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Szó-Beszéd, a kishegyesiek lapja Vezércikk

Kishegyes lakóira mostanában eléggé rájár a rúd...

Kezdődött minden a Krivajjal. 
Hiába tüntettek, hiába írtunk 
aláírást, hiába jelentették az al-
kotmánybíróságon. Viszont kap-
tunk egy ígéretet, hogy néhány 
év múlva talán megoldódik a 
helyzet. Tulajdonképpen a szeny-
nyezés mértéke egyáltalán nem 
csökkent, a folyó, amit máramár 
inkábbszennyvízcsatornaként le-
hetne jellemezni továbbra is bü-
dös és esélyt sem kap, hogy visz-
szaköltözzön belé az állatvilág.

Folytatódott az áramkima-
radásokkal. Erről már korábban 
is jelent meg írásom. Az áramki-
maradások, félperces áramszü-
netek továbbra is folynak, bár 
nem olyan intenzitással, mint 
ahogyan a nyáron tapasztalhat-
tuk. Groteszk, hogy egyik isme-
rősöm azon gondolkodott, hogy 
előkeresi azt az akkumlátorral 
működő lámpát, amit a ’99-es 
bombázások idején kellett hasz-
nálni. Természetesen ezeket nem 
tudjuk megoldani, nem rajtunk 
múlnak, nem Kishegyesen dön-
tenek, nem tudjuk befolyásolni. 

De vannak, amikor maguk a 
hegyesiek keserítik meg egymás 
életét. Három hete a színház előt-
ti kovácsoltvas szemetesek alu-

mínium belsejét valakik tönkre-
tették. A padokat elmozdították, 
s a téren gorki és vinjak üveget 
dobáltak szét. Ugyanezen a hét-
végén a templomkert is katasz-
trofális állapotba került az eldo-
bált hulladék következtében. 

Amikor azt hinnénk, ennél 
már nem lehet rosszabb, kiderül, 
hogy az emlékművet, amelyen, 
amelyen a második világháború 
és a délszláv háborúk áldozata-
inak nevei szerepelnek, össze-
firkálták. Ha az elkövetők nem 
is meggyalázás szándékával kö-
vették el a tettet, mégis fölhábo-
rító, hogy egyesek a hősi halot-
tak nevei mellé a saját nevüket 
is odaírták, valószínűleg azon 
egyszerű oknál fogva, hogy jó 
poénnak tűnt.

És nem ez volt az elmúlt he-
tek utolsó rendbontása. Szep-
tember 28-án a színházban ün-
nepi műsort adtak a kishegyesi 
színházteremben. A táncokból, 
énekekből álló élvezetes elő-
adást teltház fogadta, az előadás 
közben azonban valakik a szín-
ház előterében rendbontásba 
kezdtek, kukorékoltak, zajong-
tak, csörömpöltek, nyilvánvaló-
an azzal a szándékkal, hogy az 
előadást megzavarják. A rendet 
végül sikerült helyreállítani, 
azonban bosszantó a tudat, hogy 
Kishegyesen már egy színházi 

előadást sem lehet nyugodtan 
megnézni.

Hogy az események között 
van-e bármi összefüggés, csak 
találgathatunk. Ha van, akkor 
sajnos további hasonló húzások-
ra számíthatunk. Ha nincs, akkor 
pedig elkövetők tömegére kö-
vetkeztethetünk. Az események 
előtt értetlenkedve állunk: ha 
valakiben ennyire nem szorult 
egy fikarcnyi partiotizmus vagy 
„hegyesszeretet” sem, miért él 
itt? Ha valaki ennyire nem törő-
dik a saját őseivel és kultúrájával 
mi lesz a következő lépés? Háza-
kat gyújtanak fel? A templomot 
firkálják össze? Az iskola ablaka-
it verik be? A sírokat dúlják fel? 
Nem tudhatjuk, de remélem ez 
lesz az utolsó újságcikk a témá-
ban.

Cs.M.
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ISKOLAHÍREK
2018. jún. 21-25. – A ma-

gyar kormány jóvoltából 10 
diákunk nyaralhatott Bala-
tonszemesen a tamási Würtz 
Ádám Általános Iskola diák-
jaival együtt. Első nap megér-
kezés után a diákok fürödni 
mentek a Balatonba, mivel az 
időjárásjelentés a többi napra 
nem igazán jósolt strandidőt. 
Második nap délelőtt a Lati-
novits Emlékmúzeumot tekin-
tették meg a gyerekek, délután 
Huzella Péter a Kaláka együt-
tes tagja megzenésített versek-
kel szórakoztatta őket. Este 
bemutatkozó est volt, ahol az 
tanulók bemutatták iskoláju-
kat és településüket. Harmadik 
nap délelőtt számháborúztak, 
délután különböző műhely-
munkákon vehettek részt, 
később pedig Szentgyörgyi 
Rómeó hatszoros aerobic vi-
lágbajnok edzésén vettek részt, 
este koncert volt a városköz-
pontban. Negyedik nap Bala-
tonboglárra kirándultak, ahol 
a Gömb kilátóból kiváló rálá-
tásuk nyílt a Balatonra, később 
Keszthelyre is ellátogattak ahol 
a Helikon Kastélymúzeumban 
megtekintették a vadászati és 
a modellvasút kiállítást, sétál-
tak a kastélykertben és a vá-
rosban, este pedig Molnár Fe-
renc Caramel Máté Péter-díjas 
zenész koncertjét élvezhették, 
illetve búcsúestet tartottak.

Az alábbi diákok vettek 
részt a nyaraláson: Talpai 
Tianna (6.a), Halasi Annabel-
la (6.b), Süli Babett (6.b), Ma-

joros Mirijam (6.c), Márkus 
Anna (6.c), Juhás Réka (7.a), 
Kolompár Miroszláv (7.a), 
Vanka Réka (7.a), Kanyó Natá-
lia (7.b), Majoros Dominik (7.b)

A diákokat Sipos Verbászi 
Valéria és Toldi Kornélia kí-
sérték el.

2018. jún. 25. - A község 
elöljárói Marko Lazić polgár-
mester, Szűgyi István a köz-
ségi képviselőtestület elnöke 
és Kerekes Zoltán alpolgár-
mester fogadták a község ál-
talános iskoláinak Vuk-díjas 
tanulóit és szüleiket. A diákok 
könyvet és egy petrolandi ki-
rándulást kaptak ajándékba. 
A fogadás végén pedig meg-
vendégelték őket és szüleiket.

2018. aug. 01. – A községi 
vezetés jóvoltából Vuk-díjas 
tanulóink Petrolandbe utaztak 
fürödni. Az idő jó volt, minden-
ki jól érezte magát, kellemesen 
telt a nap. A gyerekek nevé-
ben köszönjük a kirándulást.

A diákokat Molnár Már-
ta és Marić Márta kísérték el.

2018. aug. 06-11. – A Vajda-
sági Magyar Művelődési Szö-
vetség jóvoltából 10 diákunk 
táborozhatott Taliándörögdön 
a Közép-Dunántúli Szövetség 
az Ifjúságért, Határtalanul az 
értékőrök birodalmában elne-
vezésű táborában. A táborban 
tóthfalusi, horgosi és király-
halmi diákokkal együtt voltak.

A gyerekek megismerked-
tek Taliándörögd nevezetes-
ségeivel és híres embereivel, 
az értékőrködés fogalmával, 

a cserkészettel, a Kinizsi vár-
ban lovagi játékokat nézhet-
tek meg, megtanultak fotózni 
és videofelvételeket készíte-
ni, ki mit tud versenyen vet-
tek részt, és persze sokat 
strandoltak a Balatonnál. Az 
alábbi tanulók vettek részt 
a táborozáson: Hegedűs Ti-
bor (6.a), Jankovity Dominik 
(6.a), Molnár Nikoletta (6.a), 
Nyírádi Andrea (6.a), Rózsa 
Lilla (6.a), Molnár Réka (6.b), 
Brezovszki Márk (7.a), Péter 
Szungyi Evelin (7.a), Hornyák 
Dušan (7.b), Szőke Martin (7.b)

A diákokat Lestár Anikó 
kísérte el.

Köszönjük a Vajdasági Ma-
gyar Művelődési Szövetség-
nek a táborozási lehetőséget.

2018. aug. 06-11. – A 
Bakonyerdő Erdészeti és Fa-
ipari Zrt. jóvoltából 14 diákunk 
táborozhatott a Bakonyban. A 
gazdag program keretén be-
lül kézműves foglalkozásokon 
vehettek részt, ahol fonott ka-
lácsot készítettek, kenyeret sü-
töttek kemencében, végigjárták 
a Hubertlaki tanösvényt, ahol 
a térkép nélküli tájékozódás-
sal és a nyomkövetéssel ismer-
kedhettek meg, jártak vadas-
parkban, Tihanyban fürödtek 
a Balatonban, megismerkedtek 
a vadgazdálkodással, az álla-
ti preparátumok készítésével, 
céllövészetben versenyeztek, 
sportoltak, megismerkedtek 
a vadászkürttel és annak kü-
lönböző jelzéseivel, megnéz-
ték a Tapolcai-tavasbarlan-
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got, ahol csónakázhattak is.
Az alábbi tanulók vettek 

részt a táborozáson: Hajdú 
Hanna (8.a), Janó Vanda (8.a), 
Nagy Petra (8.a), Süli Vivienn 
(8.a), Szlancsik Noémi (8.a), 
Éter Réka (8.b), László Lil-
la (8.b), Papp Tamara (8.b), 
Csincsák Kevin (8.c), Gál Jó-
zsef (8.c), Paróczi Tamás (8.c), 
Kovács Kiara (7.b), Zorad 
Vanja (7.c), Bácsi Virág (6.c)

A diákokat Gál Lídia és 
Szarka Zsófia kísérték el.

Köszönjük a Bakonyerdő 
Erdészeti és Faipari Zrt.-nek, 
hogy idén is lehetővé tet-
ték diákjaink számára ezt a 
tartalmas kirándulást, kü-
lön köszönet Istvánffy Ale-
xandrának a szervezésért.

2018. aug. 27. – A közsé-
gi Vöröskereszt háromnapos 
képzést tartott a község álta-
lános iskolásai számára a Po-
tok-völgyi vadászházban. Is-
kolánkból 15 diák vett részt a 
programokon. A tanulók meg-
ismerkedtek a Vöröskereszt 
felépítésével, tevékenységei-
vel, történelmével, az elsőse-
gély-nyújtás alapjaival, az em-

berkereskedelem veszélyeivel, 
különböző sporttevékenysége-
ken vehettek részt.

A programfelelős Selić Ju-
lianna a községi Vöröskereszt 
elnöke volt.

2018. aug. 31. – A nyár fo-
lyamán iskolánkban megújult 
a folyosói világítás, a régi lám-
patesteket mindenütt új, ener-
giatakarékos égőkkel ellátott 
elemekre cseréltük. Ezzel re-
mélhetőleg megoldódnak a fo-
lyosói világítással kapcsolatos 
eddigi problémák. Ezen kívül 
több fontos javítási munkálatot 
is elvégeztünk a nyár folyamán, 
amelyek az iskola működésé-
hez elengedhetetlenek voltak, 
beszereztünk új taneszközöket 
is, úgyhogy felkészülten vár-
juk a diákokat és az új tanévet.

2018. szept. 11. – A Magyar 
Nemzeti Tanács jóvoltából har-
madikosaink kirándulni voltak. 
Először az aracsi pusztatemp-
lomhoz látogattak el, majd Tö-
rökbecsén a Tisza-parton sétál-
tak. Fő úticéljuk Nagybecskerek 
volt, ahol megnézték a székes-
egyházat, a városházát, jártak 
a nagybecskereki Nemzeti Mú-

zeumban és a Toša Jovanović 
Nemzeti Színházban is.

