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Szó-Beszéd, a kishegyesiek lapja Vezércikk

A múlt század kilencvenes évei- 
nek elején magam is arra kénysze-
rültem, hogy rövid ideig Magyar-
országon dolgozzak. Valamivel 
több, mint egy évet töltöttem a 
székesfehérvári megyei újság szer-
kesztőségében, de ahhoz, hogy 
huzamosabb ideig maradhassak 
az országban be kellett volna sze-
rezni a tartózkodási engedélyt. 
Ősz végén be is adtam az idegen-
rendészeten a szükséges kérelmet 
és dokumentumokat. Az egyik 
legfontosabb követelmény akkor 
az volt, hogy találjak valakit, aki 
vállalja magyarországi tartózko-
dásom anyagi fedezetét. Egyik 
volt kollégám el is vállalta, hogy 
„befogad”, amire természetesen 
semmi szükség nem volt, hisz volt 

megélhetésem és lakásom. Nov-
ember végén adtam be a kérvényt, 
de csak nem jött rá válasz, egy-
szer jártam is a rendészeten hogy 
érdeklődjek, de gyakorlatilag 
semmi érdemlegeset nem tudtak 
mondani. Végre minden határidőt 

túllépve a következő év júniusá-
ban jött az értesítés, hogy az idő-
közben érvénybe lépett új idevágó 
törvény értelmében ismételjem 
meg a kérelmemet. Többi között 
azt is, hogy bizonyítsam magyar 
származásomat. Hangsúlyozom, 
hogy nem állampolgárságért fo-
lyamodtam (ahhoz akkor legalább 
öt évig kellett életvitelszerűen Ma-
gyarországon élni, munkahellyel 
és lakóhellyel rendelkezni) csak 
tartózkodás kellett volna. Talán 
nem mellékes megjegyezni, hogy 
tavasszal akkor is választások vol-
tak, amit Hornék nyertek. 

Ezek után számomra nem is 
volt meglepő a 2005.december 5-i 
népszavazás és az ezzel kapcso-
latos párthozzáállás, ti. hogy le-

szerbeztek, lerománoztak, leszlo-
vákoztak bennünket, külhoniakat 
és azzal riogatták a közvéleményt, 
hogy megindul majd Magyaror-
szágra az áradatunk… Természe-
tesen semmilyen áradat nem in-
dult volna, de a propagandának 

meglett az eredménye. Mára alig 
akad parlamenti párt, amelyik tá-
madná a kettős állampolgárságot, 
de a választásokkal kapcsolatban 
a mai napig egyes politikai tömö-
rüléseknek vannak fenntartásaik 
a szavazáson való részvételünk 
körül. Arra kérnek ugyanis ben-
nünket, hogy ne szavazzunk mi-
vel életvitelszerűen nem élünk az 
országban és ezért nem kellene, 
hogy befolyásoljuk a választás 
kimenetelét. Magyarán ne válasz-
szunk a magyarországi polgárok-
nak mi vezetőket. Számtalanszor 
elhangzott pedig, hogy a számok 
alapján a külhoni polgárok, akik 
csak pártlistákra szavazhatnak, 
legfeljebb egy-két mandátumról 
dönthetnek. Egyértelmű tehát, 
hogy az ellenzők attól tartanak, 
hogy a külhoniak csak egyetlen 
pártra adják le a szavazatukat, 
egészen pontosan arra, amelyik a 
kettős állampolgárság kérdését ke-
resztülvitte a parlamentben. 

Szabad-e tehát nekünk részt 
vennünk a szavazáson? Termé-
szetesen mindenkinek személyes 
joga eldönteni, akinek azonban a 
fent említettek miatt esetleg lelki-
ismeret furdalása lenne, szerintem 
ne legyen. Nem kell csak politikai 
szempontokat figyelembe venni, 
hanem azt is például, hogy melyik 
kormány az, amelyik a legtöbbet 
segítette és segíti anyagi szem-
pontból is a külhoniakat. És miért 
ne néznénk mi is egyszer a saját 
hasznunkat!

PAPP Imre 

Szabad-e szavazni?!
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Anyakönyvi hírek

l. Nyirádi Attila és Kocsis Dianna - Gergő
2. Horváth László és Petri Erzsébet - Ádám
3. Szőke Szabolcs és Hajdú Edith - Bendegúz
4. Máté Róbert és Nyirádi Dianna - Dominik
5. Rácz László és Szakács Amália - Tímea
6. Szabó Krisztián és Máté Melinda - Máté
7. Csáki Róbert és dr. Bojtos Lilla - Edvin
8. Petkov Balázs és Majtényi Marianna - Balázs
9. Mohácsi Zoltán és Tóth Zsuzsanna - Zsófia
10. Tóth Dániel és Komáromi Zsuzsanna - Sára
11. Marić Siniša és Szeszták Januskó Mónika - Miloš
12. Szokolovics Kornél és Maronka Zita - János

13. Torma József és Benedek Mária - József
14. Sinka Dávid és Szügyi Fehér Klára - Dávid
15. Dudás Szabolcs és Csernik Lili - Zalán
16. Szabó János és Szirák Timea - Viktória
17. Fontányi Tivadar és Szabó Anita - Katarina
18. Petrič Dániel és Novaković Dragana - Larisa
19. Lakatos Szilvia - Miroslav
20. Lakatos István és Djurinac Rózsa - István
21. Jovanovic Danilo és Suzana - Danilo
22. Djurinac Zdravko és Timea - Milica
23. Jovanovič Stevo és Dimovič Anka - Ljubiša
24. Vidak Jovo és Dimovič Renáta - Árpád

25. Azemi Renato és Drita Azem - Ali
26. Balázs Csaba és Dániel Bernadetta – Alexandra
Anita
27. Lakatos Zoltán és Csabai Timea - Zoya
28. Berta Sándor és Lőrik Boglárka - Linda
29. Demiri Prparin és Karimanova Emel -Lolie
30. Pinczel Zoltán és Petri Stefánia - Zoé
31. Repac Pero és Erdődi Krisztina - Andrej
32. Varga Ákos és Falkai Enikő - Csenge
33. Kovács Szabolcs és Vigh Anasztázia - Dávid
34. Dimovics Zoltán és Kancsár Loretta – Amór
Dániel
35. Borsodi Árpád és Patyerek Orsolya - Kata
36. Fodor Attila és Zvekán Boglárka - Viktória
37. Kátai Tamás és Kókai Enikő – Elza
38. Tóth Károly és Horváth Éva - Simon
39. Szűcs József és Kormos Noémi - Olivia
40. Lénárd Albert és Kormos Réka - Barbara
41. Mendrei Krisztián és Kormos Lucia - Loren
42. Németh Lajos és Molnár Livia - Andrea
43. Bakorek Szabolcs és Dugandžič Ivana - Véda
44. Varga Ferenc és Bakorek Beáta - Emma
45. Szabó Ferenc és Kotró Eszter - Bianka
46. Djordjevič Manuella - Stefánia
47. Lakatos Katalin - Alex
48. Jovanovics Attila és Keresztúri Tünde - Aliz
49. Bisljimi Zeiner és Melissa - Zeiner
50. Vukajlović Cvijetin és Foružić Mirjana - Stevo
51. Cocaj Bukurie és Kukač Haim - Eldrena
52. Dimovics László és Lakatos Valéria - László
53. Kukac Emin és Guri Gjeljani -Emir
54. Szőke Róbert és Boldizsár Annabella - Dorka
55. Major Miklós és Tóth Anasztázia - Williám
56. Matić Saša és Gergely Melissa -Miloš
57. Bekker Pero és Božović Barbara - Árona
58. Papp Marcel és Vásár Karolina - Patrícia

2017-ben születtek



3

Szó-Beszéd, a kishegyesiek lapja Anyakönyvi hírek

1. Janik István és Kolisnevska Irma 
2. Demiri Prparin és Karimanova Emel 
3. Nikić Radovan és Bakos Renáta
4. Tóth Mihály és Budai Erzsébet 
5. Fodor Attila és Zvekán Boglárka 
6. Tojzán László és Utasi Brigitta 
7. Bacsó Zoltán és Kiss Enikő 
8. Hromiš Slavko és Udvardi Ildikó 
9. Fontányi Tivadar és Szabó Anita 
10. Maronka Attila és Csordás Boglárka
11. Barna Rómeó és Molnár Marianna
12. Matić Saša és Gergely Melissa
13. Krisztián Géza és Brasnyó Gabriella 

14. Molnár Mór és Molnár Mejes  
Magdolna 
15. Budisavljević Jovo és Radanović 
Ivana 
16. Farkas Ármin és Andrejić Milica
17. Szabó Árpád és Major Krisztina 
18. Dudás Róbert és Molnár Kornélia 
19. Kormos Dániel és Dávid Henrietta 
20. Klivinyi László és Stijepić Dragana 
21. Kerepes Dániel és Szabó Csáki 
Andrea 
22. Toldi Tamás és Ocsenás Orsolya 
23. Pásztor Krisztián és Újvári Lilla 
24. Szabó László és Kurnyák Andrea 
25. Szloboda Zoltán és Svebler Ottilia 
26. Bakorek Attila és Petri Annamária 
27. Pinczel Zoltán és Petri Stefánia 
28. Perlić Dragan és Pejić Krisztina 
29. Deák Előd és Nagy Timea 
30. Kórizs Csaba és Szabó Krisztina 
31. Zsivkov Dániel és Tumbász 
Loketity Natália 
32. Magó András és Prijić Gordana 
33. Filipović Milenko és Vukelić  
Bogdana 

34. Martinović Ratko és Durašević Una
35. Matić Saša és Fodor Mónika 
36. Aliu Sanet és Demiri Suzana

1. Makai Attila és Zećiri Sanella -  Topolya
2. Komáromi Levente és Ricz Natália - Óbecse 
3. Molnár Attila és Gurbity Boglárka- Gunaras
4. Simon Vilmos és Rúzsa Magdolna - Budapest
5. Kollár András és Tóth Hilda

1. Bergel László és Pataki Ágnes – Dorina - Bácsfeketehegy
2. Becskei Antal és Sipos Gabriella – Lili - Bajsa
3. Kocsis Róbert és Endele Linda – Gergely - Baja
4. Jócsák Attila és Vörös Valentina – Egon -Topolya
5. Szabó Ernő és Csáki Andrea – Alexander - Szeged
6. Lévai Zsolt és Tumbász Klementina – Regina és Dániel - 
Szeged
7. Papp Imre és Kecskés Anetta – Dorina - Budapest
8. Vajda László és Sztóity Gordana – Leon - Augsburg
9. Lukács Arnold és Cseh Erzsébet – Kata - Orosháza
10. Ilić Dragan és Kocsis Antónia – Teodor - Nürnberg
11. Cékus Attila és Tóth Erika – Martin - Bácsfeketehegy
12. Kitić Predrag és Gvozdenović Maja – Kosta -  Chicago  
13. Varsandár Csaba és Marjanović Milica – Jovan - Újvidék
14. Ó-neill Thomas és Kozina Marina – Ó-Neill - Torontó
15. Buila Vladimír és Buila Éter Gréta – Lukiana - Lovćenac
16. Tóth Róbert és Csabai Ottilia – Viktor és Lea - Szabadka
17,Mezei Ferenc és Fridrich Ljiljana – Iván - Eszék
18. Kovács László és Ivić Ivana – Imre - Szolnok
19. Statovci Károly és Ivić Anica – Martin – Kufstein
20. Tóth Tibor és Viktória Lorenzo Sejas – Árpád Rudolf  

Vidéken, külföldön születtek

Házasságot kötöttek 2017-ben

Vidéken, külföldönkötött házassságot
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1. Szabó Varjú János 7o év
2. Mátyus Kancsár Irén 88
3. Csernus Szilágyi Etelka 91
4. Csáki Gábor 65
5. Tumbász Tibor 67
6. Török Kancsár Matild 87
7. Faragó Zoltán 68
8. Kovács István 84
9. Pecze Tomajek Mária 83
10. Dudás Lajos  64
11. Takács Imre 65
12. Bacsó Imre 51
13. Dangubić Smilja 83
14. Dudás István 70
15. Pelle József 73
16. Kovács Szőke Erzsébet 57
17. Kovács Karola 55
18. Fabó Imre 75
19. Papp János 63
20. Juhász Simon 78
21. Volarević Barna Erzsébet 74
22. Toldi Török Ilona 84
23. Kniss Körmöczi Ida 61
24. Ricza Juhász Verona 93
25. Csabai Uhor Margit 81
26. Döme Kormos Erzsébet 76
27. Róth Lajos 84
28. Tábori Balázs Erzsébet 94
29. Brenčič Ivan 66
30. Szlancsik Fabó Katalin 61
31. Cvijetin Ranko 71
32. Fodor Mihály 90
33. Juhász István 51
34. Goda Mihály 31
35. Süli Horváth Rózsa 79
36. Benkó János 64
37. id. Berkec István 75
38. id. Mike József 73
39. Bekker Krisztina 82
40. Berta Fejes Piroska 85
41. Jerković Milka 83

42. Péter Balassa Margit
43. Ivić Ladislav/László/60
44. Csőke János 78
45. Miličević Jelica 84
46. Tóth Barcsik Etelka 74
47. Pece Nándor 84
48. Hegyi Istvánka /élt 11-órát/
49. Bognár Attila 63
50. Anetics József  59
51. Szokola Bakos Verona 79
52. Lénárt Viktória 65

53. Faragó Péter Anna 87
54. Raffai Szőke Rózsa 87
55. Pozsonyi Antal 65
56. Uri János 84
57. Kecskés Kancsár Anna 76
58. Mucsi Huszka Éva 65
59. Szücs Mihály/Mihajlo/ 66
60. Gombos Vanka Rózsa 75
61. Marecskó János 60
62. Mészáros András 63
63. Süli Varga Katalin 77
64. Jáni Teréz Brigitta 81
65. Toldi Pál 85
66. Dudás Kiss Margit 75
67. Jovanovič Cecília Anna 64

68. Németh Benedek Erzsébet 49
69. Nyirádi Kádár Erzsébet 72
7o. Bélik János 91
71. Csernik István 81
72. Ács Éva 75
73. Dudás Béla /kereskedő/ 71
74. Fodor Tóth Piroska 96
75. Kovács Róbert 49
76. Balázs Takács Éva 81
77. Lábadi József 64
78. Bakos László 58
79. Sipos Géza 85
80. Dudás László 65
81. Hajdú Szukola Mária 77
82. Vadászi Kormos Gizella 80

1. Miklós József, Kanada 71
2. Farkas Béla, Németország 72
3. Ifj Dudás Sebestyén,
Magyarország 44
4. Papp Nagy Rózsa, Topolya 81
5. Kuntity László, Bajsa 63
6. Móra Jakobecz Etelka,
Topolya 71
7. Krizsán István, Magyarország 80
8. Jónás Béla, Bácsfeketehegy 68
9. Szőke Zsolt, Szabadka 68
10. Kőműves Antal, Belgrád 83
11. Major Péter, Németország 90
12. Huszka Károly, Szabadka 62
13. Medve Benkó Jolánka,
Szabadka 89

Vidéken, külföldön 
temették

Elhaláloztak 2017-ben
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1. Sipos Géza 99 
2. Maronka Ferenc 97 
3. Hajas Dudás Margit 97
4. Horváth Kovács Borbála 95 
5. Fodor Drobina Rozália 94 
6. Baranyi Pecze Valéria 92 
7. Sipos Molnár Magdolna 92
8. Varga Géza 92 
9. Novák Béla 91
10. Horváth Kovács Etelka 91 
11. Fodor Lajkó Irma 91
12. Giszinger Károly 90
13. Péter István 90
14. Stoić Poljaković Maria 90
15. Vásárhelyi Papp Piroska 90 
16. Fodor József 89
17. Lénárd Oszvald Etelka 89

18. Hornok Kovács Julianna 89
19. Kiss Brezovszki Gizella 88
20. Sipos Sinkovics Viktória 88
21. Baumgartner Antal 88 
22. Tóth Sipos Mária 88
23. Németh István 87
24. Almási Fodor Mária 87
25. Kormos István 87
26. Papp Agyva Verona 87
27. Kurnyák Klacek Rózsa 87
28. Raffai Sándor 87
29. Verbászi Nagy Etelka 87
30. Buljovčić Peić Tereza 87
31. Toldi György Jolán 87
32. Linka István Irén 87
33. Papp Márkus Ilona 87
34. Rácz Turcsik Mária 86

35. Sipos Fontányi Anna 86
36. Kalacsi Biliczki Irén 86
37. Kovács József 86
38. Németh Jagity Katica 86
39. Kovács Petri Julianna 86
40. Mátyus Géza 86
41. Németh Pál 86
42. Benkó József 85
43. Benkó Biljna Leona 85
44. Újhelyi Bollog Anna 85
45. Kormos Szabó Julianna 85
46. Szabó Kramli Anna 85
47. Kalacsi Kocsis Anna 85
48. Szőke Dezső 85
49. Csáki Lajos 85
50. Maronka Péter 85
51. Frindik Gyömrei Etelka 84

Legidősebb lakosaink 2017-ben

1. Burján Tibor és Csabai Éva 
2. Kókai József és Petri Mária 
3. Eper Kálmán és Fodor Teréz 
4. Juhász Rafael Károly és Sipos Mária 
5. Hajdú Péter és Dudás Erzsébet 
6. Kadvány István és Csőke Mária 
7. Tumbász Lajos és Dúsa Margit 
8.Tóth Sándor és Tóth Viktória 
9. Mátyus Tibor és Gyurik Mária
10. Kurnyák Lajos és Tóth Gizella
11. Pelle Lajos és Hornyák Etelka 
12. Tóth István és Gaudia Ilona 
13. Úri István és Kátai Viktória 
14. Szlancsik István és Hajas Jusztina 
15. Zsadányi Mihály és Sudurović Heléna 
16. Vass Dénes és Horváth Magdolna

17. Barna Zoltán és Elek Magdolna
18. id. Pataki Péter és Kota Eszter
19. Cservenák István és Lassú Éva 
20. Sipos Miklós és Révész Berta
21. Fridrich Mátyás és Kurin Ibolya
22. Goda Lajos és Schröder Erzsébet 
23. Wield Reinhard és Bencsik Erzsébet

Falunk idős házaspárai 2018-ban

50 éves házaspárok
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Teltházas álarcosbál

A művelődési egye-
sület Dália kézimun-
ka- és kézműves köre 
eredetileg a kézimunka 
közös művelése miatt 
jött létre, de mára bebi-
zonyosodott, hogy ettől 
jóval több. A csoport 
igazi közösségé formá-
lódott. Nem csak kiállí-
tásokat szervez, és nem 
csak a búcsú körüli ren-
dezvények esetében se-
gítenek a szervezőknek, 
hanem együtt ünneplik 
a névnapokat és szüle-
tésnapokat, kapcsolatot 
alakítottak ki a hasonló 
környékbeli szervezetekkel, a ta-
lálkozókra rendszeresen eljárnak 
és maguk is szerveznek ilyeneket, 

ahol a környékbeliek is jelen van-
nak. Legutóbb április 15-én tar-
tottak egy jól sikerült teadélutánt, 
előtte pedig farsangkor szerveztek 

egy jó hangulatú álarcos-
bált, amelyrecsak azért nem 
tudtak több benevezést el-
fogadni, mert egyszerűen 
kicsinek bizonyult a tűzoltó 
otthon terme. De nem csak 
tánc volt és az elmarad-
hatatlan élő zene, hanem 
játékok is, az asszonyok 
minden résztvevő számára 
készítettek álarcot is, ha ne-
tán nem hoztak magukkal. 
Sokan azonban be is öltöz-
tek, igazi karneváli hangu-
latot teremtve. Képeinken 
az álarcosbál közönsége és 
a legsikeresebb álarcok.

