényli a négyszeri

Amint a Regionális Hulladéktároló objektumai kiépülnek és
ennek beüzemelése is megtörténik, a Kishegyesen begyűjtött hulladékot a topolyaival együtt Szabadkára fogják szállítani. Ezáltal
a kishegyesi szeméttelep folyamatosan tehermentesül, hiszen a szemetünk végleges „helye” Szabadkán lesz. Talán ez a lépés idővel a
Liget utcában élők problémáira is
megoldást fog jelenteni. Összegezve a történteket, tíz év várakozás
után végre Kishegyes községben
is korszerű járművel, szemetes kukák alkalmazásával végzik a szemétgyűjtést.

Közügyek
elszállítást, annak 434 dinárt kell
fizetnie. Lesz egy harmadik kategória is, amit a szociális segélyben részesülők, a kis nyugdíjasok
és az egyedül élők kérvényezhetnek. Ennek az összege 143 dinár
lesz, és havi két szemételszállítást
foglal magába. A Kommunális
Vállalat illetékeseitől azt is megtudtuk, hogy a szemét elszállítása
továbbra is szerdánként történik,
és minden alkalommal egy szemetes kuka tartalmát ürítik a kamionra, azonban a program kezdetén
az egy kukán felüli kihelyezett
szemeteszsákot is elszállítják. A
szemételszállítási díjat a jövőben
a vízszámlán fogják feltüntetni,
ami a továbbiakban kommunális
számlaként fog tovább élni, a Regionális Hulladéktároló Kft-vel
kötött szerződés miatt, pedig minden háztartás kötelezve lesz a szemételszállítási díj megfizetésére.

S. Istwan

I. világháborús emlékhely megközelíthetőségének javítása Kishegyesen a Kálvária
temetőben
Az év elején a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt. pályázati felhívást tett közzé az első világháború
történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, megközelíthetőségének javítására.
A kishegyesi Helyi Közösség
élve a pályázat nyújtotta lehetőséggel sikeres projektet dolgozott
ki, amelynek célja a kishegyesi
Kálvária (Nyugati) temetőben
fekvő I. világháborús emlékhely
megközelíthetőségének biztosítása, megfelelő szilárd útburkolat
kiépítése által.

A projekt történelmi háttere:
Kishegyesen, 1918. okt. 27-én a
Topolya és „Csengetyűs” közötti
őrháznál a Zimony felől Szabadkára közlekedő személyvonatba
ütközött az utána haladó tehervonat. A két kocsi letért a sínkről, a
hátsó kocsi teljesen összezúzódott.
A balesetben 17 fő vesztette életét.
Az elhunytak túlnyomó többsége német katona, de három
kishegyesi származású magyar
katona, valamint orosz hadifoglyok is az elhunytak között voltak.
A sírkert fölé a kishegyesi közös-
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ség tagjai emlékhelyet állítottak,
ahová 2003-ban a Helyi Közösség
jóvoltából emléktábla is került.
Ezen az emlékhelyen emlékezünk
meg minden év október 6-án a
balesetben elhunytakról, valamint
minden I. világháborúban elesett
kishegyesi polgárról.
A projekt a Magyar Kormány
támogatásával a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt-én keresztül valósul meg.

S. Istwan

Közügyek
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Támogatás a szülőknek
A községi tanács határozatának értelmében - akárcsak az előző
években, a község az idén is támogatta az első osztályába induló
gyermekek szüleit. Ebben a tanévben 105 első osztályos tanuló van
a község három iskolájában, akik
egyenként 3000 dináros támogatásban részesültek. A szülők számára ez az összeg az iskolakezdés-

sel járó kiadásokat könnyíti meg.
A támogatás ünnepélyes átadásán
megjelent minden elsős és a szüleik.
Nyári ovijavítás
A kishegyesi önkormányzat
közbenjárására a tartományi kormány több mint 6 millió dinárt ítélt
oda oktatási intézmények felújítására a községnek. Ebből az összegből a bácsfeketehegyi és szeghegyi

óvodákon, valamint Kishegyesen
az általános iskolán és a gazdászati óvoda épületén folynak munkálatok. A jelenleg folyó felújítások
energiahatékonysági szempontból
is fontosak. A nyílászárók cseréje
és az épületek hőszigetelése mind
azt a célt szolgálja, hogy kevesebb
legyen a fűtésszámla, és ezáltal a
községi költségvetésben is több
pénz tud maradni.

Könyvtár hírei
A Kishegyesi Könyvtár április
27-én Herceg János kötetét mutatta be, a Szikkadó földeken című
könyvet Berényi Emőke, a kötet
szerkesztője, valamint Virág Gábor, a kiadó igazgatója mutatta be.
Az érdekes, interaktív bemutató
nagy sikert aratott.
A májust folyamatos, heti
rendszerességű Könyvkuckó tette
színesebbé. Azt kell mondanom,
hogy a foglalkozást övező hatalmas érdeklődés egész éven át rendületlenül megmaradt a gyerekek
és szüleik körében is. Május 18án viszont elérkezett az év utolsó

Kuckója, ahol a megzenésített versekkel foglalkoztunk. Azon túl,
hogy ismerkedtünk a versek írott
formájával, meghallgattuk a megzenésített változatukat is, amelyikből pedig videó is készült, azokat
meg is tekinthették a gyerekek.
A foglalkozás végén furulyakísérettel tanultunk néhány dalt, megzenésített verset.
Június folyamán négynapos
gyerekfoglalkozást szervezett a
könyvtár, számos támogatóval
karöltve. Több animátor is volt a
rendezvénysorozat alatt. Júnis 14én a quilling technikával ismerkedhettek meg a
gyerekek. Rengeteg kérdés érkezett a technikával kapcsolatban,
óriási kíváncsiság
övezte.
Június
15-e az újrahasznosítás jegyében
telt. Az idelátogató
gyerekek
papírgurigával
és
különböző
dobozokkal dolgozhattak. Más-
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nap, 16-án üvegfestéssel foglalkoztunk. Dekoráltunk üvegeket és poharakat is. Szombaton, 17-én a cserkészeket
láttuk vendégül. Az Észak-bácskai Magyar Cserkészegyesület
képviselői vállalták, hogy a rendezvénysorozatunk utolsó napját színes programokkal tarkítják.
A gyerekek megtanultak sorakozni, cserkészjátékokat játszhattak,
csatakiáltásokat, tapsolási technikákat sajátíthattak el. A négy napról továbbá el kell mondani azt,
hogy a gyerekeket uzsonna, illetve
tea/üdítő várta a foglalkozások befejeztével. Rendezvényünket támogatta a Kishegyesi Nagycsaládosok
Egyesülete, Kishegyes Helyi Közössége, Kishegyes Önkormányzata, valamint az Észak-bácskai Magyar Cserkészegyesület.
Szeptember 17-én megrendezésre kerül a XIX. Szép Szó Táborban elkészített Toldi című mű
bamutatója, aminek a Helyi Közösség tetőtere ad otthont.
A Kishegyesi Könyvtár munkájával kapcsolatban szót kell ejteni
arról a revízióról, amin több, mint
két hónapig dolgozott a könyvtár

Szó-Beszéd, a kishegyesiek lapja
összes dolgozója. A község mindhárom könyvtárában elvégeztük
a leltárt, minekután újult erővel
bővíthetjük az állományt vadonatúj könyvekkel. Ennél a pontnál
említeném meg azt is, hogy a nyár
folyamán megkaptuk a Szerb Minisztérium ajándékkönyveit, va-

lamint a Magyar Nemzeti Tanács
jóvoltából mintegy kétszáz címszóval gyarapodott a könyvállományunk.
A könyvtár lázasan készül a
Csépe-napi rendezvénysorozatra,
amely a szeptemberi hónap utolsó napjait öleli majd fel. Október

Intézményeink
folyamán a tervek szerint megszervezzük a hagyományosnak
mondható régi könyvekből álló
könyvvásárunkat is. 			
					
		Kecskés Tünde

Hagyományőrzés tűzoltó módra
Mint ahogy a cikk címe is
mondja, tűzoltóink nem csak kizárólag a tűz oltásával, tűz megelőzéssel foglalkoznak, hanem tovább
ápolják dédnagyapáink hagyományait és szokásait. Annak idején
megtiszteltetés volt tűzoltónak
lenni, ünnepekkor tűzoltó egyenruhában testületileg végigvonulni
a Fő utcán, közszemlére tenni a
lóvontatású fecskendőt és a tűzoltó zászlókat és templomba menni
évente akár többször is. Ez a hagyomány egyesületünk megalakulása óta, pontosabban 1874-től
élt falunkban(talán még előbb is),
egészen a második világháború
végéig, ugyanis az akkori rezsim a
templomba járást nem támogatta,
de a különböző parádés felvonulások megmaradtak más célokból.
Egyesületünk sikeresen pályázott a Bethlen Gábor Alapkezelő
Zrt.-nél és a támogatást önerővel
kiegészítve 10 hagyományőrző
tűzoltó egyenruha megvarrattatására használtuk fel. Ily módon
szeretnénk néha-néha egy kicsit
visszacsempészni a XX század
eleji tűzoltó parádék hangulatát kis
falunkba. Persze nem csak falukban mutatnánk be ezeket az egyenruhákat, hanem Magyarországon
is különböző hagyományőrző versenyeken.

Májusban Baján ott voltunk a
Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelemi Igazgatóság meghívására a megyei tűzoltónapon és
nemzetközi tűzoltó versenyen. Két
csapatunk versenyzett, lánycsapatunk harmadik, míg férfi csapatunk
második helyezett lett ezen a rangos hagyományőrző versenyen.
Az elmúlt nyáron a tűzmegelőzésé és a tűzoltásé volt a főszerep.
Aratás előtt testületünk végezte a
mezőgépek tűzvédelmi ellenőrzését. Sajnos a betakarítás ideje alatt
bőven akadt munkájuk a lánglovagoknak összesen 21 tűzeset
volt, komolyabb anyagi kár nem
keletkezett. Dombos Fest alkalmá-

7

val tűzőrséget adtunk. Öt tagunk
szeptember folyamán részt vett
Zentán a viharkárok felszámolásáról és az eltűnt személyek keresésről megtartott továbbképzésen.
Az előttünk álló időszak is
olyan mozgalmasnak ígérkezik,
mint az elmúlt hónapok, ugyanis már készülünk az októberben
Gunarason megtartandó tűzoltó
versenyre , valamint a szeptember
végén Budapesten megrendezésre
kerülő Nemzetközi Hagyományőrző Tűzoltó versenyre.

					
		 Dr. Kurin Ákos

Szó-Beszéd, a kishegyesiek lapja
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Milyen az iskolapad?
2017. aug. 31. – Az iskola ebédlőjében fogadtuk elsős
diákjainkat. Idén 42 kisdiák kezdi meg tanulmányait iskolánkban, harmincheten magyar nyelven, öten pedig szerb
nyelven. Először egy rövid alkalmi műsorral kedveskedtünk nekik. Fellépett az iskola kórusa Csibri Árpád zenetanár vezetésével, illetve szavalatokat hallgathattak a gyerekek magyar és szerb nyelven. Ez után az iskola igazgatója
Hajvert Ákos és Linka B. Gabriella a Magyar Nemzeti Tanács tagja mondott rövid köszöntőt.
A köszöntők után a kisdiákok megismerkedtek tanítónőikkel. Idén Sípos Verbászi Valéria, Gombár Klára és
Senka Smiljanić fogja tanítani az elsősöket. A névsorolvasás után a gyerekek szüleikkel együtt elsétáltak tantermeikbe, ahol átadták nekik a Magyar Nemzeti Tanács
beiskolázási csomagját, illetve ismerkedhettek az iskola légkörével és a rájuk váró feladatokkal.
1.a osztály

1.b osztály:

1.c razred:

Tanítőnő: Sípos Verbászi

Tanítónő: Gombár Klára

Učiteljica: Senka Smiljanić

Diákok:

Učenici:

Csabai Igor

Jovan Šteković

Bede Alen

Fajferity Kevin

Katarina Ivošević

Boka Krisztián

Fullajter Nóra

Marijana Kaluđerović

Csabai Csaba

Goda Róbert

Milica Kovačević

Csabai Csongor

Hajas Michaéla

Tara Žekić

Csordás Dorka

Hegedűs Egon

Dimović Jana

Jašarević Jana

Dugandžić Nikolina

Karna Edina

Egri Márk

Kis Brigitta

Faragó Kevin

Krizsák Krisztián

Fejes Hanna

Lengyel Anna

Hegyellai Lengyel Anna

Molnár Márk

Jovanović Nikoleta

Novaković Marijana

Kurnyák Zsófia

Nyírádi Anett

Majtényi Zalán

Rácz Emília

Skallák Rebeka

Szlancsik Blanka

Süli Marina

Tábori Alex

Szőke Réka

Tóth Árpád

Valéria
Diákok:

Tarkó Tímea
Tóth Dávid
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Iskolahíreink
2017. júl. 15-21. – Idén 15 diákunk
kapott lehetőséget a Bakonyerdő
Erdészeti és Faipari Zrt. jóvoltából egy hetes bakonyi táborozásra. A dákok a Bakonybéli Erdészet
Hubertlaki Turistaházában voltak elszállásolva A gazdag program keretén belül a gyerekeknek
alkalmuk nyílt megismerkedni az
erdészettel és a vadászattal, kézműves foglalkozásokon és múzeumpedagógiai programokon vehettek részt, sokat túráztak, kisvonatos kiránduláson megismerték
a Gerence-völgyi Kirándulóerdőt,
végigjárták a Hubertlaki tanösvényt, megnézték a Bakonyi Gyilkos-tavat és a Pörgöl-barlangot,
voltak a Pannon Csillagdában,
a Kékfestő Múzeumban Pápán
ahol pólókra nyomtattak, ugyanitt strandoltak a Várkertfürdőben, jártak Zircen a Bakonyi Természettudományi
Múzeumban
és az Apátsági Arborétumban és
Gyógynövénykertben is.
Az alábbi tanulók vettek részt a
kiránduláson: Hajdú Hanna (7.a),
Janó Vanda (7.a), Paróczi Csaba
(7.a), Süli Vivien (7.a), Szlancsik
Noémi (7.a), Szőke Szabolcs (7.a),
Csernik Fábián (7.b), Papp Tamara (7.b), Petri Viktor (7.b), Bakanics
Levente (7.c), Csernus Dorottya
(7.c), Paróczi Tamás (7.c), Papp
Sarolta (7.c), Szilágyi Dávid (7.c),
Szeszták Karolina (8.a)

