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Mosolytenger Gyermekfesztivál

Délvidéki szinten nincs kifejezetten a 4-12 éves korú gyermekek számára megfelelô szórakozást, játékot, tanulást 

biztosító külön rendezvény, fesztivál, ezért gondoltuk azt, hogy megszervezzük az elsô gyermekfesztivált. Fontosnak 

tartottuk, hogy a gyermekek az óvodák és iskolák által szervezett programokon kívül új szemléletû rendezvényen is részt 

vegyenek, mely nagyban hozzájárulhat a szocializálásukhoz, pozitív jövôképükhöz. 

E célból 2010. május 15-én megrendeztük a Mosolytenger Gyermekfesztivált. A 4-12 éves gyermekek számára kitalált 

rendezvény nemcsak a célcsoportot vonzotta, hanem családjaikat, szüleiket is. A rendezvényre, a rossz idô ellenére, 

mintegy 500 gyermek és felnôtt látogatott el. 

A rendezvény célja az volt, hogy a célcsoport számára olyan helyszíneket biztosítsunk, ahol minden gyermek megtalálja 

a számára érdekes helyszínt, legyenek azok kézmûves munkákkal, bábszínházi elôadásokkal, koncertekkel, ügyességi, 

sport és egyéb versenyekkel, középkori lovag-hagyományokkal stb. kapcsolatosak. 

A rendezvényre külön buszokat szerveztünk a környezô településekrôl (Tornyos, Felsôhegy, Bogaras, Kevi, Hódegyháza, 

Szeged stb). Értesültünk arról, hogy a szervezésünkön kívül is, önállóan kialakultak buszjáratok Verbászról, Szabadkáról. 



MEGKÉRDEZTÜK

Siralmas a vajdasági magyar civil világ helyzete

Miskolczi József, 

a Vajdasági Magyar Civil Szövetség 

(CISZ) elnöke és a Keresztény 

Értelmiségi Kör alelnöke

A vajdasági magyar civilség egyik „atyjaként” hogyan látod  

a mai vajdasági magyar civil közösséget?

Attól függ, hogy hány „gyermeknél” kezdôdik az „atyaság”. Több mint tíz civil szervezet alapító tagja voltam, ebbôl fél 

tucatot nulláról építettünk föl legszorgalmasabb munkatársaimmal. Eddig. Most van folyamatban újabb két építkezés. 

Civilkedésem alatt mindent megéltem. Jót és rosszat egyaránt. Bôven volt öröm, de legalább annyi csalódás. Voltak 

szervezetek, amelyek néhány év múlva elhaltak. Voltak, amelyek teljesen megváltoztak, eltávolodtak a kezdeti céltól.  

Más esetben szépen szárnyra keltek, s nélkülem is nagyszerûen mûködtek. Mindezt azért mondtam el, hogy 

szemléltessem: a civil tevékenységben nincsenek elôre kiszámítható pályaívek. Ahány civil – annyi féle tevékenység, 

de fôleg: annyi indíték. Van aki a közösségért akar tenni, van aki személyes hobbijának hódol, ám sajnos vannak 

olyanok is, akik elsôsorban önmaguk fényezését végzik. Ez utóbbiak a legrosszabbak. Mint ahogyan nincs a világon két 

teljesen egyforma ember – nincs két teljesen egyforma civil szervezet sem. Az általános értékítélet soha sem vonatkozik 

mindenkire. A civil világ hûen tükrözi a közösség minden erényét és hiányosságát. Olyan, amilyen az országunk,  

a hatalom, a pártok – tévedés azt hinni, hogy mi egy külön világ vagyunk, vagy lehetünk! Minthogy egy meglehetôsen 

rendezetlen, szervezetlen, gazdasági és politikai, erkölcsileg alacsony szintû társadalomban élünk, ezt megsínyli civil 

hatékonyságunk és szervezettségünk. A jó munkához sok (iskolai és tapasztalati) tudás, folyamatosság, fiatalos lendület, 

sok szabadidô, biztos egyéni megélhetés és pénz kell. Kellene. Egyik sincs. Maradnak a kevés embert és kevés pénzt 

igénylô civil formák. Mire kialakulna a csapat, a tekintély, a közismertség – már nincs pénz, jönnek a csalódások és az 

elhalás. Rengeteg olyan civil szervezetünk van, amelyek évente 2-3 alkalommal nagyot villannak, hasznosak is – ám 

közben nem történik semmi. Minden napra jut tíz civil rendezvény, ám ezek fôleg helyi jellegûek, s bármilyen jók – arra 

már nem jut pénz, hogy megismerje ôket a távolabb lakó magyarság. Van tehát egy látszat, egy hamis kép: szerteágazó, 

sokrétû a civil világ – de valójában nagyon kicsi, kevés emberhez jut el. Hiányoznak a tömeges civil szervezetek.  

sok az eszkimó 

és kevés a fóka
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Alig 4-5 van belôlük, s pénz híján ôk is inkább kis 

költségvetésû projektumokat készítenek. Mert 200-300 

tag részére útiköltségre és egy szerény ebédre sem futja. 