A diákok nevében is kö-
szönjük a Magyar Nemzeti Ta-
nácsnak, hogy lehetővé tették 
számunkra ezt a kirándulást.

A gyerekeket Kere-
kes Katalin és Toldi Kor-
nélia tanítónők kísérték el.

2018. szept. 13. – A község 
elöljárói Marko Lazić községi 
elnök, Kerekes Zoltán alpol-
gármester, Szűgyi István a köz-
ségi képviselő-testület elnöke 
és a községi tanács tagjai ellá-
togattak iskolánkba, hogy kö-
szöntsék elsőseinket. Átadták 
az elsősök szüleinek járó 3000 
dináros iskolakezdési támoga-
tást, illetve üdítővel és csoki-
val lepték meg a gyerekeket.

2018. szept. 15. – Feketicsen 
nyolcadik alkalommal rendez-
ték meg az Arcok üveg mö-
gött elnevezésű versfordítások 
versmondó versenyét a Vaj-
dasági Magyar Versmondók 
Egyesületének szervezésében.

Az alábbi tanulók kép-
viselték iskolánkat: Balog 
Alexandra (4.a), Petri Dominik 
(4.b), Rózsa Léna (4.b), Gál Fló-
ra (5.b), Végső Kamilla (5.b), 
Virág Anna (5.b), Erdei Anna 
Dorka (6.b), Kőműves Csen-
ge (8.a), Kanyó Natália (8.b)
Gál Flóra és Kőműves Csen-
ge különdíjas lett a versenyen.

A tanulók felkészítője Haj-
vert Ákos.

Fülöp Valentin
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Új igazgató az iskolában
A 2017/2018-as iskolaév az 

Ady Endre Kísérleti Általános 
Iskolában azzal ért véget, hogy 
Hajvert Ákos iskolaigazgató 
távozott az intézmény éléről. 
Helyére Fülöp Valentin lett ki-
nevezve, aki 2006 óta dolgozik 

az intézményben. Kilenc évig 
kisegítő tagozatban tanított, 
majd informatika tanár ként 
folytatta a karrierjét. Az igaz-
gatói poszt megpályázása nem 
volt egyértelmű döntés részéről.

- Elég sokáig gondolkodtam, 
hogy megpályázzam-e, mert én 
igazából a tanítást szeretem és a 
gyerekkel való foglakozást. De 
mivel 2-3 kör is lement ered-
mény nélkül az igazgatói pályá-
zaton, ezért végül úgy döntöt-
tem, hogy megpályázom, hogy 
ne maradjunk igazgató nélkül. 
Rögtön a mély vízbe kerültem, 
ugyanis a ballagás és az érett-
ségi előtt vettem át a posztot. 
Az új tanév is egy nehézséggel 
kezdődött: nem készültek el a 

tankönyvek magyar fordítá-
sai az első és az ötödik osztály 
számára. Ráadásul új tanterv 
lépett életbe, úgyhogy most 
régi könyvekből dolgozunk 
új tanterv szerint – mondta el 
az igazgató, majd hozzáfűzte, 
hogy ez sokkal nagyobb leter-
helést jelent a tanárok számára.

Nem csak az érettségivel 
és a ballagással kellett megbir-
kóznia Fülöpnek, ugyanis egy 
folyamatban lévő ablakcsere 
közepette vette át az iskolát. 
Ez a munka tartományi pénz-
ből folyt, viszont a kivitelező 
hanyag munkát végzett és felü-
gyelő nem vette át a projektu-
mot. Ezért hosszasan húzódott, 
míg minden hibát kijavított a 
vállalkozó, és csak nyár végé-
re zárult le a munka. Viszont 
emellett saját erőből is sikerült 
kisebb munkálatokat elvégezni.

- A nyár folyamán lecserél-
tük a folyosók világítását. Új 
lámpákat raktunk fel, amikbe 
energiatakarékos LED égők ke-
rültek. Ez megtakarítást fog je-
lenteni, persze az lenne az iga-
zi, ha tantermekben is ugyanezt 
meg tudnánk csinálni. Az már 
viszont komolyabb pénzösz-
szegbe kerül, amire pályáz-
nunk kell. Saját forrásból sike-
rült megjavítani két pumpát a 
kazánházban, s emellett apróbb 
betonozásokra és padfelújítá-
sokra is sor került. Ami a ter-
veket illet, több dolgot is célul 
tűztem ki, amikor elvállaltam 
ezt a posztot. Ez egyik ilyen 
dolog a tornaterem tetőszer-
kezetének cseréje. Ezt minden 
évben javítjuk, de minden év-
ben több helyen ázik be. Mivel 

gumi borítású a padlózat, ezért 
amikor becsöpög a víz, akkor 
olyan lesz, mint a jégpálya. Ez 
akár sérülésekhez is vezethet. 
Persze, ezt is csak pályázati 
úton tudjuk majd megoldani, 
mert csak a tervrajz elkészítése 
400 ezer dinár. A másik komo-
lyabb tervem az iskola pince-
rendszerének a szanálása. Ott 
az a probléma, hogy a tavaszi 
és az őszi időszakban rendsze-
resen feljön a talajvíz, olykor 30 
centi víz is áll a pincében. Erre 
vonatkozóan már létezik kész 
tervünk, most keressük hozzá 
az alkalmas pályázatot. A har-
madik elképzelésem az iskola 
konyhájának alkalmassá tétele, 
hogy valóban konyhaként mű-
ködjön. Jelenleg csak uzsonna-
kiadó helyiségként funkcionál-
hat, és komolyabb fejlesztések 
kellenek, hogy pl. a napközi-
seknek ebédet tudjunk főzni. 
Amint találunk megfelelő pá-
lyázatot, akkor erre is sort kerí-
tünk – számolt be az igazgató.

A kishegyesi iskolába jelen-
leg 360 diák jár. 31 magyar gye-
rek indult elsőbe, és hét szerb, 
mondta el Fülöp. Az előző 
évekhez képest a magyar első-
sök száma csökkent, a szerbeké 
pedig enyhén növekedett. Az 
igazgatótól azt is megtudtuk, 
hogy az iskolában, sajnos csök-
ken a diákok összlétszáma. So-
kan elköltöznek, így nem csak 
az elsősök száma csökken évről-
évre. A tanárok száma megfe-
lelő, így minden tantárgya van 
tanár, számolt be az igazgató.

Lakatos János
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Ovis hírek
A Kárpát-medencei Óvoda-

fejlesztési Alap keretein belül, 
a Magyar Nemzeti Tanács jó-
voltából új játszóteret kapott 
a Központi Óvoda, a gyerekek 
nagy örömére. Nagy szükség 
volt rá, hiszen az előző játékok 
elemei tönkrementek, így  nem 
tudtuk használni. 

 Szeptember 3-án 119 
gyermek várta izgatottan, hogy 
mikor olvassa az ő nevét az óvó 
néni.Ebből az új íratkozók szá-
ma: 41.Idén a Központi óvodá-
ban 3  vegyesiskolaelőkészítő 
csoport indult: az Ormi cso-
port-óvónő  Kalmár Edit, a 
Napraforgó csoport-óvónő 
Juhász Erzsébet és a Bambi 
csoport-óvónő Kormos Cékus 
Anita. A bölcsődei ellátás-
ra is egyre nagyobb az igény, 
ezt a csoportot Mohácsi Tóth 
Zsuzsanna és Nagy Gombos 
Marika Manuella vezeti és a 
Pöttyöde nevet viseli.

 A Gazdászati óvodában 
két vegyesiskolaelőkészítő cso-
port nyílt: a Felhőcske csoport 

–óvónő Dudás Angela és a Ma-
zsola csoport-óvónő Tumbász 
L. Kornélia.

Szeptember a beszoktatás 
hónapja, ilyenkor mi óvónők 
igyekszünk a gyermekek szá-
mára megkönnyíteni a szülők-
től való elválást, megismertet-
ni és megszerettetni az óvodai 
életet. 

 Emellett készülünk a 
gyermekhétre, amely október 
elsejétől kezdődik. Tartalmas 
és színes program várja majd 
az ovisokat. De erről majd a 
következő számban.

Mohácsi Tóth Zsuzsanna 
óvónő

Új óvodások névsora

Bölcsődések

Gábor Teodor
Szabó Péter
Lakatos Amela
Berta Léna
Borsodi Kolos
Tóth Emina Dorina
Tüskei Mira Emma
Varga Zita
Fehér Patrik
Kokrehel Ádám
Dudás Boglárka

Hegedűs Lili
Jovanović Natália
Puholák Zsolt
Rácz Emese
Muamer Kukač
László Vivien
Kurnyák Milán
Palusek Bernadett
Dudás Norina
Barna Dorka
Csabai Patrik

Dabanović Hana
Búr Attila
Janković Viktória
Janković Alen
Sekicki Aleksandar
Szakál Adél
Zelenka Norbert
Németh Linett
MatićAleksandra
Sekicki Alen

Cékus Anna
Cékus Martin

Dimović Ámor Dániel
Lengyel Szofia

Radovanović Sanja
Sinka Orsolya

Intézményeink
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É R T E S Í T É S

Értesítjük a polgárokat, 
hogy a Magyar Nemzeti 
Tanács (MNT) választáson, 
november 4-én, csak azok a 
személyek adhatják le sza-
vazatukat, akik szerepelnek 
a magyar kisebbség külön 
választói névjegyzékében.

A Kishegyesi Helyi Kö-
zösségben segítséget nyúj-
tunk mindazoknak, akik 
szeretnék ezt leellenőrizni, 
valamint a névjegyzékbe vé-
teli kérelem ügyintézésében 
is az érdeklődők segítségére 
leszünk. 

(ami október 19-ig nyújt-
ható be). Az ügyintézéshez 
személyi igazolvány szük-
séges.

Az alábbi internetes olda-
lon a személyi számuk be-
gépelésével is ellenőrizhe-
tik, hogy szerepelnek e a kü-
lön választói névjegyzéken: 
http://pbs.l judskaprava.
gov.rs:85/

2018.09.18 - A Kishegyesi 
Helyi Közösség tetőterében 
került sor a helyi civil szer-
vezetek műhelybeszélgeté-
sére. Jelen voltak az oktatási, 
művelődési, mezőgazdasági 
és sporttal foglalkozó egye-
sületek vezetői. A Magyar 
Összefogás terveit Linka B. 
Gabriella és Boja András je-
löltek ismertették. Elmond-
ták, hogy sikerként kell el-
könyvelni az MNT alapítói 
jogköreinek beépítését isko-
láink és könyvtárunk alapí-
tói okirataiba. Épül a Bányai 
János Emlékház és elkészült 
a kishegyesi szövetkezeti 
otthon teljes felújításának 
tervdokumentációja. Beszél-
getés közben igény merült 
fel a sportfejlesztésekre és a 
sikeres magyar fiatal spor-
tolók támogatására. A nők 
egyesülete, a nyugdíjas szer-
vezet és az önkéntes tűzoltók 
tettek támogatásra érdemes 

javaslatokat.
2018.09.16 - A Magyar ösz-

szefogás lista jelöltjei közül 
Perpauer Attila, Oláj Ibolya 
és Linka B.Gabriella vettek 
részt a Dália kézimunkacso-
port által szervezett bálon, 
ahol köszöntötték a jelen-
lévőket. A vendégek üdvö-
zölték a szervezők azon tö-
rekvését, hogy közösségért 
dolgozva számos alkalom-
mal szerveznek programo-
kat Kishegyesen.

2018.09.14 - Szűgyi István 
a községi képviselő-testület 
elnöke, Marko Lazić közsé-
gi elnök és Kerekes Zoltán 
alpolgármester, valamint a 
községi tanácstagok az is-
kolaigazgatók jelenlétében 
kiosztották az elsős diákok 
számára járó 3000 dináros 
iskolakezdési önkormány-
zati támogatást Kishegyes 
község mindhárom általá-
nos iskolájában.