Papp Imre

Idősebb házaspárok

1. Cservenák János és Szalma Gizella 57 év
2. Szokola István és Csáki Etelka   57
3. Szőke Dezső és Szabó Varjú Ilona 57
4. Bata Ferenc és Maronka Jolán 57

5. Mák Kálmán és György Etelka 58
6. Dudás József és Vastag Gizella 58
7. Takács György és Radócz Erzsébet 58
8. Vigh János és Fülöp Magdolna 58
9. Vörös István és Goda Piroska 58
10. Péter Sándor és Csáki Ilona 58
11. Benkő István és Lukács Mária 58
12. Major Sándor és Toldi Viktória 59
13. Csernik István és Vigh Magdolna 59
14. Fürsztner István és Molnár Margit 59
15. Palásti Lajos és Papp Klára 59
16. Tóth Péter és Malkácsi Julianna 61 
17. id. Benkó József és Biljna Leona 63
18. Szűcs Mihály és Juhász Irén 63
19. Németh István és Tóth Ibolya 63 
20. Kormos István és Szabó Julianna 63

Az adatokat összegyűjtötte:
Kocsis Miklós, kántor
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2018. március 24. – A falunapi 
ünnepi műsor előtt a Művelődési 
Otthon előcsarnokában Pszeudo-
primitív maszkok – Michel 
Houellebecq posztapokaliptikus 
klónjai címmel Vass Szabolcs kiál-
lításának megnyitójára került sor. 

Szombaton este ünnepi 
műsorral ért véget a kishegyesi 
falunapi rendezvénysorozat. Jel-
en volt számos rangos vendég, 
köztük Fremond Árpád köz-
társasági képviselő, Vicsek An-
namária oktatásügyi államtitkár, 
Jerasz Anikó, a Magyar Nemzeti 
Tanács végrehajtó bizottságának 
elnöke, dr. Halasi Szabolcs, a 
Tartományi Felsőoktatási Tit-
kárság segédtitkára, Erdély Len-
ke és Pelt Ilona tartományi par-
lamenti képviselők, Nagy Ottó, 
a Tartományi Nagyberuházási 
Igazgatóság igazgatóhelyettese, 
Kislinder Gábor, Topolya köz-
ség polgármestere, Marko Lazić, 
Kishegyes község polgármestere, 
Kerekes Zoltán alpolgármester 
és Szűgyi István, a községi 
képviselő-testület elnöke.

A felszólalók között volt dr. 
Deák Tibor, a kishegyesi Helyi 
Közösség tanácselnöke, valamint 
Juhász Bálint, a Vajdasági Magyar 
Szövetség elnökségi tagja és köz-
ségi elnöke.

Az ünnepi műsoron átadták 
Kishegyes legrangosabb elismeré-
sét, a falu díszpolgári címét. Az 
idén ezt a helyi közösség tanácsa 
Zsidai Erzsébetnek, a Nők Kishe-
gyesi Fóruma elnökének ítélte oda.

Az ünnepi műsor művelődési 
részében felléptek a Petőfi Sándor 
Művelődési Egyesület néptáncos 
és népénekes szakosztályai, vala-
mint szavalói. Az est meglepetése 
az örkényi Friday Band volt, akik 
népszerű dallamokkal bűvölték el 
a kishegyesi közönséget.

2018. március 22. - Az idei faluu-
napi programsorozat március 22-
én, csütörtökön kezdődött A türelem 
koronája… című kiállítással, ami 
Csabai Géza gyufaszálból készült 
hagyatékát mutatta be. Pénteken 
a Női Fórum székházában húsvéti 
kézműves vásárt és tojáskiállítást 
szerveztek. Péntek este Kincsem is-
mét Kishegyesre vágtatott, a filmet 
a Helyi Közösségnek köszönhetően 
ezúttal is díjmentesen lehetett meg-

tekinteni. 
2018. március 21. - A Prosperi-

tati Alapítvány Kishegyesen tar-
totta meg a legújabb pályázatainak 
ismertetőjét, amelyen zsúfolásig 
megtelt a tűzoltóotthon – Az előző 
kiírások során 261 sikeres pályázó 
volt idáig Kishegyes községből, 
ami 210 millió dinár támogatás 
érkezését jelentette Kishegyesre 
és Bácsfeketehegyre. Az újabb 
pályázati körben is igen nagy az 
érdeklődés.

2018. március 20. – A kishegyesi 
tűzoltóotthon adott helyszínt 
Kormos Róbert kishegyesi 
festőművész és történelembarát 
előadásának, aki a második vi-
lágháború idején a Don-kanyarban 

lezajlott ütközetről tartott izgalmas 
előadást.

2018. március 15. - Az 1848/49-
es magyar szabadságharc és a 
forradalom 170. évfordulója al-
kalmából Kishegyesen, a He-
gyesi csata emlékművénél tartot-
tak megemlékezést. A Debreceni 
Református Kollégium tanárai 
és diákjai, valamint Gombár Sz-
eréna, Magyarország szabad-
kai főkonzulátusának konzulja 
és Csallóközi Eszter, Mag-
yarország külgazdasági és külü-
gyminisztériumának határ menti  
gazdaságfejlesztési programok-
kal megbízott főosztályvezetője is 
részt vett a megemlékezésen. 

2018. március 8. – Kiírásra kee-
rült Kishegyes község civil szer-
vezeteinek támogatásra vonatkozó 
községi pályázat. A 2017-es évben 
45 beadványt támogatott az önkor-
mányzat, mert ennyi felelt meg a 
formai és a technikai követelmé-
nyeknek. Összesen kb. 2,7 millió 
dinár támogatást osztottak ki a 
civil szervezetek között. Az idei 
évben sem változott a támoga-
tásokra szánt keretösszeg, és a 
pályázati feltételekben sem történt 
jelentős változtatás.

2018. március 1. – A márciusi 
havazás alkalmával az utak kar-
bantartása folyamatos volt a község 
területén, aminek köszönhetően 
nem volt különösebb fennakadás. 
A Kommunál Közvállalat szak-
szolgálata felkészülten tudott re-
agálni a kialakult helyzetre a köz-
ségi utakon, illetve az utak mellett 
a gyalogátkelőhelyek megközelíté-
sére is hangsúlyt fektettek a köz-
vállalat munkásai.

Sándor István

Márciusi közügyek
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Kishegyes Díszpolgára 2018-ban:  
Zsidai Erzsébet

Március 24-én falunapot ün-
nepeltük Kishegyesen, mely so-
rán megemlékeztünk a 249 évvel 
ezelőtti betelepülésről, mikor 81 
békésszentandrási család érkezett 
a törökdúlás után elnéptelenedett 
vidékre, Hegyespusztára. Min-
den évben e rendezvény keretein 
belül tisztelgünk azon kishegyesi 
polgártásaink előtt, akik a közös-
ség érdekében kifejtett tevékeny-
ségükkel hozzájárultak szülőfa-
lujuk fejlődéséhez, 
jóhírének öregbíté-
séhez. Idén, a Nők 
Kishegyesi Fórumá-
nak elnöke, Zsidai 
Erzsébet vehette át a 
díszpolgári kitünte-
tést. Ennek kapcsán 
beszélgettünk Erzsi-
vel.

Idén megkaptad 
a Kishegyes dísz-
polgára díjat, me-
lyet olyan jelentős 
személyeknek ado-
mányoznak, akik a 
kishegyesi közösség 
életében játszanak 
fontos szerepet. Számítottál rá, 
vagy meglepett ez a kitüntetés?

Pár évvel ezelőtt, Fodor Pali 
bácsi, amikor gratuláltam a dísz-
polgári elismeréséhez, azt mondta, 
Erzsikém, a következő elismerést 
neked kell kapnod. Akkor beval-
lom, eljátszottam a gondolattal, 
hogy egyszer talán majd eljön az 
idő, amikor az én munkámat is ily-
képpen fogják elismerni, de visz-
szatérve a kérdésedre a válaszom 
az, hogy nem, nem számítottam rá 
és meglepett. A javaslat tevők oly-
annyira titokban tartottáka jelölé-

semet, hogy sejtésem sem volt ar-
ról, hogy előterjesztettek. Jól esett, 
hogy érdemesnek tartottak erre az 
elismerésre, hiszen régebben volt, 
hogy megkérdeztek, mit gondolok 
egyik vagy másik jelöltről, én ak-
kor azt mondtam, hogy Kishegyes 
díszpolgára az értelmezésemben 
csakis olyan ember lehet, akire 
jómagam felnézek. Bízom benne, 
hogy akik javasoltak, nem fognak 
bennem csalódni.

Annyit biztosan minden 
kishegyesi tud, hogy a helyi föld-
mérő hivatalban dolgozol és se-
gítesz eligazodni a polgároknak 
a telkekkel és földterületekkel 
kapcsolatos ügyintézés zegzu-
gos világában. Ám a díszpolgári 
címet a munkádon felüli, sza-
badidődben végzett közösségfej-
lesztő tevékenységedért kaptad, 
melyet főként a Nők Kishegyesi 
Fóruma elnökeként végzel.  
Mikor és hogyan kezdődött ez a 
munka? Mi motivált a kezdetek 
kezdetén? Miért hoztátok létre 

a szervezetet, hisz neve alapján 
leginkább női témákra asszociál 
az átlagpolgár? Milyen munkát 
végeztek a szervezetben? Milyen 
célcsoportjaitok vannak?

Egy szervezet 15 évét nem 
könnyű pár mondatban összefog-
lalni. A Nők Kishegyesi Fórumát 
2002-ben alakítottuk meg azzal 
a céllal, hogy támaszuk legyünk 
azoknak, akik segítségre szorul-
nak. Sokszor támadtak bennünket, 

hogy túl széles kör-
ben tevékenykedünk, 
de számomra csakis 
ez volt az egyetlen 
járható út. Két ok-
ból, egyrészt mi em-
berek nem vagyunk 
egyformák, a szer-
vezethez tartozók-
nak is széleskörű az 
érdeklődésük. Van, 
akit a kézimunka és 
a kézművesség érde-
kel, van, aki az idős 
és beteg embereknek 
szeret segíteni, míg 
mások a gyerekekkel 
foglalkoznak szíve-

sebben. Ki-ki megtalálja nálunk 
azt, ami őt érdekli vagy érdekel-
heti. Ugyanakkor a kézműveseink 
tartanak gyerekprogramokat, a 
falugondnokok segítenek, hogy a 
kézimunkázók eljussanak a kiállí-
tásokra, de az is megtörténik, hogy 
a gyerekek készítenek meglepetés 
ajándékot a házi betegápolási szol-
gálat ellátottjai részére. Vélemé-
nyem szerint ez így a jó. Így kerek 
a szervezet tevékenysége.

Civilként nagyon nehéz ha-
tékonyan részt venni a közös-
ségszervezésben, hisz ezen te-

Forrás: Hét Nap hetilap internetes képgalériája – fotó: Tóth Tibor
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vékenységeket szabadidődben 
végzed, mintegy mellékállásban. 
Hogyan tudod összeegyeztetni 
ezt a munkáddal és a családod-
dal? 

Azt szoktam mondani: „Arra 
érünk rá, amire rá akarunk érni!” 
Az ember, ha akar, tud időt sza-
kítani mindenre, de főleg arra, 
amit szeret. Amiben jól érezzük 
magunkat, nem esik nehezünkre. 
Persze, a hozzám legközelebb álló 
embernek,a páromnak csak meg-
köszönni tudom, hogy mégha oly-
kor morgolódva is, de mellettem 
van. Régebben Gocival képesek 
voltunk hajnalokig dolgozni egy-
egy női forumos programon, az 
évek során sajnos az én kapacitá-
som is csökkent, lassabban megy 
a regenerálódás, mint a kezdetek-
ben, ma már legtöbb esetben este 
tíz körül kikapcsolom a számító-
gépet.

Melyek azok az eredmények, 
amelyekre személy szerint a leg-
büszkébb vagy az általad végzett 
közösségfejlesztő munkáddal 
kapcsolatban? 

Hogy mire vagyok a legbüsz-
kébb? Inkább kikre. Azokra az 
emberekre, akikkel elkezdtük a 
Női Fórumos tevékenységet, akik 
menet közben csatlakoztak hoz-
zánk, azokra, akiket az évek során 
másfelé sodort az élet, akár azért, 
mert nem találták meg magukat a 
Nők Kishegyesi Fóruma program-
jaiban, akár azért, mert más város-
ban, más országban élnek. Ezek az 
emberek mind-mind tettek vala-
mit a szervezet képzeletbeli tarisz-
nyájába. Szerencsés embernek val-
lom magam, hiszen mindig voltak 
mellettem olyan emberek, akik 
bíztak/bíznak bennem, és akikben 
én is bízhattam. Olyanok, akik okí-
tottak, akik megosztották velem 
tudásukat, tapasztalatukat, akik 
segítettek, akik, ha kellett, fogták a 
kezem, akik mindig pakoltak vala-

mit az én tarisznyámba is…
A Nők Kishegyesi Fóruma 

már több mint 15 éves. Hosszú út 
van mögöttetek és Kishegyesen 
vagy úgy a községben, de szerin-
tem még Vajdaság szinten is ma-
mutnak számít a szervezet korát 
és eredményességét tekintve. Mi-
lyen tapasztalatokkal lettél gaz-
dagabb az elmúlt 15 évben? Fel-
tételezem voltak lejtmenetek és 
jutalomjátékok is. Mesélnél erről 
bővebben? 

Hát nem egyszerűek a kérdé-
seid! Kezdeném azzal, hogy igen, 
volt olyan pillanat, amikor úgy 
gondoltam, na most itt álljunk meg 
és nem csinálom tovább. Többször 
is. Erről a hozzám közelállók tud-
nának mesélni. Sírásokról és hisz-
tikről, hiszen emberből vagyok én 
is. Csakhogy, a konokabb fajtából, 
vagyis amikor más félreáll, én 
megrázom magam és csak azért is 
még makacsabbul megyek az úton, 
amit helyesnek gondolok. Persze 
voltak és vannak tévelygéseim, 
hogy téves ösvényre lépek, akkor 
egyszerűen visszafordulok, vagy 
átvágok egy mellékúton és ismét a 
cél felé vezető úton vagyok.A leg-
utóbbi ilyen úgy nevezett krízisem 
2016 nyarán volt, amikor kiderült, 
hogy a Vajdasági Nagyberuházá-
si Alap nem támogatja tovább az 
amúgy is Luca-székeként készülő 
épület befejezését. Belefáradtam 
a folytonos „cuccolásokba”,hogy 
minden programunkhoz helyszínt 
kellett keresni – bár a helyi közös-
ség, a nyugdíjas egyesület, az isko-
la, a Dombos Polgárok Egyesülete 
vagy akár az Egység Labdarúgó 
Klub mindig a rendelkezésünkre 
bocsátotta a megfelelő helyet – 
úgy éreztem, ha nem lesz egy ál-
landó helyünk – ahol a programo-
kat előkészíteni, szervezni tudjuk, 
feladom. Ekkor Lukács Klárival 
egy mentő ötletünk támadt, a pol-
gármesterhez és a községi tanács-

hoz fordultunk, és önkormányza-
ti segítséggel mégiscsak sikerült 
befejezni az épületet. Az, hogy 
beköltözhettünk az épületbe, új 
lendületet adott nem csak nekem, 
hanem szerintem az egész szerve-
zetnek.

Egy civil szervezet anyagi 
forrásait tekintve igencsak ne-
héz helyzetben van manapság, 
hisz a vállalkozások maguk a 
fennmaradásért küzdenek, így 
csak limitált forrásokkal tudnak 
benneteket támogatni. Az önkor-
mányzat és az állam erőforrásai is 
végesek és csak az asztalról leeső 
morzsákkal tud hozzájárulni a 
munkátokhoz. Úgy tudom azon-
ban – szerencsére -, hogy vannak 
különböző pályázati források, 
melyekre összetett projekteket 
kell terveznetek. Milyen támoga-
tásokhoz juttok hozzá és az össz-
képet nézve milyen súlyozással 
érkeznek a támogatások és mi-
lyen forrásból? 

Legfontosabb és legbiztosabb 
támogatónk Kishegyes Község Ön-
kormányzata, hiszen a falugond-
noki szolgálat működtetéséhez 
szükséges anyagiakat az önkor-
mányzat biztosítja. A civil szer-
vezetek támogatására kiírt pályá-
zatokból tudjuk biztosítani a Nők 
Kishegyesi Fóruma épületének 
költségeit, illetve hagyományos 
programjainkat, mint amilyen a 
júliusban megszervezésre kerülő 
Családi Nap, vagy a nyárvégi Va-
kációbúcsúztató. Ezenkívül több 
kevesebb sikerrel pályázgatunk 
köztársasági és tartományi támo-
gatásokra. Pályázatok írásával a 
szervezetben jelenleg három em-
ber foglalkozik. Míg idehaza volt, 
Gordana Radulović – Goci írta a 
pályázatainkat.  Sajnos jómagam 
csak kisebb összegű pályázatok 
elkészítésére vagyok képes, a nagy 
horderejű pályázatok megírása 
komoly szaktudást igényel, ami-
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re nekünk nincs kapacitásunk. Jó 
lenne, ha magunk mellett tudnánk 
egy komoly pályázatíró szakem-
bert. 

Büszke vagyok rá, hogy part-
nerként részt vettünk egy határon 
átnyúló pályázatban, illetve egy, 
a svéd kormány által támogatott 
pályázatban, melyek során nagy 
tapasztalatra tettünk szert úgy a 
projektek lebonyolításában, mint 
az elszámolásokban, jelentések 
összeállításában.  

Habár nehéz elidegeníteni 
személyedet az általad vezetett 
szervezettől, hisz ez olyan, mint-
ha a fejet el akarnánk választani a 
testtől. Mégis, a Te olvasatodban 
kicsoda Zsidai Erzsébet, az em-
ber? Milyen életút van mögötted, 
milyen élettapasztalatok? Hon-
nan indultál, hová érkeztél? Elé-
gedett vagy? 