Általános társadalmi bizonytalanságban élünk. A civilek 

esetében ez hatványozott. Ezért maradunk tudatlanok. 

Nincs, akit el tudjunk küldeni 2-3 napos továbbképzésre, 

nem tudjuk „megtartani” az angolul, németül beszélô 

fiatalokat, nem tudunk folyamatos kapcsolatot tartani még 

a legeszményibb külföldi partnerrel, vagy adományozóval 

sem. Szerbiában államérdek a gyenge civil szektor. Olyan 

is. Magyarországon államérdek az erôs civil szektor. 

Olyan is a szervezettség, támogatáspolitika. Ég és föld. 

Pedig szinte ugyanabban az idôszakban, 20 évvel ezelôtt 

kezdtünk erôsebb fejlôdésbe. Most a bokájukig sem 

érünk, pedig igyekszünk, pipiskedünk – hiába. Nemrég 

egy magyarországi civil központtal beszélgettünk a 

kapcsolatfölvételrôl és együttmûködésrôl. Szabadka 

nagyságú város, a civil központjában vagy 50 nemzetközi 

és hazai, rövid és több éves lefutású, kedvtelletô és 

államilag akreditált projektumon dolgoznak, de több tucat 

állandó munkaviszonyban levô emberrel! Megköszöntem 

a lehetôséget és továbbálltam. Amatôrök és profik 

ugyanabban a ringben nem állják meg a helyüket. 

Siralmas. Ezzel az egy szóval lehetne a leginkább kifejezni 

a vajdasági magyar civil világot. Lelkesedésen, olykor 

a jég hátán is megélés tudományának megvillantásán 

kívül nincs másunk. Ez sem kevés, de nem elegendô a 

társadalom, a magyarság helyzetének jobbá tételéhez. 

Pláne kevés a nemzetközi vizeken való hajózáshoz. 

A szívem majd meghasad, amikor látom, hogy a 

belgrádi profi civil szervezetek mekkora pénzeket 

kapnak és költenek teljesen haszontalan, egyértelmû 

látszattevékenységre! Mi ennek a negyedével édenkertté 

tehetnénk a vajdasági magyar civil világot! De hát, ôk 

vannak közel a tûzhöz, fôállásúak, évtizedes tapasztalatuk 

és kapcsolati tôkéjük van, beszélnek legalább angolul, s 

meg tudják fizetni a németül, franciául, olaszul beszélô 

volontôröket. Nekünk meg nincs pénzünk egy 20 oldalas 

projektum lefordíttatására. A civil világban éppen olyan 

verseny folyik a pénz megszerzéséért – mint a gazdasági 

életben. E tekintetben – remélem, hogy csak egyelôre – 

csupán a kubikusok szintjén vagyunk. Ezért nem jutunk 

a fô (belgrádi) hazai és a külföldi adományozókhoz 

és pénzekhez (azaz támogatás tekintetében teljes a 

Magyarország-függôségünk). Nagyjából ez a diagnózis. 

De még azt sem állítottuk föl pontosan. Megtehetjük. Jó: 

megtudjuk, hogy mitôl beteg a magyar civil szféra. És 

akkor? Van-e igény, esély, lehetôség, hogy gyógyítsuk? 

Civil örök reményem van, hogy igen – civil tapasztalatom 

viszont azt mondja, hogy esélyeink soha sem lesznek 

azonosak, a lemaradás mind nagyobb lesz. Feltör mindig 

egy-egy újabb forrás, de vize már nem jut el addig, 

hogy folyamatosan táplálja a folyót. Kár. Mindannyian 

szegényebbek vagyunk és maradunk. Megoldás? Olyant 

kell mondanom, ami egy civiltôl eretnekség. Bár mindig a 

„függetlenségünkkel” büszkélkedünk, de egy erôs állami 

és esetünkben vajdasági magyar pártpolitikai segítség 

nélkül nem lesz hatékony magyar civil életünk.

Nagyon fontos lenne a megmaradáshoz az 

összefogás. Felnôtt-e ehhez a magyar civil 

közösség? 

Nem. Az összefogáshoz is folyamatos kapcsolatra van 

szükség. Nincs, aki csinálja. Nem érnek rá az amatôrök. 

Ehhez profik kellenek. Másrészt, amíg ennyire sok az 

eszkimó és kevés a fóka – addig egyik a másikban 

versenytársat lát. Okkal. Így mindenki inkább begubózik, 

s sütögeti a maga kis pecsenyéjét. Azt hiszi, hogy 

csupán erre képes. Nincs kölcsönös bizalom, nincsenek 

bizalomépítési alkalmak. Nem is tudják milyen lehetôségek 

és pénzek rejlenek a közös munkában. Nem most és 

azonnal, de holnap már biztosan. Sokan attól félnek, 

kiderülne, hogy szinte semmit sem dolgoznak, csupán 

a külcsín nagy. A civilek is bizonyos érdekek mentén 

léteznek. Majd amikor a támogatáspolitika olyan lesz, hogy 

ésszerûsíteni kell, meg teljesíteni, akkor összefogunk. Most 

olyan a támogatáspolitika, hogy nem azt serkenti, amit 

tudunk, amihez értünk és amire szükség van. Fordított: azt 

tesszük, amire éppen valaki pályázatot írt ki: belemegyünk, 

bár nem nagyon szükséges; tesszük, bár nem ahhoz 

vannak tagjaink. Az ésszerûsítés szükségességérôl nem 

is szólva! Két olyan szervezet esetében, ahol szavam van, 
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fölajánlottam a hasonló szervezeteknek, hogy egyesüljünk. 