A községi vezetőség bol-
dog iskolakezdést és jó ta-
nulást kívánt az első osz-
tályba induló diákoknak és 
ez mellett firssítő szörpöt és 
édességet adott a gyerme-
keknek.

Szeptemberi hírek



7

Szó-Beszéd, a kishegyesiek lapja Közügy

2018.09.07 - Ülésezett a 
kishegyesi községi képvi-
selő-testület Szűgyi István, 
a községi képviselő-testület 
elnöke elmondta, hogy az 
önkormányzat és a magán-
szektor együttműködésével 
gázfűtés kerül a közintéz-
ményekbe.

– Az önkormányzat pá-
lyázati úton talált egy part-
nert, amely majd gázkazá-
nokat szerel be a közintéz-
ményekbe. Konkrétan a falu 
három általános iskolájába, 
az önkormányzat épületé-
be, a kishegyesi és szeghe-
gyi egészségházakba, vala-
mint a rendőrőrs épületébe. 
A gyakorlatban ez azt jelen-
ti, hogy a mostani nafta és 
mazut tüzelésű kazánok ki 

lesznek váltva korszerű és 
energia-hatékony gázkazá-
nokkal.

2018.09.03. - A Magyar 
Nemzeti Tanács iskolai cso-
magokkal támogatta az el-
sősöket. Kishegyesen a Ma-
gyar Nemzeti Tanács érté-
kes tanszercsomagát Linka 
B. Gabriellától, az MNT ta-
nácstagjától vehették át a 
diákok.

2018.08.31. - Tehetséges 
fiatal sportolókat ajándéko-
zott meg a kishegyesi ön-
kormányzat

A vendégeket Szűgyi Ist-
ván, a községi képviselő-
testület elnöke, Kovács Ká-
roly, a polgármester ifjúsági 
ügyekkel megbízott segédje 
és Sándor István, a községi 

tanács civil szervezetekkel 
megbízott tagja fogadta. A 
sportolók közül kettő, Vilá-
gos Adrianna és Zorad Vanja 
gerelyhajításban értek el or-
szágos eredményeket, Gál 
József pedig karatéban. Gál 
egyéb elfoglaltságai miatt 
nem tudott jelen lenni, ezért 
nővére, Gál Lídia vette át az 
önkormányzat ajándékát.

2018.08.24. - A Kárpát-
medencei óvodafejlesztési 
program folytatásaként Kis-
hegyesen is új elemekkel bő-
vült a Pán Péter Iskoláskor 
Előtti Intézmény kishegyesi 
központi óvodája. A beru-
házásra a Magyar Nemzeti 
Tanács közreműködésével 
került sor.



Kishegyes település egyik 
leghosszabb utcájának ki-
aszfaltozásának munkálata 
2018. július közepén vette 

kezdetét.
 A Kertsor utca 1.2 km 

hosszú, összeköti a Szivaci 
– és Kulai utat valamint 
a Liget utcán keresztül a 
Téglagyár és a Végső utcát 
is, alacsony fekvésű, ezért 
egyes szakaszain a belvíz 
és az esővíz is gondokat 
okozott. A Kertsor utca 
munkálatai szeptemberre 
befejeződötek.

 A projekt a Tartományi 
Nagyberuházási Igazgató-

ságtól kapott támogatásból 
valósult meg, amely az ön-
kormányzat sikeres pályá-
zatának eredménye.

Az Kertsor 
a s z f a l t o z á s a 
mellett pár-
huzamosan a 
határutak fel-
töltése és azok 
rendezése is 
zajlott, de egy 
időben a tele-
pülés aszfalto-
zatlan utcának 
gyalulása is 
megtörtént.

A Kertsor 
utca alapásá-
sánál kiter-
melt törmelék 
egy részét a 

–kishegyesi Termelői klub 
kérésére – a gazdák koordi-
nálásával a határutak feltöl-
tésére használták fel, de az 
aszfaltozatlan utcák azon 
szakaszaira is törmelék ke-
rült, ahol azt az esővíz ko-
rábban elmosta – így a sá-
ros részek törmelékkel való 
feltöltése is megtörtént. A 
határutak esetében a Vojput 
Kft. által kihordott törme-
léket a gazdák erőgépeivel 
igazítják el.

A kishegyesi telekrende-
zési és útügyi közvállalat 
megbízására a Vojput Kft. 
útépítési vállalat az aszfal-
tozatlan utcák problémái-
nak megoldását a vállalat 
útgyalujával segítette meg-
oldani. Kishegyesen még 
magas azon utcák száma, 
amelyek nem rendelkezik 
szilárd útburkolattal. Ezek 
zúzott kővel, esetenként 
tégla – és blokktörmelék-
kel vannak feltöltve, ezért 
folyamatos karbantartást 
igényelnek. Az idei kiadós 
esőzések pedig igencsak 
megtették a hatásukat. Az 
útgyaluval lehetőség adó-
dott a kritikus szakaszok 
elsimítására – kiegyenesíté-
sére.

A közvállalat illetéke-
seitől megtudtuk, hogy a 
munkálatok ezzel még nem 
értek véget.

Azokon a szakaszokon, 
ahol az útpadka nyesés so-
rán felhalmozódott a föld, 
valamint az árkok is eltö-
mődtek a gyalulás miatt, 
a közvállalat elszállítja a 
többlet földet. Továbbá a 
közvállalat a már legyalult 
utcákba a mutatkozó igé-
nyekhez mérten további ap-
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róköves feltöltést fog az el-
következő időszakban meg-
valósítani.

A kivitelezési munkála-
tok alkalmával a lakosság 
részéről gyakran érkezik az 
a kérdés, mikor várható a 
következő utca aszfaltozá-
sa?

Jelen pillanatban az ön-
kormányzatnak 7 utcára 
van szükséges tervdoku-
mentációja, valamint szük-
séges építési engedélye, ami 
összesen 2640 méter úthá-
lózatot jelent. Tehát forrás-
függő ezeknek az utcáknak 
az aszfaltozásának kivitele-
zése, amennyiben a Kertsor-
hoz hasonlóan sikeres lesz 
a következő pályázati kör, 
újabb utcák kapnak aszfalt-
réteget. Az önkormányzat 
annyit tehet, hogy folyama-
tosan pályázik, valamint a 
megfelelő előírások szerint 
elkészíti a terveket, illetve 
megújítja azokat, amelyek a 
törvények előírásai szerint 
réginek számítanak, vagy 
módosításra szorulnak.

Itt megállnék, egy gyak-
ran hallott mondás mellett 
– amelyet minden aszfalto-
zatlan utca lakosa megem-
lít – mégpedig „ez az utca 

papíron már tíz éve le van 
aszfaltozva”mondat és en-
nek a különféle ragozása.

Az tény, hogy az elmúlt 
tíz évben szinte minden 
utca rendelkezett tervdoku-
mentációval valamint érvé-
nyes építkezési engedéllyel, 
amelyekkel pályázni lehe-
tett – amelyekkel pályázott 
is a község. A tervek és az 
engedélyek önmagukban 
nem „pénz”, amely már az 
aszfaltozást jelenti, mind-
össze annak a lehetőség-
nek az alapja, hogy forrást 
szerezzen a község az utak 
problémáinak megoldására.

Az idő múlásával az épít-
kezési törvény többször 
is megváltozott, tehát az 
önkormányzatnak mindig 
az új törvényekhez kellett 
hangolni ezeket a terveket. 

Így egy tervdokumentáció 
esetében megtörténhetett, 
hogy többször kellett meg-
újítani, hogy megfeleljen az 
aktuális törvényeknek és – 
pályázati kiírásoknak.

Zárószóként elmondha-
tó, hogy az elmúlt tíz év-
ben több utca kapott szi-
lárd útburkolatot, mint az 
azt megelőző húsz évben. 
Noha a közelmúltban több 
mint 10 utca kapott szilárd 
burkolatot, Kishegyesen az 
aszfaltozatlan utcák szá-
ma továbbra is igen magas. 
Megközelítőleg közel 11 
kilométernyi utcaszakasz 
még nincs kiaszfaltozva a 
településen belül.

Nincs más hátra, tovább-
ra is pályázni kell.

s.istwan

Szó-Beszéd, a kishegyesiek lapja

9

Közügy



Szó-Beszéd, a kishegyesiek lapjaKözügy

Áprilistól kezdve, az ed-
diginél sokkal nagyobb ütem-
ben előtérbe kerültek azok 
programok melyek az iskolás és 
óvodá korú gyerekekre vonat-
koznak. Az általos iskolákkal és 
óvodákkal a kitűnő együttmű-
ködésnek köszönhetően, vala-
mint az önkéntes aktivistáink 
segítségével számos programot 
valósítottunk meg az elmúlt 
időszakban.

Majus 8-tól 15-ig, a Vöröske-
reszt hete alkalmából elsősegély 
bemutatókat tartottunk az isko-
la alsós diákjai és az óvodások 
részére. Az elsősegélynyújtás 
alapjait időben kell lefektetni.

Kishegyesen, az Ady End-
re Kísérleti Általános Iskolá-
ban községi elsősegély ver-
senyt szerveztünk. Községünk 
mindhárom iskolájának di-
ákjai képviselték a települé-
süket. A versenyben 4 csapat 
vett részt: 2 Kishegyesről, 1-1 
Bácsfeketehegyről és Szeg-
hegyről. A kishegyesi  iskola 
első csapata győzött, akik részt 
vettek június 2-án a tartományi 
veresenyen, mely ebben az év-
ben Kovinban került megren-
dezésre.

Idén, 2. alkalommal ke-
rült megrendezésre a 
meggyszörpkészítési akció. 
A bácsfeketehegyi diákok, 
tanárok és aktivisták segít-
ségével leszüretelték, majd 
megtisztitották a meggyet, mely 

a Női Fórum kishegyesi szék-
házának épületében, szintén 
aktivisták segitségével került 
feldolgozásra. Az eredmény 
pedig dícséretre méltó, 97 liter 
meggyszörpszirup. Az elké-
szült termék hire már több köz-
ségbe eljutott és mindenhonnan 
cask dícsérik. Az akcióban részt 
vet aktivisták és önkentesek 
egynapos kiránduláson voltak 
Bácson és Bácspalánkán.

A Dohányzásfüstmentes 
világnap alkalmából, több elő-
adást is tartottak a kishegyesi 
iskola aktivistái a diákoknak.

Június 14-én, a Véradók 
világnapja alkalmából meg-
tartottuk a hagyományos ün-
nepségünket, mely szokásosan 
a bácsfeketehegyi kultúrott-
honban került megrendezésre. 
Több mint 150 véradó vet részt 
az eseményen.

Július 12-én pedig véradási 
akciókat szerveztünk, közsé-
günk mindhárom településén.

2018. július 26-án tartot-
ta meg a kishegyesi Vörös-
kereszt a Választó Közgyűlé-
sét, amelyen elnököt, titkárt, 
igazgatóibizottsági és ellenőr-
zőbizottsági tagokat választott 
a következő negy évre. A köz-
gyűlésen rangos vendégeket 
üdvözöltünk,itt voltak Lidija 
Ric Rihter a Vajdasagi Vöröske-
reszt titkára, valamint Ada, To-
polya ésVerbász képviselői. 

Az elkövetkező négy évben 

a kishegyesi Vöröskereszt el-
nöke Selić Julianna biológiata-
nár, elsősegély és ápolásoktató, 
aVörösekereszt többéves akti-
vistája lett.

Az igazgatóibizottság 
FontányiAndorra, okleveles 
pszichológusra bízta a titká-
ri teendőket a következő négy 
évben. Ő számolt be az elmúlt 
időszak munkájáról és ismertet-
te a terveket is.