Köszönjük a Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt.-nek, hogy
idén is ilyen tartalmas kiránduláson látták vendégül diákjainkat.
Külön köszönet Csiszár Adriennek, Istvánffy Alexandrának és
Meinczinger Józsefnek a segítségért.
A diákokat Csőke Csilla és Sípos
Varmuzsa Katalin kísérte el a kirándulásra.
2017. júl. 31. – aug. 02. –
Bagolysuli ökológiai csoportunk
tagjai, akik részt vettek a meggyszedési
akcióban,
elutaztak
a jutalomtáborozára, amit a Vöröskereszttől kaptak cserébe
önkéntes munkájukért. A három napot a magyarkanizsai
cserkésztáborban töltötték el. A gyerekek
megismerkedtek a tábori élet szabályaival,
hajókiránduláson vettek részt, meglátogattak egy helyi biokertészetet, és sokat fürödtek.
Az utazás költségeit a Nők
Kishegyesi Fóruma állta.
Az alábbi tanulók vettek részt
a táborozáson: Süli Vivien (7.a),
Szlancsik Noémi (7.a), Bakanics
Levente (7.c), Mészáros Teodor
(7.c), Papp Sarolta (7.c), Paróczi
Tamás (7.c)
A diákokat Bulatović Tamara a
Bagolysuli ökológiai csoport vezetője és Fontányi
Andor a községi
Vöröskereszt titkára kísérték el.
Köszönjük a községi
Vöröskeresztnek és a Nők
Kishegyesi Fórumának, hogy le-
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hetővé tették tanulóink számára
ezt a táborozást.
2017. aug. 02-05. – Idén 7 diákunk
vett részt Magyarkanizsán a Vöröskereszt kistáborában. Megismerkedhettek a Vöröskereszt alapelveivel és munkájával, különböző
csapatépítő és csoportjátékokon
vettek részt, sőt, a nagy hőség
enyhítésére minden nap fürödni
mentek.
A tábor résztvevői: Rózsa Léna
(2.b), Bácsi Zádor (3.a), Nagy Mélykúti Csongor (3.a), Szikora Dávid
(3.a), Dudás Iván (3.b), Rózsa Lilla
(5.a), Lukács Krisztián (7.b)
A gyerekeket Fontányi Andor a
községi Vöröskereszt titkára és

Nagy Mélykúti Kiskovács Ildikó a
Kishegyesi Szociális Központ vezetője kísérték el.
2017. aug. 23. – A Tartományi Kormány támogatásából iskolánk 56os épületének utcafronton lévő,
régi, rosszul záródó és szigetelő
ablakait kicseréltük új, korszerű,
műanyag ablakokra. Köszönjük
a támogatást, és bízunk a további
sikeres együttműködésben, hisz
még nagyon sok ablak vár cserére.
2017 szeptember 2.-án tartották
meg a vajdaság bajnokságot a 14
évnél fiatalabbak számára Újvidéken. Kishegyesről 4 atléta versenyezett Zenta színeiben. A három vortex dobó ismét bebizonyí-

Intézményeink
totta hogy ők a legjobbak Világos
Adriana arany, Zorad Vanja ezüst
és Bácsi Virág bronzérmes lett.
Fridrih Blanka is részt vett még a
versenyen, 300 méteres síkfutásban és a csoportjában a 4. helyet
szerezte meg.
A négy lány 4 x 60 m stafétában is
indult és a 4.helyen végzett egy fél
lépéssel lecsúszva a dobogóról.
Vasárnap szeptember 3.-án már a
lányok Újvidéken versenyeztek,
mivel ott tartották az országos csapatversenyt az U16 kategóriában.
7 kishegyesi lány is a csapat tagja
volt: Pravilović Marijana, Hodolik
Enikő, Mijajlović Dejana, Bácsi Virág, Zorad Vanja, Hajas Nikolett és
Világos Adriana.
A legjobb egyéni teljesítményt a
csapatból, de az egész versenyen
is Világos Adrinana érte el 400 gros gerelyhajitásban . Kétszer javított országos csúcsot a fiatalabb és
idősebb pionírok kategóriájában
is. 57.15m-es dobása a világ eddig
elért legjobb eredményének számít a 13 évesek korosztályában.
2017. szept. 06. – Nyolcadikos tanulóink a Szent László Emlékév
kapcsán hallgatták meg Tóth Péter
Lóránt versvándor, Radnóti-díjas
versmondó „Uram Isten és Szent
László!” című műsorát Szent László királyról, melyben verseken és
legendákon keresztül mutatta be a
Lovagkirály életét.
Péter a magyarországi Kunszent-

Szó-Beszéd, a kishegyesiek lapja
miklósról indult egy 260
kilométeres gyalogos zarándokútra, amely a horvátországi
Szentlászlón
végződött, e zarándokút
végén érkezett iskolánkba,
hogy tanulóinknak is bemutassa műsorát.
2017. szept. 08. – A biztonságos közlekedés akció
keretein belül a Vöröskereszt ifjú aktivistái Nyírádi
Andrea (6.a), Rózsa Lilla
(6.a), Talpai Tianna (6.a),
Tóth Katarina (6.a), Papp Tamara (8.b) és Mihajlović Dejana (8.d)
sárga kendőket osztottak, és a biztonságos közlekedésről beszélgettek elsős diákjainkkal.

Az esemény koordinátora Selić Julianna a Vöröskereszt aktivistája
volt.
2017. szept. 11. – A községi önkormányzat fogadta elsős diákjainkat
és szüleiket. A községi képviselőtestület tanácstermében Kerekes
Zoltán alpolgármester
és Ksenija KustudićĐukić a községi tanács
oktatással
megbízott
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tagja adta át az elsős gyerekek szüleinek, az önkormányzat által felajánlott 3000 dináros egyszeri segítséget. A tanulók köszönő oklevelet is kaptak, majd szerény keretek között megvendégelték őket.
2017. szeptember 15. - Múlt héten
a Magyar Nemzeti Tanács jóvoltából harmadikos tanulóink Zentára
kirándultak. Megtekintették a Városházát, melynek tornyából kiváló kilátás nyílt a városra, voltak a
Városi Múzeumban, sétáltak a Tisza-parti sétányon, ahol megtekintették a zentai csata emlékművét, a
Révész szobrát és a kopjafát, végül
pedig ellátogattak a nemrég épült
Liseux-i Kis Szent Teréz templomba is. Az esős idő ellenére a gyerekek jól érezték magukat, az ő
nevükben is köszönjük a Magyar
Nemzeti Tanácsnak, hogy lehetővé tették számukra ezt a kirándulást.
A diákokat Brasnyó Gyöngyi és
Szügyi Petri Gizella tanítónők kísérték el a kirándulásra.

Fülöp Valentin

Szó-Beszéd, a kishegyesiek lapja
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Nyári összegző a Női Fórum életéből...
JÚNIUS
• Június 2-án a Női Fórum néhány
tagja a Református EGYMI kiskunhalasi Tagintézménye által
szervezett Színesen, szívesen
elnevezésű családi napon járt.
Köszönjük a Kelebiai Ökumenikus Szeretet Szövetségnek és
Fodor Mónikának hogy velük,
és a kelebiai gyerekekkel együtt
mi is részt vehettünk ebben a
csodaszép családi programban.
• A Szabadkán megtartott gazdasági-turisztikai vásáron Kishegyes község kiállítói helyét
a Kreatív Kézműves Kör tagjainak munkái ékesítették.
• Június 9-én Vámos Robi rajzos
szemléletfejlesztő a Női Fórum
szervezésében,
Kishegyesen,
az általános iskolában tartotta
meg 168. és 169. rajzos szemléletfejlesztő foglalkozását. A
programban azokat a gyerekeket vontuk be, akik rendszeresen részt vesznek a Női Fórum
által szervezett programokban.
• Június 12-én 3 kishegyesi szervezet: a Nők Kishegyesi Fórumának, a kishegyesi Nyugdíjas
Egyesület és a Petőfi Sándor
Művelődési Egyesület Dália
Kézimunka Csoportjának tagjai
összefogásban lángost sütöttek
a kishegyesi Ady Endre Kísérleti Általános Iskola tanulói és

dolgozói részére. A hozzávalókat magánszemélyek, illetve
egy helyi vállalkozó a Patos-ca
doo biztosította. Összesen 55
kg liszt, 5 vödör tejföl, 1 palack
gáz, 1 kg fokhagyma, 1 kg csomagoló papír, 5 kg sajt, 2.5kg
ketscup, 3 liter olaj, 2 kg só és 2
kg cukor, illetve 11.800,00 dinár
jött össze. Köszönjük!
• Az Ady Endre Kísérleti Általános Iskola Bagolysuli környezetvédelmi csoportjának tagjai Bulatović Tamara tanárnő
vezetésével meggyet szedtek
a falu területén, a feldolgozásban a Vöröskereszt és a Nők
Kishegyesi Fórumának aktivistái, valamint az Izida Anya- és
Gyermekvédelmi Társulat felhasználói és dolgozói vettek
részt. A szörpkészítésre a Női
Fórum épületében került sor.
• Június 17-én kirándulást szerveztünk a III. Mórahalmi Levendulaünnepre.
• Tagjaink az idén is négy estén
keresztül sütötték a lángost a
Dombosfest idején.

JÚLIUS
• Július 1-én Biljana Aleksić belgrádi okleveles defektológusszurdológus ingyenes hallásvizsgálatot tartott a Női Fórum
épületében. Köszönjük a lehetőséget Biljanénak és Herbut
Karolinának.
• Július 3-7 között
a Női Fórum épületében
szerb tábort szerveztünk 8
és 12 év közötti gyerekek
részére.
• A Vajdasági Kézimunka Kedvelők Szövetségének kúlai kiállításán
a Nők Kishegyesi Fóruma
keretében működő Kreatív
Kézműves Kör tartalmas és

11

gazdag kiállítási anyaggal képviseltette magát.
• Július 9-én a a 11. kishegyesi
főzőversenyen, amit a Kecsketenyésztők Községi Egyesülete
szervezett, a Nők Kishegyesi
Fóruma csapat nyerte az első
helyezést.
• Július 15 - Egyszer volt, igaz
volt címmel szerveztünk Családi Napot a kishegyesi focipályán. Ezúton is köszönjük a
közreműködést a kishegyesi
Nyugdíjas Egyesületnek, a
kishegyesi
Vöröskeresztnek,

Morel Mártonnak a zenét és
hangosítást, Kiss Ferencnek a
Fityós körutakat.
• Kulán vasárnap zárult a Vajdasági Kézimunka Kedvelők Szövetségének kiállítása, melyen a
Nők Kishegyesi Fóruma keretében működő Kreatív Kézműves Kör is tartalmas és gazdag
kiállítási anyaggal képviseltette
magát. Gratulálok a Kreatív Kör
tagjainak, becsülettel helytálltak
• Július 23-án a Kelebiai Kárpát
Fesztiválon jártunk - ahol a kézműveseink akézimunka kiállításon mutatkoztak be, Németh
Gábor és Almási Anna pedig a
pörköltfőzésben versenyzett. A
nagy meleg ellenére nagyon jól
éreztük magunkat.
• Július 29-én Keressük meg a
BÚCSÚFIÁT! Gyerekprogramot szerveztünk az Anna napok keretében! Külön köszönet

Szó-Beszéd, a kishegyesiek lapja
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AUGUSZTUS

a szülőknek, nagyszűlőknek,
hogy ismét időt szántak a gyerekekre, unokákra - mert ugyebár Arra érünk rá, amire rá akarunk érni!
• Július folyamán Kollár Krisztina vezetésével baba-masszázs
tanfolyam volt a Női Fórum
épületében.

• Augusztus 5-én a
Női Fórum tagjai és a község területén dolgozó falugondnokok részt vettek
a Falugondnokok Duna
Tisza Közi Egyesületének hagyományos Családi
Napján Bócsán. Ez a találkozó jó alkalom a kikapcsolódásra,
ugyanakkor
hasznos a tapasztalatcsere
szempontjából is.
• Augusztus 19-én a Női Fórum
szervezésében 7 kishegyesi alkotó: Sípos Mihály, Fürsztner
Etelka, Fekete Kormos Kinga, PAPP Rózsa, Marković
Radmila, Vékony Edit és
Vékony Erika részt vett az
ásotthalmi falunapi Művészet

határon innen és túl elnevezésű kiállításon az ottani Művelődési Házban. A résztvevők a
kiállítás megnyitóján Emléklapot vehettek át Torockai László
polgármestertől.
• Augusztus 21-25 között játéktábort szerveztünk a Női Fórum Házban Szilágyi Gabriella
és Nagy Mélykúti Kiskovács
Ildikó közreműködésével.
• A felsoroltakon kívül heti
rendszereséggel tart összejövetelt a Kreatív Kézműves Kör és
az Ügyi csapat.

Zsidai Erzsébet

Ami kibuggyan belőlem...

Egy írás a Női Fórumról, az eddigi eltelt 15 év apropóján
Sokszor elmondtam, leírtam,
de úgy tűnik, nem elégszer. Az
utóbbi hetekben lezajlott háttéreseményekből levontam a tanulságot: bár 15 évnyi munka van a
Nők Kishegyesi Fóruma mögött,
sokan vannak olyanok, akik nem
tudják, hogyan működik, mivel
foglalkozik, miből és kik pénzelik... Nem baj, ha valaki nem tud
rólunk semmit, a baj abban van, ha
valaki félismeretekből, tájékozatlanságból, tudatlanságból, netán
rosszmájúságból, írigységből fest
görbe képet....
A Női Fórumról
A Női Fórum egy civil szervezet, melyet 2002-ben 10 kishegyesi
nő alakított meg azzal a céllal,
hogy aktívan részt vegyenek a falu
életében, hogy jelen legyenek, ahol
a nők szívére, kezére szükség van.