Hatékonyabbak lehetnénk. Övék lehet az elnöki tisztség 

is, ha az a fontos. Csak mosolyogtak együgyûségemen. 

Maradt minden a régiben. Mert még így is lehet. Nincs 

számonkérés. A pénzügyi elszámolás a fontos.  

A tartalmi, hatékonysági senkit sem érdekel. Eljön ennek 

is az ideje. Akkor kiderül, hogy nincs Vajdaságban 300 

magyar civil szervezetünk, hanem fele pusztán papíron 

létezik, folyamatos, egész éves munka pedig alig 10-20 

szervezetben folyik. Ez nagyon, de nagyon kevés! A látszat 

mennyiségbôl pedig csupán látszat minôség születhet.

Véleményed szerint milyen civil szervezôdésre 

van szüksége a vajdasági magyar 

közösségnek? Gondolok itt elsôsorban azokra 

a szervezôdésekre, amelyek az önazonosság 

megôrzését, a kultúra és hagyományok 

ápolását tûzték ki célul, s közben a mindennapi 

nehézségeken nem segítik át az elszegényedett 

magyar közösséget. Milyen szervezetekre, 

tartalomra lenne szükség?

A mindennapi gondokat a civilek nehezen tudják megoldani. 

Az az állam és a politikum feladata. Nem úgy szoktunk 

a létfönntartásra tekinteni, hogy az is fontos a nemzeti 

önazonosság szempontjából. Pedig lényeges. Teljesen 

lefedetlen civil terület. Nincs például a vajdasági magyar 

iparosoknak, vállalkozóknak egyetlen civil szervezete sem. 

Nem szervezôdnek a munkát keresôk, a továbbtanulni 

kívánók. A gazdasági esélyegyenlôséget elôsegítô civil 

formák és tartalmak hiányoznak. Arra nem írnak ki 

pályázatokat. Nem izmosodott meg egyetlen olyan magyar 

civil szervezetünk sem, amelyik az úgynevezett „társadalmi 

kontrollt” szakszerûen, folyamatosan végezné a magyar (is) 

hatalomgyakorlók iránt. Ez is önazonossági kérdés.  Fontos 

a népi hagyományok ôrzése és ápolása, de ez is hamisan 

csillog. Három rendezvény egy évben, s jól kitáncoljuk 

magunkat. Ugyanakkor nincs egyetlen olyan hely sem 

Vajdaságban, ahol minden este magyar népi muzsika 

szólna. Nincs rá igényünk, nekünk magyaroknak, hogy 

a hegedû, a klarinét, a cimbalom és a nagybôgô hangját 

halljuk? Akkor merre haladunk? Elég ha a színpadon 

kitáncoljuk magunkat, a föllépôk szülei és szomszédai 

tapsolnak, de semmi mélyebb igényt nem támasztunk? 

A két rendezvény között nincs magyarságtudatunk, 

nemzeti igényünk? Érdemes volna ezzel foglalkozniuk a 

mûvelôdéshöz nálamnál hozzáértôbbeknek. 

Hogyan látod civileket tíz év múlva  

a Vajdaságban, amikor Szerbia remélhetôleg  

Eu taggá válik?

Elég könnyen megjósolható. A hazai civil téren a 

nagy projektumokat a profi szerb civil egyesületek 

napszámosaiként morzsányi mértékben hajtjuk majd 

végre. Ha egyáltalán kegyeskednek lehetôséget adni. 

Az EU a nemzeti kisebbségi programoktól idegenkedik 

(multietnikus legyen minden). Megint oda jutunk, ahova 

most: Magyarország lesz az egyetlen segítônk. Ha ôk ki 

tudják harcolni… Nincs meg most az a fiatal, képzett, 

hivatásos vajdasági magyar civil gárdánk, amely 10 év 

múlva föl tudná venni a versenyt az európai színtéren. 

Nincs és nem is teszünk semmit a létrehozásáért. Csupán 

ábrándozunk. Gyorsan kellene lépni és edzeni, edzeni, 

mert a versenytársaink elônye mind nagyobb lesz. Az 

edzôtermet azonban az államnak és a politikai pártoknak 

kell fölépíteniük. A civilek segítségével. Bármennyire is 

nem tetszô gondolat ez sok civil részére. Nem lehetünk 

finnyásabbak az olyan nagyon áhított Nyugatnál! Ott 

minden magára adó, azaz komolyabb pártnak van saját 

alapítványa, amelybôl a civileket pénzeli! Pályázati úton is. 