A nyár folyamán, az első-
segélycsapataink több helyen 
mutatták be a tudásukat, az 
előadóinkat pedig Szegedre is 
elhívták egy rövid ismertetőre. 
Több helyen tartottunk foglal-
kozások az emberkereskedelem 
elleni küzdelemmel kapcsolato-
san.

A hetedikes és nyolcadikos 
diákok részére egynapos prog-
ramokat, nyári iskolát szervez-
tünk, községünk mindárom te-
lepüléséről voltak érdeklődők.A 
diákok és a kisérők kerékpárral 
mentek a szeghegyi Vadászott-
honba, ahol egésznapos prog-
ramot és teljes ellátást biztosí-
tottunk a számukra.A tanulás, 
játékos módon szerves része 
volt a programnak.

Iskolakezdéskor az elsős di-
ákokat sárga kendőkkel aján-
dékoztuk meg, felhíva a gyer-
mekek és szüleik figyelmét a 
biztonságos közlekedésre.

A használtruhagyűjtés és 
osztás új helységgel gazda-

A Vöröskeresz kishegyesi szervezete 
egyre aktívabb!

10



11

Szó-Beszéd, a kishegyesiek lapja

11111111

godott, Szeghegyen  (Djure 
Strugara utca) mely hétfőn 16-
17 óráig, csütörtökön pedig 9-10 
óráigvárja az érdeklődőket.

Az elmúlt időszakban több  
alkalommal került megrende-
zésre a betegápoló tanfolya-
munk, melynek látogatói teljes 
mértékben elégedettek az ott 
megszerzett gyakorlati és elmé-

leti tudással. Amint ismét lesz 
kellő jelentkező, a tanfolyam új-
ból meghirdetődik, mint ahogy 
az elsősegélytanfolyam a mun-
kaadók részére is.

Szeptember 19-én a szer-
biai katonaság orvosai egész-
ségügyi vizsgálatot tartottak 
Bácsfeketehegyen és Szeghe-
gyen, mivel ezekben a helysé-

gekben délutánonként és hétvé-
gén nincs orvosi ügyelet.

Dr. Jovana Taskovic az Alz-
heimer betegség világnapja 
alkamából tartott ismertető elő-
adást a Vöröskereszt edukációs 
termében.

Kishegyesi Vöröskereszt titkára,
Fontányi Andor

FK EGYSÉG HÍREI

A kishegyesi  Egység labda-
rúgó klub a 2018/19-es idényt 
is a topolyai – kishegyesi – 
verbászi – becsei – szenttamási 
összevont községi ligában volt 
kénytelen elindulni, ami szep-
tember 2-án meg is kezdődött. 
A vártnál jobb eredményt ért el 
az Egység az indulásban. Van 
egy olyan régi magyar mon-
dás, hogy nyugtával dicsérd a 
napot, ezt én is aláhúzom, de 
az is igaz, hogy ha a startban 
jól indulunk, azután még na-
gyobb kedvvel megyünk elő-
re és a lendület már megvan. 
Tény, hogy szinte felkészülés 
hiányában és hozott játékos 
nélkül vágott a csapat bele a 
bajnokságba. A végén ki fog 
derülni, hogy jó ötlet volt-e ez 
így. Jelen pillanatban az első 4 
mérkőzés után vagyunk és már 
7 ponttal büszkélkedhet a csa-
pat és ez az eredmény az edzőt, 
Baranyi Bélát is igazolja. 

 A játékosállomány több 
mint 80%-ból hegyesiekből 

áll, így még büszkébbek va-
gyunk erre a 7 pontra. Ezért 
mi küzdöttünk meg és nem a 
szomszédaink, mint ahogy ez 
még pár évvel ezelőtt és vissza-
menőleg hosszú évekig volt. 

Mint az előbb említettem, 
Béla bácsi maradt az edző, 
nem is volt senkinek oka arra, 
hogy ezen változtasson, hiszen 
az eredmények jók voltak az 
elmúlt 2 évben, amióta átvette 
a csapatot. Nem szégyenkezett 
a csapat, megszűntek a magas 
gólarányú vereségek, nyertünk 
is meccseket, nem is keveset! 
Sikerült ezzel a fiatal és tapasz-
talatlan csapattal a középme-
zőnyben zárni.

Egyedüli változás, hogy 
mint korábbi elnök, én, Rápóti 
Zsolt lemondtam az elnöki  
posztról, ezentúl semmiféle 
szerepet nem tudok vállalni a 
klubnál.  A helyemre Baranyi 
Béla jött, amit az Egység ve-
zetője egyhangúan elfogadott. 
Innentől kezdve az elnök és 

az edző egy és ugyanaz a sze-
mély. 

A klub sorsáért nem kell, 
hogy aggódjak, nagyon szépen 
működik tovább az Egység 
még nélkülem is.

Az új elnök, aki már nem 
mai gyerek és nem ma kezdte 
a sportot, egyből munkához is 
látott. Az első teendője az volt, 
hogy aláírja a topolyai TSC-vel 
a szerződést, amely a felcsúti 
Puskás Akadémiával karöltve 
kinevelik az akadémia számá-
ra az utánpótlást.

Cserébe az Egység edzőinek 
biztosítanak normális fizetést, 
ráadásul a klubok biztosítanak 
olyan eszközöket, amikkel az 
általuk előírt edzésprogramo-
kat végre tudják hajtani. Már 
ez a program szerint folynak 
az edzések Kishegyesen is. A 
fizetést átutalták a klubnak, ez-
zel nincs is semmiféle problé-
ma, de ez idáig Kishegyes a két 
labdafogó hálón kívül nem ka-
pott semmit. Remélhetőleg ez 

Sport
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nem lesz mindig így és az ígé-
retet betartják. Kaptunk olyan 
ígéretet, hogy az elkövetkező 
3 évben a pálya mellé egy kis 
műfüves pályát is kialakítanak 
majd, ami jó hír Szeretnénk na-
gyon az öltözőket is korszerű-
síteni, mert már szinte 50 éve 
nem lett rajta semmi sem csi-
nálva itt az ideje, de sajnos az 
Egységnek erre nincs anyagi 
fedezete, ebben is kapunk majd 
segítséget csak ki kell várni a 
sorunkat.

Tervek és óhajok vannak, 
majd meglátjuk mi lesz belőle, 
lényeg hogy valami beindult.

Anyag van, a gyerekek 
szorgalmasan edzenek, mér-
kőzéseket sorra nyerik meg, 
mi eddig is jó munkát végez-
tünk, így az akadémia szak-
emberi nem fognak csalódni a 
kishegyesiekben.

Az elnöknek sikerült a 
pályán lévő locsolórendszer 
gondjait is megoldani, a Jp 
komunállal karöltve a csőre-
pedést nagy örömünkre elhá-
rították, innentől kezdve a mi 
pályánk még szebb lesz.

Újdonság még hogy a na-
pokban a kishegyesi község 200 
műanyag széket adott ajándék-
ba  amit fel is szereltek, ennek 
is nagyon örülünk és a bízunk 
abban, hogy ezentúl a falubeli-
ek még nagyobb számban fog-
nak kilátogatni az itthoni mér-
kőzéseinkre,  ugyanis már nem 
a deszkákon kell ülni, hanem 
sokkal kulturáltabb módon, 
széken ami  tiszta és egyáltalán 
nem hideg. 

A pálya rendbetételét, a fű 

kaszálását is megoldotta Béla 
bácsi. Sajnos eddig  úgy volt, 
hogy nekünk kellett embert fo-
gadni és fizetni, amikor szinte 
semmire sem tellett a klubnak. 
Most ezt a terhet átvette a köz-
ség és innentől kezdve ők áll-
ják ezt a részét a dolognak, ami 
nagy megkönnyebbülést jelent.

Szépen működik az Egy-
ség talán az elmúlt 20 évben 
a legszebben, minden megvan 
ahhoz, hogy szépen focizni 
tudjunk, az akart is meg van 
hozzá! Sok sikert kívánok az új 
elnöknek!

Az idei bajnokságról még 
említenék pár szót, amire az 
idén 10 csapat nevezett be, 
eggyel  kevesebben lettünk, 
ugyanis az előző évben a 
bácsföldvári Vojvodina lett az 
első megérdemelten,  így érte-
lemszerűen ők egy ligával fel-
jebb kerültek,  viszont a felsőbb 
ligából senki nem esett ki  így a 
10 csapat  9 meccset fog hozni 
magával, 9-et ősszel,  és ugyan-
ennyi   visszavágó tavasszal.

A topolyai futballszövetség 
minden év őszén megszervez 
egy tornát. Az idei nagyon 
meglepett bennünket ugyanis 
a szeghegyi Njegossal hoztak 
bennünket össze, akik köztu-
dottan játékos keretből nem 
szűkölködnek úgy, mint mi 
és ráadásul a szabadkai ligá-
ban (eggyel feljebb a miénktől) 
vannak versenyben. Bár ez így 
alakult sikerült őket magabiz-
tosan legyőzni mindenki meg-
lepetésére,  nagyon örültünk 
ennek az eredménynek ez egy 
sikerélmény volt.

A bajnokságon az első mér-
kőzésünk a csikériapusztai 
Mladost csapat ellen volt. Itt 
1:3-ra nyert az Egység, erre a 
rákövetkező héten a péterrévei  
Jedinstvo csapatát fogadtuk 
őket 4:2-re vertük. A következő 
ellenfelünk krivaján a Krivaja 
csapatával volt itt a bíró na-
gyon ellenünk fújt 3  büntetőt 
is az Egység ellen fújt, ami na-
gyon rányomta a pecsétet az 
eredményre. Itt 2:1 kikaptunk.

Ezután bácskossuthfalván 
a Sloboda fogadott bennünket 
sajnos a 3 biztos pontból csak 
egyet tudtak a fiúk hazahozni. 
Itt nem a bírót hibáztjuk, ha-
nem önmagunkat.

A folytatásban még 5 mér-
kőzés vár a fiúkra, itthon három 
(Oblić, Budućnost, Tomislavci) 
és vidéken kettő (Mladost Ra-
dost, és Pobeda).

Jelenleg  7 ponttal a táblázat 
4. helyén állunk, reméljük csak 
feljebb fogunk jutni,  szeret-
nénk a Szabadkai Ligába beke-
rülni, mert nekünk ott lenne a 
helyünk.

Hajrá Egység!

Rápóti Zsolt
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Kommunikáció, vagy szenvedély

Fórum

Panaszkodott a háziasz-
szonyunk. Egyik barátnőjével 
megbeszélték, hogy elmennek 
egy kávéra meg egy fagyira 
a szabadnapjukon. Hosszú 
időn át tervezték, de min-
dig közbejött valami. Ezúttal 
minden rendben volt, beültek 
a vendéglőbe, megrendelték a 
kávét, a fagyi utána jött vol-
na. Míg várakoztak a barátnő 
előkapta az okostelefonját és 
elkezdte pörgetni. Azt gon-
dolta valami halaszhatatlan 
dolga akadta, amit elfelejtett 
és el kell intéznie. De csak nem 
akarta abbahagyni. Rászólt, 
hogy nem ezért jöttek. Miért? 
- kérdezett amaz vissza,- hát 
itt vagyok, csak te mondjad és 
egy pillanatra sem vette le a 
tekintetét a telefon képernyő-
jéről. Háziasszonyom erre fel-
állt és otthagyta. A másik eset 
is a nyaraláson történt. Egy 
fiatal pár lakott mellettünk. 
Arra lettem figyelmes, hogy 
állandóan otthon vannak, 
nem beszélgettek senkivel. Én 
egyszer köszöntem nekik, de 
nem válaszoltak, gondoltam 
nem erőltetem. Csak időnkét 
ültek ki a teraszra és megállás 
nélkül a neten csüngtek. Egy-
mással is csak annyit beszél-
tek, hogy láttad mit töltött fel 

Dragan, vagy láttad ezt vagy 
azt, vagy amazt… De nem 
csak másutt van ez így. Vala-
melyik reggel a buszállomás 
előtt mentem és látom, hogy 

az iskolabuszra várakozó di-
ákok között alig akad fiatal, 
akik egymás között beszélget-
nek. A többi mind a kütyüjét 
pergeti.