Most októberben ünnepeljük a 15.
születésnapunkat, azt hiszem, nehéz feladat vár arra, aki elvállalja
hogy elkészíti a beszámolót a 15
évnyi tevékenységünkről. A beszámolónak szólnia kell a Női Fórum munkájáról és mindazokról,
akik a megalakulás óta a Női Fórumon keresztül önkéntes munkájukat, szabad idejüket ajándékozták
ennek a közösségnek.
A tagságról
Sokszor
elmondom,
mert
fontosnak tartom: bár mindig
igyekezünk másokon segíteni,
mindannyiunknál első a család,
a gyerekek, unokák, a házastárs,
tagjaink pedig elsősorban családanyák, nagymamák, feleségek, és
csak azután Női Fórum tagok. Ebből következik, hogy a tagság ös�szetétele folyton változik.
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Tagsági díjat évek óta nem szedünk. Tagjaink egész évben önkéntesen, mindenféle térítmény
nélkül vesznek részt a Női Fórum
munkájában – sokszor anyagilag
is hozzájárulnak egy-egy program
sikeres lebonyolításához, vagyis
sokkal többet tesznek a közösbe,
mintha tagsági díjat fizetnének.
A Házról
A piactéren lévő házzal kapcsolatosan egy tévhitet szeretnék
eloszlatni: az épületet 99 évre a
községi önkormányzat bocsájtotta
rendelkezésünkre, tehát NEM magántulajdonból került hozzánk. A
berendezése és fenntartása azonban a mi feladatunk.
Hogy miért került sor arra
hogy “közösségi háznak” tituláljuk? Mert valóban annak kellene
lennie. Miért gondolom így? Itt

Szó-Beszéd, a kishegyesiek lapja
van egy új épület, ahol áram, gáz,
internet biztosítva van, amit sokan
tudnának használni, amit csak be
kell lakni, programokkal megtölteni… és ha még esetleg egy gondnokot is tudnánk oda biztosítani,
ideális hely arra, hogy igazi közösségi élet legyen benne.
Pályázatokról
Aki belekóstolt a pályázatírásba (lásd mondjuk Prosperitati), az
tudja, hogy nem egyszerű megírni,
a szükséges papírokat összeszedni. Mi ezt szinte az indulásunk óta
tudjuk, mert az egyik legkomolyabb pénzforrásunk a pályázatok.
Már ha nyerünk. Sokszor 5-6 pályázatot is elküldünk, mire valamelyiket támogatásra érdemesíti
a minisztérium, vagy a tartományi
titkárságok valamelyike.
Ha nyertünk – akkor a pályázatban leírtakat be kell tartani – ha
azt írtuk a pályázatban, hogy 1000
dinár van előlátva üdítőre, kávére,
akkor arra nem költhetünk 1500-at.
Miután kiértesítettek bennünket,
hogy nyertünk, szerződéssel kötelezzük magunkat, hogy a kapott
pénzt az utolsókig a leírtak alapján
költjük, hogy a vállalt feladatokat teljesítjük és hogy számlákkal,
számlakivonatokkal
igazolunk
minden egyes tételt, azaz le kell
adnunk kell egy pénzügyi jelentést.
Emellett pár oldalos jelentést készítünk, melyben részletesen leírjuk a

pályázat menetét, mit csináltunk, a
résztvevőket, hány önkéntes segített bennünket, volt –e más támogatója is a progamnak, volt-e ami
nem nem sikerült olyan mértékben,
mint azt a pályázatban vállaltuk,
ha igen, mi volt annak az oka...és
hogyan képzeljük el a folytatását a
programnak, ha véget ért a projekt.
Községi pénzekről
A községi önkormányzattól az
utóbbi években csakis pályázat útján tudunk pénzhez jutni. Az idei
évben 3 pályázatunkat támogatták.
Első és legfontosabb pályázatból a
falugondnoki szolgálathoz tartozó
3 falugondnok (Kishegyes, Szeghegy, Bácsfeketehegy) fizetését biztosítjuk, a második pályázatunkkal
a szervezet működésére biztosítottuk a pénzt (áram, fűtés, internet,
szemétkihordás a Női Fórum épületénél) a harmadik pályázatunkat
pedig programokra írtuk (családi
nap, vakációbúcsúztató, gyerekprogramok, Értük-értünk program)
Ezekkel a pénzekkel ugyancsak
el kell számolnunk az önkormányzat felé legkésőbb a következő év
januárjának végéig.
Helyi közösség támogatásáról
Legnagyobb nem anyagi természetű támogatás a helyi közösségtől érkezik. Szinte a kezdetektől
a szakszolgálat végzi számunkra
az elszámolásokat, a könyvelést,
illetve a zárszámadások és más

Civil élet
pénzügyekkel kapcsolatos jelentések összeállítását.Ez számunkfra
lemérhetetlen segítség.
Ezen felül, ha fuvarra, kisebb
javításra van szükségünk az ott
dolgozók segítségére mindig támaszkodhatunk. Legutóbb a nyárbúcsúztatóhoz szükséges fát biztosították.
Itt mondanám el, hogy legtöbb
esetben a támogató a szerződésben
arra is kötelez bennünket, hogy jól
látható helyen (tehát plakáton, felhívásban) legyen feltüntetve a támogató neve, de ha nem is kötelez
– így tartjuk tisztességesnek hogy a
közösség tájékozódjon arról, hogy
egy programukat ki támogatta.
Lángospénzről
A dombosi lángoshoz liszt,
zsír, fokhagyma formájában kapunk támogatást, az asszonyok,
akik sütik a lángost önkéntes
munkában teszik ezt. Higgyék el,
nem könnyű este hattól – éjfél- egy
óráig állni a forró sütő mellett. Az
egyetlen olyan pénzforrás, aminek
felhasználásáról mi magunk döntünk. A legtöbb esetben azokat
a programokat pénzeljük belőle,
amire egyéb forrásból nem tudunk
eszközöket biztosítani.
Utóirat:
Amennyiben szükséges, az
írásnak lesz folytatása, nyitott vagyok a kérdésekre, megjegyzésekre, bírálatokra, hiszen ha tudom
mi ellen kell védekeznem, tudok
tényekkel, érvekkel válaszolni.
Hogy mi visz előbbre? Hát ez:
“Ti csak higgyetek magatokban, a
sok pozitív visszajelzésben, a csillogó
szempárokban, a reszkető kéz simogatásában, a csendes bólogatásban, a
visszafojtott sírás halk köszönő szavaiban” (Kása Gabriella)

Zsidai Erzsébet
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Kishegyesi Vöröskereszt nyári
tevékenzségéről
Április
hónap
folyamán
„mit tudsz az egészségről” címszó
szervezt-ünk községi versenyt iskoláink hetedikes diákjai részére. A legjobb Dejana Mihajlović
részt vett Újvidéken a tartományi
megmérettetésen. Óvodásaink az
egészség világnapja alkalmából
vidám betonrajzokkal szerették
volna felhívni a lakosaink figyelmét a jó közérzetre és a depresszió
elleni küzdelemre. A 2016-2017es népkonyha program áprilissal
záródott, novemberben indul újra
majd.
Májusban a Vöröskereszt hete
folyamán 8.-15.-ig iskoláinkban és
óvodáinkban elsősegély bemutatót tartottak az ebben a programban részt vevő diákjainknak. Aktivistáink ellátogattak Belgrádba,
utazásuk célja a sikeresen működő
aktív idősek önsegítő csoportos
foglalkozásainak a megtekintése, mivel ilyen programot is elindított a kishegyesi Vöröskereszt.
Az önkéntes véradók részére egy
napos kirándulást szerveztünk
Péterváradra, Karlócára (Sremski
Karlovcira), Tarcal hegységbe
(Fruška Gorára), Stražilovóra.
A Vöröskereszt alapelveiről készült tartományi fotókiállítás megtekintésével és egészségmegőrző
előadással zárult a program Újvidéken, mely a véradók országos
napja alkalmából lett szervezve.
Szervezetünk több sikeres önkéntes vérdási akciót szervezett
az elmúlt időszakban: április 9-én
Bácsfeketehegyen, április 23-án
Szeghegyen, június 4-én Kishegyesen, július 16-án Bácsfeketehegyen,
július 23-án Szeghegyen és szeptember 3-án Kishegyesen.
Rendkívüli alkalommal segítőkészségéről tett tanúbizonyságot

Tóth Anita, július 13.-án Belgrádba utazott, hogy segítsen, hogy
vért adjon Lénárd Györgynek az
operáció utáni eredményes kezelés céljából.
KÖSZÖNET A VÉRADÓKNAK EZ ALKALOMMAL IS,
HOGY ÉLETET MENTETTEK.
Június 15-én az Idősek bántalmazása elleni világnap alkalmából
Kishegyesen az Önkormányzat
nagytanács termében a Szociális
Közpottal karöltve konferenciát
tartottunk és felhívtuk a figyelmet
az önsegítő csoportok megalakítására. A csoportos beszélgetések
célja a problémák feltérképezése
utáni közös cselekvés. Eddig 2 alkalommal volt ilyen jellegű program, júliusban és augusztusban.
Június hónap folyamán először
szerveztük meg a meggyszedési
akciót és meggyszörp készítését
a „Bagoly suli” és a Női Fórum
közreműködésével Kishegyesen.
A lelkes kis csapatot Bulatović Tamara vezette, köszönet nekik is és
az önkéntes felajánlóknak, akik átengedték a meggyfatermést.

Július 9-én Bácsfeketehegyen a
Tűzoltó Otthonban megtartottuk a
már hagyományos véradó ünnepséget, vacsorát – melynek keretében kiosztottuk az elismeréseket a
többszörös véradóinknak.
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Július végén 300 db családi csomag, higénia és élelmiszer
lett kiosztva a község területén, a
helységek lakosainak arányával
összehangban. Nehéz feladat volt
a csomag felhasználóinak igazságos meghatározása, de ebben nagy
segítség volt a szociális központ,
a munkaközvetítő, a helyi közösségek, az önkormányzat, a Nyugdíjas Egyesület, a nagycsaládosok,
iskolák, óvodák képviselői.
Augusztus a kirándulások
időszaka volt: községünkből 4
gyermek táborozott Palánkán, 9
Kanizsán, 2 Zomborban, a meggyszedésben részt vevő gyerekeket
szintén kirándulással jutalmaztuk.
Az önkénteseink és aktivistáink
is részt vettek egy „csapatépítés
szellemében” megszervezett egy
napos kiránduláson Kanizsán,
ahol alkalom volt ökokert megtekintésére, hajókirándulásra, városnézésre.
Szeptemberben községi támogatással
új
munkatárssal,
Radovanović Jovannal bővült a
kishegyesi Vöröskereszt szervezete, így megosztva a feladatokat
hatékonyabban állunk az új kihívások elé és tevékenyebb tudunk
lenni.
Szeptember elején a gyermeket a biztonságos közlekedésről
informálták aktivistáink, játékos
foglalkozás és tájékoztató előadás
formájában. Sárga kendőt és órarendet osztottak ki a gyerekek
körében a programban részt vevő
önkéntesek.

Szakál Györgyi

Szó-Beszéd, a kishegyesiek lapja
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A nyugdíjasok forró nyara
Az időseknek mindenre van
ideje és türelme, még a kánikula
sem gátolja meg őket, hogy megvalósítsák terveiket. Már említettük, hogy kapcsolatainkat nemzetközi síkra emeltük,így május
18-án, Örkény testvérvárosunk
nyugdíjasait láttuk vendégül.

Szerény, bensőséges és rendkívül
jó hangulatú találkozót szerveztünk és töltöttünk el együtt.
Szórakozás mellett a segítőkészség sem maradhat el:
Június 12. – Közös lángos sütés
a Női Fórummal
Június 15. – Kártyacsata volt a
topolyai nyugdíjas egyesülettel
Június 22. – Megtartottuk
az évi körzeti sporttalálkozót
(Topolya, Bácskossuthfalva,
Bajsa, Kishegyes). Az idén
mi lehettünk a házigazdák,
nem is vallottunk szégyent.
Mindenki nagyon jól érezte
magát, sőt még a versenyeken is jó eredményeket értünk el.

Július 8. – Aratóbálat tartottunk, ezt az ünnepséget nem lehet
szó nélkül hagyni. Talán a valaha
volt legsikeresebb mulatságunk
volt. Kb. 100 személy vett részt a
bálon, amit nagyon kellemes hangulat járt át.
Július 14. – Segítettünk a családi nap megszervezésében (melyek
főszervezője a Női Fórum volt).
Július 29. - Megrendeztük az
Anna-bálat.
Az augusztusi hónapot pedig
mindenki a családjával, a barátaival töltötte, valamint lélekben az
őszre készültünk.

Kőműves Valéria

Az összetartó erő
Öt év nem egy nagy időszak egy
egyesület, vagy szakosztály életében, főleg akkor nem, ha tudjuk,
hogy egyik másik egyesületünk,
társulatunk, mint amilyen a tűzoltó
egyesület több mint száz esztendős.
Vannak azonban társaságok, amelyek akár öt esztendő elteltével is
olyan eredményeket tudnak letenni az asztalra, ami tiszteletet parancsol. Egészen biztos, hogy ezek
közé tartozik a kishegyesi Dália
Kézműves Kör, amely a Petőfi Művelődési Egyesület szakosztályaként működik öt esztendeje, maga
köré gyűjtve a kézimunkázást és
kézművességet kedvelő asszonyokat és férfiakat. Ebben a történetben
talán mégis az a legfontosabb momentum, hogy az asszonyok minden rendezvényüket önerőből szervezték és szervezik, falunapkor is,

búcsúkor is és minden alkalommal,
amikor szükség van rájuk: megszerzik a szalmabábuk felöltöztetéséhez
szüksége ruhaanyagot, megszervezik a többórás munkát… Rendszeresen szerveznek bálakat, műsoros
összejöveteleket és természetesen
közben dolgoznak is, vagyis kézimunkáznak, amit számos rendezvényen való részvétel igazol.
Búcsú hetében ünnepelték
meg fennállásuk ötödik évfordulóját és ténykedésük
sikerét tanúsítja többi között
az is, hogy nem kevesebb,
mint tizenkét környékbeli és
távolabbi kézimunka-csoport
képviseltette magát, annak
ellenére, hogy vasárnapi pihenőjét áldozta fel mindenki
azért, hogy jelen legyen. Ez
bizonyára sokban köszönhető
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Mihájlovics Piroska elnöknek, aki
néhány év alatt a csoportok többségével felvette a kapcsolatot és
megszervezte, hogy a hegyesiek is
eljussanak mások rendezvényeire
és megszervezte a vidékiek vendéglátását is. A tagság és a csoportok
képviselői ezért az évfordulón külön is köszöntötték. Az ünnepségen

Az elnökasszony köszöntése
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És mint mindig, tánc Patakiék muzsikája mellett

megjelentek a helyi közösség
és az önkormányzat képviselői is. Az egybegyűlteket
üdvözölve Mohácsi Zoltán, a
helyi közösség tanácsának elnöke a csoport munkáját méltatva mindenekelőtt a csoport
közösségépítő szerepét emelte
ki, azt, hogy néhány év alatt
olyan szervezetté nőtte ki magát, amely megkerülhetetlen-

né vált a jelentősebb rendezvények
megszervezésekor. A Dália tagjai
ezért úgy gondolják, hogy időnként
talán ők is kaphatnának egy kis
anyagi segítséget, még akkor is ha
nem kerek évfordulót ünnepelnek.

P.I.

Összegzés a Petőfi Sándor ME 2017-es
évi munkálatai és terveire vonatkozóan
NYÁRI IDŐSZAK
• Január 19-én a néptánc szakosztály, óvodás korosztályának toborzása és elindítása.
• Március 25-én a
Vajdasági
Amatőr Színjátszók XXII. találkozóján a kishegyesi színjátszó
társulat a Karnyóné Show című
előadásával vett részt.
• Március 25. Falunap.
• Március 26-án Megbibirtyölöm,
avagy üjjé babám a hasamra turné Magyarkanizsán, a Rizgetős
TE előadásában.
• Március 31-én Karnyóné Show
turné Zentagunarason.
• Április 1-én Zentán a KSZFV-én
(Középiskolások Szín- és filmművészeti vetélkedője) szerepelt a kishegyesi színtársulat.
• Április 2-án Megbibirtyölöm,
avagy üjjé babám a hasamra turné, Szabadkán.
• Április 7-én az 50. KMV-és a 28.
KNV-én, a Kótyomfitty énekegyüttes 1. díjat, Kurnyák Rajmond szólótánc kategóriában2.
helyezést ért el.
• Április 8-án a XXXII. Szólj síp
szólj népzenei vetélkedőn a
kishegyesi citerások arany,a
legkisebb énekes csoport pedig
bronz minősítést kaptak.

• Május 14-én a Njegos Művelődési Egyesület műsorán fellépett a Vackor tánccsoportunk.
• Május
26-27-án
a
XXI.
Kőketáncon, az alsós korcsoportban, a Cselefendi TE arany
minősítést, felsős korcsoportban, a Vackor TE ezüst minősítést kapott.