Belgrádban is vannak irodáik. Nekünk nem adnak pénzt, 

mert nem vagyunk „multietnikusak”. Meg azért, mert a 

pártvezetôink nem beszélték meg az ottani pártvezetôkkel. 

Egyszerû a föladat. Meg kell lépni. Annak, akinek van hozzá 

hét mérföldes (pártpolitikusi) csizmája. Egyébként az itteni 

magyar civiljeink mezítlábasok lesznek a nagy EU-ban.

Tómó Margaréta
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Horgosi Termelôk Klubja

Horgoson már 1988 óta tömörülnek a termelôk civil szervezôdésbe. Ekkor mûködött a Parasztszövetség Horgosi Klubja, 

amely elsôsorban érdekvédelemmel kívánt foglalkozni. Miután a Parasztszövetség köztársasági-, tartományi-, községi 

szervezete is felbomlott, a horgosi gazdák továbbra is együtt maradtak. Közben 1994-ben feltûnt egy újabb érdekvédelmi 

gazdaszervezôdés – a Szerbiai Földmûvesek Független Szakszervezete. 

A Horgosi Klub is csatlakozott ehhez, és ezen belül mûködött 1998-ig. Ez alatt az idô alatt fölfejlesztettük a gazdák 

téli képzését, amely csakhamar kitûnô elôadói és nagy látogatottsága révén csodaszámba ment. Az akkori sajtó 

lojális szárnyain, határon túl is ismertté vált a munkánk és így 1998 novemberében megkeresett bennünket a 

Hódmezôvásárhelyi Mezôgazdasági Fôiskolai Kar fôigazgatója és helyettese, hogy írjunk alá együttmûködési szerzôdést. 

Elfogadtuk a lehetôséget, és 1998. december 4-én megtartotta a Horgosi Termelôk Klubja az alakuló közgyûlését. 

Szervezetünk legfôbb célkitûzése, hogy Európa felé közelítse az észak-vajdasági magán gazdák szakmai tudását a 

termesztési- tenyésztési technológiák és fajtaismeretek terén. 

Szükség volt és van erre az önszervezôdésre, mivel társadalmunk az elôzô totalitárius politikai rezsim alatt nem 

fejlesztette és nem képezte az agráriumát, de az újabb demokratikus rendszer sem tud kellô mértékben tenni hatékony 

lépéseket a felzárkóztatás érdekében, mivel híján van az eszközöknek, és garmadával örökölte meg az elôzô rezsimtôl 

a megoldandó problémákat és gondokat. A környezô országok pedig átgondolt, koordinált fejlesztést végeztek a saját 

agrárpolitikájuk terén, hogy az ágazat az EU csatlakozás pillanatában minél felkészültebb állapotban legyen. Azt, hogy 

a gazdák nálunk is lépést szeretnének tartani a környezô országok termelôivel, igazolja az általunk szervezett szakmai 

kirándulások és téli gazdaképzô elôadások látogatottsága. 

2004-ben, Kanizsa község akkori polgármester, Körmöci Károly hatékony támogatásban részesítette civil szervezetünket, 

azáltal, hogy kiutalt számunkra egy 126 négyzetméteres termet, és anyagilag is lehetôvé tette, hogy ott kialakítsunk egy 

60 személy befogadására alkalmas tantermet, három irodát, teakonyhát és higiéniai 

csomópontot. A fenti helyiségeket magyarországi alapítványok támogatásával sikerült 

felszerelni székekkel, asztalokkal, fûtéssel, számítógépekkel, internettel, telefaxokkal, 

fénymásolókkal

Civil szervezetünk egy olyan környezetben végzi munkáját, ahol a lakosság 87 %-a 

magyar nemzetiségû. Tagjaink száma jelenleg 114 és lassan növekszik. 

Mára jó kapcsolatokat építettünk ki hazai, magyarországi és romániai szervezetekkel. 

Hirdetjük és valljuk a népek, nemzetek és országok közötti kulturális, tudományos és 

gazdasági együttmûködés szükségességét, mert csakis ez által válhatunk európaivá. 

Európa felé közelíti az     

  észak-vajdasági magán

   gazdák szakmai tudását

      

Horgosi Termelôk Klubja

24410 Horgos, Kanizsai út 6.

+381 24 792 449, +381 24 792 687

htk@stcable.net
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Ifjúsági klub-vadászat!

A Magyarországi Ifjúsági Szolgálat Dél-alföldi Regionális 

Ifjúsági Szolgáltató Irodája (DARISZI) és a Bordányi 

Ifjúsági Információs Pont (BIIP) együttmûködésben, egy új, 

remélhetôen minden ifjúsági közösség számára hasznos 

projektet valósított meg 2010 februárjában, melynek a 

Kishegyesi Ifjúsági Iroda önkéntesei is részesévé válhattak.

A “Milyen a jó ifjúsági klub?” elnevezésû program 

keretében felhívást tettek közre, a dél-alföldi régió ifjúsági 

közösségei, ifjúsági civil szervezetei és (a Magyarországon 

már mûködô) Ifjúsági önkormányzatai számára.