Nem szeretnék vészharan-
gokat kongatni, de az a gya-
núm, hogy a hihetetlenül szé-
lesre tárult kommunikációs 
lehetőség megöli az emberek 
közötti kommunikációt. Kér-
dés, hogy el tudnánk-e még 
tölteni egy teljes estét egy-
szerű beszélgetéssel, jóízű be-
szélgetéssel, nem sms-stílusú 
mondatokkal! Tudom, hogy 
hasonló volt a mese, akkor is 
amikor elszaporodtak a rá-
diók. Már sokkal kevesebben 
ültek ki este a ház elé a kis-
padra, hogy megtárgyalják az 

aznap történteket. Aztán jött 
a televízió. Ha valaki filmet 
akart nézni, nem kellett neki 
moziba mennie, otthon ké-
nyelmesen megnézhette. Igaz 
csak azt, amit a tévéállomások 
sugároztak. Alapjában véve 
nem volt ebben nagy különb-
ség, mert a mozifilmek közül 
is csak azokat láthattuk, ame-
lyeket a műsorra tűztek. Az 
azonban biztos, hogy a rádió 
is meg a tévé is leszűkítette az 
egymás mellett élő emberek 
egymás közti közvetlen kap-
csolatát, értekezését.

Újságíróként csak örülni 
tudtam mindannak, ami szé-
lesebbre tárta a kommuniká-
ciós teret, annak, ha az embe-
rek több forrásból is tudnak 
tájékozódni. A baj az, ami-
kor a dolgok kezdenek visz-
szájukra fordulni. Vagyis ha 
nem tudunk mértéket tartani 
és szenvedéllyé válik és ak-
kor már az a bizonyos eszköz 
uralkodik felettünk.

P.I.
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Augusztus 5. és 15. között 10 
csodálatos napot tölthettem el 
Portugáliában egy ifjúsági cse-
reprogram keretein belül és úgy 
gondoltam írok egy cikket, kicsit 
népszerűsítve az ilyen jellegű 
programokat, bemutatva hogyan 
volt mindez lehetséges.

Tavasszal már elhatároz-
tam, hogy a nyarat angoltanulás 
szempontjából hasznosan sze-
retném kihasználni, így először 
egy EVS-ben gondolkodtam ( 
Európai Önkéntes Szolgálat – 
talán erről a kiváló lehetéségről 
egy másik írásban beszélek), de 
májusban egyik barátom (ha lát-
ja, még egyszer köszönöm neki) 
küldött egy facebook postot, 
amiben az egyik szegedi szer-
vezet, a YOPA (https://www.
facebook.com/yopa.ngo/?fb_
dtsg_ag=Adxfuy_ZU-FYBV-
CEiClcF7pX_Mn2GSMuafiXlLSh

Yrdaw%3AAdzeyPkZs4UjVS6JD_
qMSNHXkatY5qkPNtx98ptRSo-
AQQ )5 magyar diákot keresett 
portugáliai ifjúsági cserére. A 
projekten 12 ország képvisel-
tette magát és a téma a környe-
zetvédelem volt. Nem nagyon 
hezitáltam, megírtam egy mo-

tivációs levelet 
és 5 nap múlva 
jelenkeztek, hogy 
a 11 jelentkező kö-
zül én is kiválasz-
tásra kerültem. A 
jegyeket a Mauri 
Utazási Iroda in-
tézte, úgyhogy 
egyéb szervezé-
si teendőnk nem 
volt, csak az au-

gusztus 5-ét kellett kivárni. 
A cikk megírása előtt kicsit 

kutatgattam a neten, és arra jöt-
tem rá, hogy eddig a föld alatt 
élhettem, mert a portugál utam 
előtt nem nagyon hallottam ilyen 
projektekről és most találtam 
norvég, portugál, olasz, cseh, 
lengyel, román és spanyol ifjú-
sági cseréket, mindegyik teljesen 
ingyenes, ebben a félévben van, 
7-től 10 naposak és csak azt vár-
ják, hogy egy magyar jelentkező 
megpályázza őket. Legkönnyeb-
ben ezek facebookon érhetők el, 
keresni kell ilyen projektekkel 

foglalkozó oldalakat (mint pél-
dául a YOPA), vagy lehet keres-
getni külön magyar jelentkező-
ket kereső csoportokban, mint 
például a Youth exchange Hun-
gary. Úgyhogy nagyon egyszerű-
en lehet ilyen projektekben részt 
venni, nem kell hozzá más csak: 
1. találni egy megfelelő projektet, 
2. kell egy jó motivációs levél, 
amiben kifejtjük, hogy miért sze-
retnénk ezen részt venni, 3. egy 
minimális nyelvtudás, 4. egy kis 
szerencse. Néhány projekt jelent-
kezési határideje a napokban jár 
le, úgyhogy érdemes gyorsan le-
csapni rájuk.

Most, hogy a rövid tájékozta-
tó részen túl vagyunk, jöhet az él-
ménybeszámoló része. A magyar 

Hogyan nyaralhatunk Portugáliában 
10 napot teljesen ingyen?



csapat többi tagjával a reptéren 
találkoztam, akik egytől-egyik jó 
fejek voltak és így visszagondol-
va a végére jó csapattá váltunk. 
Eddigi életem során mindig 
gyengébbnek éreztem magam 
angolból, úgyhogy kosztolányis 
heti 5 angolóra ide, angol közép-
fokú nyelvvizsga oda, mégis meg 
voltam kicsit szeppenve, hogyan 
fogok boldogulni az angolom-
mal. Ahogy a Lisszabonba értünk 
kicsit éreztem is magamon eze-
ket a nyelvi gátlásokat, mármint 
nem azt, hogy nem értem miről 
van szó, csak egyszerűen job-
ban esett csendben maradni. Ez 
nagyjából 5 percig tartott, addig, 
ameddig az egyik észt srác meg 
nem kérdezte, hogy ki a pólómon 
lévő Petőfi Sándor. 

A repülőtérre egy busz ér-
kezett értünk és elvitt minket a 
program helyszínére, egy néhány 
száz fős faluba, Arraquelasba. Ez 
szerintem sokkal jobb volt, mint-
ha valamelyik nagyvárosban let-
tünk volna elszállásolva, mert így 
tényleg azt láthattuk, ami portu-
gál: a dimbes-dombos olajfalige-
teket, a gondosan fehérre meszelt 
házakat, a mindig mosolygó me-
diterrán arcokat és a kávézókban 
a Benficának szurkoló helyieket. 
Sátrakban voltunk elszállásolva 
és nem, nem volt melegünk. Ak-
kor voltunk Portugáliában, ami-
kor a hőmérők 42 fokot mutattak, 

de ez nem akadályozott meg sen-
kit, hogy a tűző napon focizzunk, 
röplabdázzunk, mert ez a 42 fok 

ott az állandó szellő miatt 25 fok-
nak tűnt. Ráadásul a portugál 
esték hidegek, ahogy leszáll az 
est az óceán felől érkező szél erő-
sebbé válik, úgyhogy esténként 
hosszúujjú-hosszúnadrágban 
volt mindenki (aki vitt magával). 
Elméletileg hálózsákban alud-
tunk, kaptunk 1-1 takarót, de a 
hideg miatt kérnünk kellett még 
egyet. Sőt, voltak éjjelek, amikor 
felkeltünk arra, hogy szél mind-
járt elviszi a fejünk felől a sátrat, 
amit biztosan meg is tett volna, 
ha nem jó minőségű sátrakban 
alszunk.

Ahogy említettem, a projekt 
témája a környezetvédelem volt. 

Úgy gondoltam a projektet ol-
vasva, hogy majd 2-3 órát fogunk 
szemetet szedni, fát vágni stb., de 

nem így történt. Voltunk persze 
szemetet szedni, erdőt takarítani, 
de ezt is inkább szórakozásnak 
fogtuk fel és egyik nap sem volt 
megterhelő. Ami még a környe-
zetvédelemhez tartozik, hogy a 
Coimbrai Egyetemről jöttek pro-
fesszorok előadást tartani az er-
dőkről és erdőtüzekről, de inkább 
más jellegű programok voltak, 
mint például: falufelfedező túra, 
9 km kajakozás egy kristálytisz-
ta folyón, fürdés Rio Maiorban, 
flashmob előadása és óceánban 
fürdés Nazarében ( Európa egyik 
leghíresebb surfparadicsoma), 
stb. (ha valaki vizuális típus, itt 
egy észt fiú által összeállított 
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videó: https://www.youtube.
com/watch?v=R89HFOfGBrQ )

Amit külön ki szeretnék 
emelni, az az interkultúrális est. 
Minden nap két ország lehető-
séget kapott, hogy az országáról 
bemutatót készítsen, itt pedig 
nem a hagyományos főváros, 

történelem, szép képek kategóri-
át kell elképzelni, hanem minden 
ország igyekezett olyan dolgokat 
felvillantani otthonukból, amik 
igenis érdekesen és ismeretle-
nül kerültek a hallgatóság elé. 
Hogy ne csak szellemi táplálékot 
kapjunk, az est végén az adott 
országra jellemző telt asztalnyi 
étel várt minket. A magyar csa-
pattal Erős Pistával, paprikákkal, 
sajtokkal, kolbászokkal ééééés 
pálinkával vonultunk a csatába. 
( A pálinka nagyon tetszett az 
embereknek, nagyjából 10 perc 
alatt fogyott el az estére szánt 2 
liter. ) Tulajdonképpen nagyon 
jó és egyedi ételeket kóstolhat-
tunk, mint például az ukránok 
erőspaprikás vodkáját, az észtek 

halait, a moldávok sajtjait, az ör-
mények szárított gyümölcseit, 
de ami a legjobban tetszett, az 
a portugálok pasteis de natá-ja 
volt. Ha valaki Portugáliában jár, 
bűn kihagyni! Az est végén pedig 
táncházat tartott minden nemzet, 
úgyhogy legalább csárdásozni 

mindenki megtanult.
Minden nemzet 

más volt egy kicsit, 
de minden nemzet 
hasonló is. Egyik is-
merősöm megkér-
dezte a tábor után, 
hogy melyik ország 
volt a legbénább. 
Ezen utána elgondol-

kodtam, és még most sem tud-
nék erre választ adni, mert nem 
volt ilyen. Lehet, hogy az angol 
kommunikációs nyelv miatt, le-
het, hogy azért, mert 18 – 25 éves 
korosztályról beszélünk, lehet 
azért, mert jó volt a válogatás, le-
het, hogy azért, mert a projektre 
való jelentkezés előfeltételez egy-
fajta kultúrák iránti megismerési 
vágyat, de bénák 
ott nem voltak. 
Ott csak kiváló 
emberek voltak, 
akiket mára már 
nyugodt szívvel 
nevezhetek a ba-
rátaimnak.

Azt hittem 
nyaralni megyek, 

de eközben söröztem a csehek-
kel, lábteniszeztem a horvátok-
kal, erdőt tisztítottam a spanyo-
lokkal, Lisszabonban buliztam 
az örményekkel, a Krímen szo-
morkodtam az ukránokkal, az 
erdélyi autonómiáról beszélget-
tem a moldáviai románokkal, a 
nyelvrokonságunk hasonló(tlan)
ságain elmélkedtem az észtekkel, 
ápoltuk a lengyel-magyar barát-
ságot a lengyelekkel, szerbet gya-
koroltam a montenegróiakkal, az 
óceánban fürdöttem a portugá-
lokkal, vagyis sokkal többet kap-
tam, mint amit egy egyszerű nya-
ralás adhatott volna. 