Egyelőre csak azt tudom, hogy 
honnan indultam. Egy olyan csa-
ládból, ahol munkára neveltek, 
ahol a szüleimtől olyan nevelést és 
útravalót kaptam, ami meghatáro-
zója volt egész eddigi életemnek. 
Hárman vagyunk testvérek, szü-
leinknek nem volt egyszerű mind 
a hármunkat kitaníttatni, egész 
életükben sokat dolgoztak ér-
tünk, apu cukorgyári munkásként, 
anyukám pedig piacozott. Az álta-
lános iskolát Kishegyesen fejeztem 
be. Sokáig vacilláltam mit is tanul-
jak tovább, kezdetben történelmet, 
később német nyelvet szerettem 
volna, így kötöttem ki Topolyán, 
ahol végül is művelődésszerve-
zésből érettségiztem. Vagyis úgy 
tűnik, eléggé határozatlan voltam. 
Ha most kéne döntenem, egyér-
telmű lenne a válaszom: szociális 
munkás lennék.

Évekig kézilabdáztam, mivel 
tudvalevő, hogy a kézilabda csa-
patjáték, még egészen fiatalon 
megtanultam csapatban, közös-
ségben gondolkodni. Két szövet-

ségi munkaakción is voltam, amik 
tapasztalatszerzés szempontjából 
ugyancsak hasznosnak bizonyul-
tak. Azt hiszem eddigi életemben 
az ilyen tapasztalások segítettek 
előbbre és azok az emberek, akik 
a Nők Kishegyesi Fóruma 15 éve, 
illetve a házi betegápolási- kise-
gítő és falugondnoki szolgálat 10 
éve alatt önkéntesként, segítőként, 
egészségügyi nővérként, falu-
gondnokként kiálltak mellettem, 
akik támasza, segítsége, elhiva-
tottsága, mindennapos munkája 
nélkül nem lennék az, akivé vál-
tam.

Hogy elégedett vagyok-e? Egy-
értelműen a válaszom: Nem! Mert 
mindig van újabb feladat, újabb 
cél… és még a régiek közül is pár 
dolog, amit nem sikerült megvaló-
sítani. 

Hogy kicsoda Zsidai Erzsé-
bet, az ember? Nehéz természetű 
hangulatember, olykor nem e vi-
lághoz tartozó, akivel – elisme-
rem - bizony nem könnyű élni, 
dolgozni, létezni… Valaki egyszer 
azt mondta nehéz engem szeretni. 
Azt hiszem nincs messze az igaz-
ságtól. 

Fiatal korodban is részt vet-
tél a közösség életében? Akkor 
milyen formában tudtak tenni az 
itt lakók a közösségért, a falu pol-
gárjaiért?

Azt gondolom, fiatalabb ko-
romban könnyebb volt úgy neve-
zett társadalmi munkát szervezni. 
A faluban életképes állami válla-
latok voltak, ahol a vezetők (igaz, 
nem a saját pénzükkel) szívügyük-
nek tekintették akár a sport, akár 
a kultúra támogatását. A 70-80-as 
években volt egy jól működő if-
júsági szervezet, fantasztikus kö-
zösségépítő programokkal, mint 
amilyen például a májusfa állítása, 
vagy a stafétavárás, vasárnapon-
ként asztalitenisz, kézilabda és 
focimeccsek, filmvetítés, tánc az 

ifjúsági otthonban… mind meg-
annyi lehetőség volt, hogy ne le-
gyünk otthonülők, hanem moz-
duljunk ki… Akkoriban élt a falu. 
Mi,kishegyesiek éltettük a falut!

Hogyan látod, mennyire és 
milyen irányba változott összeg-
észében a lelkesedés és a civil 
összefogás a kezdetekhez képest? 
Nehéz bevonzani új tagokat?

Amikor mindenki a megélhe-
tése után futkos, az ember mégha 
szeretne is bekapcsolódni egy ci-
vil szervezet munkájába, nehezen 
szánja rá magát, hogy ingyenesen, 
önkéntesen tegyen valamit, ami-
ért csak egy köszönöm, egy gye-
rekmosoly jár. A Nők Kishegyesi 
Fórumánál is van egy mag, amely 
évek óta együtt tevékenykedik, és 
vannak fiatal asszonyok, akik saját 
ötleteikkel egy-egy program ere-
jéig keresnek meg bennünket. Ez 
azért jó, mert meg van az egyen-
súly a régi, hagyományos progra-
mok (Családi Nap, Vakációzáró) 
és az újszerű programok (jóga, tá-
borok, játszóházak stb.) között. 

Hogyan vélekedsz a növekvő 
elvándorlásról a szervezet céljai 
kapcsán? A Nők Kishegyesi Fó-
ruma közösségfejlesztő ereje vi-
tathatatlan, ugyanakkor a gazda-
sági helyzet és a jobb boldogulás 
lehetősége sokunknál felülírja 
a lokálpatriotizmust és szedjük 
a sátorfánkat. Miként változik 
egy a közösség számára fontos 
szervezet összetétele, rövid és 
hosszútávú céljai ilyen erőteljes 
elvándorlás közepette?

Régebben csalódott voltam, ha 
egy programunkra nem jöttek el 
annyian, ahány résztvevőre szá-
mítottam. Ezen a téren jómagam is 
sokat változtam. Ma már azt val-
lom, hogy a lényeg az, hogy aki ott 
van, legyen az akár szervező, akár 
résztvevő, érezze jól magát. Ami a 
tagjaink elvándorlását illeti, sajnos 
mi is megérezzük. Több egykori 
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tagunk állandó jelleggel, vagy idő-
szakosan külföldön dolgozik. Egy 
kis közösség, mint amilyen Kishe-
gyes, minden tenni akaró ember 
hiányát megérzi.

Ugyanakkor, mivel az idősek 
és betegek ellátásában is részt vál-
lalunk, egyre gyakrabban tapasz-
taljuk, hogy a fiatalabbak elván-
dorlásával itt maradnak a szülők, 
akikről gondoskodni kell. Azt 
gondolom, hogy egy soron kö-
vetkező feladatunk – és ez persze 
nem elsősorban a Nők Kishegyesi 
Fóruma feladata – hanem az egész 
közösségé, egy időseket befogadó 
otthont, gondozási központot lét-
rehozni. 

Manapság bármilyen médi-
umnak, vállalkozásnak, szerve-
zetnek nehéz a fennmaradása, 
hacsak nem kötődik több szállal 
az aktuálpolitikához. Többször 
is kiemelted, hogy a szervezet 
igyekszik megőrizni a független-
ségét és saját autoritását. Mennyi-
re nehéz ez? 

A 80-as években tagja voltam 
a kommunista pártnak, de miu-
tán munkahelyemből kifolyólag 
közvetlenül betekinthettem annak 
munkájába, amikor a szocialista 
párttá alakult, a Milošević vezette 
pártba már nem léptem be. 

Akkor oly mértékű volt a csa-
lódottságom, hogy elhatároztam, 
soha többé nem leszek egyetlen 
pártnak sem a tagja. Azóta is tar-
tom magam az egykori elhatáro-
zásomhoz. Tehát gondoljon bárki 
bármit, nem vagyok tagja egyetlen 
pártnak sem. Nagyon tudom be-
csülni, ha ezt a hozzáállásomat az 
aktuálpolitika tiszteletben tartja.  

Többször is éri támadás akár 
a szervezetet, akár a személyedet 
a tevékenységetek kapcsán, ami 
valljuk be nonszensz, hisz csak 
pozitívan lehet értékelni, ha vala-
ki tenni igyekszik a közösségért, 
amiben él. Hogyan éled meg ne-

gatív, destruktív kritikát? Meny-
nyire és miként lehet felvértezni 
magunkat a rossz nyelvek ellen?

Mindig is tisztában voltam az-
zal, hogy nem tetszhet minden-
kinek az, amit csinálunk, vagy 
ahogyan csináljuk. Az ésszerű és 
helyénvaló bírálat előbbre vinne 
bennünket, de sajnos legtöbbször 
csak rosszindulatú megjegyzések 
hangzanak el, hiányzik a konst-
ruktív javaslat arra, hogy hogyan 
csináljuk másképpen. 

Azt kérdezed hogyan élem 
meg a negatív kritikát? A kriti-
kát elviselem, de a pletykát, az 
„aszongyákot” őszintén mond-
va rosszul. Nálam nem működik 
a mondás, hogy „nézd meg ki 
mondja”. Lehet most teret adok 
azoknak, akik előszeretettel bán-
tanak, de bevallom neked, hogy 
nekem igenis fájnak a rossz indu-
latú pletykák. Megmondom miért. 
Nekem nem sok mindenem van: 
de becsületességem, tisztessé-
gem az igen! Így irányítom a Nők 
Kishegyesi Fórumát és így élem az 
életemet.  Ha valaki abba próbál 
gázolni, harapok!

Ezért fontos a visszajelzés is. 
Fontos tudnom, hogy valaki jól 
érezte–e magát egy programon, 
vagy nem, ha igen, mi tetszett neki, 
ha nem, mi volt, ami nem tetszett. 
Hogy legközelebb jobb legyen!

Itt szeretnék meg valamit el-
mondani, azoknak, akik elősze-
retettel frocliznak azzal, hogy 
könnyű nekem, nincs gyerekünk, 
ezáltal van időm a Nők Kishegyesi 
Fórumára, illetve mások gyereké-
vel foglalkozni. Bár nem minden 
bántás hagy mély nyomot bennem, 
de az ilyen megjegyzések, igen. 
Remélem az olvasó elgondolkodik 
azon, vajon az ilyen megjegyzések 
hallatán mi zajlik bennem (csak 
zárójelben jegyzem meg, erre a be-
szélgetésre vasárnap, éppen anyák 
napján kerül sor). 

Mit üzensz azoknak a fiata-
loknak, akik hozzád hasonlóan 
szeretnének tenni a falu érde-
kében, akár közösségfejlesztési 
jelleggel? Milyen buktatókra ké-
szüljenek fel és milyen szépségei 
vannak ennek a munkának? Tud-
nak hozzátok fordulni tapaszta-
latcsere vagy mentorálás jelleg-
gel?

Mindig őszintén és nyíltan be-
széljenek arról, hogy mit szeret-
nének csinálni. Csak így tudnak 
maguk mellé találni embereket, 
akik segíteni fognak. A buktatókra 
ne gondoljanak. Amikor lesznek, 
jó érzékkel, őszinte hozzáállással 
azt is tudni fogják, hogyan védjék 
meg magukat.

Ha úgy érzik, tudok segíteni, 
keressenek meg, biztosan segíteni 
fogok. A Nők Kishegyesi Fóruma 
épülete is nyitva áll minden kez-
deményezés előtt.

Van egy üzenetem is, úgy álta-
lánosságban: 

Kedves kishegyesiek, ezekben 
az időkben, amikor ismerőseink, 
barátaink, családtagjaink a nagy-
világban keresnek boldogulást, 
nekünk, itt maradottaknak, az 
eddiginél is erősebb elkötelezett-
ségre, összefogásra és még több 
odafigyelésre van szükségünk. Fi-
gyelni egymásra, de legfőképpen 
azokra az idősekre és gyerekekre, 
akiket legtöbbször akarva, olykor 
akaratlanul is kirekesztünk, akik 
nem kérnek, és nem követelnek, a 
csöndben félrehúzódókra. 

Ez a mi felelősségünk, mind-
annyiunk felelőssége!

Szabó Árpád
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Vöröskereszt beszámoló

A Vöröskereszt Kishegyes köz-
ségi szerveze az elmúlt időszakban 
 is számos programot és aktivitást 
tudhat a háta mögött. Elsősorban 
ez a jószándékú, önkéntes, 
emberszerető  községi lakosok 
befektetett idejének és energiájá-
nak a gyümölcse.

 Kezdetben a leglátványo-
sabb programjainkat említeném, 
melyek a segítséget igénylő és 
segítségre szoruló embertársa-
ink felé irányultak. A népkonyha 
program aktivistái november óta 
heti 3 alkalommal osztanak 200 
adag meleg ételt a község mind-
három településén. Használt ru-
hát  hetente 2 alkalommal, kedden  
9-től 11-óráig, csütörtökön pedig 
16-tól 17-óráig osztanak önkénte-
seink. 

Az aktív nyugdíjasok önsegítő 
csoportos foglalkozásán is dol-
gozunk, melynek célja az idősek 
problémáinak enyhítése, csökken-
tése. A februári hónap folyamán 
az új típusú gyógyszer receptek 
helyes használatáról informáltuk 
az érdeklődőket.

Ebben az évben elindítottunk 
egy felnőtt oktatási programot, 
melynek keretén belül két 10 fős 
csoport fejezte be a 16 órás házi 
betegápolási tanfolyamunkat. A 
visszajelzések pozitívak, a részt-
vevők elégedettek az ott szerzett 
tudással.  Amint ismét lesz elég 
jelentkező, a képzést újraindítjuk.

Az ifjoncokról sem feledkez-
tünk meg; a folyamatosan zajló 
elsősegély tanfolyamok mellett 
különböző egészségmegőrző in-
formatív programokban és mű-
helymunkákban vehettek részt 
iskoláink tanulói. Hogy csak az ez 

év programjait említsem,  január 
31-e a dohányfüst elleni küzde-
lem országos napja kapcsán több 
műhelymunkát tartottunk. Meg-
emlékeztünk a tuberkulózis elleni 
küzdelem világnapjáról, előadás 
formájában az iskolában, szórólap 
osztással egyéb közterületeken. 
Nemrégiben pedig megrendezésre 

került a „Mit tudsz 
az egészségről?” el-
nevezésű községi 
kvízünk, melyre az 
iskoláink biológia 
tanárai nevezték 
be a diákokat. 
A legjobb pedig 
a tartományi 

Vöröskereszt versenyén vehetett 
részt az említett témában. Az 
egészségház dolgozói nagy segít-
séget nyújtanak az edukatív prog-
ramok megvalósításában.

 A véradási akcióink gyö-
keres változáson mennek keresz-
tül. Januártól községünk területén 
az újvidéki  vérátömlesztő inté-

zet dolgozói vették át az akciók 
szakmai részét. A jövőben évente 
3 alkalommal tudnak majd a la-
kosok vért adományozni a köz-
ségünk területén, és a megszo-
kottól eltérően kizárólag csak 
munkanapon. Ezúton is szeretú-
ném megköszönni azon lakosok 
önzetlen segítségét, akik vérüket 
ajándékozták. Megkérném az 
embereket, gondolkodjanak el 
a véradás fontosságán, hiszen  
„A vér életet jelent”. Ez egyben egy 
pályázat címe is, amire várjuk az 
iskolás korú gyermekek munkáit.

Háziszappant főzünk! Néhány 
aktivistánk kitűnő ötlete alapján a 
Nők Kishegyesi Fórumával karölt- 
ve, a régi tudást felelevenítve 
zsiradékgyűjtési akciót szervez- 
tünk, melyből szappan lett főzve.

Ettől az évtől még egy, már 
kissé elfeledett szokást elevenítets-
tünk fel, a tagsági díjak gyűjtését. 
Az oktatási intézményeinkben tö-
megesen vettek részt felnőttek és 
gyermekek ebben a programban, 
a begyűjtött összegeket pedig hu-
manitárius célokra fogjuk felhasz-
nálni az intézményekkel egyeztet-
ve.

 Aki szeretné támogatni a 
Vöröskereszt tevékenységét, az 
megteheti különböző adományok-
kal (étel, ruhanemű, tisztálko-
dó- és tanszerek, pénz stb.) vagy 
a tagsági díj befizetésével, mely 
100 dinár 1 évre felnőtteknek és 
50 dinár gyermekeknek. Aki pe-
dig érdeklődik a programjaink 
iránt, az a szervezet Facebook ol-
dalán megteheti, ahol képekben is  
igyekszünk beszámolni akcióinkról.

Fontányi Andor
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Könyvtár
Színes programokkal indult a 

2018-as év a Kishegyesi Könyv-
tárban. Januárban sort kerítettünk 
az első gyerekfoglalkozásunk-
ra. A Kishegyesi Nagycsaládos 
Egyesületével együttműködve 
megszerveztük a Hóhívogató 
elnevezésű gyerekrendezvényt, 
amelyen számos havas dekorációt 
készítettünk. 

•	 Január 22-én a Magyar Kul-
túra Napjára készültünk Kollár 
Ilonával, aki egyben meg is nyi-
totta régi ruhákból, terítőkből 
álló kiállítását. A rendezvény 
keretén belül versek hangoz-
tak el, valamint meghallgattuk 
a Posessio Hagyományőrző 
Egyesület által díjazott esszé-
ket. 

•	 Február 6-án Szabó Ár-
pád volt a vendégünk, aki arra 
vállalkozott, hogy megosztja a 
hallgatósággal Japánban szer-
zett élményeit, ismereteit. A 
rendezvényt teltház fogadta, 
rengetegen voltak kíváncsiak 
Árpád beszámolójára. 

•	 Február 10-én Szívkaval- 
kád elnevezéssel ismét gyerek-
programra került sor az olvasó-

teremben, hiszen a szerelmesek 
napjára készültünk. Számos 
kis ajándékkal térhettek haza 
a gyerekek. A rendezvény a 
Kishegyesi Nagycsaládosok 
közreműködésével jöhetett lét-
re. 

•	 Február folyamán az el-
sősöket is fogadtuk könyvtá-
runkban. Minden elsős meglá-
togatott bennünket, betekintést 
nyerhettek az itt folyó munká-
ba, megismerhették a könyv-
állományt, megtekinthették az 
összes helyiséget, valamint ke-
zükbe is vehették a meseköny-
veket. Az elsősök ingyenesen 
iratkozhattak. 

•	 Március 2-án nőnapi fog-
lalkozást tartottunk a könyvtár-
ban. Virágok és  kézzel készített 
vázák is születtek ezen a mű-
helymunkán. A Nagycsaládos 
Egyesület itt is társszervezője 
volt a rendezvénynek. Teával 
és édességgel kedveskedtünk 
az idelátogató gyermekeknek. 

•	 Ebben a hónapban Gazsó 
Orsolyát is vendégül láttuk, 
aki elhozta nekünk élményeit 
Amerikáról, hiszen 82 napot 
töltött el ott. Gyönyörű és 
minden kíváncsiságot kielé-
gítő előadásnak lehettünk 
szemtanúi. 

•	 Március 23-án megszer-
veztük ünnepi könyvvá-
sárunkat, ahol a Solymosy 
Könyvesház volt a vendé-

günk. Szebbnél szebb 
könyvekkel kápráztat-
ta el a látogatókat, ren-
getegen vásároltak hús-
véti ajándékként egy-egy 
szép mesekönyvet. 