A felhívás a Kishegyesi Ifjúsági Irodához is eljutott, és 

néhány egyeztetés után kiderült, nem csak községünket, 

hanem az egész Délvidéki régiót is képviselheti 

szervezetünk.

Önkénteseink örömmel fogadták a lehetôséget, így miután 

minden feltétel adott volt, útra keltek a „vadászatra”. 

Szegeden csatlakoztak magyar partnereinkhez, majd külön 

autóbuszjárattal indultak tovább a Bordány – Kecskemét – 

Zákányszék – Szeged útvonalon. Megállóhelyeket, az adott 

városok képezték, ahol betérhettek, s megtekinthették az 

ifjúsági közösségi tereket, azaz a klubokat és információs 

pontokat. 

Ám mindez nem volt ennyire egyszerû, s a klub-vadászat 

jelleg már Szegeden értelmet kapott. Érkezéskor derült 

ki, hogy nem puszta látogatók a résztvevôk, hanem egy 

filmforgatás részesei, mi több fôszereplôi, hiszen a két 

napos program teljes idôtartama alatt egy forgatócsoport 

tart velük, s minden megnyilvánulásukat rögzíti annak 

érdekében, hogy mindenki szóhoz jusson, a televízió 

képernyôirôl már jól ismert „Hal a Tortán” jelleggel. 

Minden egyes klubhelyiséget pontozniuk kellett, valamint 

pozitívumait és negatívumait kiemelni. A kamerák szinte 

minden lépésüket rögzítették, nem tekintve a fáradt 

tekintetekre vagy a „Pedró” kocsmájában eltöltött görbe 

éjszaka utáni ébredésre (bár ígérték, bizonyos jelenetektôl 

megkímélik a nagyérdemû közönséget).

Szóval a makói, hódmezôvásárhelyi, szegedi, bordányi, 

zákányszéki, szentesi és kishegyesi fiatalokból álló csapat, 

kamerákkal biztosítva, kritikus szemmel felfegyverkezve 

vadászatra indult. Elsô célpont a Bordányi Ifjúsági 

Információs pont volt, ahol bebizonyosodott, nem eléggé 

kritikusak, s könnyen a vadász is lehet áldozat. 3-as 

osztályzatot adtak a bordányiak „helyiségére”, ami azért 

lett a késôbbiek során nevetséges, mert mint kiderült, a 

lehetô legelhagyatottabb helyre vezették ôket. Céljuk az 

volt, hogy ledöbbenjenek és bírálják ôket, hogy szegény 

bordányi fiatalok, hova is kell járniuk kikapcsolódni. Hát 

a bírálat részben elmaradt, erôs közepes osztályzattal 

jutalmazták a látottakat, majd jött a valós BIIP központ. 

Az itt látottak magukért beszéltek, sokan itt meg azért 

kezdtek el kételkedni, mert a helyiség annyira otthonos, 

s a fiatalok minden igényét kielégítô volt, hogy biztosan 

ez ismét valami átverés lehet, esetleg a polgármester 

hétvégi rezidenciája. Innentôl már nem volt semmi átverés, 

s meghallgatták, hogyan is sikerült mindezt kialakítani, 

mibôl telik Play Station-re és plazmatévére, vagy hogyan 

sikerült egy közel 4000 fôt számláló településen filmklubot 

kialakítani a fiataloknak, és persze mindezt fenntartani.

Nem is szaporítanám a szót, hiszen számos élmény, s 

tapasztalat várt rájuk Kecskeméten és Zákányszéken 

ifjúsági cserék, 

találkozók, élmények 

és kapcsolatok 

korlátlan tárháza
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is. Minden állomás egy külön történet lehetne, ahogyan az is, hogy hogyan lettek átmenetileg a bordányi ifjúsági 

önkormányzat képviselôi, vagy milyen volt egy órára Bordány polgármesterének lenni. S a történet még nem ért véget, 

hiszen meghívást kaptak a kisfilm premierjére. Botladozásaikat és bakijaikat még hamarosan viszontlátják.

Az élményeken felül azért a kapcsolatok kiépítésére is alkalmuk nyílt. A kulisszák mögül bátran elmondható, az EU 

csatlakozás a fiatalok számára is óriási lehetôségek kapuját nyitja meg, nem csak a fejlesztések szempontjából, hanem 

ifjúsági cserék, találkozók, élmények és kapcsolatok korlátlan tárházává is válhat.

 

ifjúsági cserék, 

találkozók, élmények 

és kapcsolatok 

korlátlan tárháza
Sándor István

 Kishegyesi Ifjúsági Iroda

24321 Kishegyes, Fô u. 32.

www.kishegyesyouth.org

kzm.maliidjos@gmail.com
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„Ballangó” Hagyományápolók Faluháza 

A „Ballangó” Civil Szervezet tevékenysége igen széleskörû. Kézmûvességgel és hagyományôrzéssel foglalkozik, 

emellett gyerekeket oktatnak és nevelnek, s alkalmi kiállításokat (pl. húsvéti, karácsonyi, aratási, ôszi) rendeznek 

meg. Hazai és külföldi kiállításokon vesznek részt, téli és nyári kézmûves táborokat, kirándulásokat, valamint emellett 

sportrendezvényeket is szerveznek. A falubeli nyolcadikosoknak megszervezik a továbbtanuláshoz szükséges felvételi 

vizsga elékészítôjét. Angol nyelvet is oktatnak, ha érdeklôdés mutatkozik rá. 