• Június 3. Nemzetközi gyemek
Néptánc-Népművészeti fesztivál Péterrévén.
• Június 10-11-én a XLI. Durindó
és a LIV.Gyöngyösbokréta rendezvényeken képviselték művelődésünket, szakcsoportjaink.
• Július 14-én Koszorúzás, a
kishegyesi csatára emlékeztünk.
• Július 22-én a magyarországi
Kelebián lépett fel a Cselefendi
és a Vackor TE.
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• Július 24-27-én a pomázi Magyar Vár táborban vett részt és
képviselte egyesületünket, a
Vackor TE.
• Július 27-30. Anna-napok
• Augusztus 11-17-én a Kolozsvár
Szent István-napi Néptánctalálkozón, a Rizgetős TE.
ŐSZI-TÉLI IDŐSZAKRA VONATKOZÓ TERVEK
• Szeptember 9-én Kelebián,
Szüreti mulatság címen, Paskó
atyánál vendégszerepelt a
Cselefendi TE és a Vackor TE.
• Szeptember 27-28. Csépe-napok.
• Október 6. Koszorúzás.
• Október 6-án Megbibirtyölöm,
avagy üjjé babám a hasamra
turné, Bácsfeketehegyen.
• Október 26. a kishegyesi színjátszók, Shakespearek című előadása.
• November 18. a Rizgetős TE,
legújabb
táncprodukciója,
Szépapám emlékei címmel.
• November 25. Néptánc minősítő.
• December, Karácsonyi műsor.

Patyerek-Fodor Nóra
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Művelődés

Egy híján harminc
A Vajdasági Magyar Versmondók Egyesülete a kishegyesi Kátaitanyán tartotta meg az idei Szép
Szó Műhelyét augusztus 12-től 19ig
A 29. versmondó táborba jöttünk össze az idén, s büszkén
mondhatom, igen szép számban
Vajdaság minden tájáról, sőt immár néhányan Budapestről és Szegedről is csatlakoztak hozzánk.

Az idei műhelymunka „Aranyos” volt: mármint az Arany Jánosemlékév kapcsán a költő alkotásaiból merítettünk ihletett – többek
között. De haladjunk sorjában…
Az eddigi hagyományainkhoz híven a táborlakók életkora
alapján több csoportra osztottuk
szét a fiatalokat, hogy versmondói
tapasztalatukhoz és adottságaikhoz mérten tudjunk foglalkozni
velük. A 9–11 évesekkel Hajvert
Lódi Andrea és Bori Fekete Ágnes
drámapedagógusok
dolgoztak.
Népmeséket elemeztek és vittek
színpadra, akárcsak a 12-13 évesek. Őket Lőrinc Tímea és Virág
György színművészek (a Zentai
Kamaraszínház tagjai) instruálták.
A legtömegesebb csoport (összesen 25-en) komoly odafigyelést
igényelt. Kamaszok! :)
A „nagyok”-ra hárult az a
feladat, hogy egy-egy választott
Arany-mű alapján készítsenek el
egy színpadi produkciót, amellyel
majd tájolhatnak a magyarlakta településeken itthon és határainkon
túl (Magyarországon, Erdélyben,
Kárpátalján, Baranyában, Dráva-

közben, Muravidéken…). Mivel
a legrutinosabb versmondók életkora széles sávon mozgott (13–21
évesek), a táborvezető, Hajvert
Ákos végül úgy döntött, ugyancsak két csoportra osztja őket. A
13–16 évesekkel Molnár Krekity
Olga foglalkozott. Ők a Családi
kör c. vers témáját járták körül, hol
parodizálva az ismert költeményt,
hol pedig a mondandó mélyebb
bugyraiba
merültek alá a drámapedagógia
eszköztárát felhasználva.
Arany János
Toldi c. elbeszélő költeményét
dramatizálták
a 17–21 évesek.
Felkészítőjük és
rendezőjük Kovács Frigyes Jászai Mari-díjas színművész volt,
aki Molnár Gábor Nóra koreográfus közreműködésével egy igen
színvonalas diákprodukciót hozott
létre. A műsor ősbemutatója a tábor
gálaműsorán volt,
de azóta már 4
előadáson is túl
vannak
(felléptek Kishegyesen,
Bácsfeketehegyen,
Topolyán és Szabadkán, októberben pedig várják
őket Magyarkanizsán, Csókán és
Zentán).
A Szép Szó Műhelyben nem
maradhatott el az ún. házi bajnokság sem. Erre az izgalmas megméretésre azután került sor, hogy
mindenki kidolgozott és megtanult egy-egy verset. A felkészítésben többen is segítséget nyújtottak
a fiataloknak: Barta Júlia Magyar
Életfa díjas nyugalmazott óvónő,
Fehér Farkas Hajnalka, Kormos
Irén és Simonyi Lili versmondók,
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továbbá Szatmári Melitta osztálytanító. A legeredményesebb versmondók ugyancsak bemutatkoztak a gálaműsor népes közönsége
előtt, s valószínű, hogy az elkövetkező versenyek egyikén,másikján
is ezt teszik majd, hiszen épp ez a
célja a tábori munkának – a tehetségápolás és -gondozás, a vetélkedőkre való felkészítés. S ha már itt
tartunk, feltétlenül hangsúlyoznunk kell, hogy mindebben nagy
érdeme volt/van Telečki Raffai
Ágnes beszédtanárnak, logopédusnak, aki a helyes, szabatos és
szép kiejtésre tanította a táborlakókat.
A tábori élet koordinálásához
sokban hozzájárult Csőke Csilla és
Krekity Gabriella is.
A több mint félszáz fiatal továbbképzését, a 29. Szép Szó Műhely megrendezését a Bethlen
Gábor Alapkezelő Zrt., a Nemzeti
Kulturális Alap, a Hagyományok
Háza, a tartományi oktatási titkárság, a tartományi művelődési

titkárság, Kishegyes község önkormányzata, a Magyar Nemzeti Tanács (amely évekkel ezelőtt
kiemelt kulturális rendezvényé
avatta a műhelyt), és több magánvállalkozó támogatta.

m. k. o.

Sport
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FK Egység
Az Egység első csapata, ahogyan már sokan hallhatták, olvashatták a weboldalunkon, sajnálatunkra visszakerült a topolyai
községi ligában, nem volt rá esély,
hogy maradjunk a szabadkai körzetiben. Nem baj, innen építkezünk. Nulla dinárból állítottam
össze a jelenlegi csapatot, ugyanis
a tavaszi idényben szereplő játékosok zöme elhagyta a klubbot,
ami hatalmas fejtörést okozott.
Szerencsére időben kezdtük újjászervezni a csapatot.
Jelenleg 15 játékosunk van leregisztrálva, ebből 10 helyi játékos. Van 3 szeghegyi
és két topolyai tagunk is. Ezt a jelenlegi felállást hívhatjuk „kényszer csapatnak is”, amit a
télen fogunk felerősíteni. Nem volt
könnyű
csapatot
csinálni a kishegyesi
lakosok
többsége
úgy gondolta, hogy
az Egység első csapatának itt a vége.
Nagyon sokan külföldre mentek, sokan abbahagyták a fudballt, voltak akik inkább
a szomszéd falu csapatát akarták
erősíteni. Sok minden történt, de
mindket ez nem befolyásol, mi
csakis a jövőre fókuszálunk.
Túl vagyunk 4-5 barátságos,
felkészítő mérkőzésen, minden
mérkőzésből győztesként kerültünk ki. Túl vagyunk a második
bajnoki mérkőzésen, az elsőt elveszítettük Csikéria csapatától 3:1re, a következő mérkőzést itthon
játszottuk a péterrévei Jedinstvo
ellen, sajnos itt csak egy pontot
tudtunk kiharcolni. A győzelem
nagyon sokáig a levegőben volt,
sokáig 3:1-re vezetett az Egység,
de aztán sikerült a péterréveieknek
kiegyenlíteni. Hosszú még a bajnokság, hiszen még csak most
kezdődött el. A liga egyébként
ki lett bővítve, amiről annyit kell

tudni, hogy ez már nem egy sima
topolyai községi liga, hanem attól
sokkal több. Összevonták a topolyaival a verbászi, a becsei, és a
szenttamási község csapatait, ami
12 csapatból áll. 11 mérkőzés vár
ránk az őszi idényben. Még 3 évvel ezelőtt ez nem így volt, akkor
a topolyai ligában volt 6 csapat és
5 mérkőzés, ráadásul semmilyen
szintet nem ütött meg az ellenfél,
ez most itt nem így van. Kemény
ellenfeleink vannak,ezekre tényleg
fel kell komolyabban készülni, de
rendszeres és kitartó edzéssel semmi sem lehetetlen.

A pionír szelekcióról is ejtenék
pár szót, ide azok a gyerekek tartoznak akik 2003-2006 születésűek,
a gyerekek szép számban vannak
jelen az edzéseken. Nagyon szépen edzenek a fiúk, ők is a második bajnoki mérkőzésükön vannak túl, náluk is 12 csapat van a
ligában, éppen úgy, mint a szenior
csapatnál, rájuk is 11 mérkőzés vár.
Jelenleg az első helyet foglalják el,
az első fordulót itthon nyerték a
szenttamási csapat ellen 8:0-ra, a
másodikat idegenben, Kucorán,
nagy harc árán 2:5-re nyertek. Ők
2x 40 percet játszanak, de monda-

Bizakodóak vagyunk, jó kis csapatunk van. Meg kell említenem,
hogy tényleg semmiféle anyagi
juttatást nem kapnak a játékosok,
hiszen nincs semmiféle forrás, amiből honorálni tudnánk. Nincs egy
támogatója se az Egységnek, csak
a községi donációk. Azzal dolgozunk amink van, nem panaszkodunk, Béla bácsi mellém állt, így
együtt csináljuk, nagy lendülettel
álltunk hozzá, meglátjuk, mi sül ki
belőle. A közönség nagyon díjazta, hogy nem engedtük szétesni az
első csapatot, itt vagyunk és létezünk, próbáljuk életben tartani. Sokan gratuláltak az első barátságos
meccsünk után, ez nagyon jó érzés
volt.Úgy gondolom, hogy ez a klub
megérdemli a törődést, nem hagytuk magára, szeretném, ha ez a törődés akkor is így megmaradna, ha
én már nem leszek elnök.

nom sem kell, hogy végig az utolsó percig küzdenek. A pionírokat
is Baranyi Béla bácsi edzi, kapus
edzője is van a csapatnak, Fodor
Ákossal az élen. Úgy érzem, így
kerek a csapat.
Igyekszünk minél jobb eredményeket elérni, szégyent nem
hozni a falura. Ahogy a sport világában van a falunak egy Világos Adriannája, egy Bácsi Virágja (akik a falu hírnevét öregbítik),
úgy mi sem szeretnék szégyent
vallani. Engem nem a pénz motivál, hanem a tenni akarás, az idő
majd megmutatja, hogy jó úton
járunk-e, ígérem mindent megteszünk a sikerért.
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Rápóti Zsolt
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Keresztrejtvény

Keresztrejtvény
... PAUL
LITER
----------- BELMONDO
-------------...-FÁRI, FÖLDI
NESZÓHÉZSÉGI
BESZÉD
ERŐ

A
KARIKATÚRA
POÉNJA

JOULE
-----------ADELE
TOPOLYA SLÁGERE
AUTÓJELE

USA
SZABVÁNY
(ASA)

BETŰSZÁMTAN

ISMERI A
TERÜLETET
---------------GIGA

LOS ANGELES
... BREGOVIĆ, ZENÉSZ
----------SZILÍCIUM,
VANÁDIUM

LÉTEZIK
-----------AMERÍCIUM

TONNA
----------MŰVÉSZI
ALKOTÁS

KÖZÉPEN
KIAD!
-----------KÖTŐSZÓ

FRANCIAORSZÁG
------------MÁLTA

DEHOGY!
------------RÁDIUSZ

KIHANGSÚLYOZOTT
INDIUM
-----------PÁROS
BÉKE!

ÉN,
LATINUL
------------ALBÁNIA
IFJÚSÁGI
MAGAZIN
-----------OMEGA!

ARC,
RÉGIES
SZÓVAL
SVÉDORSZÁG
------------DIAGONÁLIS

KOSZTOLÁNYI
VERSE
-----------PARIPA

EGÉSZ
KIS ÉTELADAG
-----------SORVÉG!

FLUOR
-----------ÉBRED

VÖLGYESI
SZÁRMAZ.

EDE
CÉRIUM FESTŐ,
--------------ÚTBAN
ERRE

P

VILÁGSZÁM
-----------AZONBAN
FÉLÁR!
----------KELETI
JÁTÉK
(GO)

MEGSZÓLÍTÁS
-----------RÁDIUM

POPZENEI
MŰFAJ

... UNITED
ANGOL
FOCICSAPAT
ELŐADÓ
RÖVIDEN
-----------ELŐTAGKÉNT: HASONLÓSÁG

RANGJELZŐ
----------VÍVÓFEGYVER

TÉLI ...
FEKETE I.
REGÉNYE
------------SZÓCSATA

OXIGÉN
-----------..., VAGY
HALVA

ADVA
VAN
-----------A MÚLT
ÉVBEN
OLASZ
AUTÓMÁRKA
------------CELSIUS

HA,
ANGOLUL
------------NEM
VIZES
CSAPADÉK
-----------GAUSS

LÁTÓSZERV
FÉLRE!
-----------ÜSD, ...,
NEM
APÁD!

VILLAHÁZ
ANGOLUL
------------HAZAFELE!

VOLT
-----------ÚJ ÉLET
REJTEKE
... WEST,
SZÍN.NŐ
-----------IGEN,
SZERBÜL

NULLA

EGYES
REPÜLŐGÉPEK
RÉSZE

MELY
IDŐPONTBAN?

NÉMA
PÁVA!
----------PRINCÍPIUM

ZOLTÁN,
BECÉZVE
------------ROCKEGYÜTT.
KIPLING
KÍGYÓHŐSE
(KÁ)

A TÁL
KÖZEPE!
------------BÉLA
EGYNEM.

IRÉNKE
----------CÁFOLNI
KEZD!