•	 Március 24-én, 
szombaton, Kollár Ilona 
tartott kézműves foglal-
kozást a gyerekeknek, 

egészen pontosan tojásírással 
foglalkoztak az ünnep jegyé-
ben. Folyamatosan érkeztek az 
érdeklődők a programra. 

•	 A könyvtár dolgozói 27-
én szakmai továbbképzésen is 

részt vettek, amely Zentán volt 
megtartva a Vajdasági Magyar 
Művelődési Intézetben. 

•	 Április 3-án nagy örö-
münkre ismét ellátogatott hoz-
zánk Nagy Tibor, aki megaján-
dékozott bennünket egy újabb 
rendhagyó történelem órával. 
A 2018-as év Mátyás-emlékév 
is egyben, ennek apropóján tar-
totta meg izgalmas előadását, 
aminek a Helyi Közösség tető-
tere adott otthont. 

•	 Április 13-án Csorba Béla 
legújabb könyvét mutatjuk be, 
Kérdések és látleletek címmel. 

A legközelebbi rendezvény 
anyák napja előtt várható, 
amikor is egy gyerekfog- 
lalkozással kedveskedünk 
majd a kisebbeknek és nagyob-
baknak. 

Ami az idei évet illeti, el kell 
mondani, hogy egy pecsétgyűj-
tési akcióba kezdett a könyvtár. 
A gyerekek minden rendez-
vényre, műhelymunkára kap-
nak pecsétet egy erre a célra 
kialakított füzetecskébe, majd 
pedig az év végén összesítjük, 
és a három legtöbb pecsétet ösz-
szegyűjtő gyermeknek ajándék-
kal kedveskedünk. 

Kecskés Tünde
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Az ügyeletes tűzoltó naplójából

Egyesületünk pár tagja ja-
nuárban részt vett Erdélyben,  a 
Székelykeresztúron megszerve-
zett 12. Jótékonysági Villám Tűzol-
tó Bálon.  A rendezvényen 230 sze-
mély vett részt, javarészt erdélyi 
tűzoltók, de a bálra több magyar-
országi lánglovag is ellátogatott. 
Az estély alkalmával Szeszták Szi-
lárd bajtársunk Tiszteletbeli Szé-
kely címet kapott, amely egy ok-
levél és egy székely bicska fejezett 
ki. Mivel köztudottan szúró-vágó 
eszközt ajándékba nem adnak, 
ezért Szilárdnak a meglepetésért 1 
dinárt kellett fizetnie. 

Február folyamán küldöttsé-
günk a horvátországi karancsi 
Önkéntes Tűzoltó Testülethez évi 

közgyűlésére látogatott, ahol Test-
vér egyesületi szerződés aláírására 
került sor. A hagyomány szerint 
mint két egyesületben alá kell írni 
a szerződést, ezért április 13-án 
a mi évi közgyűlésünkkor újabb 
aláírással vált hitelessé a Testvér 
egyesületi szerződés.

Március végén Horváth László 
tűzoltónk sikeres szakvizsgát tett 
Belgrádban a Belügyminisztéri-
um által szervezett katasztrófavé-
delmi és tűzoltó tanfolyam után, 
így egy újabb hivatásos tűzoltóval 
gazdagodott községünk. Ezúton is 
gratulálunk neki.

Húsvétkor immár több éves 
hagyományt ápolva Nagyszomba-
ton részt vettünk a vigilián, vala-

mint a cserkészekkel együtt őriz-
tük a Szent Sírt. Húsvéthétfőn a 
lányokról sem feledkeztünk meg, 
így a hagyományokhoz híven reg-
gel gyülekeztünk a laktanyában, 
összeírtuk a locsoló listát és tűzol-
tó kamionnal útra keltünk. A meg-
lepetés ereje már nem hatott, mint 
az első években, mivel a lányok és 
asszonyok felkészülten piros tojás-
sal már vártak bennünket. 

Április 13-án megtartottuk 
évi közgyűlésünket, ahol elis-
merésben részesítettük legak-
tívabb lánglovagunkat,  Virág 
Miklóst a legtöbb önkéntes mun-
kaórájáért a 2017-es évben. Ün-
nepélyes keretek között Béres 
Ferenc alezredes,Budapest IV. 

Kerületi Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokság 
parancsnoka tűzol-
tó sapkagyűjteményt 
ajándékozott egyesü-
letünknek, ami hama-
rosan a laktanyánkban 
megtekinthető lesz. 
A hivatalos rész után 
közgyűlésünk vidám 
hangulatban telt el.

Dr. Kurin Ákos

Kérjük a polgárokat, hogy tűz esetén tárcsázzák a 024/ 4 730-124-es telefonszámot, vagy vezetékes tele-
fonról a 193-es számot a parancsnok elérhetősége 024/ 730-222.
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Ovis hírek

Február

- Farsangi mulatozás az óvodában

Március

- Nőnap alkalmából műsorral kedveskedtek a gye-
rekek az anyukáknak.
- Idén az apukák is részt vettek az ajándék készítésé-
ben a gyerekekkel együtt.
- A víz világnapja alkalmából képzőművészeti kiál-
lítást rendeztünk a falunk központjában. 
Téma: 
- A mi Krivajánk
- Ilyen folyót szeretnénk
- A zentai Bábfesztiválon a kishegyesi óvónők a  
„Virágfejű ember” című bábjátékot adták elő.
- A falunapi műsoron óvodásaink modern tánccal 
léptek fel. Felkészítő óvónők: Juhász Erzsébet és 
Szabó Henrietta
- Nagypénteken húsvéti vásárt szervezett Tumbász  
L. Kornélia csoportja (szülők segítségével)

Április

- Csík Mónika: Szekrénylakók című könyvének bemu-
tatója az óvodában
- A színházban megnéztük a Szabadkai Gyermek-
színház ”Jancsi és Juliska „című bábelőadását
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Iskolahírek
2018. febr. 17. – Újvidéken a 

Petőfi Sándor Általános Iskolában 
tartották a Bátaszéki Matematika-
verseny vajdasági döntőjét. Ered-
mények:

6. osztály: Lengyel Viola (6.a) 
3. hely

8. osztály: Gál József (8.c) 1. hely
Kalauz Katarina (8.c) 3. hely
Szépen szerepeltek még: Bácsi 

Virág (6.c), Talpai Tiana (6.a), Süli 
Babett (6.b), Halasi Annabella (6.b) 
és Világos Adriana (8.c)

Gál József részt vehet a verseny 
országos döntőjén Bátaszéken 
március 9-én.

Felkészítő Magyar Tibor

2018. febr. 21. – Adán 
tartották a körzetek közötti 
kézilabdaversenyt a 7.-8. osztályos 
korosztály részére. Csapatunk a 
második helyet szerezte meg a 
versenyen a házigazdák mögött.

A csapat tagjai: Nagy Nikolett 
(6.b), Bácsi Virág (6.c), Majoros 
Mirijam (6.c), Szügyi Martina (6.c), 
Nagy-Kanász Bianka (7.a), Zorad 
Vanja (7.c), Hajas Nikolett (8.c), 
Kalauz Katarina (8.c), Világos 
Adriana (8.c)

Felkészítők: Halász Zoltán, Ha-
rangozó István és Világos Györgyi

2018. márc. 03. – A községi an-
gol versenyen iskolánkat Papp Ta-
mara (8.b), Gál József (8.c), Kalauz 
Katarina (8.c) és Mihajlović Dejana 
(8.d) képviselték.

Józsi és Dejana 3. helyezést ér-
tek el a versenyen, és ezzel tovább-
jutottak a körzeti versenyre.

Felkészítő Sipos Varmuzsa Ka-
talin.

2018. márc. 03. – A községi né-
met versenyen Papp Tamara (8.b) 
és Kukači Leontin (8.d) képvisel-
ték iskolánkat. Mindketten 2. he-

lyezést értek el, és továbbjutottak 
a körzeti versenyre.

Felkészítő Csőke Csilla

2018. márc. 03. – Lovćenacon 
tartották a községi kémia versenyt. 
Papp Tamara (8.b) és Mihajlović 
Dejana (8.d) képviselték iskolán-
kat. Tamara 1. helyezést Dejana 
Pedig 2. helyezést ért el. Tamara 
továbbjutott a körzeti versenyre.

Felkészítőik Bede Hajnal Lilla 
és Bogetić Tatar Milka

2018. márc. 10. – Szabadkán tar-
tották a körzeti szavalóversenyt. 
Gál Flóra (4.b) és Vanka Réka (7.a) 
továbbjutottak a tartományi sza-

valóversenyre.
Felkészítők Hajvert Ákos és 

Molnár Krekity Olga.
2018. márc. 10. – A Zrínyi Ilo-

na Matematikaverseny vajdasági 
döntőjén Gál József (8.c) a 3. he-
lyen végzett.

Iskolánk csapata Gál József, 
Kalauz Katarina (8.c) és Világos 
Adriana (8.c) összetételben az 1. 
helyet szerezte meg.

Felkészítő Magyar Tibor

2018. márc. 11. - Lovćenacon 

tartották a községi földrajz ver-
senyt. Eredmények:

7. osztály: Vanka Réka (7.a) 
1. hely, Kőműves Csenge (7.a) 1. 
hely, Szőke Regina (7.a) 2. hely

8. osztály: Mihajlović Dejana 
(8.d) 2. hely

Felkészítő Bulatović Tamara

2018. márc. 14-15. – A Koszto-
lányi Dezső Céltársulás jóvoltából 
37 diákunk látogathatott el Pécsre, 
hogy együtt ünnepeljenek a he-
lyiekkel nemzeti ünnepünk al-
kalmából.

A diákok a Zsolnay Kulturális 
Negyedben voltak elszállásolva, 
ahol megtekintették a negyed 

nevezetességeit, Kovács Gyula Cu-
kor- és Édességkészítő Manufak-
túráját, a rózsaszín Zsolnay porce-
lán kiállítást, a Planetáriumot és a 
fizikai labort interaktív játékokkal.

Másnap a tanulók részt vettek 
a Széchenyi téren rendezett ün-
nepi műsoron, majd megtekin-
tették a belváros nevezetességeit 
a Barbakánt, a Székesegyházat, 
a Püspöki Palotát, a Dzsámit, a 
Magyar Nemzeti Színházat, és az  
UNESCO világörökség részét 
képező Ókeresztény Sírkamrákat.
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Külön köszönet Barkóczi Cs-
abának a Kosztolányi Dezső Cél-
társulás elnökének, hogy lehetővé 
tette diákjaink számára ezt a szép, 
és tartalmas kirándulást.

A diákokat Lestár Anikó, Ha-
rangozó István és Fülöp Valentin 
kísérték el

2018. márc. 17. – A községi tör-
ténelem versenyen Dévity Tamás 
(5.a), Dudás Emil (5.b), Erdei Anna 
Dorka (5.b) és Tóth Sára (5.b) kép-
viselték iskolánkat. Eredmények:

Erdei Anna Dorka 2. hely, 
Dévity Tamás 3. hely, Dudás Emil 
3. hely

Ők hárman továbbjutottak a 
körzeti versenyre.

Felkészítő Magó Fabó Emese

2018. márc. 17. – Iskolánkban 
tartottuk meg a községi biológia 
versenyt. Eredmények:

5. osztály: Faragó Dávid (5.a) 2. 
hely, Dudás Emil (5.b) 3. hely

7. osztály: Kanyó Natália (7.b) 
2. hely

8. osztály: Papp Tamara (8.b) 2. 

hely
Ők jutottak tovább a Szabadkán 

megrendezésre kerülő körzeti 
versenyre.

Felkészítők Bede Hajnal Lilla és 
Selić Julianna

2018. márc. 24. – Feketicsen tar-
tották a községi magyar nyelvtan 
és nyelvhelyességi versenyt. Ered-
mények:

5. osztály: Erdei Anna Dorka 
(5.b) 1. hely

6. osztály: Budai Dávid (6.c) 
3. hely

7. osztály: Takács Zsanett (7.b) 
1. hely, Kanyó Natália (7.b) 2. hely 
Kovács Kiara (7.b) 3. hely

8. osztály: Gál József (8.c) 1 . 
hely, Kalauz Katarina (8.c) 2 . 
hely, Nagy Petra (8.a) 3. hely, Süli 
Vivien (8.a) 3. hely

A tanulók továbbjutottak a 
Szabadkán megrendezésre kerülő 
körzeti versenyre.

A diákok felkészítői Lestár Ani-
kó és Molnár Márta.

2018. márc. 25. – A körzeti 

matematika versenyen Gál József 
(8.c) 3. helyezést ért el.

A versenyen iskolánkat 
képviselték még: Végső Kamilla 
(4.b), Molnár Réka (6.b), Süli Ba-
bett (6.b), Bácsi Virág (6.c), Prijović 
Predrag (6.d) és Kalauz Katarina 
(8.c).

Felkészítő Magyar Tibor
2018. ápr. 07. – Szolnokon tar-

tották a Curie Matematika Emlék-
verseny döntőjét. Gál József (8.c) 
képviselte iskolánkat, aki 92,5%-os 
teljesítménnyel, mindössze 3 pont-
tal elmaradva a maximum pont-
számtól, a 4. helyen végzett.

Felkészítő Magyar Tibor

2018. ápr. 10. – A községi Vö-
röskereszt idén is megszervezte a 
Mit tudsz az egészségről? elneve-
zésű községi versenyét. Iskolán-
kat Juhász Réka (7.a) és Anastasija 
Zdravković (7.c) képviselték, akik 
a 2. helyen végeztek.

A diákok felkészítője Selić Juli-
anna.

Fülöp Valentin

Zenei híreink
Davorin Jenko  Nemzetközi  

Zongoraverseny  Belgrád

15. alkalommal tartották meg 
Belgrádban a Davorin Jenko  Nem-
zetközi  Zongoraversenyt mellyen 
a középiskolások korcsoportjában 
Csőke Noémi első díjat nyert. Noémi 
a Kecskeméti  Kodály Zoltán Ének-
zenei Szakgimnázium második 
osztályos tanulója Radványi Mária 
osztályában.  Ebben a korcsoport-
ban 25-en vettek részt  Szerbiából, 
Makedóniából, Bosznia-Hercegovi-
nából és Magyarországról.

Noémi a maximális 100-ból 97 
pontot szerzett és elnyerte a leg-
jobbnak járó „laureat”  elimerő cí-
met, valamit aranyérmet és serleget.

Zenei pillanatok Nemzetközi 
Zongoraverseny Topolya

Március 12-én tartották Topo-
lyán a 12. Zenei Pillanatok elne-
vezésű zongoraversenyt, mellyen 
6 szólista és 3 kamarazenei kate-
góriában versenyeztek a részt-
vevők  akik Magyarországról, 
Romániából és Szerbiából jöttek. 
A kishegyesi diákok a következő 
eredményeket érték el :

Szólisták
1. korcsoport  Virág Énok    1. 

díj   99 ponttal
2. korcsoport  Szilágyi Evelin    

1. díj   93,33 ponttal
3. korcsoport Kolompár Dejan   

1. díj   98 ponttalCsőke Noémi
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4. korcsoport    Brezovszki 
Márk   1. díj   96 ponttal

5. korcsoport    Csőke No-
émi   1. díj   100 ponttal

Kamarazenei kategória
Kolompár Dejan, Miroslav 

és Ivica zongorahatkezes  1. 
díj   100 ponttal

XVI  Országos  Középis-
kolás  Zongoraverseny  Bé-
késcsaba

Március  23. és 25.  között 
tartották Békéscsabán a XVI. 
Országos Zongoraversenyt.  

Ezen verseny minden harmadik 
évben kerül megrendezésre, az 

idei évben Csőke Noémi a 2. osz-
tályosok csoprtjában 1. díjat nyert.  
Ebben a korcsoportban az iskolai 
válogatókból  15–en jutottak be 
az elődöntőbe és a zsűri 5 tanulót 
juttatott a döntőbe ahol mindösz-
sze egy első és egy második díjat 
osztottak ki. A birálóbizottség tag-
jai: Dráfi Kálmán, Ekhart Gábor és 
Réti Balázs zongoraművészek vol-
tak.

Csőke András

Itt a tavasz és a jó idő. Ez azt 
is jelenti, hogy ezzel egyidejűleg 
megkezdődtek a minden évben 
megrendezésre kerülő versenyso-
rozatok és rendezvények, mely-
ekre a tanév elejétől készülnek a 
Kishegyesi Petőfi Sándor ME szak- 
csoportjai, tagjai is.

A gyerkőcök ismételten szép 
díjakat zsebeltek be, ezzel is öreg-
bítve az egyesület hírnevét.

33. alkalommal szervezték 
meg a Szólj síp, szólj! népzenei 
vetélkedőt, ahol mintegy 500 kis 
zenész és népi énekes mérettetett 
meg. Az Újvidéki Rádió M-
stúdiójában megtartott eseményre 
Kárpátaljáról, Horvátországból és 
Moldvából is érkeztek vendégek.

A nagy múltú vetélkedőre az 
idén több mint 110 műsorszámot 

jelentettek be Vajdaság egész 
területéről. Általában a fellépők 
kétharmada énekes, a többi ze-
nész. A felkészítő tanárok 
is valamikor versenyzői 
voltak a Szólj síp, szóljnak 
és most itt vannak és ők 
hozzák a diákjaikat. 

A hattagú zsűri népi ének 
és népzene kategóriában 
külön értékelte a szólis-
tákat és a csoportokat is. 
A résztvevők arany, ezüst, 
bronz és kiemelt arany 
minősítést kaphattak. A díjkiosztó 
ünnepség a határon túli vendégek 
bemutatkozásával ért véget.

A Cserfes, (a művelődés leg-
kisebb  énekes utánpótlás csa-
pata) mezőföldi dalcsokráért 
ezüst, míg a Zengő citerazenekar 

bronz minősítést kapott. 
Felkészítőjük: Borsodi Patyer-
ek Orsolya és Borsodi Ár-
pád. 29. alkalommal, szintén 
megrendezésre került a Közép- 
iskolások Népművészeti  
Vetélkedője (KNV). 23 
műsorszámmal jelentkez-
tek a versenyzők, népi ének, 
népzene és néptánc kat-

egóriában. A fellépőket Resócki 
Roland néptáncos, Rontó Már-
ta kórusvezető és Szabó Árpád 

népzenész értékelték.
Énekszóló kategóriában 1. díjat 

kapott Dudás Nikolett, aki rimóci 
dallamokkal érkezett a versenyre.

Énekegyüttes kategóriában  
szintén 1. díjat nyert a Kótyomfitty 
énekcsoport, akik doroszlói dalc-
sokorral készültek. Felkészítőjük: 
Borsodi Patyerek Orsolya

A megmérettetések még ko-
rántsem értek véget az idei évre 
vonatkozóan, további sok sikert és 
hasonló szép eredményeket kívá-
nok!