Alapfeladatuknak mégis falujuk hagyományának megôrzését és továbbadását tartják. Ennek érdekében a falubeliek 

emlékeit rögzítik le. Az elmondásokból tudják, hogy a vidék terültén 30-40 fôbôl álló kis település létezett pl. Paphalom, 

Sashalom, Karjad, Pirinacshalom. Kápolnát is építettek, de a törökök ezeket a településeket mind felégették. 

Felsôhegyet elôször Szôlôshegynek hívták. Az emberek házaikat vályogból építették szabálytalan sorba, amit ma is híven 

tükröz a falu kinézete. A falu védôszentjévé azért választották Szent Orbánt, mert az 1800-as évek végén május 20-án 

nagy fagy volt, ami miatt kifagyott az összes szôlôtôke. Innentôl már nem nevezik Szôlôshegynek, hanem Felsôhegynek.

1900-tól a tanyavilág igen népes volt, ezért hét iskola is mûködött. Ma már csak egy mûködik, az adahatári, ami 

mûemlékké lett nyilvánítva. Több olyan intézmény, üzlet van, ami az XX. század eleje óta mûködik kisebb-nagyobb 

változásokkal.

Szervezetük újraregisztrálása után is a megkezdett tevékenységeiket kívánják folytatni, esetleg bôvíteni.
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Fülöp Cecília

„Ballangó” Hagyományápolók Faluháza 

24416 Felsôhegy, Nagyköz 18

+381 24 843 022

fulop@sksyu.net

kézmûvesség, 

hagyományôrzés, 

gyermekek oktatása, 

alkalmi kiállítások 

szervezése



Észak-bácskai Magyar 
Pedagógusok Egyesülete

15 évvel ezelôtt alakult, és azóta mûködik az Észak-

bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete. A magyar 

nyelven oktató pedagógusközösség fejlôdésének és 

megerôsödésének szakmai és kulturális elômozdítására 

irányuló szervezet. Mottónk: „A kisebbség esélye a 

minôség”.

A legnagyobb rendezvényeink közé tartozik a nyári 

pedagógusképzés. Immár tizenharmadik alkalommal 

került megrendezésre Szabadkán a Nyári Akadémia. 

Néhány száz vajdasági magyar pedagógusnak nyújt 

továbbképzési lehetôséget. Az évek múltával az igényekhez 

alkalmazkodván az Nyári Akadémia szakcsoportjainak 

a száma növekedett. Óvodapedagógusok, tanítók, 

magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, 

természettudomány, informatika és osztályfônökök 

szakcsoportja mûködik. A fentiek közül az érdeklôdô 

pedagógusok igényeiknek megfelelô programot 

választhatnak. A külföldi és hazai elôadók színvonalas 

elôadásai, az esti kulturális és a társasági programok, 

a közös kirándulások hasznossá és kellemessé teszik a 

résztvevôk továbbképzését. (Statisztika: a XIII. Szabadkai 

Nyári Akadémián 13 szakcsoportban folyt a munka, és 

280 pedagógus vett részt.)

A nyári és az évközi (pl. hagyományápolás, 

tehetségfejlesztés, beilleszkedési zavarok és 

személyiségfejlesztés, EU-s pályázatok írása) 

továbbképzések megrendezésén kívül az általános és 

középiskolás tanulók részére vetélkedôket szervezünk. Az 

egyesület  legnagyobb szabású vetélkedôje – a vajdasági 

magyar általános iskolások körében igen kedvelt – az 

ÁMV (Általános Iskolások Mûvészeti Vetélkedôje), mely 9. 

alkalommal került megrendezésre 2010 májusában. A 380 

résztvevô tanuló bizonyítja, hogy szükség van a Észak-

bácskai Magyar Pedagógusok Egyesületének ilyennemû 

munkájára. Az irodalom (fogalmazás- és versírás, 

próza- és versmondás, szépbeszéd), a képzômûvészet, 

a zenemûvészet, a színjátszás kategóriákban (egyes 

kategóriák a magyart környezetnyelvként tanuló diákok 

részére is nyílt) próbálhatják ki magukat a kis tehetségek.

Tehetséggondozás matematikából, a felvételire való 

felkészítés, a XIV. Honismereti verseny, a X. Himnusz–

Szózat szavalóverseny – mindezt az általános iskolásokért 

hoztuk létre, melyek révén a tudományos és mûvészeti 

érdeklôdésüket elégíthetik ki. Az Irodalmi Matinék pedig a 

középiskolások versenyszellemét szeretnék ébren tartani.

2009-ben Radnóti Miklós születésének 100. évfordulóját 

ünnepeltük. Idén Kosztolányi Dezsô születésének 125. 