DÍSZ
-----------HORVÁT
FÉRFINÉV
KEREK
SZÁM!
-----------ALUMÍNIUM

?
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Fórum

Vigh Rudolf nyolcvan éves

Egykori szerkesztőnk előtt dr. Virág Gábor Csépe-napokon elhangzott
beszédével tisztelgünk
Vigh Rudolf 1937. dec. 4. született Kishegyesen. Itt végezte el az
elemi iskolát, majd az algimnáziumot. Zomborban kezdte, Kulán
fejezte be a kereskedelmi szakközépiskolát, 1956-ban. Magánúton, 1962-ben Szabadkán érettségizett, uo. könyvtárosi szakvizsgát tett.
1972-től a Magyar Szó újságírója, 1976-tól a Topolya és Környéke
c. hetilap szerkesztője. 1984-től
alapító főszerkesztője a Centrum
Kiadónak, egyben a Topolyai füzetek c. sorozat magyar szerkesztője. A sorozatban 52 könyv jelent
meg, amikor ezt a kiadót 1991-ben
megszüntették, nyugdíjba vonult.
„Nemzetiségi” kulturális munkásságáért 1972-ben Októberi díjat
kapott, 1983-ban pedig ugyanezért
a Munka Ezüstkoszorús Érdemrendjével tüntették ki.
Alapító tagja, titkára és egy
ideig alelnöke is volt a Csépe Imre
Emlékbizottságnak,
megjelenésének első 3 évben szerkesztője a
Szó-Beszédnek.
2011 óta Kishegyes díszpolgára.
A távoli 1957-es esztendőben
Fehér Ferenc, az Ifjúság heti lap
irodalmi rovatának szerkesztője
a következőket írta az ünnepeltről: (Vigh Rudolf) „egyike azoknak
a fiatal tollforgatóknak, akiknek kifejlődését bizalommal várjuk, mert
versei azt mutatják, hogy van eredeti
mondanivalója, s ezt a mondanivalót
legtöbbször sajátos egyedi hangon
sikerül kifejeznie.”
„Jómagam sohasem tartoztam
semmilyen irodalmi csoportosuláshoz – mondja az író –, még kevésbé
valamilyen mozgalomhoz; alighanem
csak magamhoz tartoztam, esetleg
néha az előttem vakító üres papírhoz… A palicsi, szabadkai, ludasi

„fiatal tollforgatók” közé is csak úgy
csöppentem, hogy 1956-ban Lévay
Endre levéllel beidézett a zombori
kereskedelmi iskolából Szabadkára,
megbeszélésre, miszerint az iskola befejezése után a 7 Napnál kellett volna kezdenem újságíróként dolgozni.
Ez ugyan az utolsó pillanatban nem
történt meg, de valamit mégis nyertem a dolgon. A bedolgozásom során,
igen jó kapcsolatba kerültem a kiváló
riportjairól ismert Petkovics Kálmánnal, és ott találkoztam Dóró Sanyival
is, akivel hirtelenében annyira összebarátkoztunk.
Ezt az időszakot kizárólag a költészetnek szenteltük. Verseink akkor már rendszeresen megjelentek a
vajdasági magyar lapokban, főleg az
Ifjúság irodalmi rovatában, de Major
Nándor is kért tőlünk írást az általunk is nagy becsben tartott Híd című
folyóiratba, ami nekünk a csúcsot
jelentette. Már kezdtük hinni, hogy
küldetésünk van. Tizennyolc év körüliek voltunk, és Ady-nézéssel járva,
kerestük a keresztfát.”
A különböző irodalmi rendezvényeken megismerkedett azokkal a fiatalokkal, akiknek írásait a
lapok már akkor közölték.
„1958. február 28-án elvitt a fekete vonat Varazsdra katonának. Akkor még nem is sejtettem, hogy abban
a pillanatban ezt elvesztem – vallja
Vigh Rudolf. – Ez számomra két év
múltán vált világossá, amikor leszereltem, s tengtem-lengtem nem találva senkire, semmire.
„Utolsó szalmaszál lehetett előttem a véletlenszerű alkalom, amit
görcsösen meg is ragadtam.” Kovács
József, az akkori kishegyesi községi elnök utasította a művelődésügyi titkárt, hogy alkalmaztassa
a helyi könyvtárban. „Ott kezdtem
újra magamra találni könyvtárosként
és könyvmolyként. Mohón faltam a
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könyveket hosszú évekig. Az írást teljesen abbahagytam. Idő kellett a hit
éréséhez, hogy a végkövetkeztetést levonhassam: nem kell mindenáron az
irodalom egy kis részében mereven
benne lenni, sokkal fontosabb az egészében otthonosan mozogni, nevezzék

eközben az embert írónak vagy olvasónak, egyre megy.
Esetem kígyókarikája akkor zárul, amikor Az 1970-es években újra
felvettem tétován rég letett tollamat.
Egyik oldalról Bányai János a Hídból,
a másikról meg a 7 Nap nyúlt a hónom alá. És nem hálátlanság az, hogy
Robinson maradtam a lakatlan szigeten, hanem sors, amit vállaltam.”
1969-ben a Szenteleky Irodalmi Alapítvány kisregénypályázatán harmadik, 1976-ban a Magyar
Szó novellapályázatán első díjat
nyert.
1980-ban a szépirodalmi alkotásért járó Üzenet-díjat Vigh
Rudolfnak ítélte a zsüri a Fönt kérdezik című elbeszéléséért. „A mű
a jugoszláviai magyar próza színskáláját a valóságirodalom irányába tágítja. írója meggyőző erővel
ábrázolja egy kisgyermek életének
rövid szakaszát. Magára maradá-
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sának jelképes értelmet tulajdonít
– emberi tartásunkat minősíti benne” szól az értékelés.
Első kötete valójában az 1962ben megjelent Üzen a föld, a
kishegyesi származású írók rövid
összefoglalója, ennek kibővített,
átdolgozott változata az 1996-ban
megjelent Kishegyes írói c. kisantológia.
Válogatott költeményeit tartalmazza a HEGYES SZÉLBEN
(Válogatott versek 1954–1996) és a
STÁDIUM anno MM (2001).
Novelláskötetei Útra kel a
másik ember1982, Menet közben
1985, 2001-ben a 25 év novellatermését tartalmazó Visszaverődés és az Öröknaptár 2013-ban.
Egy nyolcvan éves írónak
mennyiségileg nem túl gazdag
termése ez, de ,,Ami a gyakoribb
publikálást illeti, soha nem törekedtem nyilvános szereplésre.
Úgy véltem és vélem, ha valami
jó, nem vész el, ha viszont nem jó,
nem kár érte, ha feledésbe merül.
Egyszerűen nem szerettem tolakodni, kilincselni” – nyilatkozta.
Az 1982-ben a Mini könyvek
sorozatában megjelent Útra kel az
ember Kishegyestől –Topolyáig c.
kötetének bevezető tanulmányában Vajda Gábor értékeli és elemzi
először Vigh Rudolf prózai teljesítményét.
„Az író elbeszéléseiben, miként mindennapi tevékenységében is, szűkebb vidékének ismerője és elkötelezettje. Nála azonban a
táj nem a világtól való elzárkózás
könnyebb és olcsóbb lehetősége,
hanem erkölcsi magatartás, valamint az emberszemlélet sajátos
módja. Stílusa nem mindig reálista ugyan, de annál valószerűbb
az emberképe. Szövegei mögött
megfigyelések, babonák és szájhagyományok rejtőznek, úgyhogy
hősei legalább fél lábbal a múlt talaján állnak: vagy a mikroközösség
rossz tapasztalata béklyózza tudatukat vagy pedig egyéni sérelme-

ik teszik lehetetlenné számukra a
jelenükkel szembeni nyitottságot.
Vigh Rudolf prózájának nyelvi jellegzetességei külön figyelmet
érdemelnek. Az eredeti képszerűség szembetűnő bennük: azok az
érzékletességet szolgáló megoldások, melyek a népies írók iskoláját
jelzik a szerző elő tapasztalatával
kapcsolatosan. Ugyanezekre a hatásokra mutat a patriarkális bensőség elvesztéseként vagy elérhetetlenségeként megokolást nyert
válság is… Vigh Rudolf novellái
nem mindig könnyű olvasmányok: az időrétegek keveredése
zavarba is hozhatja a tapasztalatlan olvasót. Szürrealista-expresszionista megoldásai azonban nem
ismerik az öncélú játékosságot
vagy a véletlen elkalandozást, a
szerkezet a témának és a mondanivalónak rendelődik alá.”
Az 1985-ben megjelent Menet közben kötetéről Markovics
Radmila érdemlegesen csak annyit
mond: „Műveinek megértéséhez
feltétlenül tudnunk kell azt, hogy
a bácskai népélet és maga a táj rájuk nyomja pecsétjét.”
Tizenhat évnek kellett eltelnie,
hogy Visszaverődés címen kötete
jelenhetett meg Vigh Rudolfnak.
Ez a válogatott elbeszéléseket tartalmazó kötet már teljes pompájában mutatja az érett írót. Németh
István mondja a kötetről:
„Vigh Rudolf a vajdasági magyar
irodalomban – még ott is! – valahol a
háttérben húzódik meg, onnan küld
nagy ritkán üzeneteket egy olyan világról – a paraszti világról –, ahol
szintén a háttérben, már-már a társadalom perifériáján nagy emberi
tragédiák zajlanak: elrugaszkodni egy
ősi, önként vagy kényszerűségből vállalt életformától, elszakadni a termőföldtől, amely hosszú nemzedékeken
át rabjává tette édes gyermekeit, de
amelynek a vonzóerejét – akárcsak a
Föld vonzóerejét – lehetetlen leküzdeni…Vigh Rudolf „parasztnovelláinak” a hősei már nem a „külső” erők-
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kel, a „hatalommal” kerülnek szembe,
hanem önmagukkal: megmaradni-e az
ön-maguk által húzott barázdában,
avagy – egy „szép, új világ” csábításának engedve – átlépni ezen a küszöbön, örökre hátat fordítva neki.”
Ennek a kötetnek egyik bemutatóján valaki felvetette neki a
kérdést, mivel költőként ismerték
meg, vajon várható-e egy verseskötetének megjelenése, amire az
író kitérő választ adott:
„– A mai napig is tulajdonképpen
versben gondolkodom. Az író meghatározástól is talán azért viszolyogtam,
mert amikor azt mondták, hogy költő,
az bizony jólesett.”
Sáfrány Attila Vigh Rudolf eddigi, utolsónak megjelent Öröknaptár c. kötetéről írott kritikájában foglalja össze legtalálóbban az
író prózai alkotásainak jellegzetességeit:
„Költői hasonlattal élve úgy tárulnak föl a visszaemlékezésben Vigh Rudolf történetei, mint a drága kincsként
őrzött, felgöngyölített perzsaszőnyeg,
melyet csak ünnepi alkalmakkor terítenek szét a földön, hogy megcsodálják
gyönyörű mintáit és a mintázat mesteri összhangzatú egészét. Egy-egy bevillanó kép hatására így „göngyölődnek le” elraktározott emlékeink tárából
Vigh Rudolf történetei. Ez a szavakból
és mondatokból szőtt szőnyeg pedig
nem csupán szemet gyönyörködtető,
mértani pontossággal megszerkesztett
mestermű. Ez a szőnyeg varázsszőnyeg, mely a képzelet szárnyán repíti
vissza önmagunktól való elrugaszkodottságunkat a valósághoz. Ezen a
ponton válik az irodalom irodalommá
és attól is többé.
Vigh Rudolf több is, kevesebb a
lírai alkatú írónál abban az értelemben, hogy benne a lírai alkat nem egy
– sokak által nem kívánatosnak hitt –
prózaírói elhajlás, hanem a költői látás
termékeny jelenléte a prózában.”

Virág Gábor
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Japán kicsit másképp
Japán utazás, kicsit másképp
Közösségi médiában követők,
barátok és ismerősök számára nem
titok, hogy jelenleg éppen Japánban vagyok és keresztül kasul utazgatok az ország középső vidékén,
vagyis a Kanszáj régióban. Mikor
bejelentettem a munkahelyemen,
hogy én most egy pár hónapra
elmennék Japánba rizst termeszteni sóvárgó tekintetek jelezték, hogy ettől azért valamivel
több kreativitására számítottak tőlem.
Oké, kaptál egy jobb ajánlatot, vagy te magad kerestél
másik munkát, rendben, de ekkora böszmeséget! Japán meg rizstermesztés, ugyan! Ez már disszonáns.
Még a barátaim is így voltak vele:
elment a maradék józan eszed! Be
kell vallanom, hogy az utazás kezdetéig magam is bagatellizátam,
igaz a repjegy megvásárlása után
egy kicsit le kellett ülnöm a Deák
téren, mert hullámzott a talaj: te
tényleg vettél egy repjegyet Japánba! 74 napra mégy, teljesen egyedül, és ez lesz az első repülőutad
is. Mi baj történhet? Hát kb. bármi!

Miért éppen Japán?
Vannak olyan nagy életcélok,
amik irányt adnak, a nehéz pillanatokban pedig tovább lendítenek.
A megvalósításukhoz sok évnyi
kitartás, munka, fegyelem kell.

Mégis, a legfontosabb talán a hit:
képesek vagyunk elérni azt. Hát
ilyen volt nekem Japán.
15 éves korom óta különböző
módokon hívogatott és csalogatott
a felkelő nap országa. Kezdetben
animációs kultúrájával, mitológiájával, később a nyelvvel, történelmével és gasztronómiájával. A
végső lökést
Budapestre
költözésem
után a Kyudo klub (japán íjászat)
és ottani barátaim adták.
Nem vágy
tam én sosem sehova
igazán: az európai nagyvárosok és
mediterrán
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tengerpartok nem izgattak, pedig az
utóbbi pár évben karnyújtásnyira
kerültek. Nem, nekem a teaceremónia, buddhizmus, űrWC meg a
nyers hal kellett. A barangolás egy
országban ahol a történelmet ezer
években mérik.

Hogyan?
Sok lehetséges módja van a Japánba jutásnak, pl. egyetemi programmal vagy befizetett turistaúttal. Az első eleve kiesett korom
és végzettségbéli hiányosságaim
okán, míg a másodikat elvből
nem akartam. Mert mi értelme lett
volna 10 nap alatt végigrohanni
az országon és az egész napokat
megérdemlő törtenelmi látványosságoknál csupán órákat tölteni.
Másodsorban szerettem volna
megismerni a japán embereket,
gondolkodásukat, világlátásukat
is. Erre nem kapunk lehetőséget 10
napos utazások alatt.
Viszont akadt egy másik lehetőség. A WWOOFing, vagyis WordWide Opportunities on
Organic Farms. A világ számos
országában rendelkezik irodákkal
a szervezet, így szinte bárhova el
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lehet jutni velük, így Japánba is.
Organikus farmerek (hosztok)
beengedik otthonaikba a külföldi
WWOOFEReket, szállást és ételt
biztosítanak a számukra, családtagként kezelik őket. Cserébe a
WWOOFERek segítenek nekik
munkájukban általában napi 5-6
órában. A munkák nagyon változatosak és fizikailag csak közepesen megerőltetőek, egyénre
szabják azt, pl. lányok biztos nem
fognak fát vágni, vagy rizses zsákokat emelgetni.
Választhatunk, hogy egy hoszt
családnál maradunk végig, vagy
esetleg váltogatjuk őket, körbeutazva az országot. Jómagam az
utóbbi mellett döntöttem, hogy
minél több helyre eljuttassak.