Patyerek Fodor Nóra

Kolompár Ivica, Miroslav és Dejan
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A vártnál hosszabbra sikere-
dett az idei tél, aminek nem örült a 
csapat, főleg nem az edző, Baranyi 
Béla bácsi. A tervezett 4-5 felkészí-
tő mérkőzés helyett, csupán csak 
egyet engedélyezett az időjárás a 

bajnokság kezdetéig. Sajnos, a já-
tékosok erőhiányban szenvednek. 
Ami megnyugtat bennünket, hogy 
nem csak nálunk van ez így, ha-
nem több csapatnál is, így egyfor-
ma eséllyel ugrunk neki a tavaszi 
idénynek.

Az első meccsünket itthon ját-
szottuk, méghozzá Csikériapuszta 
csapatát fogadtuk, akiktől tavaly 
3:1-re kikaptunk. Most esélyt 
láttunk egy visszavágóra, hazai 
pályán. Izgatottan vártuk ezt a 
küzdelmet. Ők 5 ponttal voltak 
előttünk, ami nem volt sok. Az első 
félidőben a vendégek vezettek, de 
bíztunk benne, hogy ezt  meg le-
het még fordítani, de sajnos nem 
így történt. Láttuk a hibáinkat, de 
hibáztatni nem hibáztattunk sen-
kit, hiszen a csapat végig küzdött. 
A hegyesi szurkolók is meg voltak 
elégedve. 

A következő hétvégén szaba-
dok voltunk, a rákövetkező héten 
pedig Péterrévére utaztunk, ahol a 
Jedinstvo csapatával fociztunk, ők 
akkor 3 ponttal jártak előttünk. Az 
Egység energikusan kezdte meg 
a mérkőzést, nagyon szépen pasz-
szolgatott, és már a tizenötödik 
percben megszerezte a vezetést 

Samardžić Davor góljával, aki na-
gyon szép labdát kapott és gondol-
kodás nélkül belőtte. A kishegyesi 
Egység vezetett, ez nagy szó volt, 
ugyanis idegenben már nagyon 
régóta nem vezettünk, hatalmas 
megkönnyebbülés volt ez a gól.

A folytatásban is a játékosok 
szinte majdnem hibátlanul ját-
szottak, a védelem kifogástala-
nul végezte a dolgát. Szvoreny 
Szebasztián, kishegyesi játéko-
sunkat külön kiemelném a sorból, 
mert óriási terhet vett a vállára és 
végig teljes erőbedobással küz-
dött. Sikerült megtartani a 0-1-es 
vezetést, de ha kicsit is több sze-
rencsénk lett volna akár 0:3 is nyer-
hettünk volna. Nagyon büszke 
voltam a csapatra, jó érzés nyerni, 
nagyon jó érzés, főleg idegenben.

Ezzel a 3 ponttal, amivel haza-
tértünk még nem sikerült feljebb 
mozdulni a táblázaton, még min-
dig a 8-ik helyet béreljük, de már 
16 pontunk van. Ami még jó hír, 
hogy az előttünk lévő csapatoknak 
nagyon kevés az előnyük, nagyon 
minimális a lemaradásunk. Egye-
dül a bácsföldvári Vojvodina hú-
zott el mindenkitől a 34 pontjával. 
Őket már nem fogja senki utolérni, 
viszont a harmadik helyért küz-

dünk. Büszkén mondhatom, hogy 
a csapatnak 80%-a kishegyesi fia-
tal, mindössze 3 erősítésünk van, 2 
verbászi és a kapusunk  Topolyá-
ról. 

A folytatásban: szombaton 
Bácskossuthfalva vár bennünket 
ahol, ha a csapat összeszedi magát, 
akkor a 3 pont garantált. Aztán 
Krivajára utazunk, itt is (meglehet) 
a 3 pont, amit ha nagy merészség-
gel összeadok: 22 pont. Ha nem is 
a 4-ik helyre, bár azt szeretném, de 
az 5-ik helyet mindenképpen el-
foglaljuk majd.

Hajrá Egység!  

Rápóti Zsolt

FK Egység - hírei
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Mikor találkoztál először a méhé-
szettel?

A méhészettel még gyermekko-
romban találkoztam először, mivel 
akkoriban nagyszüleim is tartot-
tak néhány méhcsaládot a kertben, 
de ez csak a család éves mézszük-
ségleteinek kielégítésére szolgált. 
Mindig nagy érdeklődéssel figyel-
tem, ahogy nagyapám méhész-
kedett és persze a pergetésekből 
is kivettem a részem, ha másban 
nem is, a rágósméz fogyasztásá-
ban. Sajnos az akkori méhbetegsé-
gek hamar elpusztították ezeket a 
méhcsaládokat és megszűnt a csa-
ládi méhészet. 

Te mikor és miért kezdtél el ezzel 
foglalkozni? 

Valamikor még 2012-ben kezd-
tem el érdeklődni a méhészet 
iránt. Egy hobbit szerettem volna 
találni magamnak melyet tanul-
mányaim mellett is tudok végezni 
és egy kis pénzt is tudok keresni 
vele. Az első öt méhcsaládom 2013 
májusában vásároltam. Ekkor még 
csak a könyvekből merített alap-
tudás illetve a különböző interne-
tes fórumokon való olvasgatás és 
nagyapám volt a segítségemre. Az 
első leckét gyorsan megtanultam. 
Az elmélet sokszor nem egyezik a 
gyakorlattal, legalábbis a méhek 
nem akartak pont úgy viselked-
ni, mint ahogyan az könyvekben 
olvasható. Ezt követően felkeres-

tem a legtöbb környékbeli méhészt 
és igyekeztem tőlük a legtöbbet 
megtanulni. 

Ezután mi történt? Minden simán 
ment?

Az első év nehézségeit követő-
en a második év még nehezebbnek 
bizonyult. A méhcsaládok szapo-
rodtak és én igyekeztem a lehető 
legtöbbet olvasni róluk és azt a 
gyakorlatban is alkalmazni. Szinte 
nem volt olyan hónap, amikor ne 
mentem volna kiállításokra vagy 
éppen szakmai előadásokra. Nem 
csak a szabadidőmet fektettem így 
be, de a teljes mézből származó 
bevételem és még a nyári munkák 
által megkeresett pénzemet is a 
méhészetbe fektettem. A harma-
dik évben már megvoltak az alap-
jaim, tudtam mikor és mit kell csi-
nálni, hogy a méhcsaládok erősek 
legyenek és így több mézet termel-

jenek, de nem volt elég gyakorlati 
tapasztalatom ezek alkalmazására, 
ezért szabadidőmben egy szabad-
kai nagy méhészetben dolgoztam. 
Több mint 700 családot kezeltünk 
négyen. Napi 50 család átnézése 
volt a feladatom, vagyis így egy 
szezon alatt tízszer annyi tapasz-
talatot szereztem, mintha csak a 
saját méhcsaládjaimat rendeztem 
volna.

Milyen fajta mézeket termelsz? 

Egy évben 3 - 4 alkalommal 
szállítom különböző legelőkre a 
méheket. Tavasszal az első na-
gyobb hordást ígérő legelő a rep-
ce. Jellegzetes méze hamar kristá-
lyosodik, fehér színű, már - már 
zsírszerű kinézetű. Alacsony PH 
értéke miatt ideális azoknak, akik 
magas gyomorsavval küzdenek. 
Ezután akácra vándorolunk, amit 

Egy hobbiból vállalkozás
Kevesen tudják, hogy Kishegyes lakói között él egy 25. életévét épphogy betöltött méhész. A topolyai 

Sinkovits József Műszaki Középiskolában fejezte az informatikát, majd a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolában 
szerzett diplomát műszaki informatika szakon. Jelenleg Szegeden folytatja tanulmányait. Méhészetét önerő-
ből felépítve néhány év alatt eljutott addig, hogy a tavalyi évben több mint 3000 kiló mézet sikerült kitermel-
nie és értékesítenie, miközben a méhészkedésre – az iskolai teendők miatt – elsősorban hobbiként tekintett. A 
méhészethez való hozzáértését nem csak a számok mutatják, hanem tavaly előadóként egy országos szintű 
méhészettel foglalkozó konferencián is előadhatott. Olvassák szeretettel az 1993-as generációs vállalkozókról 
készült második interjúnkat, Kókai Zsolttal.
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legtöbben kellemes lágy aromá-
ja miatt kedvelnek, ráadásul ez a 
mézfajta kristályosodik legkésőbb. 
A nyár hátralevő részében hárs, 
napraforgó és selyemkóró legelők-
re vándorlunk. Itt jegyezném meg, 
hogy a méz kristályosodása termé-
szetes folyamat és inkább legyünk 
szkeptikusak azokkal a kereske-
delemben kapható mézekkel kap-
csolatban, amik évek múltán sem 
mutatják a kristályosodás legap-
róbb jeleit sem. Nagyon fontos to-
vábbá a méz felmelegítése esetén 
nem haladhatja meg a 45 °C fokot, 
mivel ezen felül veszíti tápértékét. 
(Ezért ne tegyük a mézet rögtön a 
forró teába!)

Milyen állapotban van most a mé-
hészeted? Mennyi méhcsaláddal 
dolgozol?

Kezdetben 2013-ben 5 méhcsa-
láddal kezdtem a méhészkedést. 
Tavaly 70 családdal 3000 kiló mé-
zet termeltem. Ez 40 kiló méz/csa-
ládot jelent.  Ma már 150 méhcsa-
ládom van. 

 
Hogyan tudsz ekkora mennyiségű 
mézet értékesíteni?

Jelenleg speciális hordókban 
tárolom a mézet és többnyire 
nagyban értékesítem. Ennek az az 
előnye, hogy mindig bevizsgálják 
a mézemet és minőségi szempont-

ból is mindig a legjobb minőséget 
ért el az összes mézfajtám. Tisz-
ta, vegyszermentes, cukormentes 
élelmiszert termelünk ki a méhek-
kel. A megtermelt mézmennyiség-
nek nagyjából csak 10 – 20 %-át 
adom el kiüvegezve. Ez többnyire 
úgy történik, hogy aki ismer a fa-
luban, ismerősök, rokonok, bará-
tok, eljönnek hozzám és itt vásá-
rolnak mézet. Nagyban segít még 
anyukám is, aki rengeteg mézet 
ad el a munkahelyén. Piacozásra 
nincs időm, nem is terveztem sose 
piacokra járni, mivel az még több 
munkát igényelne, én pedig a mé-
hészkedést mindig iskola mellett 
csináltam. 

Mekkora különbség van az 
árúházláncokban vásárolható 
méz és a termelői méz között? Ol-
vastam, hogy nagy problémát je-

lent a Kínából érkező olcsó, de 
rossz minőségű méz térhódítása a 
boltokban.

Mindig azt mondják, hogy a 
méhészet egy bizalomszakma. Az 
között, aki mézet termel és akö-
zött, aki ezt megveszi, egyfajta bi-
zalomra van szükség. A tapasztalt 
mézfogyasztók megállapítják a 
különbséget a hamis méz és a va-
lódi termelői méz között. Például 
néhány bolti méz hígabb, nincs 
olyan aromája, nincs olyan illa-
ta, mivel a méz átmegy bizonyos 
szűréseken, vegyi folyamatokon, 
hogy például az kevésbé kristályo-
sodjon. Az is előfordul, hogy a mé-
zet hígítják mesterségesen előállí-
tott mézzel. Ilyen a kínai méz is. 
Néhány mézfelvásárló a vidékün-
kön megterzmelt jó minőségű mé-
zet vegyíti a külföldről behozott 
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mézekkel, amik kétes eredetük 
miatt olcsóbbak. Így befolyásolva 
a méz összetételét egy kevésbé jó 
minőségű, de még a szerbiai élel-
miszeri törvényeknek megfelelő 
mézet kapnak, ami legálisan ke-
rülhet a polcokra. 

Mennyire érzed magad sikeresnek 
a méhészkedésben? Ha jól tudom, 
nem csak gyakorlati, hanem elmé-
leti síkon is bizonyítottad hozzá-
értésedet.

A hosszú évek kemény munkája 
talán tavaly ősszel hozta számom-
ra az első nagy sikerét, amikor 
meghívtak, mint előadót a min-
den évben Siófokon megrendezett 
Magyar Professzionális Méhészek 
Egyesületének 14. kongresszusá-
ra, melyen 15 előadó vett részt. 
Ezen a háromnapos rendezvényen 
több mint 200 szakmabeli méhész 
vett részt. A kongresszus törté-
netében én voltam a legfiatalabb 
előadó, így büszkén viselhetem a 
kongresszus legfiatalabb előadója 
címét. Az elődásom Méhészkedés 
a Vajdaságban címet kapta, ami-
ben beszámoltam a saját méhésze-
ti technológiámról, a Szerbiában 
használt kaptártípusokról illetve 
vidékünk mézeinek sajátossága-
iról is. A kongresszuson előadott 
anyagról egy cikk is megjelent az 
országos méhészeti lapban.

Kaptál valamilyen anyagi tá-
mogatást? Pályáztál például a 
Prosperitati Alapítványnál?

Az elmúlt években háromszor 
sikeresen pályáztam a Prosperitati 
Alapítványnál.  Ennek köszön-
hetően ma már meg vannak a 
szükséges gépek (automatikus 
fedelezőgép, 10 keretes önfordítós 
pergető, fedelező kád, méz szi-
vattyú, viaszprés) amelyek nélkül 
lehetetlen lenne fenntartani egy 
ekkora állományt.  Emlékszem 
volt olyan év amikor az előre el-
tervezett nyaralásra való indulás 
előtti éjszakát is végig kellett dol-
goznunk, mivel a munka sok volt, 
mi pedig lassan haladtunk a meg-
felelő gépek hiányában. Sajnos a 

méhek nem tudták, hogy nekünk 
az előre kifizetett nyaralásra kelle-
ne indulni. Az anyagi támogatás 
mellett fontosnak tartom megem-
líteni szüleimet és barátaimat, akik 
mindenben támogatásukról bizto-
sítottak. 

Milyen terveid vannak a jövőre 
nézve? 

Fontosnak tartom a továbbra 
is a tanulást, ezért folyamatos és 
aktív önképzést folytatok, mivel 
évről évre változnak a méhbe-
tegségek, újabb és újabb gyógy-
szerkészítmények jelennek meg 
a méhészeti ágazatban és ezeket 
szakszerűen kell használni. Mára 
már a betegségek miatt a házi 
méh nem lenne életképes emberi 
beavatkozás nélkül. Sok tervem 
van a jövőmmel kapcsolatban. A 
jelenlegi tanulmányaim mellett 
csak szoros időbeosztással és elő-
re tervezéssel tudom fenntartani a 
méhészetem. Mindenképp szeret-
ném tovább fejleszteni a méhészeti 
technológiám és annak gépesíté-
sét, a termelékenység növelését. 

Csőke Márk
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Föld napja 2018 - Mi történt 1970 óta?
Az első, 1970. április 22-én 

megrendezett Föld Napja globális 
eseményé nőte ki magát. Világ-
szerte ezen a napon különféle sze-
métszedési-, faültetési akciókat és 
ismeretterjesztő előadásokat tar-
tanak, hogy felhívják a figyelmet 
az ember és a természet kapcso-
latára. Érdemes hát áttekinteni, 
hogy az elmúlt 48 év alatt milyen 
változások mentek végbe a boly-
gónkon.

A föld lakossága 1970 óta meg-
duplázódott. Akkor 3.7 milliárd 
ember élt a földön, míg 2018-ban 
már 7.6 milliárd, és habár a növe-
kedés üteme lassulóban van, még-
is 2050-re elérheti a 9.4 milliárd főt. 
A távlati előrejelzések szerint nem 
is elsősorban a túlnépesedés, mind 
inkább a meglévő népesség vízzel 
és élelmiszerrel történő ellátása 
okoz majd problémát. 

2.4 x több széndioxidot bocsá-
tunk ki az 1970-ben mért 14.9 mil-
liárd tonnához képest. A 2015-ös 
méréskor már 36.3 milliárd ton-
nára becsülik a légkörbe jutott évi 
CO2 mennyiségét.

1970 és 2018 között 1 fokkal 
nőtt a bolygó átlaghőmérséklete, 
ami ugyan nem tűnhet soknak, 
viszont épp elég, hogy új időjárá-
si mintázatok alakuljanak ki. Ne 
feledjük, hogy a meteorológusok 
egy adott ország időjárását is csak 

pár órával előre látják pontosan. A 
megjóslandó időtáv növekedésé-
vel pedig egyre nagyobb az esély 
a tévedésre.

A sarki jégtakarók minimális 
(nyári) kiterjedése felére csökkent 
ez idő alatt. Az Északi-sark a nyá-
ri hónapokban nemsokára teljesen 
jégmentes lehet. A jég és hó világos 
színe miatt több napsugárzást ver 
vissza a légkörbe, de az eltűnésük-
kel csak a sötét tenger marad, ami 
közvetlenül elnyeli a hőt. Ennek 
hatására tovább nő a felmelegedés 
a bolygón. A másik probléma a sós 
tengerbe jutó olvadt édesvíz. A só-
tartalom változása miatt az óceánok 
áramlatai megváltoznak és ez kiha-
tással van a kontinensek éghajlatá-
ra. 

A felmelegedése miatt globá-
lisan elvesztettük a korallok több 
mint 50%-át, amelyek nagy szere-
pet játszanak az óceánok élővilágá-
nak táplálékláncában és élőhelyet 
biztosítanak fajok sokaságának. 
Az ausztráliai Nagy-korallzátony-
ból több száz kilométeres részek 
haltak el a hőmérsékletemelkedés 
és a vegyszerek használata miatt. 
Csak ettől a korallzátonytól 64 
ezer ember megélhetése függ.

15x több műanyagot gyártunk 
és használunk, mint 1970-ben, en-
nek hatására 150 millió tonna mű-
anyag gyűlt fel a Föld 
óceánjaiban, mely mér-
gezi az élővilágot.80%-
al több mezőgazdasági 
területet öntözünk. Míg 
1970-ben 184 millió hek-
tárt öntöztünk, addig a 
2014-es méréskor ez a 
szám már 332 millióra 
nőtt.

38%-al kevesebb a 
vadon élő szárazföldi ál-
lat és 36%-alzsugorodott 
a tengeri élővilág popu-

lációja az utóbbi 48 évben. Több, 
mint 170 állatfaj halt ki 1970 óta.

Néhány nagy előrelépés

1987-ben világszerte betiltották 
a CFC hajtógázt, mely károsította 
a Föld körüli ózonréteget. A lépés 
hatására stabilizálódott és lassan 
elkezdett helyreállni. 2050 és 2070 
között éri el az 1980-ban mért vas-
tagságát, így közel 2 millió bőrrá-
kos esetet előzve meg évente.