Úgyhogy azt javaslom min-
denkinek, hogy keressen ilyen 
projekteket, mert ezek olyan le-
hetőségek, amiket ki kell hasz-
nálni, hiszen ez a legjobb módja 
annak, hogy megismerjük a vilá-
got, és hogy a világ is megismer-
jen minket.

Csőke Márk
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Tisztelt mezőgazdasági 
termelők!

Ezúton szeretném tájékoz-
tatni önöket, hogy a Vajdasági 
Agráregyesületek Szövetsége 
koordinálásával és Magyaror-
szág Agrárminisztériuma támo-
gatásával 2018 Szeptemberétől 
Bácsfeketehegyen és Kishegye-
sen Falugazdász irodák nyíltak. 
A Falugazdász szolgáltatás a 
termelők részére ingyenes és 
célja, hogy segítséget nyújtson 
a termelőknek az új gazdasá-
gok regisztrálásában és megle-

vőek módosításában, segítséget 
nyújt az agár és vidékfejlesztési 
támogatások igénybevételével 
összefüggő ügyintézésben, tá-
jékoztatást nyújt a gazdálkodók 
részére a támogatások feltételé-
ül szolgáló jogszabályi kötele-
zettségekről, egyéb informáci-
ókról, folyamatos tájékoztatást 
ad a gazdálkodók részére a 
mezőgazdaságot érintő agrár-
politikai és kormányzati dönté-
sekről, valamint az egyes támo-
gatási, pályázati  lehetőségekről. 
Munkaidő a termelőkkel min-
den hétköznap 8.00-12.00 közt 

Bácsfeketehegyen Hétfőn, Szer-
dán és Csütörtökön a Helyi Kö-
zösség épületében(Testvériség 
út. 30) és Kishegyesen Kedden 
és Pénteken a Helyi Közösség 
épületében (Főút 34).

Fekete Andor okl. 
Agrámérnök – Falugazdász

Tel.: 069/55-65-626 , 
email:feketeandor87@gmail.com

www.vgazda.com

1849. október 6-án, vagyis 
169 évvel ezelőtt Aradon kivé-
geztek 12 honvédtábornokot és 
egy ezredest. Azonban ezen a 
napon ne csak rájuk emlékez-
zünk.

Emlékezzünk természetesen 
rájuk is, név szerint Lázár Vil-
mos ezredesre, Aulich Lajosra, 
Dessewffy Arisztidre, Kiss Er-
nőre, Schweidel Józsefre, Poel-
tenberg Ernőre, Török Ignác-
ra, Lahner Györgyre, Knezić 
Károlyra, Damjanics Jánosra, 
Leiningen-Westerburg Károly-
ra, Nagysándor Józsefre és Vé-

csey Károlyra. 
Emlékezzünk meg Batthyá-

ny Lajosról is, aki az első ma-
gyar felelős kormány miniszter-
elnöke volt és ugyanezen nap 
került a sortűz elé Pesten. 

Emlékezzünk meg Ormai 
Norbertre, Kazinczy Lajosra és 
Lenkey Jánosra, akik bár nem 
október 6-án, de szintén Ara-
don vesztették életüket. 

Emlékezzünk a 13 pozsonyi 
vértanúra.

Emlékezzünk azokra a vár-
megyei dolgozókra, akiket azért 
bocsájtottak el állásukból, mert 

nem fordultak egyértelműen a 
szabadságharc ellen.

Emlékezzünk arra a több 
száz papra és püspökre, akik a 
magyar szabadságról prédikál-
tak és ezért kerültek a vádlottak 
padjára.

Emlékezzünk, Szemere Ber-
talanra, Batthyány Kázmérra, 
Percel Mórra, Kossuth Lajosra 
és még a több száz emigráltra, 
akiknek el kellett hagyniuk sze-
retett hazájukat. 
A több ezer elítéltre.
A csatatéren maradt honvédek-
re. 
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A szlovák, román, német, 
zsidó, rutén katonák tízezreire, 
akik a magyar szabadság oltá-
rán áldozták életüket.

Emlékezzünk azokra a cseh, 
osztrák, lengyel, orosz katonák-
ra is, akik nem önként és dalol-
va jöttek erre a földre, hogy egy 
igaz ügyet leverjenek, de alul-

maradtak legjobbjaink ellen.
Emlékezzünk az árvákra és 

özvegyekre, az ágyúnak beöntött 
harangokra, a szétlőtt Pestre, ki-
vert fogakra, letaposott virágokra. 

És ha ezt megtettük, emlé-
kezzünk sokkal inkább, Görgei 
Artúrra, aki Világosnál letette 
a fegyvert, hogy kevesebbekre 

kelljen ma emlékeznünk.
Emlékezzünk Kossuth La-

josra, akinek további életét Ma-
gyarországtól távol kellett leél-
nie és csak teste térhetett vissza 

Budapestre. 

Emlékezzünk meg a 
magyarokkal szim-
patizáló bécsi pol-
gárságra, akik 1848. 
október 6-án Bécs 
utcáin elállták a sza-
badságharc leveré-
sére induló császári 
hadsereg útját és 

megkezdődött a harmadik bécsi 
forradalom. 

Emlékezzünk meg a nyuga-
ti politikusokra, akik bár kato-
nai segítséget nem küldtek, az 

1849. október 6-a utáni heves 
tiltakozásuk leállította a továb-
bi mészárlásokat.

Emlékezzünk meg II. Miklós 
orosz cárra, aki bár 200 000-es 
sereget küldött Magyarország 
ellen, de ezután elküldte fiát Fe-
renc Józsefhez, hogy rábeszélje, 
kegyelmezzen meg a legyőzött 
magyarokon.

Emlékezzünk arra, hogy a 
honvédség majdnem egy éven 
át tartotta magát az akkori Eu-
rópa két legerősebb szárazföldi 
hadserege ellen.
Emlékezzünk:
Bem apóra,
Petőfi Sándorra,
a jobbágyfelszabadításra,
a dicsőséges tavaszi hadjáratra,
az elsöprő huszárrohamokra,
a Kossuth-nótára,
Buda ostromára,
a lengyel légióra, 
a kishegyesi csatára,
a bevehetetlen komáromi erődre,
a piros-fehér-zöld kokárdákra.

És emlékezzünk a hősökre.

Csőke Márk



A mögöttünk álló időszakban 
igen aktív volt a Maronka Ká-
roly Önkéntes Tűzoltó Testület. 
Anna napok során tűzoltóink 
újdonságként hagyományőr-
ző tűzoltó bemutatót tartot-
tak. A testület tagjai hagyomá-
nyos egyenruhákban, egy 
ló-vontatta, kézi meghajtású 
szivattyúval vonultak ki a ház-
tűz szimulációhoz és azt sikere-
sen eloltották azt. A látványos 
és korhű bemutató elnyerte a 
közönség tetszését.

Szeptemberben a testület 
tagjai a magyarországi Imre-
hegyen jártak, ahol részt vet-
tek a VII. Bács-Kiskun megyei 
Hagyományőrző Versenyen. 
A megmérettetést a Bács-Kis-
kun megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság szervezte, 
és a kishegyesi tűzoltók Bé-
res Ferenc, a Hagyományőrző 
Tűzoltó Bizottság elnökének 
meghívására vettek részt raj-
ta.  Kocsifecskendő és moz-
donyfecskendő versenyszámok 
voltak, s a hegyesiek négy ka-
tegóriában indultak: felnőtt, 

senior, mozdonyfecskednő és 
nemzetközi. Szép eredmények-
kel tértek haza, nemzetközi ka-
tegóriában elsők lettek, senior 
kategóriában pedig másodikak. 
A mozdonyfecskendő kategóri-
ában, amelyen minden csapat 
részt vett, abszolút elsők lettek, 
vagyis ők bizonyultak a ver-
seny legjobb csapatának. A női 
csapat is szép eredményt ért el: 
nemzetközi kategóriában a bu-
dapesti XIII. kerület ÖTE csapa-
tával közösen indultak és a má-

sodik helyezést szerezték meg.
Októberben három szerep-

lése is volt a tűzoltóknak. A 
felnőtt csapatok eredményeiről  
Kurin Ákos, a testület alelnöke 
arról számolt be.

- - Részt vettünk a Vajdasági 
Tűzoltó Szövetség konferenciá-
ján Péterváradon, ahol a hagyo-
mányőrző csapatunk részese 
volt egy hagyományőrző tűz-
oltó bemutatónak. Ilyet első al-
kalommal szerveztek Vajdaság-
ban, és rajtunk kívül egy szerb 
és egy szlovák önkéntes tűz-
oltó testület vett rajta részt. A 

rendezvénynek az volt a címe, 
hogy Régen hogyan oltottak tü-
zet Vajdaságban. A bemutatóra 
a péterváradi várban került sor 
és filmre vették a gyakorlatot, 
ami a későbbiekben a Vajdasági 
Múzeum promóciós filmje lesz. 
A csapatok különböző típusú 
hagyományos tűzoltó egyen-
ruhában voltak és a bemutató 
során egy falutüzet szimulál-
tak. A három különböző nem-
zet tűzoltói közösen oltották el 
a tüzet – mondta Kurin, majd 
arról is beszámolt, hogy bemu-
tatón ló vontatású fecskendővel 
végezték az oltást. 

Az újvidéki bemutatót a 
XI. Nemzetközi és IV. Kárpát-
haza Hagyományőrző Tűzol-
tóverseny követte, amelyen a 
kishegyesiek ötödik alkalom-
mal vettek részt. Ezt Budapes-
ten a XIII. kerületi Hagyomány-
őrző Tűzoltó és Sport Egyesület 
szervezte, és idén a Maronka 
Károly Ö.T.T. két férfi, valamint 
egy női csapattal képviselte ma-
gát. A senior férfi csapat egy 
első és egy harmadik helyezést 
ért el, a férfi csapat két második 
helyezést, a női csapat pedig 
egy második és egy harmadik 
helyezést.

- Az idén sem tudtunk fel-
készülni a versenyre, mert a 
szervezők meglepetés verseny-
számokkal készültek. Ennek 
ellenére a csapataink jól vették 
az akadályokat és szép ered-
ményekkel tértek haza – fogal-
mazott Kurin, majd hozzáfűz-
te, hogy mind a péterváradi, 
mind a budapesti eseményen a 
Magyar Tűzoltó Szövetség ál-
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tal ajándékozott hagyományos 
tűzoltósisakokban vettek részt.

A Maronka Károly Ö.T.T. 
négy gyerekcsapattal indult a 
topolyai községi tűzoltóverse-
nyen, számolt be lapunknak 
Horváth Zoltán a testület pa-
rancsnoka. Két fiú és két lány 
csapat versenyzett Kishegyes-
ről.

- Az egyik lánycsapat első he-
lyezést ért el a kvízversenyben, 
a másik lánycsapat pedig har-
madik lett a rendes versenyen. 
A két fiúcsapatunk kicsit visz-
szafogottabban szerepelt, az 
egyik nyolcadik lett, a másik 
pedig ötödik. Mindössze szűk 
egy hónapunk volt felkészíteni 
a gyerekeket, de ehhez képest 
szép eredmények születtek. A 
jövőben is szeretnénk foglal-
kozni a gyerekekkel, hogy ne 
vesszen el belőlük a verseny-

szellem – mondta Horváth, 
majd arról is szólt, hogy a sima 
gyakorlatozás mellett különbö-
ző érdekes programokat is kita-
lálnak a gyerekeknek, hogy job-
ban felkeltse az érdeklődésüket 
a tűzoltás. 