És milyen?
Szemléletformáló elsősorban.
Számomra a saját komfortzónámból történő katapultálást jelentette: első repülőút, az is a földgolyó
másik felére, egy teljesen idegen
kultúrába. Vagyis másoknak talán,
jómagam már jópár szokást és etikettet ismertem, továbbá a nyelvet
is tanultam. Az angolom ugyan
csak középfokú, de megbíztam
benne, végtére is csak nem veszek
el. Eddig (maradjon is ez így ) egyszer sem tévedtem el, bár voltak
rázós helyzetek.
A második hosztcsaládomnál
vagyok Oszaka és Kiotó között
félúton és kb. az első hónapom
végét taposom japán utam során,
az összes kettő és fél hónapból. Az
érzés nagyon érdekes, hisz minden egyes új család új munkát, új
szabályokat jelent, ugyanakkor
sok-sok új lehetőséget is biztosít az
ismerkedésre és a nyelv gyakorlására. A szabadnapokon összevissza utazhatunk, szentélyeket,
templomokat és kastélyokat látogatunk.

Az eddigi legizgalmasabb kirándulásom Narától (az első
törtenelmi fővárostól) délre fekvő Kashihara és Asuka közötti, törtenelmi látványosságoktól
hemzsegő terület biciklivel történő
bejárása volt. Több izgalmas tén�nyel is fűszerezve. Itt már nem
igazán beszélnek az emberek angolul, tehát a japán tudásomra
kellett hagyatkoznom, másrészt
a bicklibérlés után tudatosodott
bennem, hogy hoppá, a közúton
kell majd tekernem. A japán közlekedés viszont jobb oldalas rendszerű: eléggé aggódtam. A másik
izgalmi faktort viszont épp az
jelentette, hogy olyan törtenelmi
emlékeket fogok látni, amit normál magyar turista csak ritkán
vagy sosem. Pl. a legősibb kőkori síremléket, az Ishibutait, vagy
a Kashihara szentélyt, esetleg
a Tachibanadera és Asukadera
buddhista templomokat.

A másik nagyon nagy hozadéka
a WWOOFinggal történő utazásának, hogy valóban közel kerülhetünk az adott ország lakóihoz,
azok hétköznapjaihoz. Gyakorta
folytatunk vacsora után igencsak
magvas beszélgetéseket. Arról,
hogy ki hogy látja a világot, melyek számára fontos és kevésbé
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fontos dolgok. A japán és más kultúrák között pedig nagy a távolság, így rengeteg érdekes különbséget fedezhetünk fel és minden
találkozásánál újabb dolgokat tanulhatunk.

WWOOF, irány a világ
Ha egyedülálló kulturális élményre vágysz, irány a világ!
Kiváncsi vagy milyen a festői Írországban birkát legeltetni, vagy
Franciaországban sajtot, bort készíteni? Esetleg Dél-Korea gyönyörű tájain főznél izgalmas, új
ételeket? A WWOOF erre ad lehetőséget!
Egyedülálló élmény, hogy a
nagy turistalátványosságoktól távol eső helyekre is el tudnak vinni
a befogadó családok, olyan rejtett
gyöngyszemeket
megmutatva,

mint az erdő mélyén megbújó
szent vízesés is, amely alá be is
álltunk meditálni. Ezek a pillanatok néha sokkal többet jelentenek,
mint egy halom turistával együtt
bolyongani Tokióban.

Szabó Árpád
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Tanulni!!! Tanulni!!! De miért???
Elöljáróban leírok egy megtörtént beszélgetés lényeges részletét. Valamikor a kilencvenes évek
végén alkalmam volt beszélgetni
Czeizel Endre orvos-genetikussal. Feltettem neki a kérdést, miért
nem tanulmányozzák behatóbban
Izland lakosságának örökletes betegségeit. Hiszen a sziget lakossága a vikingek őseitől, valamint a
bevándorló írek és skótok őseitől
ered – egy szűk csoporttól. Tudott
dolog, hogy a múlt évszázad közepéig évente mindössze 12 bevándorló családnak adtak letelepedési
engedélyt. Dr. Czeizel nem találta
ésszerűnek, mert az óceánok hemzsegnek elszigetelt szigetvilággal, ahol a belső kereszteződés
kényszerű és természetes. Azután
megemlítettem neki a magyar
sport teljesítményét. Ha a sportban évente megszerzett érmék
mennyiségét elosztjuk a lakosság
számával, akkor Izland mögött és
Új Zéland előtt a második helyen
állunk a világon. Meglepetésemre
erre nagyon epésen és dühösen reagált: „Ez mese! Ki mennyit költ a
sportra annyit kap vissza... és még
nem akarok néhány bántó dolgot mondani ezzel kapcsolatban.
Hagyjuk!” - mondta.Végül, mivel
tudtam német származásáról, meg
mertem kérdezni, minek tudható
be, hogy a zsidó társadalom – még
ha olyannyira szétzilált is - vezető
szerepet tölt be a tudományban (és
a pénzügyi világban)?
Emlékszem meggyőző, kimért
szavaira: „Nézze Dénes, az izraeli nemzet gyermekeinek már időszámításunk előtt 4-500 évvel kötelező volt írni és olvasni. A Tórát
nem olvasták fel nekik, hanem ők
maguk olvasták. A másik dolog,
mikor Titusz, apja Veszpaziánusz
parancsára a földdel egyenlővé

teszi Palesztínát, a zsidó államot
(i.u. 70-ben). A zsidó nép elvándorol a világ minden részére. Nos,
akkor mi tartotta össze őket?! A
TUDÁS és az egymásra utaltság,
egymás segítsége. Az nem áll,
hogy csak egymás között szaporodtak. Igyekeztek más nemzetek
királyi, (értelmiségi) tehetséges,
nagy tudású személyek gyermekeivel házasságot kötni. Jegyezze
meg Dénes: az anyanyelv szeretete és a tudás és tudni vágyás
felszínre hozása gyermekeinkben
az, ami fenntart egy nemzetet. Ha
el akarnak pusztítani egy nemzetet akkor az anyanyelvi tanulás
megakadályozásánál kezdik. Még
valamit...1984-ben a WHO Európai igazgatója voltam. Hihetetlen
Mengele-stilű kutatásokról vettem
tudomást. Azt állították zsidó kutatók, hogy a legtöbb afrikai néger lakosnak az agykapacitása oly
kicsi, hogy nem lesz képes lépést
tartani a mai fejlődéssel. Kutatásaik szerint az ausztrál Aboriginálok
(őslakosok) értelmi fejlődése valahol 4000 évvel ezelőtt megrekedt
és agyuk képtelen az absztrakt
gondolkodásra. A napokban nagyon megörültem a hírnek miszerint a melbournei egyetemen ledoktorált az első (tiszta) aboriginál
(őslakos) hölgy. Csak tekintsen
vissza az átkos II. világháborúra.
Az egész földkerekség géniuszai
azon dolgoztak, hogy Németországot és Japánt megsemmisítsék.
A német férfiak 70 %-a a fronton
volt és mégis hihetetlen gyorsasággal fejlődött a tudomány mert
a kényszer és tudni vágyás ösztönözte őket. A hidrogénbombát
már kis méretűben az amerikaiak
előtt kipróbálták. Megnyugtatom
Dénes, nincs felsőbb rendű és alsóbb rendű emberi faj. A lema-

24

radást megfelelő szorgalommal
be lehet hozni. A magyar nyelv
egy nagy kincs...csak a legtöbben
nincsenek tisztában vele. Őrizni,
használni kell és az általa adott
lehetőségeket maximálisan a nemzeti összetartásra és tudományos
fejlődésére kell fordítani.” (Mivel
emlékezetből írtam meglehet, tévedtem néhol.)
Már egy jó ideje távol vagyok
szülőfalumtól, de azért tájékozódok az otthon történtekről. A
magyar nyelv megsemmisítése folyamatban van (a vak is látja) – az
egész kárpát-medencei „leszakított” részeken. Ne adjátok fel! Volt
már hasonló...Édesanyám mesélte,
1926-ban egy idős szerb tanítónéni
cserélte le az összes magyar tanítót. Nem tudott magyarul és csak a
ciril betűket igyekezett megtanítani az összevont (első-második-harmadik) osztály számára. Nem számított ki hogyan teljesített, átmenő
osztályzatot kapott. Ha a szülők
kivették a gyereket az iskolából
annak csak örült. Szerencsére a II.
VH után megváltozott a helyzet.
Minden diáknak iskolába kellett
járni, mégpedig magyar nyelvű
iskolába. Emlékszek, még ‚56-57’ben is érkeztek a Nemzetközi Segélycsomagok. Szétosztották a legszegényebb családok között , csak
a tejpor és a tartós konzervok maradtak meg az iskolának. Így kaphattunk uzsonnát.
A hirtelen változás számtalan
bajjal is járt. A 7000 lakosú faluban 900 diáknak kellett biztosítani
tantermet, előadókat stb. Tudom,
az első osztályt a Sörös vendéglő
és a Gyógyszertár közötti épületben jártam ki (amit az Egyháztól
vettek el). Most nem tudom, mi
is van ott vagy vele szemben. Jó
ideig a STOTEKS árúház volt vele
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szemben, de mikor én jártam elsőbe (mellettem az osztályban egy
szintén Tóth Dénes nevű fiú ült
– most is tartjuk a kapcsolatot) az
utca másik felén a SZREMAG vegyeskereskedés volt és a Halászház. Másodikban a mai piactér
keleti sarkával szemben levő ház
lett átalakítva iskolának. Akkor
úgy hívták Babcsányi ház, mert
előtte a Babcsányi doktor lakott
ott. Emlékszem, a végtelen jószívű, egy kicsit engedékeny Baranyi
tanítónéni tanított bennünket. Sok
idősebb gyerek járt velünk, akiket
vagy később írattak be az iskolába,
vagy többször ismételtek. Történt
egy napon, hogy az egyik idősebb
osztálytársunk reggel nem engedte be a kapun Ferkó rokonomat.
Az – szerencsétlenségemre – elment hozzánk és sírva elpanaszolta édesanyámnak, mi is történt
vele. Anyám olyan tűzrőlpattant,
hirtelen haragú volt, aki a problémákat szerette azonnal megoldani. (Varrónő volt.) Váratlanul
toppant be az osztályunkba. A
nyakában ott lógott a szabó centi.
Odaszólt a tanítónéninek: „Vali te
most ülj és hallgass!” (Egyébként
barátnők voltak.) Az osztályhoz
fordult és megkérdezte, ki az aki
Ferkót megverte és nem engedte
be az iskolába. Egy magas 13-14
év körüli gyerek felállt, „Én voltam.” - mondta. „No gyere ide
gyorsan!” Mikor anyám elé állt
az megkérdezte miért bántotta.
„Azért mert erősebb vagyok.” volt
a válasz. Hirtelen egy olyan pofont
kapott, hogy beesett a padok közé.
Anyám megfordult és csak ennyit
mondott a tanítónéninek: „Vali,
ha te ilyen engedékeny leszel a
gyerekekkel akkor ezekből csapnivaló, léha csürhe fog lenni!” és
kiviharzott az osztályból. Öt percig síri csend volt az osztályban,
a tanítónéni falfehér volt. Azután
összeszedte magát és fél órán át

rajtam töltötte ki a mérgét.Egyébként nem voltunk megterhelve az
oktatás ömlesztésével. Egy palatáblát vittünk az iskolába. Rá volt
kötve egy igazi tengeri szivacs és
volt egy palavessző, vagy kréta
amivel írtunk.Kötelező volt még
„számoló gépet” (így hívtuk) vinni. Ami fából készült két fa lap között kifeszített 10 drótzsineg, egymás alatt és mindegyiken tíz-tíz
színes fagömb. Harmadikba már
táskában tintatartó, tintával, ehhez
különböző vastagságú tollak és
tollszár és persze a kalamáris tele
színes ceruzákkal. Harmadikban
a nyugati temető felé vezető úton
balról az első saroknál alakítottak
ki egy iskolát. Oda nagyon nem
szerettem járni. Különösen azért,
mert egy idegbajos, túl szigorú
Pozder Verona nevű tanítónéni tanított. Mikor bejött az osztályba fel
kellett állni. Óra alatt pedig hátra
tett kézzel kellett ülni. Egyszer ,
ahogy bejött az osztályba, a Lénárt
Laci a mögöttem lévő padsorból
egy tűvel megszúrt. Én visszakézből fültövön vágtam. Ezt látta a
tanítónéni. Dühbe gurult. Fogott
egy vonalzót és odajött hozzám.
Tudtam, amit tesz az nagyon fájdalmas. Láttam, néha még a vér is
kiserked az ütés után. „Tartsd az öt
ujjad!” ordított rám. Kezében egy
vonalzó volt és tudtam, a vonalzó
élével fog ráütni. A reflexeim nagyon jók voltak, és ahányszor ütött
én az utolsó pillanatban elrántottam a kezem. Végül lefogta kis kacsómat, de nem sikerült neki a szadista művelet, mert felugrottam a
pad tetejére, át a másikra, majd a
harmadikra és kiszaladtam az osztályból. Este megjelent nálunk. „Jaj
neked Pozder Verka! Most mellé
fogtál.” - gondoltam magamban.
Lemesélte anyámnak, nagy körítéssel, milyen szemtelen is vagyok
az iskolában. Kaptam egy pofont.
Megláttam a Tejút minden ragyo-

25

Fórum
gó csillagát. Anyám megkérte a
tanítónénit mutassa meg hogy is
tartottam az ujjaimat, mikor nem
bírt ráütni a vonalzóval. Az készségesen összefogta bal keze öt ujját és odatartotta anyám elé. Az
pedig hihetetlen gyorsan, de iszonyú dühvel csapott a kezében levő
vonalzó élével az ujjak végére. A
tanítónéni felordított fájdalmában
és elrohant. Apám mikor megtudta mi történt, fel volt háborodva.
Uramisten mi lesz ebből. Különös, de nem lett belőle semmi. A
tanítónéni egy hétig bekötött bal
kézzel járt az iskolába. Nem állt
rajtam bosszút. A mai napig senki – rajtunk kívül – nem tudott a
dologról. Arra emlékszem, Pozder
tanító néni nagyon megváltozott
és nem volt többé olyan szigorú.
A következő évben elköltözött
Hegyesről.A negyediket már az –
akkor – új iskola épületében kezdhettük. Egy áldott jó tanítónénink
volt, a Szőke Húgóné. Látta, men�nyire le vagyunk maradva, ezért
türelmesen elkezdte tanítani velünk a szép írást és rendkívül
sokat mesélt nekünk. Neki köszönhetem, hogy ma 70 évesen is
megdicsérik az írásomat. Azután
nagyot változott a világ. Sok új tanár jött Hegyesre, Vajdaság különböző részéről. Üveges Lenke, Rózsa László, Csúsz János, Marecskó
tanár úr, Vadócz tornatanárnő és
mások. A tananyag – tudtommal
– azóta is évről-évre szaporodik.
Nem sok értelme van neki. Most
már oda jutott a magyarság, hogy
a gyerekeknek elsősorban a túlélés
tudományát kellene megtanulni.
S A J N O S.