évfordulója kapcsán Nagy Versmondást szerveztünk. 600 

középiskolás diák közösen szavalta el a Hajnali részegség 

címû versét, Jordán Tamás budapesti elôadómûvész 

vezényletével.

Egyesületünk célja továbbra is színvonalas képzések és 

versenyek szervezése az oktatás szolgálatában.

színvonalas képzések és 

versenyek szervezése az 

oktatás szolgálatában
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Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete

24000 Szabadka, Dure Dakovića 23/II.

024 557 596

www.tanar.org.rs  

empe@tippnet.rs
kézmûvesség, 

hagyományôrzés, 

gyermekek oktatása, 

alkalmi kiállítások 

szervezése



„Anyám, édesanyám!“

A „Kéz a kézben” Értelmi Fogyatékosok és Segítôik Civil Szervezet 2004. óta mûködteti napközis foglalkoztató mûhelyét 

értelmi és testi fogyatékosok számára. A szervezet azért küzd, hogy meggyôzze az embereket arról, hogy a mássággal 

élôk is értékes tagjai a társadalomnak. Azzal, hogy létezik és mûködik a civil szervezet Zenta községben, elérhetô, hogy 

az itt élôk megtanuljanak nagyobb toleranciát tanúsítani embertársaik iránt.

Alapcéljának tekinti a szervezet, az olyan különleges bánásmódot igénylôk képességeinek, tudásának fejlesztését, 

akik befejezték az általános iskola kisegítô tagozatát és további oktatásban nem részesülnek, illetve akiknél az értelmi 

fogyatékosság oly méretû, hogy az oktatási rendszerbe be sem kerülhettek. 

A mintegy 15 értelmi fogyatékos számára kirándulásokat, fellépéseket, kiállításokat szerveznek a napi készség és 

képesség fejlesztések mellett. A legutolsó és egyik legnépesebb mûsor az Anyák Napi ünnepség volt, amely május elsô 

vasárnapján délután öt órakor került megrendezésre a község és a Vajdasági Nagyberuházási Alap által kifejezetten a 

fogyatékosok számára szépen felújított Internátus épületében.

A mûsort két hónapi munka elôzte meg, napi szerep és szövegtanulás, koreográfia-gyakorlás. A gyerekek szívvel-lélekkel 

készültek, s a tôlük telhetô legtöbbet adták. A készülôdés a szervezet fáradhatatlan és bátor szívû vezetôje, Rác Magdolna 

felügyelete alatt folyt.

A fellépést lázas takarítás, pakolás és díszítés elôzte meg, hogy kellemes légkörben fogadhassuk a szeretett édesanyákat.

Az egybegyûlt kedves vendégeket egyik védencünk köszöntötte szelíd szavakkal, majd az Örömünnep címû dalt adtuk elô 

zenetanárnônk vezetésével és zongorakíséretével.

Ezután kevésbé ismert költôk édesanyjukat magasztaló versei következtek, áldó, szeretô és hálát adó szavak lélekhez 

nyújtott színes csokrai.

Színpadi darabként a „Kiskondás” címû mese dramatizált változata került elôadásra. A látványos és monumentális 

palotát, meg egyéb ötletes jelmezeket a nevelôk aktív felügyeletével a mássággal élôk készítették, mint ahogy a színpad 

ékessége is az ô érdemük volt.
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A pilates-labdákkal elôadott, szemet gyönyörködtetô koreográfia komoly 

erôpróba volt a különbözô fogyatékkal élôk számára, de felkészítôjük kitartó 

munkájának köszönhetôen nagyszerûen elsajátították a nem mindennapi 

mozdulatokat. A közönség kitörô tapssal jutalmazta sérültjeink derekas 

helytállását.

A „Megfogtam egy szúnyogot” címû éneket a különleges bánásmódot igénylôk 

xilofonon és dobon való játszás kíséretében adták elô, végül pedig elénekeltük a 

„Van Isten…” kezdetû dalt, zenetanárnônk páratlan szerzeményét.

Zárásképpen kis ékszerdobozzal leptük meg a drága édesanyákat, benne 

fagyöngybôl fûzött nyaklánccal, amelyeket mind saját kezûleg készítettek a 

napközis foglalkoztató mûhelyünk résztvevôi, és szívhez szóló versidézetekkel.

A fellépés után örömmel a szívünkben indultunk haza, hisz sikerélmény volt ez 

mind a védencek, mind a nevelôk, mind pedig a szülôk számára.