2015-ben 197 ország vállalta, 
hogy drámaian csökkenti a széndi-
oxid kibocsátását és minimalizálja 
2100-ra. Utólag ebből a jelenlegi 
amerikai elnök, Donald Trump 
kiléptette az Egyesült Államokat, 
arra hivatkozva, hogy a globális 
felmelegedés „nem létezik”.

A különböző nemzetközi meg-
állapodásoknak hála viszont jó pár 
faj menekült meg a kipusztulástól 
és egyre több védett környezetvé-
delmi terület van a bolygón.

Melyek lesznek a jövő kör-
nyezeti kihívásai?

Ebben az évszázadban a glo-
bális felmelegedés és a szélsőséges 
időjárási hatásokon túl meg kell 
küzdenünk a közelgő vízhiánnyal 
is. 
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Habár a Föld 75%-át víz borít-
ja, ennek csupán 3%-a édesvíz, ám 
ennek zöme is a sarki jégtakarók-
ban van, így a valóban felhasznál-
ható édesvízkészlet csupán 0.5%.
Egyes előrejelzések szerint 2050-re 
a föld lakosságának 50%-a nem fog 
megfelelő minőségű ivóvízhez jut-
ni. Az ENSZ előrejelzése alapján 

pedig az évszázad végére a tiszta 
ivóvíz ára az aranyéval vetekszik 
majd. 

Az ivóvíz hiány miatt zavar-
gások és háborúk törhetnek ki. A 
vízhiány kihatással lesz az öntöz-
hető földterületek nagyságára is, 
így kevesebb élelmiszer termelhe-
tő, ami élelmiszerhiányhoz vezet-
het, ami újabb konfliktusokat szül.  
A tengervíz sótalanítása ugyan 
megoldás lehetne, de a hatékony-

sága nem meggyőző és az eljárás-
hoz szükséges energia költsége 
jelentősen megdrágítja a tisztított 
víz árát.

Mit tehetünk?

A felsorolt adatok ugyan glo-
bális összesítések, de a sok kicsi 
sokra megy elve alapján épülne 
fel, így a megoldás is az egyén 
szintjéről indul. Dönthetünk úgy, 
hogy igyekszünk környezettu-
datosan élni, tűnjön ez bármi-
lyen apró lépésnek is. Kezdetnek 
igyekezzünk csökkenteni pl. a 
műanyagfelhasználást. A piacon 
az árusok minden alkalommal ad-
nak műanyag zacskót, hogy abba 
pakolják a portékájukat. Használ-
juk fel újra a megmaradt zacskóink, 
használjunk fonott kosarat vagy 
vászonszatyrot helyette. 

Válogassuk szét a szemetet! A 
fémhulladékot és az üveget adjuk 
el. A fennmaradó hulladékot ne 
égessük el, bízzuk a szemétszállí-
tókra azt. A konyhai, lebomló hul-
ladékot használjuk komposztálás-
ra, ne dobjuk ki! 

Lépjünk fel aktívan a környe-
zetszennyezés ellen! Emlékeztes-
sük egymást, hogy ne szemetel-
jünk a közterületeken. Ha eldobott 
csomagolást látunk pl. az utcánk-
ban akkor vegyük fel és dobjuk a 
kukánkba. Magyarázzuk el már a 
legkisebbeknek is miért fontos a 
környezetünk védelme.

Szólaljunk fel a Krivaja folyó 
szennyezése ellen. Írjunk levet a 
hatóságok képviselőinek, kérdez-
zük meg a választott politikai ve-
zetőinket, hogy mit tesznek az ügy 
érdekében. Készítsünk fényképe-
ket és osszuk meg őket. Minden 
feljegyzett szennyezési hullám 
fontos lehet az események későb-
bi visszakövetése kapcsán. Készít-
sünk transzparenseket, keressünk 
útitársakat és utazzunk közösen a 
tüntetésekre!

„Gondolkodj globálisan, cselekedj 
lokálisan!”

Szabó Árpád

A Föld napja – Rachel Carson emlékezete

A Föld napja egy globális kör-
nyezettudatossági mozgalom 
eredménye. Először 1970-ben De-
nis Hayes amerikai egyetemista 
kezdeményezésére került meg-
rendezésre, április 22-én. Ebben 
az időben kezdtek a fejlett társa-
dalmak polgárai aggódni saját 
környezetük és a természet állapo-
táért. Végül a Föld napjának moz-
galma világméretűvé nőtt.

Az emberi tevékenység kör-
nyezetromboló hatásaira mégis, 
pár évvel korábban, Rachel Carson 
(tengerbiológus- és írónő) hívta fel 

a társadalom figyelmét nagysike-
rű és nagyerejű könyvével, amely 
1962-ben jelent meg Néma Tavasz 
(Silent Spring) címen. A II. világ-
háború után, az Egyesül Államok 
és a Szovjetúnió között felerősö-
dő fegyverkezési verseny (avagy 
a Hidegháború) egycsapásra az 
atomkorszakba repítette az embe-
riséget. 

Egy másik fronton pedig a 
modern vegyészet egy sor olyan 
új vegyszert – főként rovarirtót 
– fejlesztett ki, mely hatásosabb 
volt minden korábbitól. A 60-as 

évekre az amerikaiak már közel 
6000 különböző vegyszer közül 
választhattak. Közöttük volt a 
ma már betiltott, a hírhedt DDT 
is (az azt először szintetizáló sváj-
ci tudós, Paul Müller Nobel-díjat 
is kapott érte), melyet már a II. 
Világháború alatt is használtak 
a tífuszt, maláriát és sárgalázat 
terjesztő tetvek ellen. Sokáig azt 
gondolták róla, hogy ártalmatlan 
az emberre és főleg permet for-
májában használták fel. Nápoly-
ban közvetlenül az emberek ru-
hájára és testére fújták, ugyanígy 
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az Egyesült Államokban egész 
utcákat és házakat árasztottak el 
a DDT felhővel. Számtalan más 
formában is bekerült a nyuga-
ti otthonokba DDT-vel átitatott 
stelázsipapírként, vagy éppen 
festékekbe keverve. A vegyszer 
hatásfoka nagyon magas és 
milliókat mentett meg a malá-
riától, ugyanakkor egész ter-
mészeti rendszereket is meg-
mérgezett.

Az uralkodó nézet és a tu-
dományos korszellem nem kí-
vánt foglalkozni a vegyszerek 
alkalmazásának rejtett költsé-
geivel. Ezzel párhuzamosan a 
nem voltak ismertek a kísérleti 
atomrobbantások hozadéka-
ként levegőbe kerülő radioaktív 
por (vagyis a kihullás) élő szer-
vezetekre gyakorolt hosszútávú 
hatásai sem. Látszólag az ember 
végleg felülkerekedett a fizika 
és a kémia határain és immáron 
nem csak irányítja, hanem teljes 
egészében uralja is a természetet. 

Rachel Carson az élővilág meg-
figyelésén, az abban helyet foglaló 
élőlények összetett kapcsolatain 
keresztül feltárta, hogy a vegysze-
rek, különös tekintettel a DDT-re 
komoly problémákat okoznak az 
ökoszisztémában. A felhalmozó-
dásnak nevezett jelenség során 
a méreg által érintett rovarokat 
elfogyasztó madarak és halak 
szervezetében egyre több méreg-
anyag jelent meg, amely tömeges 
pusztuláshoz vezetett. Hosszú tá-
von születési rendellenességeket 
és életképtelen utódokat eredmé-

nyezett az állatvilágban. A másik 
fontos megállapítása pedig, hogy 
a vegyszerek korlátlan és felelőt-
len használata ellenállóvá teheti 
azok célcsoportját. Így végül még 
több és erősebb vegyszerre lesz 
szükség. 

„Mint a szüntelenül csepegő víz, 
mely lassan-lassan kivájja a sziklát, 
a mérgek élethosszan tartó finom 
adagolása is végül katasztrófához 
vezethet. Minden cseppnyi méreg 
hozzáadódik a testünkben lassan 
felgyülemlő mennyiséghez. Való-
színűleg senki nem mentes ezektől 
a hatásoktól, hacsak nem él az el-
képzelhető legteljesebb elszigetelt-
ségben. Az átlagpolgár pedig, mivel 
éberségét elaltatja a finom manipu-
láció és a simulékony kereskedelem, 
nemigen van tisztában azzal, hogy 
miféle halálos veszedelmet hordo-
zó anyagokkal veszi körül magát.”  
(Rachel Carson: Néma tavasz)

Könyve a sikerlisták élére 
került és az állampolgárok ag-
godalma egyre nőtt, elégede-
tlenségükkel egyetemben. A 
vegyszergyártó cégek közben 
időt és pénzt nem sajnálva 

lejárató hadjáratba kez-
detek az írónő ellen. Vé-
gül a Kennedy admin-
isztrációban is elkezdtek 
foglalkozni a témával és 
több tanulmányt is beren-
deltek, amelyek a vegyszer-
ek hosszútávú hatásait 
vizsgálták. Az eredmény 
egyértelművé tette: felül 
kell vizsgálni a környezetre 
gyakorolt hatásukat, illetve 
a DDT-t azonnali hatállyal 
be is tiltották világszerte. 
1953-ban Amerikában min-
den ember szervezetében 

kimutatható volt a vegyszer. 
Hosszútávú hatásaként rákot 
és meddőséget okoz. Magyar- 
országon 1965-ben a Balaton 
halállományának 10%-a pusz-
tult el a DDT használata okán, 
68-ban a világon először itt til-
tották be a vegyszert.

Rachel Carson bátor kiállása 
nőként, tudósként és íróként sa-
ját korában olyan új folyamato-
kat indított be a társadalomban, 
mely hatására létrejöttek az első 
környezetvédő szervezetek és 
ökológiai mozgalmak a szerte 
a világban. Nélküle feltehetően 

nem (vagy csak később) in-
dul be a zöld hullám, ami 
a Föld Napjának megalapí-
tásához is nélkülözhetetlen 
volt.

Szabó Árpád

Rachel Carson
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„Tavasz van! Gyönyörű...!
Április… megannyi asszociá-

ciónk lehet erre a fogalomra. Ahá-
nyan vagyunk a Földön, annyi 
féle gondolatunk támad a hónap 
nevének hallatán. Tavasz, virágok, 
napsütés, boldogság, kinek mi áll 
közelebb a szívéhez. 

Áprilisban ünnepelünk. Min-
den egyes nap újjászületést jelent 
a természet számára. A hideg, 
zord tél után kirügyeznek 
a fák, zöldebb lesz a ter-
mészet, egyfajta felléleg-
zés a környezet számára, 
újra előbújnak a rovarok 
és a különféle élőlények. 

Sokszor mégis hajlamo-
sak vagyunk megfeledkez-
ni a legfontosabbról. A saját 
belső világunk is olykor elfárad. A 
lelkünknek is szüksége van időn-
ként erőlevesre. Személyiségfüggő, 
hogy mivel tudjuk feltölteni önma-

gunkat, hogy mi ad igazán energiát. 
Kertészkedés a kis veteményesünk-
ben, a legkedvesebb zenénk meg-
hallgatása, a kedvenc vacsoránk 
elfogyasztása, néhány oldal a szere-
tett könyvünkből, egy idézet abból 
a versből, ami a legjobban megérin-
tett. Az is feltölthet, ha szeretteink, 
barátaink körében lehetünk, ám ez 
másfajta igényt tölt be, ez a társas 
kapcsolatokat erősíti. Az emberek 
életében kulcspont, hogy saját ma-
gukkal is tudjanak minőségi időt 
tölteni, ami által a szervezet és a 
belső lelki világ is regenerálódhat.

A tavasz felfogható úgy is, 
mint valami új elindulása. Tökéle-
tes időszak arra, hogy életre szó-
ló élményekben legyen részünk, 
persze ez életünk bármelyik sza-
kaszára vonatkozhat, mégis már-
ciustól májusig több motivációt 
érezhetünk az által, hogy a min-
ket körülvevő környezet is nap-
ról napra változik, szépül, egyre 

illatosabb és színesebb, egyszerre 
csak felkél az emberben a kaland-
vágy, utazna, élne, jobban és bol-
dogabban, mint eddig bármikor.

Minden nap lehetőség egy 
kiemelkedő tettre, segítségnyúj-
tásra, segíthetünk másokonak 
is “újjászületni” és “megtalál-
ni önmagukat”, ha motiváljuk 
egymást, akár csak néhány szép 
szóval, hisz kinek ne esne jól 
egy-két dícséret, szép szó, ér-
deklődő kérdés?!

Az újjászületés szóból ki-
emelhetjük a születést, ami 

szintén meghatározó tulajdonsága 
lehet áprilisnak. Híres - neves köl-
tőnk, József Attila születésnapját 

ünnepeljük ekkor, aki nemcsak 
értékes életművet hagyott hátra 
maga után az utókor számára, ha-
nem inspirációként is megmaradt 
személyisége emlékezetünkben. 
Költőnk tiszteletére pedig a ma-
gyar költészet napját is ekkorra 
ünnepeljük. 

A költészet ősidők óta kultú-
ránk részét képzi, már egészen az 

ógörög- és római korból 
fennmaradtak emlékek. 
Korszakról korszakra 
vándorolt tovább ez a fajta 
műfaj a líra műnemében. 
Kis változásokkal, de a 
középpontban ugyanaz 
maradt, a belső, lelki tar-
talmak művészi kifejezése 

a világ felé, hogy inspiráljuk tár-
sainkat. A költészet tökéletes ön-
kifejező módszer, minden betűvel 
egy sejtet adunk magunkból, las-
san felépítve egy emberi formát, 
megtöltve a gondolatainkkal és ér-
zéseinkkel. Minden alkotásunkkal 
újjászületünk, újabb és újabb kép-
zeteket felépítve. 

Kubik Szintia

„Tavasz van, gyönyörű! Jót rikkant az ég!
Mit beszélsz? korai? Nem volt itt sose tél!

Pattantsd ki a szíved, elő a rügyekkel -
A mi tüdőnkből száll ki a tavaszi szél!”

(József Attila)
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Az egészség útja

Az egészség egy olyan kincs, 
amiről gyakran megfeledkezünk, 
és csak akkor kezdünk róla gon-
dolkodni, amikor megbetegszünk. 
Pedig nem nagy fáradtság egy kis 
időt fordítani az egészséges élet-
módra és testmozgásra, állandó 
rendszerességgel. Ez egy olyan be-
fektetés, ami biztosan kifizetődő. 
A jóga pedig pont egy olyan do-
log, ami a kondíciónk és az egész-
ségünk megőrzésében is nagy sze-
repet játszik. Immáron a hegyesiek 
sem nyavalyoghatnak, hogy ilyes-
mire csak városon van lehetőség, 
ugyanis tavaly nyár óta aktívan 
működik egy jógacsoport falunk-
ban. Szűcs Karolina vezetésével 
minden hétfőn és csütörtökön egy 
lelkes kis csoport másfél órát jógá-
zik a Tűzoltóotthonban. Karolinát, 
aki képzett jógaoktató, először ar-
ról kérdeztük, hogy mikor kezdett 
jógával foglalkozni.

- A jóga már gyerekkorom-
ban is érdekelt, de akkor még nem 
adódott lehetőség elmélyítenem 
az ismereteimet, egy kis noteszba 
rajzolgattam gyakorlatokat egy 
tévéműsorból. Amikor várandós 
lettem az első kisbabámmal, 
vásároltam egy könyvet a kis-
mamajógáról és az ott szereplő 
gyakorlatokkal készültem a szül-
ésre, az anyaságra. Rátaláltam 
egy jógaoktatói tanfolyamra, amit 
Toldy Csilla, a már említett könyv 

szerzője tartotta Budapesten. 
A képzés után segítőként 
részt vettem kismamajóga és 
szülésfelkészítő órákon, ha-
tha jóga órákon, baba-mama 
jóga és relaxációs órákon. Ezt 
követően a diploma 10 évre a 
fiókba került, anya lettem újra 
és az energiáim teljesen a gyer-
mekeim felé irányultak. Csak 
a négy fal között jógáztam, és 
amikor újra elkezdtem dol-
gozni, egyre jobban a háttérbe 

szorult a gyakorlás. Ismerős hely-
zet ez minden dolgozó anyukának. 
De hiányzott az „énidő”, magam-
ban sóhajtoztam, hogy hátha lesz 
egyszer időm gyakorolni. Most már 
tudom, hogy nem várni kell, ha-
nem beszorítani. És szépen lassan, 
ha csak 10 perceket is, de beszorí-
tottam a teendőim közé.

- Honnan az ötlet, hogy jóga 
csoportot indíts Kishe-
gyesen?

- A jógaoktatói di-
ploma megszerzése 
után nem gondoltam, 
hogy oktatni fogok a 
közeljövőben és ez így 
is lett. Azonban apró 
dolgok indíthatják el 
a jelentősebbeket. Ins-
tagram profilt nyitottam pár éve, 
jógaoktatók képeit nézegettem, 
tippjeiket raktároztam el, és itt-
ott több ismerős is felfigyelt a ké-
peimre. Ők ültették a bogarat a fül-
embe, hogy jógacsoportot indítsak. 
Rágtam egy ideig az ötletet, aztán 
pár barátot, rokont használva kí-
sérleti nyúlként elkezdtem „oktat-
ni”, hogy szépen lassan visszatér-
jenek az ismereteim, a hangom. A 
Nők Kishegyesi Fóruma örömmel 
fogadta a tervemet és azóta is az ő 
szárnyaik alatt jógázunk. 

- Mekkora volt kezdetben az 
érdeklődés és mekkora most?

- Az elején kicsit döcögősen 
indult a csoport, én is bátortalan 
voltam, de aztán egyre többen 
merészkedtek el az órára. A csa-
pat formálódik, van akinek már 
nem fér bele az idejébe, és olyan 
is, akit nem érintet meg. De akik 
rendszeresen járnak, azok nagyon 
lelkesek, vidám a hangulat.

- Az alapcsoport mellett indí-
tottál kismama és gyerek csoporto-
kat is. Miért és miben mások ezek, 
mint az alapcsoport?

- Ahogy elindult a csoport, 
egyre jöttek az érdeklődő kér-
dések a gyerekektől is, és nagy 
kedvvel jönnek jóga mókázni. 
Velük játékos formában gyakoro-
lunk, az időtartam is rövidebb. A 
várandósság különleges élethely-
zet, így a kismamajóga órákon oly-
an gyakorlatokat végzünk, amely-
ek segítenek harmóniát teremteni 

a test, a lélek és az elme, de főként 
az anya és a baba között.