Tóth Dénes Arimon
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Egyszer volt, hol nem volt

Jegyzetek tanévkezdéshez, folytatáshoz és végéhez
Az iskolai tanévet megkülönböztetjük a kalendáris évtől, hiszen az előbbi állandó változásban
van. Változnak a gyerekek, váltakoznak a pedagógusok, változnak
a törvények. Szinte semmi sem ölt
állandósult formát, csupán egy tényező: a gyermek marad. A gyermek marad, legyen az óvodás,
kisiskolás, középiskolás, és neki
mindig a figyelem középpontjában kell lennie. Nem könnyű rájuk
fókuszálni, különösen nem napjainkban, amikor a klasszikus nevelési forma már régen érvényét veszítette. De őt, akkor is – ha néha
kihoz bennünket a türelmünkből
– őt akkor is gyermekként
kell kezelnünk.
Rohan a világ, s benne
mi is, és rohanóvá változtatjuk gyermekeinket is.
Megállapítjuk, hogy a mai
gyerekek hangosabbak, kiabálnak, rámenősebbek és
addig nem tágítanak, míg
rájuk nem figyelünk. Különösen érvényes ez azokra a
gyerekekre, akik egész tanévben délután kénytelenek
óvodába, iskolába járni.
Tudjuk, hogy a gyermek befogadó képessége a délelőtti órákban a legaktívabb. Délelőtt kétszer
annyit képes elraktározni a tudatában, mint délután. Mégis azt
tapasztaljuk, hogy egyesek kisajátítják maguknak a délelőtti munkaidőt, mit sem törődve a szülők
véleményével és a gyermek pszichikai befogadóképességével. Sajnos, ennek a hozzáállásnak, trendnek nálunk, faluhelyen igen mély
gyökerei vannak. Vannak szülők,
akik ragaszkodnak hozzá, hogy

az ő gyerekük csak délelőtt járjon
óvodába, nem beszélve arról, ha
még valami csekélységgel meg is
szponzorálják az óvodát. Feltételezem, nem ezer-eurós tételekről
van szó, ami miatt 20-30 gyereknek
alkalmazkodni kellene az állandósult délutáni tanításhoz. Ez odavezet, hogy nem a területi elosztás
érvényesül, hanem kívánságműsor
alakul ki a csoportok kialakításánál. Ez igazi bányamunka, mondják egyesek, pedig rém egyszerű,
csak alkalmazni kellene a jól bevált
módszert, s amit városokban kivétel nélkül alkalmaznak: területi
hovatartozás alapján kell elosztani

a gyermekeket és minden gyermeknek és szülőnek meg kell adni
a lehetőséget, hogy gyermeke részese legyen a délelőtti oktatásnak,
éppúgy, mint a délutáni váltásban,
a fentebb ismertetett okok miatt.
Szerintem ez nem bányamunka,
csak igazságos hozzáállás.
Mondhatják egyesek, hogy ez
az intézmény belügyeibe való beavatkozás. Tévedés! Ez nem belügy, ez az egészséges hozzáállás
falunk lakosaihoz, szülőkhöz, falunk gyermekeihez.
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Az állami törvényeket sem
hagyhatjuk szó nélkül, hiszen azok
is szorosan összefüggésbe hozhatók a kialakult, eltorzult napi
trendekkel. A munkanélküliség, a
munkaerő felesleggé válása akkora félelmet vált ki a pedagógusoknál, hogy mindent elviselnek, csak
megmaradhassanak munkahelyükön. Nincs véleménye, hiszen az
igazgatók kezében akkora hatalom
összpontosul, amit némi sztereotípiával így szoktak megfogalmazni: Isten ostora.
Azután azt is kérdezi a kedves Szülő, miért jár 3–4 generáció
egy csoportba. Nos, erre is az állami törvény ad választ.
A vegyes csoportokra
nagyobb támogatás jár
az intézményeknek. Ez
olyan, mint az inkluzív
program. Be kell venni
mindenkit az osztályba
nemzetiségtől (nyelvismeretre gondolok), tehetségétől, képességtől
függetlenül, mert mindenki egyforma. Egy
dologban vagyunk csak
egyformák: mindannyian emberek vagyunk, csak, s ez a
lényeg: különböző képességekkel.
Amikor egy csoportba kerül az
értelmi fogyatékos kisgyermek –
ő nem tehet róla, hogy így született,- de neki sem válik hasznára,
ha nem tudnak vele a saját szintjén
foglalkozni. Szenvedő alany a pedagógus, ugyanúgy, mint amikor
a csoportba odatartozik a hároméves és a hatéves kisgyermek is.
Nem jó irányba halad a társadalmunk. Pedagógusaink a fizetéseikre panaszkodnak. Nekik is
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igazuk van, hiszen az ember önkéntelenül is összehasonlítsa fizetését az ugyanolyan végzettséggel
rendelkező személyek fizetésével,
a különbség csupán annyi, egyesek munkahelye nagyobb „szorzóval működik”.
Ez a rendszer nem szereti, ha a
dolgok mélyére nézünk. Ez a rendszer a külsőségekre fókuszál: tetőcsere, ablakcsere, festés stb. Mindmind nagyon fontos egy oktatási
intézmény életében, de a belső légkör, az, hogy ebben a világban hogyan tudtak/tudnak normálisak
maradni a gyerekek, ritkán téma
a sajtó hasábjain. Egyre nagyobb
különbségeket érzékelünk a gyerekek között, de ez nem feltétlenül
anyagi eredetű, hanem időbeli. A
mai gyerekek szociálisan és érzel-

mileg fejletlenebbek, mint mondjuk 10-20 évvel ezelőtt, ugyanakkor értelmesebbek, okosabbak.
Ezzel kellene többet foglalkozni
szülői értekezleteken talán havi
rendszerességgel. Csoportos fogadóórákon, közös kirándulásokon a
szülőkkel.
Régen az íratlan szabályok
betartása is segítette a szocializálódást. Egy naiv példa is erről tanúskodik. A hintán addig tartózkodhatott egy kisgyermek, amíg
a mondóka, dalocska tartott. Ezt
közösen énekelték, s a dal végén
a hintázó kisgyermek már szállt
is le, s adta át a helyét a következőnek. Ennek megismertetéséhez
belső építkezésre volna szükség.
Ismerni néphagyományaink szépségét, tudni, hogy mindennek volt

Fórum
okozati összefüggése. Elhiszem,
nehéz úgy foglalkozni a néphagyományokkal, hogy azokat észrevétlenül lopjuk be a tanításba.
Különösen nehéz abban az esetben, ha az intézmény dolgozói kijelentik: Mi nem vagyunk vevők a
néphagyományokra. Szomorú! Ez
igen meglátszik a különböző rendezvényeken is. Pedig, olyankor
lehetne csak hatni a közönségre, a
szülőkre. Erősíteni náluk nemzeti
hovatartozásunk tudatát. Ez nem
szégyen! Szégyen az, ha valaki sajátját nem ápolja, nem élteti, másokét pedig nem becsüli.

Dr. Szőke Anna

Újdonság és újrakezdés - nehéz hétköznapok következnek a nyári pihenő után
„Minden új kezdet nehéz” –
tartja a mondás, ami sokak számára már sablonos megnyilvánulásként hat. Ám, ha az iskola
kezdetéről van szó, bizonyára a
legtöbb kis- és nagyiskolás tüdejéből mély sóhaj tör fel, már az első,
reggeli csengőszó után. Így van ez
velem is, még egyetemistaként is,
minden új iskolaév kezdetén.
A vizsgák után megkezdődik a
nyár. A nyári semmittevés, amibe
igazán könnyű belefeledkezni, és
már az első nyári napon képes vagyok kiszabadulni a tanulós, megszokott, monoton mindennapok
karmai közül, amelyek egész év
alatt szorongattak. Átadni magam
a nyárnak, a pihenésnek és a tengerpartnak, a hideg, sötét könyvtár helyett.

Ezek a karmok szeptemberben
azonnal megpróbálnak visszarántani, de a beilleszkedés már nem
megy olyan könnyen, és gyorsan,
mert a nyár kizökkentett a megszokott kerékvágásból (ITT VÁLTOZTATTAM). A keserű mindennapok visszatérő vendéggé válnak
a szeptembert beszínező sárga levelekkel és a reggeli csípős hideggel együtt. Ilyenkor gyakran csak
a negatívumokra tudok gondolni.
Nem alhatok reggelente addig,
ameddig szeretnék, nem én tervezem a napjaimat. Az időbeosztásom megpróbálom belegyömöszölni az órarendem rubrikáiba,
bár gyakran annyi a teendő, hogy
már 48 óra sem lenne elég rá. A
nagy rohanásban legtöbbször kimarad a rendszeres étkezés, vele
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együtt pedig az egészséges étrend
is, anyu főztjéről pedig a hétvégéig elbúcsúzhatok. Ráadásul
szeptember az időjárás játszótere,
egyik nap esik, a másik nap pedig
a legvékonyabb pólóban is melegem van. A minimális szabadidőt
kitölti a házi feladat és a tanulás.
A negatívumokra való összpontosítás pedig a legkevésbé sincs a segítségemre, hogy újra megszokjam
az életembe betörő, kissé monoton
körforgást.
A szürke hétköznapokat a
pozitív gondolatokkal könnyen
érdekesebbé tehetjük, így pedig
egyszerűbben megy majd a beilleszkedés, és a megszokás is. Gondoljunk csak bele, hogy az iskolakezdésnek mennyi jó oldala van.
Az iskola által napi szinten talál-
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kozhatunk a legjobb barátainkkal,
és igazi, összetartó csapat kovácsolódhat az osztályból. A gyerekek összetartást és az egymáshoz
való alkalmazkodást megtanulják,
ami később a társadalomban javukra szolgál majd. Napi szinten
új tudással gazdagodunk, ami előre visz az utunkon, és talajt biztosít a későbbi tudásunk számára.
Az egyetem pedig naponta ellát az
igazi életre felkészítő tanácsokkal,
a későbbi munkánkra, ami néhány
éven belül ugyanígy új kezdetet,

és körforgást jelenthet számunkra. Az iskolában nem feltétlenül
csak azért járunk, hogy matematikát és irodalmat tanuljunk. Észre
sem vesszük, és felkészít minket
az életre, megtanít eligazodni a
társadalom átláthatatlan labirintusában.
Az iskolakezdés így, más szögből megvilágítva, akár pozitívan is
felfogható. Az év azon része, ami
felkészít a felnőttségre és az életszakaszok buktatóira.
Ám néhányan még így sem

tudnak megbarátkozni az iskolával, az új kezdettel és a mindennapok szorongató monotonitásával,
a kora reggeli ébresztőóra hangjával. Nekik csak annyit üzennék,
hogy a következő nyári szünetig,
már csak pár száz nap van, ami a
barátokkal és a hétköznapokban
megbúvó vidámság szikráival, és
persze szüntelen nevetéssel kön�nyen kibírható, néha-néha, akár
még élvezhető is.

Kubik Szintia

A kezdet szó definíciója
Ez a tett vagy a körülmény első
lépése.
Nem minden halad, ami kezdődik. Néhány dolog azonnal megáll, amint elkezdődik, mert minden kezdet félelmetes.
6:30 - Most már tényleg elkésel!
-Nem fogok…nyugi. Felkapom
a kabátom és már itt sem vagyok.
6:37 - Nem hiszem el…két perc
és lekésem a buszt. El se hiszem.
Már megint rohanok.
Ismerős? Nos, valahogy így kezdődik egy átlagos iskolás napja.
6:00 Csörög az ébresztőm.
Ez már a harmadik hét hétfője.
Irány a mosdó. Koli. Szóval most
minden más egy kicsit…Na jó nagyon. Az este kikészítettem a mai
öltözékem. Sima ügy. Kávéfőzés
(elmaradhatatlan reggeli rituálé.)
Egy kis kászálódás után már teljes pompa-parádéba vágtam magam.
6:45 Második emelet, első, földszint, alaksor (egy éles kanyar balra). Étkezde. Reggeli.
- Jó reggelt!
- Jó étvágyat, Dorisz!

- Köszönöm. – mindig is szerettem a reggelenkénti friss és mosolygós embereket. Valahogy frissítően hat rám is.
7:00. - Köszönöm szépen a reggelit. További szép napot!
-Neked is.
És ismét alaksori lépcsők,
földszint, első emelet, második.
Uhhhh...Három hét, de még mindig húzós reggelenként.
Egy 1,5 l víz, egy kis uzsi, pénztárca, fülhallgató. Ok. Minden megvan.
Egy gyors átvizsgálás, hogy
minden rendben van-e velem:
cipő, kabát, táska, sál, esernyő. –
mert ugye ma is szakad az eső…
7:20. Jól van Dorisz, még időben
vagy.
Ismét csak az a néhány lépcső,
egy gyors elköszönés.
Öt perc a villamos megállóig.
Négy megálló. Hármas metró. Öt
megálló. Kettes metró. Egy megálló. Öt perc séta.
Megérkeztem – még bóbiskolok .
- Nem minden halad, ami kezdődik. Néhány dolog azonnal
megáll, amint elkezdődik, mert
minden kezdet félelmetes.
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Azonnal felébredtem.
A mai témánk „A kezdet, ami még nem kezdődött el.”jelentette ki a professzorom. – Mit
gondolnak erről az állításról?
– kattog az agyam. Keleti filozófia? Ki mondhatta ezt? És mit takarhat? Duruzsolás törte meg a
csendet. Mindenki próbálta értelmezni a professzor szavait. De a
professzor úr csak bölcsen hallgatott. Rezzenéstelen arc. Várta a
véleményünket. Eltelt öt perc, tíz,
tizenöt, húsz. Innentől kezdve már
nem néztem az órám. Még mindig
semmi. Egyszer csak az egyik hallgató gőgösen s megkérdőjelezvén
a professzor szavait megkérdezte:
- „Ez meg milyen kérdés? Ha
látja, hogy nem értjük a kérdését, akkor miért nem magyarázza
meg?”
Ekkor a professzor szeme kipattant. Sötét szemei csak úgy szúrtak. – A tekintély legelső alapja az
értelem. – jelentette ki a professzor
határozottan s keményen.
– Nem minden halad, ami
kezdődik. Néhány dolog azonnal
megáll, amint elkezdődik, mert
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minden kezdet félelmetes. – ismételte magát a professzor.
- Lássuk tudná-e, ezt a bölcseletet értelmezni azok után,
amit az imént említettem az
értelemről s a tekintélyről, ha már
megkérdőjelezett? – Felismertem ezt a hangnemet. Ezt az éles
szempárt. Rögtön megértettem.
– A hallgató megmeredt. Dehogy
is tudta volna megmagyarázni a
dolgokat.
- Magunkon ítélkezni sokkal nehezebb, mint másokon. Ha
sikerül helyesen ítélkezned saját
magad fölött, az annak a jele, hogy
valóban bölcs vagy. – szólalt fel
egy lány, aki ekkor még nem is sejtette, hogy mi vár rá ezek után.
S ekkor feloszlott a köd. Az
éles szempár felderült s pásztázva
söpört végig a padok között, majd
megtalálta azt, akit keresett és szemeit megpihentette rajta.
- Látom, vannak itt igazi bölcsek, akik előbb gondolkodnak,
mint beszélnek.
A csengő megszólalt.
8:50
A lány boldogan lépett ki a teremből, professzora elismerésétől s alig várta a
következő nap reggelét még akkor
is, ha meg kell másznia azt a hatvan lépcsőt.