A kishegyesi gyerekek rész-
vételét a topolyai versenyen 

támogatták a Substratum, a 
Montel, az Agrokons és a Big 
Chick vállalatok, tudtuk meg a 
parancsnoktól.

L.J.

Kos
( 03.21 - 04.19 )

Könnyedén kellene megol-
danod a feladataidat, ugyanis a 
lustaság az, ami a befolyásolja 

a mindennapjaidat. Ha kétség-
ben vagy, ha bizonytalanság 
gyötör, akkor el kell döntened, 
hogy mi a fontos a számodra, 
hogy mit szeretnél, itt az idő, 
döntened kell!

Szerelem: Most kell eldönte-
ned, hogy kit választasz. Rajtad 
áll. Ne a megszokás parancsol-
jon, merj belevágni az újba vagy 
próbáljátok meg utoljára, még 
egyszer megbeszélni, helyre-
hozni a dolgokat. 

Bika:
 ( 04.20 - 05.20 )

Sajnos hajlamos leszel a té-
ged ért sérelmeket, rossz ér-
zéseket másokon levezetni. 
Agresszíven fogsz reagálni 

Horoszkóp
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minden kis apróságra, de igye-
kezned kell ezt a sok felesleges 
eneregiát valami másra fordíta-
ni. A szabadidős tevékenységek 
alkalmasak erre a leginkább. 

A hónap végén egy izgal-
mas találkozó vár majd rád, 
ettől más perspektívából látod 
majd az életed. A partnereddel 
le kell tisztáznod a terveid, nem 
titkolhatod tovább.

Ikrek
( 05.21 - 06.21 ) 

A harmónia édes illata lengi 
be egész életed. A hivatásod-
ban produktív és aktív vagy és 
leszel is, minden a terveid sze-
rint alakul majd. A környezeted 
felnéz rád. Viszont a megfelelé-
si kényszer is emészt pontosan 
emiatt, félsz, hogy kudarc ér 
majd. Ne félj, lesznek melletted, 
akik ezt majd segítik legyőzni 
benned.

A kapcsolatodban az exed 
lesz az, aki bekever az aktuá-
lis kapcsolatodba, ügyelj arra, 
hogy semmi se maradjon titok-
ban a partnered előtt, mert an-
nak komoly következményei 
lehetnek.

Rák
( 06.22 - 07.22 )

Mivel az előző hónapban 
magasra tetted a lécet a munkád 
terén, ezért ezután sem hagy-
hatsz alább.  Ezzel a tudattal 
egy hatalmas nagy terhet vettél 
a nyakadba. Viszont ezzel meg 
kell birkóznod, különben min-
denkinek csalódást fogsz okoz-
ni, leginkább magadnak. Egy 
új ember lép majd az életedbe, 
vigyázz vele, nem biztos, hogy 
olyan sokáig lesz az életed ré-
sze, mint ahogyan azt gondo-
lod.

Oroszlán
( 07.23 - 08.22 ) 

Törekedj arra, hogy jó be-
nyomást kelts a környezeted-
ben, ugyanis etttől függ a jövőd. 
Nem kell tenyérbemászónak 
lenned, csupán légy önmagad, 
akkor minden a legnagyobb 
rendben lesz. A házasságodban 
egy újra és újra megjelenő vita 
üti fel a fejét, amit most végleg 
le kell zárnotok, különben nem 
lesz jó következménye, a meg-

csalás veszélye is fenn állhat, ha 
nem cselekszetek. 

Szűz
( 08.23 - 09.22 )  

A munkádba, karrieredbe 
kicsivel több energiát kellene 
belefektetned, hiszen a kevés 
erőbefektetés megfog látszód-
ni az eredményen, nem lesz 
túlságosan minőséges, ezért a 
csalódás veszélye is ott lebeg 
a levegőben. Vigyázz, mert a 
kollegáid körében vannak, akik 
irigykednek rád, ezért a hátad 
mögött áskálódnak, rossz fény-
ben tűntetnek fel mások előtt. A 
szerelmi kapcsolatodban a zöld 
szemű szörny ütheti fel a fejét, 
ez pedig nem más, mint a félté-
kenyég.

Mérleg
( 09.23 - 10.22 )  

Ebben a hónapban nagyon 
oda kell figyelned a pénzügye-
idre, hiszen most nincsen annyi, 

Horoszkóp



amennyi elég lenne a hónap vé-
géig. Sajnos, a szerelmi életed-
re is hatással van a bizonytalan 
anyagi helyzeted, lehet, hogy ez 
a partnerednek is gond lesz. A 
munkád területén viszont sike-
reket fogsz elérni.

Skorpió
( 10.23 - 11.21 ) 

Nem szabad parancsolnod 
mindenkinek, hogy mit és ho-
gyan tegyenek, hiszen vannak, 
akiket ez a viselkedés bánt és 
komplexusaik alakulhatnak ki 
emiatt. A munkahelyeden vala-
ki a hátad mögött keveri a kár-
tyákat, ezért lesz pár kellemet-
len helyzeted. 

Nyilas
( 11.22 - 12.21 )

Ha szülő vagy, akkor a gyer-
mekeidre kell most nagyon sok 
figyelmet fordítanod, ugyan-

is nagyon labilis helyzetben 
vannak, most még megmagya-
rázhatod nekik, hogy mit és 
hogyan kell tenniük. A pénz-
ügyek vonatkozásában nem 
vagy a magaslaton, de ez neked 
is köszönhető, ugyanis nem kell 
mindig felesleges kiadásokra 
költened.

Bak
( 12.22 - 01.19 ) 

Vigyázz, mert a barátságod 
megszűnhet a pénz és az egyéb 
„előnyök” miatt. Ha bármi-
lyen problémád van, akkor azt 
mondd el az illetékesnek, ne ke-
verd a lapokat, játssz nyíltan. A 
szerelemben fantasztikus pilla-
natid lehetnek, a romantika és a 
tűz, mi jellemez benneteket.

Vízöntő
( 01.20 - 02.18 ) 

Olyan állásajánlatot kap-
hatsz, amelyet nagy kár lenne 

elszalasztanod, hiszen maga-
sabb szintre kerülhetnél a rang-
létrán. Nagyon fontos, hogy 
hidegvérűen kezeld a helyze-
teidet, minden szituációban 
maradj nyugodt és ne a pillanat 
hevében dönts. A pénzügyeid 
miatt nem kell izgulnod, min-
den rendben lesz.

Halak
( 02.19 - 03.20 ) 

A külföldön dolgozóknak 
sajnos ez nem egy jó időszak, 
ugyanis most már el kell dön-
teniük, hogy hogyan tovább. Le 
kell horgonyozni. Egy váratlan 
találkozás felvillanyozhat. Ha 
párkapcsolatban élsz, akkor a 
kommunikációs problémák mi-
att nem lesz túl fényes a viszo-
nyotok.

Zodiak

22

Szó-Beszéd, a kishegyesiek lapjaHoroszkóp



Szeptember. Ősz. Minden 
évben olyan hirtelen lépünk át 
augusztusból szeptemberbe. 
Egy szempillantás alatt nyár-
ból ősz…Észre sem vesszük és 
minden megváltozik. A kör-
nyezetünk és a mindennapok 
is. A strandot és a fürdőruhát 
hirtelen felváltja az iskolapad, a 
munka, a monotonitás. Reggel 
az ébresztőóra kellemetlen, sí-
poló hangjára ébredünk, és ka-
rikás szemekkel isszuk a forró 
feketét, hogy képesek legyünk 
elindulni, miközben vissza-
gondolunk, hogy alig pár napja 
még a belső óránk jelzésére kel-
tünk fel. Testileg és mentálisan 
is kipihenten, a napot pedig 
egy kiadós reggelivel indítot-
tuk vagy éppen ebéddel (attól 
függően hány óra volt) a kert-
ben, madárcsicsergést és a ked-
venc nyári zenéidet hallgatva. 

Ideje elővennünk a vastagabb 
ruhákat, ugyanis nappal a leg-
többször felmelegszik az idő, 
de reggel és este nem elég egy 
nyári lenge strandruha, a rövid-
nadrág, ami a kedvenceddé vált 
vagy éppen egy haspóló. Nincs 
más választás, muszáj rétege-
sen öltözködni. Bőrdzseki, vé-

kony sál, hosszú nadrág és zárt 
cipő. Előkerülnek a rég nem lá-
tott darabok, esetleg újítunk is 
egy picit a ruhatárunkban.

Hideg limonádé helyett a 
forró tea lesz a kedvenc, a köny-
nyű nyári ebédeket pedig fel-
váltják a táplálóbb, nehezebb 
ételek. Fagyi helyett sütőtökös 
pitét kérünk a cukrászdában. 
A legfontosabb, hogy esernyő 
nélkül nem indulhatunk el, de 
a C-vitamin-tartalékokat sem 
árt feltöltenünk, ugyanis az ősz 
magával hozza a megfázás idő-
szakát is. A napernyőt felváltja 
az esernyő folytonos használa-
ta, a ventillátort pedig a hűvö-
sebb estéken a kályha melege. 
És ki ne várná a jól megszokott 
bekuckózós estéket?! Illatos 
gyertya, takaró, forrócsoki és a 
minden ősszel újra végignézett 
sorozatok és filmek. Ettől jobb 
kikapcsolódás nincs is. Új ze-
nelejátszási listát állítasz össze, 
ami talán egy fokkal szomor-
kásabb, mint a nyári, az időnek 
kedvezve. A családi összejöve-
telek még családiasabbak, mint 
eddig. A vasárnapi forró húsle-
ves pedig jobban fog esni, mint 

bármikor. A vízben pancsolás 
helyett az avarba vetheted ma-
gad. A nyári dinnyeevést fel-
váltja a friss gesztenye sütése. 
A természet leveti egészséges, 
zöld ruháját és felölti a sárga és 
a barna színskálájának összes 
létező változatát. Ősszel mint-
ha gyorsabban telnének a na-
pok, sietünk, rohanunk, mindig 
időre kell odaérnünk valahová. 
Egész listákat kell írnunk a napi 
teendőkről és a határidőnap-
lónkat is sűrűbben lapozzuk fel. 

A váltás mindig nehéz, 
akármilyen apró dologról is 
van szó, akárhányszor is éltük 
már meg ugyanezeket a pilla-
natokat. A hónapok óta berög-
ződött szokásainkat kell egy 
szempillantás alatt leváltani az 
új, mégis részben régi (ugyanis 

párszor már megéltük az őszi 
pillanatokat) dolgokra. Nincs 
más választásunk, együtt kell 
működnünk az időjárás szeszé-
lyességével. Alkalmazkodnunk 
kell hozzá. Átlépni egy másik 
évszakba, akár egyik napról a 
másikra, ha pedig szeptember-
ben lehetőségünk van még egy 
kicsit élvezni a napsugarakat és 

23

Szó-Beszéd, a kishegyesiek lapja

És Neked mit jelent az ŐSZ?

Tollforgatók



a 30 fok feletti időjárást, akkor 
használjuk ki, mert hónapokig, 
nem lesz benne részünk.

Az ősz eljövetele semmikép-
pen sem szomorú. Az időjárás 
ugyan sokszor szomorkás, de 
tehetünk azért, hogy a kedvünk 
ne ilyen legyen. Minden év-
szaknak megvan a maga szép-
sége és boldogsága. Minden 
évszakban kialakíthatjuk ked-
venc tevékenységeinket, melye-
ket középpontba helyezhetünk, 
azokat tekintjük alapnak és arra 
építjük az élményeinket, amit 
a váltás hoz nekünk. Rengeteg 
lehetőség van, ami közül válo-
gathatunk. Mindenki számára 
van valami, ami megmelengeti 

a szívét és csak az adott évszak-
ra vonatkozik.