- Miért érdemes jógázni?
- Mondhatnék gyönyörű, kaci- 

fántos, tudományosan alátámasz-
tott dolgokat, és arra is hivat-
kozhatnék, hogy az utóbbi időben 
a jóga nagyon felkapott lett. De én 
azt szoktam emlegetni az órákon, 
azért jógázzunk, hogy jól érezzük 
magunkat a matracunkon, élvez-
zük a mozgást, a többi: az ászanák, 
a légzőgyakorlatok és a relaxáció 
pozitív hatásai már csak ráadás.

L.J.
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A Kárpát-medence szórvány-
magyarságát segítő programot 
indított a Nemzetpolitikai Állam-
titkárság 2015 tavaszán. A Pe-
tőfi Sándor Program az egykori 
monarchia területére terjed ki, 
érintve Romániát, Ukrajnát, Szer-
biát, Horvátországot, Szlovéniát, 
Szlovákiát, Csehországot, Bosz-
nia-Hercegovinát, Macedóniát és 
Dél-Lengyelországot. A program 
során hatvanöten utaztunk ki ezen 
országokba, melyekben a magyar 
szervezetek, egyházak, oktatási in-
tézmények, meghatározták azokat 
a területeket, ahol a legnagyobb 
hasznukra lehetünk.

A program alapvető célja, hogy 
a szórványterületeken fogyásban 
lévő magyarság identitását meg-
erősítsük, segítsük a már meglévő 
kinti közösségeket.

Munkapszichológusok szerint 
5-7 évente célszerű munkahelyet 
váltani. Nálam ez kicsit kitolódott. 
Igaz, a gondolat már munkált ben-
nem egy  ideje, de az elhatározás 
csak tavaly született meg. Febru-
árban jelent meg a kiírás és nem 
sok gondolkodási időt hagyva 
magamnak beadtam a pályázatom 
a fent említett Petőfi Sándor Prog-
ramra. Azonnal be is jelentettem 
a munkahelyemen, hogy én való-
színűleg szeptembertől már nem 
dolgozom. Tudatalatt talán biztos 
voltam a pályázatom sikeres el-
bírálásában, de a várakozás ideje 
alatt aztán sokat őrlődtem, hogy 
jó döntést hoztam-e, hisz nehéz 
búcsút inteni, hacsak egy időre is, 
azoknak a barátoknak, kollégák-
nak, csapatoknak, akikkel hosszú 
ideje együtt dolgoztam, akiket sze-
retek, akik kicsit már a családom 
is.

 Májusban megkaptam az érte-
sítést, hogy szeptembertől a kár-
pátaljai Ungváron megkezdhetem 
a munkát. Ezelőtt soha nem jártam 
erre,valamilyen oknál fogva ez a 

terület mindig kiesett az uticélok 
közül. Talán a sors akarta így, hogy 
most ezt bepótoljam. A kiutazást 
megelőzte augusztus végén egy 
felkészülési hét Budapesten. Ott 
pontos útbaigazítást kaptunk a 9 
hónapos munkáról, a célországról, 
az ottani szórvány helyzetéről.

 Szeptember 7-én útnak indul-
tam. A fogadó intézményem az 
Ungvári 10-es Számú Dayka Gábor 
Magyar Tannyelvű Középiskola. 
A mentorom kérésére az iskolában 
működő néptánccsoportok mun-
káját kell segítsem. Testhezálló fel-
adat. Ebben az intézményben jelen-
leg három csoporttal foglalkozom, 
korosztályonként elkülönítve. Ta-
nítás után tartom a tánc próbákat 
heti kétszeri alkalommal. Igény 
szerint műsorokat szervezek szü-
ret, karácsony, farsang alkalmával. 

Igyekszem megismertetni őket a 
különböző szokásokkal, hogy mi 
a kiszehajtás vagy a zöldágjárás, 
miért jártak lucázni  vagy betlehe-
mezni a gyerekek. Kárpátalján ké-
sőn kezdték el felgyűjteni  a népi 
hagyományokat,szokásokat, így 
nem sok mindent sikerült átmen-
teni a mai kornak, de ráleltem egy 
töredékes betlemes gyűjteményre, 
melyből karácsonyra színpadra ál-
lítottuk a gálocsi (ungvári járásban 
egy település) betlehemes játékot. 
Még találtam Gálocsban olyan 
idős embert, aki fiatalon járt bet-
lehemezni és még emlékezett az 
énekekre, szerepekre, kosztümök-
re. Nagy élmény volt ez a munka 

mindannyiunknak. Nekik, hogy 
sok év után újra foglalkoznak 
vele a fiatalok, nekem, hogy erre 
ráleltem. Az első osztályosok kö-
zül nem sokan beszélik a magyar 
nyelvet . A velük való munka ta-
lán a legerőtpróbálóbb. Közel 40-
en vannak és sokan nem is értik a 
dalocskák, gyermekjátékok szöve-
geit, sőt engem sem, de kitartóan 
jönnek a foglalkozásokra, mert él-
vezik a a játék, a tánc örömét. 

Két hete voltam itt, mikor meg-
kerestek az Ungvári 6-os Számú 
Magyar Óvodából, hogy náluk 
is jól jönne a segítség. Az intéz-
ményben két magyar és két orosz 
tannyelvű csoport működik. Mon-
danom sem kell, hogy a magyar 
csoportokban is alig van néhány 
gyerek, aki beszéli a nyelvet, de 
mindannyiukat egyszer majd a 
magyar iskolába fogják íratni. Ne-
kik, főként, magyar nyelvet okta-
tok, de, hogy kicsit izgalmasabbá 
tegyük a tanulást, egy-egy egy-
szerűbb szövegű gyermekjátékot 
is beleszövök a foglalkozásokba. 
Itt a leglassúbb a fejlődés, de már 
tudnak köszönni, bemutatkozni, 
ismerik a színeket, gyümölcsöket, 
testrészeket, számokat, néhány 
tárgyat stb. és egy-két magyar 
mondókát. 

A velük való munka során 
éreztem annak szükségességét, 
hogy fejlesztenem kell magam az 
óvodás korosztállyal való mun-
kában. Ekkor találtam rá az Így 
tedd rá! programra. Elvégeztem az 
alapképzésüket, voltam a téli tá-
borukban, a Pedagógus Expón és 
további képzésekre jelentkeztem. 
Ma már egy vagyok a foglalko-
zásvezetőik közül. Sok új dolgot 
tanultam/tanulok tőlük, melyek 
nagy segítségemre vannak a mos-
tani munkámban.

Kárpátalján nincs hiány a hét-
végi programokból sem. Ősszel 
nem volt olyan hétvége, hogy va-

A szívünk a helyén, a lelkünk erős
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lahol ne lett volna fesztivál, de az-
óta is, havi rendszerességgel, szín-
házi előadásokkal, koncertekkel, 
hangversenyekkel, táncházakkal 
kényeztetnek bennünket. Az ung-
vári Csüllő táncegyüttessel sokat 
járunk fellépni egy-egy rendez-
vényre. A császlóci Dobó-fesztivá-
lon ismerkedtem meg a nagygejőci 
iskola egyik tanítójával, aki el-
mondta, hogy náluk is van igény 
néptáncoktatásra, de sajnos nincs 
ki foglalkozzon a gyerekekkel, rá-
adásul ők nem is csatlakozhatnak a 
Petőfi Programhoz, mert nem tar-

toznak a szórványba. Nagygejőc 
egy magyar település az ungvári 
járásban, mindössze 14 kilométer-
re Ungvártól. A Nemzetpolitikai 
Államtitkárság jóváhagyásával 
októberben ott is megkezdtük a 
munkát két csoportban. 

Aztán januárban érkezett az 
újabb felkérés a Kárpátaljai Fe-
rences Misszió Alapítványtól. 
Néptáncoktatás az iskolában cím-
mel képzést indítottak olyan taní-
tóknak, óvónőknek, akik csoporto-
kat vezetnek, táncot tanítanak, de 
igazán szakmai tudással nem ren-
delkeznek. Ez egy öt alkalomból 
álló képzés Beregszászban, melyet 
idén én tartok egy tájegység tánca-
it, gyermekjátékait, dalait megcé-
lozva. A cél, hogy a képzés végére 
a résztvevők rendelkezzenek egy 
olyan mértékű tudással, melyet 
munkájuk során produktívan fel 
tudnak használni. 

És még sorolhatnám. De a mun-
ka mellett (igazából nem is ez a 
megfelelő meghatározás az itt vég-

zett tevékenységre, talán inkább a 
misszió) hétvégenként lehetősé-
günk van kirándulni is. Jártam 
már a vereckei hágón, a munká-
csi várban, a szolyvai emlékpark-
ban, a schönborni kastélyban, 
a betlehemi békeláng osztáson 
Beregdédában, az Adventi vers-és 
ének versenyen Rahóban, a bereg-
szászi II. Rákóczi Ferenc Magyar 
Főiskolán, Gyertyánligeten, Nagy-
szőlősön, Nagydobronyban... És 
mennyi mindent nem láttam még, 
mennyi hely vár még felfedezésre.

Ma már az ösztöndíjas prog-
ram nyolcadik hónapjában járok. 
Még egy hónap és vége. Mostanra 
elmondhatom, hogy a kárpátaljai 
magyar közösség tagja lettem. Sok 
új ismerőst, barátot szereztem, ott-
hon érzem magam náluk. Nagy-
szerű, csupaszív emberek ők, akik 
rendkívül hálásak minden apró se-
gítségért. Sokat tanulok tőlük.

Ezt a Programot öt even be-
lül kétszer lehet megpályázni. Én 
most újra megtettem. Május elejé-
ig választ kapunk az elbírálásról. 
Ha sikerül, akkor még egy évre 
visszatérek hozzájuk. Már vannak 
terveim a jövőre nézve is. Otthon. 
Akár most, akár egy év múlva, de 
haza térek. Mert mindenhol jó, de 
legjobb otthon.  :)

A következő gondolatok egy 
táncos kollégától, Gőbölös Gábor-
tól származnak, de teljes mérték-
ben egyet értek minden szavával, 
így összegzésként őt idézném:

„Nekünk, néptánc tanárok-
nak is van gyermekünk. Kinek 
édes, kinek csak „fogadott”, kinek 

mindkettő. Kinek csak néhány, 
de van, akinek 30, 60, 100. Mi is 
látjuk nevetni, rohanni, kiabálni, 
verekedni, játszani. Együtt éne-
kelünk, táncolunk, fogócskázunk. 
Megmossuk a kezüket, bekötjük a 
sebeiket, letöröljük a vért az orruk-
ról, ha épp úgy alakul. Cipőt kö-
tünk, szoknyát igazítunk, hajcsatot 
szerzünk az elveszett helyett. Víg-
asztalunk, mordulunk, ölelünk, 
ha kell, de, ha nem kell akkor csak 
úgy, mert ölelni jó, és igen, kia-
bálunk is. Kérünk. Sokszor, sok 
gyereket. Nagyon sokszor. Ruhát 
szerzünk, ruhát varratunk, ruhát 
osztunk, ruhát igazítunk... Meg-
próbáljuk megtanítani, mit kell 
tennünk ahhoz, hogy a ruha vi-
seletté váljon rajtunk, rajtuk. For-
máljuk a csoportból a csapatot, azt 
építgetjük, de szeretjük az egyént , 
a villanót. Bátorítjuk a bátortalant, 
segítjük az ügyetlent, dícsérjük a 
szorgalmast, intjük a szemtelent, 
szigorúak vagyunk az erősza-
kossal. Tábort, utazást, előadást, 
versenyt, koncertet, bulit, klubot, 
kirándulást... szervezünk. Táncot 
tanítunk, szemléletet formálunk, 
szellemiséget közvetítünk, jobb-
rosszabb koreográfiát csinálunk, 
gátlásokat oldunk, kapcsolatokat 
teremtünk ember és ember között. 
Együtt izzadunk a munkában, 
együtt fáj, együtt jó! A szívünk a 
helyén, a lelkünk erős, a testünk 
lassan, de biztosan használódik... 
Hisszük, hogy, amit csinálunk az 
jó, az fontos, mi több nélkülözhe-
tetlen, a testi-lelki-szellemi egész-
ség megőrzése érdekében! Csak 
hittel, elhivatottsággal, alapos 
hozzáértéssel tudunk erős, büszke 
embereket nevelni! Fontos, hogy 
figyeljünk egymásra, bízzunk egy-
másban, ismerjük és elismerjük 
egymást, a szükségben segítsünk, 
az örömben osztozzunk! “

Igyekszünk! 

Kovács Hanna
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Megy a gőzös, megy a gőzös...
Az első részben azt ecseteltem, 

mennyire nehéz is volt elsőre be-
leszeretnem Brüsszelbe. Kicsit per-
sze elferdítettem a valóságot, mert 
voltak azért dolgok, amikkel már a 
legelső találkozás is szerelem volt 
első látásra. Ilyen volt például a 
vonatozás. Itthon volt egy időszak, 
amikor sokat vonatoztam. Szeret-
tem is azt az időszakot, meg nem 
is. Szerettem, magát a vonatozást. 
Szerettem, hogy olcsó (mert egy 
Tesláért lehetett bezkarte), és sze-
rettem azt is, hogy ha jó társaság 
alakult ki a kupéban, buli volt az 
út Szabadkára, vagy hazáig. Az 
érzés pedig, mikor hazafelé tart-
va megláttam a hegyesi határt… 
azt is nagyon szerettem. De azt 
kifejezetten nem szerettem, hogy 
gyakran tömegnyomor volt a vo-
naton, és örült az ember, ha ablak 

mellett állhatott, mert akkor talán 
könnyebb volt elviselni a mellette 
izzadó, alkoholtól bűzlő útitársát. 
Mert volt ilyen is. Ha pedig vé-
letlenül posta kocsi döcögött az 
utasokat szállító vagonok mögött, 
akkor előfordult, hogy nem csu-
pán állva kell utazni, de ketrecben, 

mint a marhák. Utáltam, hogy té-
len akár órákig is fagyoskodtunk 
a vonatállomáson, a vonatra vár-
va, remélve, hogy jön egyáltalán, s 
hogy úgy vártuk annak a bizonyos 
telefonnak a csörrenését (ami a vo-
nat Lovćenac felőli érkezését jelez-
te), mint a Messiást. A belga vona-
tozás, a vasút, a vonatok minden-
nek a szöges ellentéte. Semmiben 
sem hasonlítható össze azzal, amit 
Szerbiában megtapasztaltam. Na, 
erről lesz most szó: miért is imá-
dom a belga vonatokat?

Mikor Brüsszelbe költöztünk, 
én már felvételt nyertem a Leuveni 
Katolikus Egyetem egyik mester-
szakára, így kénytelen voltam is-
mét vonattal közlekedni. Leuven 
a Google Maps szerint kb. 37-38 
kilométerre van Brüsszeltől. A 
sűrű brüsszeli forgalom lényege-

sen megnehezíti a városba be-, 
és a városból való kijutást, így ha 
buszoznék Leuvenbe, legalább 
egy órába telne az út. A helyze-
tet valamelyest bonyolítja a tény, 
hogy a már korábban emlegetett 
három régiónak, amelyre Bel- 
giumot osztjuk (Flandria, Vallónia 

és Brüsszel), három különböző 
busztársaság működteti a járatait. 
Ennek megfelelően Brüsszel város 
buszain a STIB feliratot találjuk, 
Vallóniában TEC-es buszok jár-
nak, míg Flandria járatait a DeLinj 
üzemelteti. Tehát, ha Brüsszelből a 
Flandria területén lévő Leuvenbe 
akar az ember fia eljutni, vesz 
szépen egy menetjegyet a városi 
STIB buszjáratra, amivel eljuthat a 
BruxellesNord-ra, Brüsszel északi 
pályaudvarára. Itt aztán vásárol 
egy jegyet a flamand DeLinj egyik 
Leuvenbe tartó járatára, s akkor in-
dulhat az egy órás utazás. Macerás 
ugye? Az. Ki sem próbáltam, mert 
vonatozni sokkal egyszerűbb.

Ha valami tényleg lenyűgözött 
Brüsszelben/Belgiumban első tapasz-
talásra, az a kiterjedt vasúthálózat 
és a vasúti közlekedés olajozott 
működése volt. Meglehet, az ott-
honihoz viszonyítva, nem volt ne-
héz jobbat mutatni, de az is lehet, 
hogy a siker a múltban keresendő. 
A mesterszakom második félévé-
ben volt egy előadásom, amely a 
Németalföld történetét volt hiva-
tott megismertetni velünk, a világ 
minden tájáról érkezett mester-
szakos hallgatókkal. A Németal-
földről, ha más nem is, annyi rém-
lik neked is, kedves olvasó, hogy 
Hanza kereskedelmi szövetség, 
gazdag városok, egyetemek, de 
biztos vagyok benne, voltak köz-
tünk olyan hallgatók, akik magáról 
a fogalomról is, Németalföld (vagy, 
ahogy az angol mondja Mély Föl-
dek) akkor hallottak először. Na, 
ezen az órán szó esett a vonatokról 
is. Belgium első sínpárját 1835-ben 
fektették le Brüsszel és Mechelen 
városok között. Ez a sínpár egyben 
Európa első kontinentális sínpárja is. 
A nekünk kishegyesieknek ismerős 
Budapest-Zimony vasútvonal ki-
alakítása – ha jól értesültem – még 

Antwerpeni pályaudvar belülről
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a Monarchia idején kb. 50 évvel az 
első belga sínpár lefektetése után 
indult meg. Belgiumban azóta 
csaknem 3600 kilométernyi vas-
utat fektettek le, amiből 2800 kilo-
méter dupla sínpár (tehát egy-egy 
egymás mellett futó sínpár), ami 
lehetővé teszi, hogy ugyanazon a 
szakaszon akár oda-vissza is za-
vartalan lehessen a közlekedés. Ez 
azt jelenti, hogy a belgáknak nem 
kell várakozni Žedniken, amíg el-
megy a tehervonat. Ehhez képes 
mi oda jutottunk, hogy lassan az 
az egy monarchiabeli sínpárunk 
sem lesz használható, s Kishegye-
sen hivatalosan már vasútállomás 
sincs, csak egy épület, amiben (le-
het még mindig) kísértetiesen csö-
rög a telefon, ha Lovćenac felől jön 
a vonat…

Brüsszeltől Leuvenig átlago-
san négy, helyenként öt vagy hat 
sínpár is fut egyszerre. Mikor 
első alkalommal utaztam vonat-
tal megdöbbentő volt látni, hogy 
a húsz perces leuveni utam során 
legalább három vagy négy vonat 
megy el az ellenkező irányba, s 
legalább három velünk egy irány-
ba haladó vonat elhagy bennün-
ket. Amikor kitaláltam miről me-
sélek a hegyesi olvasóknak ebben 
a részben, buzgón számolgattam a 
közvetlenül Brüsszel város szélén 
futó sínpárokat – azt hiszem, ti-
zenkettő volt belőlük, s csak azért 
mondom, hogy azt hiszem, mert 
egy idő után káprázott a szemem 
a sok egymásra párhuzamos és 
merőleges vonal láttán. Azon túl, 
hogy ennyire sok sín fut minden 
irányba, azt is nagyon gyorsan 
észrevennéd kedves olvasó, hogy 
ezen sínpárok nem feltétlenül futnak 
egy szinten. Számunkra megszokott, 
hogy a vonatok az utcaszinten 
indulnak, állnak meg. Belgiumban 
viszont a legtöbb állomás földalatti 
(esetenként utcaszint feletti). Ezt 
a művészetet olyan magas fokon 
űzik, hogy Antwerpenben négy 

szinten működik a vonatállomás. 
A vonatállomás utcaszint feletti 
része valójában az eredeti vonat-
állomás, ahol összesen hat peron 
található. Az utcaszinten lehet 
jegyeket venni, kávézni, waffelt 
enni, virágot venni a virágosnál, 
pisilni a tiszta nyilvános vécében, 
újságot olvasni, vagy csak bámész-
kodni (ugyanis van mint nézni – 

borzasztó látványos az állomás!).  
A -1. emelet hét méterrel van az 
utca szintje alatt, itt összesen négy 
sínpár fut. A 2-. emeleten pedig szin-
tén négy sínpár fut – ez a szint ti-
zennyolc méter mélyen van. S hogy 
az egész még inkább elkápráztató 
legyen, a vonatállomás közepén, 
ahol a lépcsők, mozgólépcsők és 
liftek biztosítják a különböző szin-
tek közötti zavartalan közlekedést, 
egy hatalmas űr található. Szóval, 
ha az ember a legfelső szinten áll, 
és lenéz a lépcsők és liftek irányá-
ba, belátja az egész vonatállomást 
mind a négy szintjével és megany-
nyi peronjával együtt.