Bakos Dorisz
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Az elmozdíthatatlan létra
legendája
A jeruzsálemi Szent Sír-templom egyik emeleti ablakához támasztva áll egy létra. Nem nagy
ügy, gondolnánk, de a létra már
legalább a 18. század óta ott áll.
Egészen pici, alig néhány fokos,
libanoni cédrusból készült. Az elmúlt majdnem négyszáz évben
mégsem mozdíthatta el onnan
senki, hiába szerette volna.
A létráról először 1757-ben tesz
említést egy szultáni rendelet,
egészen pontosan Abdul-Hamid
oszmán szultán rendelete. De
valószínűleg jóval korábban került
az ablak alá, mert egy század
eleji metszeten is látható. A Mozdíthatatlan Létra nevet kapta, mert
bonyolult egyházjogi szerződések
miatt senki nem nyúlhat hozzá.
A Szent Sír-templom az egyik
legfontosabb hely a keresztényeknél, a hagyomány szerint
Jézus keresztjének helyén épült.
Bonyolult szerződések biztosítják
a különböző felekezetek jogait,
ezeken a legkisebb mértékben sem
lehet változtatni, csak akkor történhet bármi az épületben, ha mindenki egyetért. A Szent Sír-templomot hat felekezet kezeli közösen, a
római katolikus, a görög ortodox,
az egyiptomi kopt, az etiópiai, a
szír és az örmény egyház. Annyira
kényes a helyzet, hogy a legkisebb
apróságokon is összevesznek, ha a
templomról van szó, még egy létra helyét sem képesek vita nélkül
megoldani.
A homályba vész annak eredete,
hogyan került oda a létra, de a
legenda szerint egy kőművesé
volt, aki épp a munkáját végezte.
A gond az volt, hogy a felekezetek nem közösen bízták meg a
munkával, a kőműves az örmény
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ortodox egyház kérésére dolgozott
itt. Ez nem tetszett a görög szerzeteseknek, és az ablak alatti téren
összeverekedtek az örményekkel.
A balhéban a kőművest is megdobálták, aki nem akarta, hogy
miatta vallási háború törjön ki,
és valószínűleg a bőrét is féltette,
így elmenekült a helyszínről. De
elkövetett egy hibát: hátrahagyta
a létráját.
Az eszközt soha nem kapta
vissza, mert a hat felekezet nem
tudott megegyezni azon, kié is az.
Az elmúlt majdnem négy évszázadban sem sikerült dűlőre jutniuk, ezért kapta a Mozdíthatatlan
jelzőt a tárgy. Rengeteg képen,
metszeten, litográfián szerepel.
Még ma is ott áll.
Az évek alatt többször megpróbálták ellopni, egyszer 1981ben, egy hónappal a II. János Pál
pápa elleni merényletkísérlet után,
de a rendőrség akkor gyorsan közbeavatkozott. 1997-ben megesett,
hogy két hétig nem volt a helyén
a létra, a tolvaj azonban visszavitte. Kérdés persze, hogy az eredeti létrát láthatjuk-e még ma is,
mégiscsak eltelt majdnem négy
évszázad, és a fából készült eszköz
ki van téve az időjárás viszontagságainak.
A létra az évszázadok alatt a
kereszténység széthúzásának a
jelképévé vált. Amikor VI. Pál
pápa Jeruzsálembe látogatott,
kijelentette, hogy a létrának addig
ott kell maradnia, amíg a keresztények fel nem oldják ellentéteiket.

forrás: index.hu
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Bezveze viccek
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Viccsarok
Kishegyes nagyhírei

Nyuszika nagyon sokat ivott
és részegen sétálgat az erdőben,
amikor találkozik a rókával:
- Szia vöröske!
- Te engem csak ne vöröskézz le!
- Jó, akkor le is rókázhatlak.

Világszenzáció Kishegyesen!!
Még nem fejeződött be falunk főterének az építése, de máris szenzációs bejelentést tett az önkormányzat: Az épülő főtér alá egy vadasparkot létesítenek. Az alpolgármester főas�szisztense kérdésünkre elmondta, hogy munkahelyteremést
és a falusi turizmus fellendítését szolgálja az új projektum.
- Míg a falu polgárai a főtéren sétálnak, lazítanak és játszanak a gyerekekkel, addig a tér alatt turisták százezrei élvezhetik az érintetlen vadon izgalmait. Minden táj-jellegzetes állat megtalálható lesz a vadasparkban, de lesznek olyan
egzotikumok is mint barna medve, ámbrás cet, és ha az EU is
támogatja a projektumot, akkor néhány dinót is beszerzünk
– mondta a főasszisztens, majd hozzáfűzte, hogy a földalatti
vadaspark több tízezer hegyesinek fog munkahelyet biztosítani.

- Mondja Jean, miért iszik üres
pohárból?
- Mert nem vagyok szomjas,
uram.
A rendőr matematikát tanul, egy
nap sugárzó arccal jön haza és a
feleségéhez fordul:
- Asszony, a matematika csodálatos! Mit szólsz ahhoz, hogy:
5-7+2=0!
- Mi?
- Elmondom még egyszer!
5-7+2=0!
- Nem értem - mondja az asszony
- mondj egy konkrét példát.
- Figyelj! Megy egy busz a végállomás felé. 5 utas utazik rajta és
a végállomáson leszállnak 7-en.
Hát persze hogy fel kell szállnia 2
embernek, hogy üres legyen az a
rohadt busz!

Két székely beszélget:
- Te, a Bélát mégsem holnap temetik, hanem pénteken.
- Mé, jobban van?

Tűz előtt tűzoltás!?

Hatalmas újítás előtt áll a kishegyesi Szalon Nindzsák
Tűzoltó Testület: az anyaországi Pista Sámán Hagyományőrző Tűzoltó Egyesülettel karöltve egy újszerű tűzmegelőző módszert fognak meghonosítani falunkban. A
- Jó napot! Rendőrség? 48 ember projektum egy határon átívelő IPARKODJ pályázatból
követ engem!
valósul meg, amelyen 15 millió dollárt nyertek erre a cél- Hol vagy fiam?!
ra. A program lényegét Láng Lajos, a Szalon Nindzsák
- Az Instagrammon.
T.T. elnöke foglalta össze lapunknak:
- „Az új módszer lényege, hogy speciálisan kiképzett
sámánokat állítunk szolgálatba. Ők a tűzoltótorony te- Mi a magyar vasipar jelképe?
tején a nap 24 órájában tűzszertartásokat végeznek
- A csodaszarvas.
bilindek és látnokzsálya segítségével. Ennek köszönhetően pontosan meg tudják mondani, hogy hol fog kiütni
a tűz, mi pedig kivonulunk a helyszínre és eloltjuk a tüzet, mielőtt az kiütne – mondta el Láng, majd hozzáfűzBotrány a Hölgyek Kishegyesi Lórumklubjában
te, hogy az új módszernek köszönhetően a lakosság nem
kell, hogy óvatos legyen. A gyerekek nyugodtan játszAlig csitult le a botrány az HKL székházára költött egy millió dollár ügyé- hatnak a gyufával, a parasztok felgyújthatják a tarlót a
ben, máris újabb elszörnyesztő hírek rázták meg Kishegyes köztudatát. határban, szóval mindenki tüzeskedhet bátran, mert a
A HKL egy anonim tagja elárulta lapunknak, hogy a lórumklub védjegye, a tüzet eloltják mielőtt kiütne
híres Lankás lángos nem T400 lisztből készül.
- Még mindig nem térek magamhoz a történtek után. Egyszerűen nem
tudom felfogni, hogyan ilyen megtörténhetett a klubunkban. Szerda délután, amikor nem kellett volna senkinek sem lenni a székházunkban, eszembe jutott, hogy turbó portörlőm bent maradt a legutóbbi kreatív foglalkozás során. Gyanútlanul bementem érte,
de amint beléptem a nagyterembe, gyanús neszek ütötték meg a fülem a raktárból. Volt mit látnom, amikor benyitottam: A klubunk
elnöke üres T400 lisztes zsákokba T500 lisztet öntött. Ekkor sikítva elrohantam és értesítettem a rendőrséget – mondta el lapunknak
T. Néni, aki neve elhallgatását kérte.
A rendőrség szóvivője elmondta, hogy még folyik a nyomozás, de vélhetőleg több tízezer Lankás lángost kell visszahívni a forgalomból, mert T500-as lisztből készültek. A kár felbecsülhetetlen.
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Olvasói levél
Bevallom, nem járok rendszeresen és sűrűn (Kishegyesen) misére. Nem azért van ez így, mert
vallásellenes lennék, vagy mert
nem tartom fontosnak a templomba járást, sokkal inkább azért,
mert a kishegyesi templomban
már régóta nem érzem azt a meghittséget, nyugalmat, lelki közösséget, amit más városokban, falvakban oly sokszor átéltem már
egy-egy szertartás közben. Ha vidéken járok, és alkalmam adódik,
mindig próbálok időt találni, hogy
ha csak egy ima erejéig is, meglátogassam és megcsodáljam a helyi templomot. Bevallom azt is,
sokszor hiányozni is szokott vasárnap délelőttönként, hogy nem
lehetek részese annak a közösségi
élménynek, amelyre máshol lehetőségem lenne.
Időnként azonban mégis arra
kényszerülök, hogy elmenjek a
templomba, ha valemilyen világi
rendezvény részeként misére, koncertre is sor kerül, nyelek egy nagyot, és próbálom nem figyelembe
venni a zavaró körülményeket.
Így volt ez most is, október 6-án,
amikor az aradi vértanúkra, valamint az összes háború kishegyesi
áldozataira szoktunk emlékezni.
A temetőben megszervezett fáklyás ünnepséget különösen szeretem, s úgy érzem a megemlékezés
szerves része az előtte megtartott
gyászmise is, amikor is közösen
készítjük fel lekünket arra, hogy
méltóképpen emlékezhessünk az
áldozatokra.
A templom az idei gyászmisén meglepő módon tele volt,
persze nem történt csoda, nem a
kishegyesiek érezték úgy, hogy
mindazok, akik mindenkor a mi
nyugalmunkért, a település béké-

jéért adták életüket, megérdemlik
azt, hogy legalább egy nap emlékezzünk rájuk, hanem két magyarországi település lakói látogattak
el az 1849-es szabadságharc utolsó győztes csatájának helyszínére
közössen emlékezni. A látogatókkal együtt magasrangú küldöttség
is érkezett, ezért már előre rettegtem, milyen arcunkat is mutatjuk
majd meg mi, vendéglátók.
A mise a szokásos forgatókönyv szerint zajlott: sokszor félreütve egy-egy billentyűt megszólalt az orgona, hamis hangon
felhangzott az ének, majd pedig
raccsoló hangon felolvastattak a
bibliai olvasmányok. A misét olykor egy-egy mobiltelefon csörgése
zavarta meg (a kishegyesik mentségére legyen mondva, nem az ő
telefonjaik csörögtek), de a szertartás a maga megszokott medrében
haladt előre.
Ezek vagyunk mi kishegyesiek,
erre vagyunk képesek, ezt tudjuk
produkálni, kiöregedő, megritkult
közösség lettünk, ajándék misének
ne nézd a fogát, a magyarországi
vendégek legfeljebb azt konstatálják majd, a határontúlon már csak
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ez maradt: repedtfazék hang, beszédhibás szónoklat, be nem fejezett gondolatok a prédikációban.
Ez van, de azért nagyjából meglennénk.
Véget is ért a mise, különösebben nem vallottunk szégyent, lélegezhettek fel a vendéglátók, amikor is a miséző pap (szándékosan
nem írom úgy: papunk) szót adott
magának, a szószék elé vonult, s
először a közösség, az összetartozás, az emlékezés fontosságáról
kezdett el beszélni, majd hirtelen
fordulattal és érezhető felindultsággal a kommunizmus alatt elkobzott katolikus legényegylet (a
mai könyvtár) épülete körüli fejleményekről kezdett el egyre hangosabban, olykor szerb nyelvre
átváltva kiabálni, nem mellőzve a
vádaskodást sem.
Mi hegyesiek döbbenten néztünk egymásra. Egyikünk annyira
felháborodott az elhangzottakon,
hogy gyors léptekkel elhagyta a
szertartást, az atya további vádakat kiabálva utána, amiért az érintett személy helyében én akár egy
becsületsértési pert is indítanék
ellene.
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Az épület sorsának kérdése
valóban vitatható, egyrészt jelenleg kulturális célokat szolgál, ezért
ugyanúgy a közösség szellemi és
lelki épülését szolgálja, ahogyan
az egyház feladata is ez lenne,
másrészt valóban jogtalanul került ötven évvel ezelőtt állami tulajdonba. Ha engem kérdeznének,
azt mondanám, hogy haladéktalanul vissza kell adni az egyháznak,
ne legyen ez tovább szálka senki szemében, aztán az atya tőlem
egész nap szaladgálhatna benne
le-föl egyik faltól a másikig, de
akár énekórákat is adhatna a kántorunknak, abból talán még egy
kis haszon is származhatna.
Ez azonban egy dolog, sokszor
beszéltünk, vitatkoztunk már róla,
talán közvitát is lehetne szervezni,
aztán a többség döntse el, mi legyen az épület sorsa. De mindennek megvan a maga helye, és maga

ideje, egy mise, főleg az áldozatokról megemlékező gyászmise nem
megfelelő terep egy ilyen kirohanásra. Mondhatnám azt is, hogy
vendégek előtt nem teregetjük ki
a szennyest, de ezúttal legkevésbe
az érdekel, mit gondoltak rólunk
a vendégek, ők azóta már messze
járnak, de mi itt maradtunk továbbra is megszégyenítve és megszégyenülve, s ahelyett, hogy méltóképpen emlékezhettünk volna,
bosszúsággal telítődött a lelkünk.
Ellentétes érzések kavarogtak
bennem akkor is, és kavarognak
bennem most is, amikor ezeket a
sorokat írom. Végül is Isten földi
szolgálója ellen fogalmazok meg
gondolatokat, én, az egyszerű földi halandó. Hogyan jövök én ehhez, miként van bátorságom, hogy
ezzel szentségtörést kövessek el ellene? Isten földi szolgájának lenni
azonban nem eleve elrendeltség,

amelyet soha nem lehet megkérdőjelezni. Azt, hogy valaki az legyen, ki kell érdemelni, alázattal
kell szolgálnia Istent és a nyájat
is, egyszóval nem csak érdem,
hanem szolgálat is. A kishegyesi
atya viszont sem mostani, sem
múltbéli viselkedésével nem érdemli azt, hogy annak tekintsük.
Egészen mást érdemelne, ahogyan
a kishegyesiek is azt érdemelnék, hogy végre olyan lelki atyát
szolgáljonak, olyan lelki atya szolgálja őket, aki valóban a közösség
lelki békéjéért és összetartásáért
mond esténként imát.
Soli Deo gloria!

Ifj. Virág Gábor

Az olvasói levelek és hozzászólások nem feltétlenül tükrözik a szerkesztőség véleményét, azokért a szerkesztőség semmiféle felelősséget nem vállal!
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