Ezekkel a gondolatokkat 
búcsúztatlak Forró, Boldogsá-
gos, Vidám Nyár és köszönte-
lek Drága, Titokzatos, Izgalmas 
Ősz! Alig várom, hogy új emlé-
keket gyűjtsünk együtt!

Kubik Szintia

Véget ért a nyár és meg-
kezdődött a 2018/19-es tanév 
is (akár vártuk, akár nem), így 
én is visszatértem Budapestre. 
Ezen írásomban két országba 
kalauzolom a kedves olvasót. 
Először is az utazással kapcso-
latos fontos infók: mire lesz 
szüksége? Az utazás során nem 
lesz a kedves olvasónak semmi 
másra szüksége, mint kaland-
vágyra, ami kiszakítja őt egy kis 
időre a szürke hétköznapokból, 
kíváncsiságra (és ne is foglal-
kozzon azzal, aki azt mondja, 
hogy: „ha kíváncsi vagy, hamar 
megöregszel!”), csak bátran és 
tartson velem...És indulhatunk 
is! Először is, mivel jelenleg 
Budapesten tanulok, Magyar-
ország az első állomásunk. 
Augusztus 31-én jöttem vissza 
Pestre és szeptember 3-án, dél-

után 5-kor már Dél-Koreában 
voltam. 

Mielőtt belevágnánk rögtön 
a közepébe, először nézzünk 
csak egy olyan országot, mely 
kívül esik a mi időzónánkból 
és +7 órával előrébb járnak a 
jövőbe. Egy olyan országot, 
melynek három oldalról a ten-
ger szab határt.  Melynek alap-
pillére a Jin és Jang egyensúlya. 
Melyet a Mugunghwa (mály-
vavirág) illata leng be. 
Mely Arirángot énekel-
ve él s mely azt mondja, 
hogy testvérek vagyunk, 
kik réges-rég elszakadtak 
egymástól. Valamint a 
két ország közti kapcsola-
tot, mely hidat képez szá-
munkra, hogy mindössze 
kb. 1óra alatt Dél-Koreá-
ban lehessünk. Múltba te-

kintő következik: a két ország 
közös története közel három 
évtizede kezdődött. 1989-ben 
Közép-Európából elsőként Ma-
gyarország vette fel a diplomá-
ciai kapcsolatot Dél-Koreával. 
Ahogy a kínaiak mondják a 
„Mugunghwa országa”, azaz 
„az el nem hervadó virág” or-
szágával. 

 1124 Budapest, Csörsz utca 
49-51 ( csak, hogy időben fel-
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Az én Koreám



készítsem a kedves olvasót, 
ezennel már Dél-Koreában va-
gyunk). A Koreai Kulturális 
Központ 2012 elején nyílt. Cél-
ja, hogy a hagyományos és a 
modern értékeket összekötő, 
szerteágazó koreai kultúrát be-
mutassa és közelebb hozza a 
magyar közönséghez, mindezt 
különböző programok szer-
vezésé által, pl. tradicionális 
és modern (K-pop) tánc tanfo-
lyamok, gasztro tanfolyamok, 
nyelv kurzusok, zene és művé-
szeti órák, fesztiválok, előadá-
sok, filmklubbok sb. Jelenlegi 
igazgató Lee Dangkweon. Nyit-
va tartása: minden hétköznap 
13:00-20:00-ig.  

Minden nap elindul vala-
hogy, s be is fejeződik. Ezt hív-
juk folytonosságnak. Van az 
a bizonyos köztes állapot. Az, 
amikor egy pillanatra minden 
megáll. Idő s tér megszűnnek. 
Mikor úgy érzed egy másik 
világba csöppentél s innentől 
kezdve sodor az ár, de te nem 
is akarsz megállni. Ezt éreztem, 
akárhányszor csak beléptem 
a Koreai Kulturális Központ-
ba. Az én jelenlegi Koreámba! 
Annyi időt töltök itt, amennyit 
csak tudok. Mit csinálok itt? 
Elsősorban tradicionális táncot 

és hagyományos koreai dobon 
való játékot tanulok, emellett 
pedig minden mást is, ami Ko-
reával kapcsolatos.  Milyen egy 
hagyományos koreai táncóra? 
Nos egész más, mint a magyar 
népi tánc. A test és lélek együtt 
mozog a zene fuvallatára. Ilyen-
kor nem csak táncolsz, mert jól 
érzed magad, hanem felnézel 
a természet nyújtotta csodák-
ra, tiszteled őket és egyé válsz 
velük. A lelked áthatja a Jin és 
Jang harmóniája és te leszel 
a szilárd bambusznád, mely 
könnyedén mozog, mikor a szél 
ringatja, de ugyanakkor kiállja a 
szél erejét. Vannak lassúbb, ha-
gyományosabb táncok és kicsit 

modernabbnak 
nevezhetőek is. 

Mindezek 
előadása tradici-
onális koreai öl-
tözékben törté-
nik (hanbok). A 
hanbok két alap-
vető részből áll: 
a hosszú földig 
érő szoknyából 

(cshima), melyet a mell felett 
kell megkötni, ez alatt alsószok-
nya/szoknyák vannak, illetve 
azok alatt pedig egy hosszú 
buggyos nadrág, a másik fő ré-
sze pedig a felső rész (csogori), 
ami  mell alatt végződig. Hosz-
szú, téglalap szerű ujja van. 
Jobbról ballra, áthajtásosan, a 
mellkason kell megkötni. A ci-
pők (gudu) pedig lapos talpúak, 
elöl kissé csúcsívesek, melyet 
csak zoknival (poszon) lehet vi-
selni. A hajviselet különböző le-
het, akárcsak a díszítő elemek, 
valamint a ruhák színe. Kiemel-

ten gazdag színvilág jellemzi. 
Majd egy kis smink, ahol az 
ajkak kiemelése elengedhetet-
len (eltér a gésa sminktől, ahol 
csak az ajkak közepe van fest-
ve). Érdekességként még azt is 
kiemelném, hogy vannak olyan 
táncok is, melyben kiegészí-
tőket is használnak, pl.: hang-
szereket (dobokat), legyezőket, 
kardokat.  

Pontosan úgy, ahogyan 
most is, belefeledkezem az én 
Koreámba, és egyszer csak azon 
kapom magam, hogy megy az 
idő... 

Bakos Dorisz
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A legtöbbünknek van egy 
mindennapos, monoton rutinja a 
hétköznapokat tekintve. Ébredés, 
reggeli, munka/suli, ebéd, megint 
munka, este pedig olyan fáradtan 
érkeznek haza, hogy egy gyors 
tusoláson és vacsin kívül többre 
nincs ereje senkinek.

Ez a szürke monotonitás be-
szippantja az embereket, akik a 
nagy rohanásban ezt észre sem ve-
szik, így akár hónapokig, rosszabb 
esetben évekig is így élhetnek. El-
felejtik élvezni az életet, nem tud-
nak már úgy örülni az apróságok-
nak.

Már egy-két apró változtatás is 
kizökkenthet ebből az örvényből. 
Egy szempillantásra sokkal jobban 
érezhetjük magunkat.

Alakítsunk ki szokásokat, de 
ne legyen monoton, unalmas, és 
túl mindennapi. Hoztunk is Nek-
tek néhány tippet, amivel izgal-
massá és igazán értékessé tehetitek 
a hét minden napját, amivel nem 
csak a hétvégéken lehettek majd 
boldogok.

Boldogság-lista!

A mindennapok kavalkád-
jában hajlamosak vagyunk meg-
feledkezni az apró örömökről, 
ami egész nap ért minket. Ezek 
csak egy-egy pillanatig tartanak u-
gyan, egy kedves szó, egy érintés, 
egy finom ebéd, egy kellemes este 
a barátokkal. Ezekről a dolgokról 
nem szabad megfeledkeznünk, 
ugyanis ezek aranyozzák be a 
napjainkat. Esténként alvás előtt, 
a nap levezetőjeként és a gondola-
taink kitisztítása céljából írhatunk 
egy listát, hogy mi az, ami aznap 
boldoggá tett, megnevettetett, 
vagy csak hálás vagy érte.

Légy körültekintő és tudatos!

Az emberek nagy része saj-
nos nem vigyáz környezetére. 
Sokan az újra felhasználható, 

ruhából készült szatyrok he-
lyett műanyagot vásárol. El-
dobja a szemetet az utcán, attól 
függetlenül, hogy a szemetes egy 
karnyújtásnyira van tőle. Vagy 
éppen autóval közlekedik, még a 
sarki boltba is. Vigyázzunk jobban 
környezetünkre, élőhelyünkre, 
ezáltal pedig társainkra és önma-
gunkra is.

Tervezz előre!

Egyesek  nemcsak  környezetüket 
szennyezik folyamatosan, hanem 
szervezetüket is a folytonos gyors-
kaják fogyasztásával, egészségtelen 
életmóddal. Persze mindenkivel 
megtörténik, hogy egész nap nem 
evett, és már más választása nincs, 
ennie kell egy hamburgert, vagy 
éppen annyira megkívánta, hogy 
másra sem tud gondolni, de ez kö-
zel sem olyan rossz, mintha napi 
szinten ilyen ételeket fogyasztana.

Hétvégente tervezzünk előre, 
csináljunk menü-tervet, vásároljuk 
be a hozzávalókat, és akár készítsük 
is előre el a hét többi napjára az 
ebédünket, vagy a vacsoránkat. 
Időigényesebb, de sokkal egészsé-
gesebb és pénzt is spórolhatunk!

Me time!

Nevezzünk ki egy délutánt/
estét, amikor azt csináljuk, ami-
hez a legjobban kedvünk van. 
Vásároljunk valami szépet, men-
jünk moziba, vagy csak sétáljunk 
egy jót. A lényeg, hogy olyasmivel 
töltsük ki az időnket, ami feltölt 
eléggé ahhoz, hogy a hét másik 
felében tovább pörögj.

Tarts rendet!

Rengetegen hajlamosak még 
az ágyat is egész napra úgy hag-
yni, ahogy reggel felkeltek belőle, 
majd este csak bedőlni, az aznap 
viselt ruháikat a földön hagyni, 
egy egész hetes mosnivalót fel-

halmozni. Egyszerűen ráfogják az 
időhiányra. Ezért is fontos, hogy 
minden nap szánjunk legalább fél 
órát a pakolásnak, így nem szakad 
ránk minden a hétvége eljöttével, 
valamint sokkal kellemesebb lesz 
a légkör is. Azt pedig tudjuk, hogy 
amíg a környezetünkben nincs 
rend és tisztaság, addig a lelkünk-
ben sem.

Vigyázz a bőrödre!

Először is igyál minél több 
vizet, hogy hidratált maradj. 
Hidd el, a bőröd imádni fogja, ha 
megfelelő mennyiségű folyadékot 
fogyasztasz.

Minden reggel és este tisztítsd 
meg az arcod. Főként este, al-
vás előtt pedig a sminked utolsó 
morzsáját is töröld le!

Ne felejtsd el, hogy néha a 
bőrödnek is szüksége van egy kis 
kényeztetésre! Hetente egy nap 
dobj fel egy arcmaszkot, vagy va-
lami különleges mélyen hidratáló 
olajat, de fontos, hogy a minden-
napos hidratálót se hagyjuk ki es-
ténként!

Végül, de talán a legfontosabb 
lépés pedig, hogy becsüld Önmagad!

Becsüld és szeresd Önmagad. 
Légy büszke arra, amit eddig elér-
tél, legyen önbizalmad, küzdj a 
céljaidért és ne engesd be a mono-
tonitást a mindennapjaidba. Ugya-
nis Mindenki megérdemli, hogy 
olyan különlegesek legyenek a 
napjai, mint amilyen Ő maga.

Kubik Szintia
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lehetnek a hétköznapjaid!
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