Imádom, hogy Belgiumban 
egyszerű vonattal közlekedni. Míg 
nálunk vehetjük az olcsóbb putnički 
jegyet, vagy a gyorsabb haladás 
(illúziója) érdekében a drágább 
InterCity-t, itt az ember szakaszje-
gyet vesz. Szóval az adott szakasz-
jegy érvényes bármelyik vonatra, 

ami a jegyen jelzett zónák között 
halad. Aztán, hogy Brüsszel szá-
mos vonatállomása közül (ahol a 
vonat megáll), hol szállok fel/le, 
az már csak rajtam áll. Szeretem, 
hogy itt a vonatok nem csak men-
nek, de haladnak is. A szerelvé-
nyek általában minimum 100-110 
km/h-val haladnak, vagy akár 
többel is, ha pár perces késést kell 

behozni. Ezen felül tiszták és ké-
nyelmesek. Néhány vonatban na-
gyobb helyiségben van a WC, mint 
az enyém itthon, s habár nem tisz-
tább az enyémnél, de lényegesen 
tisztább annál, amit otthon meg-
szokhattunk. Ahogy Káplár Péter 
öregapám mondta mindig, száz 
szónak is egy a vége… Úgyhogy 
így a végén csak annyit monda-
nék, egyelőre Belgium számomra 
a vonat-mennyország!

Üdv Brüsszelből,

Csilla

Antwerpeni peronok
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Folytatva budapesti túránkat, 
második megállónk legyen a Gel-
lért-hegy. Röviden szeretném a 
hely történelmét ismertetni, majd 
folytatnám személyes bóklászá-
sommal.

A 139 méterrel a Duna fölé 
magasodó Gellért-hegy Budapest 
belvárosában, a Duna jobb partján 
helyezkedik el. Tetejéről csodála-
tos panoráma nyílik a fővárosra. A 
legenda szerint a pogány magya-

rok 1046-ban a hegy sziklás, Duna 
felöli oldalán egy hordóban gurí-
tották a mélybe a hittérítő Gellért 
püspököt. Bár e hiedelem valóság-
tartalma megkérdőjelezhető, a 15. 
századtól Szent Gellért-hegy nevet 
kezdik használni. A hegy oldalát a 
középkorban szőlő borította, és a 
terület része volt a híres budai bor-
vidéknek. A XIX. század végén a 
filoxéra támadásának köszönhető-
en a szőlő teljesen kipusztult, és a 
hegy oldalait elkezdték beépíteni. 
A Gellért-hegy tetején fekvő erőd a 
Citadella, melyet 1854-ben a Habs-
burg uralkodóház építtetett. A 220 
méter hosszú és 60 méter széles, il-

letve 12-16 méter magas és 4 méter 
falvastagságú erődítmény érde-
kessége, hogy nem a város megvé-
dése céljából, hanem épp ellenke-
zőleg, a pesti nép megfélemlítésére 
épült. Ezt bizonyítják a városra 
irányuló ágyúállások is, de sze-
rencsére végül csak díszlövések 
alkalmával használták az ágyúkat. 
Az 1960-as évektől idegenforgal-
mi szerepet szántak neki. Szállót 
és vendéglőt nyitottak benne. Mai 
vonzerejét a falairól a városra nyíló 
gyönyörű panorámának köszön-
heti. A Citadella városra néző fa-
lának tövében áll a Szabadság-szo-
bor, a felemelt kezében pálmaágat 
tartó nő. Maga a szobor 14 méter, 
talapzatával együtt azonban 40 
méter magasra emelkedik. A Gel-
lért-hegy barlangjai meleg vizes 
kioldódás segítségével jöttek létre. 
Ezek közül az egyik legismertebb 
a részben mesterségesen tovább 
bővített Szent István barlang, mely 
a Pálos Rend kápolnájának ad ott-
hont. A hegy gyomrában kaptak 
helyet Budapest legnagyobb víztá-
rozó medencéi. A hegy lábánál fel-
törő gyógyhatású, meleg vizes for-
rásokra alapozva a közelben már 

a török hódoltság alatt (XVI-XVII. 
század) gyógyfürdőket építettek, 
és ma is több ilyet találunk (Gellért 
Fürdő, Rudas Fürdő).

Szombat volt. Még javában az 
iskolaév elején jártunk, de ettől 
függetlenül sem bírtunk normális, 
emberi időben felkelni. Csak ketten 
maradtunk benn a koli szobában 
arra a hétvégére. Én és a Vanyolai 
barátnőm. Mire a hasunkra sütött 
a nap, nagy nehezen kikecmereg-
tünk az ágyból. Ettünk, majd arra 
jutottunk, hogy elmegyünk kirán-
dulni. Nagyon szép idő volt. Az a 
tipikus őszi idő. Sütött a nap, kel-
lemesen simogatott a szél és a le-
velek már elkezdtek lehullani. Az 
Erzsébet-hídig a szokásos útvona-
lon mentünk (addig kentem-vág-
tam az útvonalat).  Hát igen, utána 
már nem igazán… szóval a szoba-
társnőmre bíztam magam ( Utólag 
belegondolva lehet nem kellett 
volna). Átsétáltunk az Erzsébet-hí-
don majd neki indultunk gyalog a 
lépcsőkön felfelé a hegyre. 

     Messziről nem látszott olyan 
magasnak…

Egyik lépcső követte a mási-
kat és mi kitartóan, valódi hegy-
mászóknak képzelve magunkat 
másztunk és csak másztunk,  vé-
gül a két alpinista megérkezett a 
célhoz. A Szabadság-szobor várt 

minket tömérdek turistával együtt 
( itt, Pesten ez már csak így megy. 
Mindenhol turista áradat).  Jól vé-
gigmértük a szobrot, majd a mel-

Budapesti impressziók
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lette lévő őreit is, s elindultunk fel-
fedezni az erődítményt (még nem 
is említettem a kedves olvasóknak, 
hogy gyerekkoromban már jártam 
itt egyszer. A nagybátyám hozott 
el). Valóban gyönyörű a kilátás, 
mint ahogy azt a rövid tájékoztató-
ban is olvashatjuk. Egész Pestet be-
látni. Ahogy haladtunk az erődít-
ményben korhűen öltözött íjászok, 
hazai borkóstoló standok, ínycsik-
landó illatokat árasztó kifőzdék s 
kézimunkával készült öltözékek 

még hangulatosabbá, gazdagab-
bá tették a helyet. Míg megvártuk 
a naplementét egy gyors uzsira 
is sort kerítettünk s szép lassan 
beleolvadtunk a bámészkodó tö-
megbe, akik mint ahogy mi is, úgy 
ők sem tudtak betelni azon kis 
idő gyönyörével. Lefelé szintúgy 
„lábbal” ereszkedtünk, óvatosan 
nehogy még úgy guruljunk lefe-
lé, mint szegény Gellért püspök. 
Mire leértünk már besötétedett, 
s a hegy másik oldalánál találtuk 
magunkat, a fürdőnél. Na, oda 
már nem mentünk be (mégiscsak 
kollégisták vagyunk… az már sok 
lett volna). Szép lassan visszabal-
lagtunk a kollégiumba egy újabb 
élménnyel gazdagodva.

Folytatjuk…

Bakos Dorisz

Épületvezetők, vagy 
kényszergondnokok?

A Lakhatásról és az épüle-
tek karbantartásáról szóló 2017. 
júniusában hatályba lépett tör-
vény                                                                  (SzK 
Hivatalos Közlönye 104/16 sz.) 
rendelkezéseinek értelmében                                                          
a lakó- illetve lakó- és ügyviteli 
épületek lakóközösségei, vagyis 
az épület külön részeinek  (la-
kás illetve ügyviteli helyiségek) 
tulajdonosai kötelesek épület-
vezetőt választani és bejegyez-
tetni a lakóközösséget. 

Ennek határideje: 2017. dec. 
12. – a meghosszabbított határ-
idő: december 31. volt. A község 
területéről viszont csak március 
27-én jegyezték be az első lakó-
közösséget, és eddig ez az egy 
lakóközösség található a Köztár-
sasági Geodéziai Intézet honlap-
ján a Bejegyzett lakóközösségek 
központi nyilvántartásában:

https://katastar.rgz.gov.rs/St-
ambeneZajednice/

Pedig a községi önigazgatás 
illetékes szervének decemberi 
értesítése és figyelmeztetése 
után, március elején az érintett 
épületek bejárati ajtóira már az 
illetékes felügyelő ragasztotta 
ki jegyzőkönyvét, amely még 
egy hónapot ad a lakóközös-
ségek számára az épületvezető 
megválasztására és a lakóközös-
ség bejegyeztetésére, és ennek 
lejártával következnek a büntető 
intézkedések (nem kis összegű 
pénzbüntetés) és a kény- 
szerigazgató kirendelése. 

Hogy eddig mindössze 
egy lakóközösség tett eleget 
törvényes kötelezettségének, 
egyik oka az érintett lakók 
nem megfelelő tájékoztatása. 

-Három hónappal a meghosszabbított határidő lejárta után köz-
ségünkben is beindul a lakóépületek bejegyeztetése?

-A községi képviselő-testület még mindig nem határozta meg a 
lakóközösségek karbantartásának minimális költségeit és a kény-
szer-épületvezető térítményét
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A község honlapján (valamikor 
újév után?) megjelent ugyan egy 
értesítés Registracija stambenih 
zajednica, de csak szerb nyelven! 
- a  Lakóközösségek nyilvántartása 
oldalon nem található a fordítás 
(http://new.maliidos.com/in-
dex/page/id/542/lg/hu). Ez az 
értesítés is elég konfúz, nem na-

gyon érthető. Több vajdasági 
községben még az ősz folyamán 
lakossági fórumon tájékoztatták 
az érintett lakástulajdonosakat 
az új törvény rendelkezéseiről. 
Erre nálunk csak most március 
végén került sor. 

Ezen a megbeszélésen a nyil-
vántartást – bejegyeztetést végző 
tisztviselő röviden és világosan 
elmagyarázta a lakók kötelezett-
ségeit, kinyomtatva  megkaptuk 
a bejegyeztetéshez szükséges do-
kumentumokat is, meg egy 35 ol-
dalas  „segédanyagot”. 

Az ülést vezető nyilvántartó 
azt ajánlotta/szinte arra próbál-
ta rábeszélni a jelenlevő lakás-
tulajdonosokat, hogy maguk 
közül válasszanak épület 
vezetőt – mondván, hogy ez a 
legegyszerűbb. A lakások tu-
lajdonosai közül választott 

épületvezető jól működhet azok- 
ban a lakóközösségekben, ahol 
csak lakások vannak az épület-
ben, amennyiben a lakók egymás 
közötti viszonya jó és hajlandók 
is havonta néhány száz dinárt ál-
dozni az épület közös részei kar-
bantartására és felújítására. 

Ez lenne a 
legegyszerűbb 
megoldás, azért 
is, mert csak 
vidéki (Ver- 
bászon, Kúlán, 
illetve Szabad- 
kán élő) pro-
fesszionális/hi- 
vatásos épület- 
vezetővel köthet- 
nénk szerződést 

a karbantartási munkála-
tok megszervezésére, mi-
vel  községünkből senki sem 
rendelkezik a professzionális 
épületvezetők licencével (senki 
sem végezte el a Köztársasági 
Gazdasági Kamara képzését). A 
topolyai községben sincs pro-
fesszionális épületvezető, Ver-
bászról 2, Kuláról szintén 2,  
Szabadkáról viszont több mint 10 
hivatásos épületvezető található 
a Köztársasági Gazdasági Ka-
mara nyilvántartásában https://
usluge.pks.rs/#!/app/building-
managersregistar. 

Ám a lakó- és ügyviteli épül-
etek esetében sokkal bonyolul- 
tabb az épület karbantartásának 
megszervezése és az elvégzett 
munkálatok-javítások megfize-

tése, főleg ha az ügyviteli hely-
ségeket állami cégek bérlik. Ezért 
a megbeszélésre is meg kellett 
volna hívni az épületek ügyvite-
li részeinek képviselőit is! Itt az 
épületvezetők szervezési kész-
sége mellett, még inkább szük-
ség van arra a jogi és pénzügyi 
tudásra, amit a professzionális 
épületvezetők a Gazdasági Ka-
mara által szervezett képzésen 
szereznek és amiből vizsgáznak 
is.

A helyzetet bonyolítja az is, 
hogy ezek az épületek a Katasz-
terben csak egy bejárattal vannak 
bejegyezve, ezért nem alakítható 
külön lakóközösség a lakások 
és külön az ügyviteli részek 
számára.  Mivel ezekben az épüle- 
tekben vannak olyan közös épület- 
részek, amelyeket például csak 
az emeleten/eken levő lakások 
tulajdonosai használnak, ezek 
a lakóközösségek okvetlenül 
meg kell majd, hogy hozzák a 
tulajdonosok egymás közötti 
viszonyait, kötelezettségeit és 
felelősségét szabályozó külön 
dokumentumot – a TULAJ- 
DONOSOK SZABÁLYZATÁT 
is.

A megbeszélésen szó esett ar-
ról is, hogy a törvény értelmében 
az épületrészek tulajdonosai a 
lakóépületek karbantartására és 
felújítására havonta kötelesek be-
fizetni egy meghatározott össze-
get a lakóközösségek bejegyzése 
során a lakóközösség számára 
nyitott folyószámlára. – Közsé-
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günkben ez kb. 200 dinár lesz – 
hallottuk az ülésen. Ez az összeg 
egyrészt túl kicsi (a többi község-
ben kb. 500-550 din), másrészt az 
épületek felújítására az össze-
get egy négyzetméterre kell 
meghatározni. Tehát az épület 
felújítására havonta befizetendő 
összeg a tulajdonban levő épüle-
trész négyzetméterétől függ. Egy 
100 négyzetméteres üzlethely-
iség után például kétszer akkora, 
mint amennyit egy 50 négyzet-
méteres lakás tulajdonosa kell, 
hogy fizessen havonta.

Az épületek folyó karbantar-
tása és fejlesztési karbantartása 
minimális összegét a községi 
képviselő testület kell, hogy 
meghatározza két 
bonyolult képlet alap- 
ján, tekintetbe véve 
többek között a köz-
ség átlag fizetését, az 
épületek kiépítésének 
évét, felszereltségét és 
állapotát,valamint az 
épületek nagyságát, 
vagyis a külön részek 
számát.

A kishegyesi 
Képviselő-Testület 
még mindég nem hozta meg az 
erre vonatkozó döntést/rende-
letet. Zentán és Adán például 
már tavaly decemberben döntöt-
tek ezekről, a topolyai képviselő-
testület pedig most februárban. 
A  többi községben ez 200-250 
+ 2-7 din négyzetméterenként 

- attól függően milyen öreg az 
épület. Topolyán például 260 
din + legalább 4 dinár négyzet-
méterenként. Zentán meg egy 30 
évnél öregebb épületben, ame-
lyben nincs lift a folyó karban-
tartásokra havonta 236 dinárt 
fizetnek a lakástulajdonosok 
(amennyiben nincs garázsuk 
is). A beruházásokra pedig 2,05 
dinártól (a 10 évnél nem öregebb 
épületek) 6,64 dinárig m2-ként (a 
30 évnél idősebb épületek ese-
tében), vagyis egy régebbi építésű 
épületben egy ötven négy- 
zetméternyi lakás után pél- 
dául ez az összeg még kb. 300 
dinár havonta. – Összesen tehát 
536 din. 

A községi képviselő-testület 
nem határozta még meg az 
általa kinevezett kényszer 
épületvezető havi térítmé-
nyét sem. Pedig egy kényszer-
épületvezetőt biztosam ki kell 
rendeljen, mivel a törvény előlátta 
lehetőséggel élve, még február 

elején benyújtottam egy beadvá-
nyt a községi önkormányzatnak, 
hogy a lakó- és ügyviteli épület 
számára, amelyben egy lakás 
van a tulajdonomban kényszeri-
gazgatót nevezzen ki, mivel 
nincs a község területén élő hiva-
tásos épületvezető, a tulajdono-
sok közül pedig senki sem vállal-
ja az épületvezető feladatkörét.
Lakóközösségünk számára tehát 
a községi önigazgatás illetékes 
szerve kell, hogy kiválasszon egy 
hivatásos épületvezetőt, akivel 
szerződést is köt, a lakóközössé-
gnek pedig kézbesíti a kényszeri-
gazgató kirendeléséről szóló vég- 
zést. A kényszerigazgató végzi 
majd el a lakóközösség bejegyez-

tetését és ez után összehívja 
a lakóközösség közgyűlését, 
hogy megbeszéljük a további 
munkát. Mandátuma igaz 
meghatározott időre szól 
majd, de néhány hónap múl-
va, ha elégedettek leszünk 
munkájával, a lakóközösség 
akár vele is köthet szerződést, 
de addig talán már a község 
területéről is lesz hivatásos 
épületvezető, akivel immár 4 
éves mandátumra köthetünk 

szerződést az épület karbantar-
tásának és felújításának a meg-
szervezésére és irányítására.

Az egyik hegyesi lakóközösség 
lakástulajdonosa
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