Csabai Jerne

„Kéz a kézben” Értelmi Fogyatékosok és Segítôik Civil 

Szervezet

24400 Zenta, Svetozar Miletic 2.

063/71-75-858
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mássággal élôk is értékes 

tagjai a társadalomnak





Nagy Abonyi Péter

St. Longinus Középkori Hagyományôrzô 

Egyesület

24400 Zenta, Fô tér 18.

 063 81 78 266

www.st-longinus.org 

st.longinus@yahoo.com

Bemutatók, középkori 

haditornák, párharcok, 

dobófegyver- és 
íjászbemutatók
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Középkori hagyományok ôrzése és továbbadása

A zentai Szent Longinus Középkori Hagyományôrzô Egyesület 2005 ôszén alakult egy baráti társaságból. Célunk a 

középkori hagyományok ápolása. Törekszünk a történelmi hitelességre úgy a ruházat, mint díszleteink terén. Vajdaságban 

egyedüli ilyen szervezetként mûködünk. Bemutatóinkon, a középkori haditornákon, párharcokon, dobófegyver- és 

íjászbemutatókon keresztül próbáljuk a közönség elé varázsolni a régmúlt idôk hagyományait. Udvarhölgyeink XIV. – XVI. 

századi táncokkal szórakoztatják a közönséget. 

Gyermekeknek szervezünk olyan programokat, amelyek által játszva tanulhatnak történelmet. Középkori mondákon 

keresztül tárjuk eléjük az akkori kultúrát, játékos foglalkozások segítségével. 

Megalakulásunktól kezdve, terveink közt szerepelt történelmi táborok szervezése is gyerekeknek. 2008 augusztusában 

nyílt lehetôségünk arra, hogy megszervezzük az „Ôseink csillagösvényén” elnevezésû történelmi táborunkat. Ezzel is egy 

hagyományt szerettünk volna teremteni. Sok táborlakó jelezte vissza, hogy ha lehetôsége lesz, visszajönne a következô 

évben is. Ennek tudatában rendeztük meg a 2009-es táborunkat, amelynek témája a Szent István korabeli Magyarország 

bemutatása volt. Csakúgy, mint az elsô évben, most is történelmi elôadásokon, kézmûves foglalkozásokon, és 

készségfejlesztô játékokon keresztül mutattuk be a gyerekeknek a korabeli életet, hagyományokat. 2009-es táborunk 

alkalmával a gyerekek egy kiránduláson is részt vehettek. Az aracsi pusztatemplomot látogatták meg. Egész napos 

foglalkozást tartottunk nekik Kerekszéken, ahol a nomád életstílussal barátkoztattuk meg ôket. A történelmi elôadásokon 

keresztül segítettük az ismerkedést a Szent István korabeli hagyományokkal. A táborlakók lovaglóórákon is részt vehettek. 

A kézmûves foglalkozásokon nemezbôl és agyagból dísztárgyakat készíthettek. Egy zentai ostorkészítô segítségével 

megmutathatták kézügyességüket. A tábor végén az volt a küldetésük, hogy megtalálják a koronázási kincseket, 

amelyek a tábor területén voltak elrejtve. A zárónapon bemutatót tartottak, ahol a középkori haditorna fontos eszközeinek 

alkalmazását mutatták be. Íjász- és dobófegyver bemutatót tartottak, versenyeztek ostorcsattogtatásban. A mûsor végén 

tesztelhették a saját kezük által készített katapultot. 

Táboraink által szeretnénk megszerettetni a gyerekekkel a középkori kultúrát, és megmutatni azt, hogy milyen értékes 

kincset hagytak ránk ôseink!





EU-Vajdasági Felnôttképzési Központ

Az EU-Vajdasági Felnôttképzési Központ 2006-ban alakult. Tevékenységünkkel 

szeretnénk lehetôséget teremteni az élethosszig tartó tanulásra. További 

feladatunknak tûztük ki, hogy minél több információt juttassunk el az érdeklôdôkhöz, 

amely segíti családjuk boldogulását, szakmai fejlôdésüket, a foglalkoztathatóságot, 

a vállalkozói és a civil szféra fejlôdését. Hisszük, hogy az együttmûködés a haladás 

alapköve és megmozdulásainkat is ez jellemzi.

Elsô projektjeink között volt az I. Kutató Ifjak Konferenciájának megszervezése, 

amelyen a középiskolás tanulók egy prezentációval mutatták be kutatásaikat. A 

rendezvény nyitott volt, amelyet úgy felnôttek, mint fiatalok is látogattak. Az egész 

napos rendezvény alatt az elôadók és a hallgatóság bôvíthette tudását, választ 

kaphattak kérdéseikre és ismeretséget köthettek. 

A célok, amelyek vezéreltek bennünket: 

• Lehetôséget adni a középiskolás tanulóknak, hogy ismerkedjenek a kutatás 

fontosságával és folyamatával, megtanulják az ismereteiket és gondolataikat 

továbbadni.

• Felhívni a társadalom figyelmét a tehetséges fiatalok munkájára, mivel ôk képezik 

a társadalom fejlôdésének kulcsfontosságú rétegét.

• Kiemelten foglalkozni a társadalom számára fontos problémákkal

A második konferencia már kétnapos volt. A felnôttek számára is lehetôséget 

nyújtottunk, hogy bemutassák tanulmányaikat és elmondják véleményüket a 

Szakmai Konferencia keretein belül. A konferencia rámutatott arra, hogy bár a 

résztvevôk különbözô szakterületeken tevékenykedtek, a problémák átfedték 

egymást és a megoldáshoz vezetô út a közös együttmûködés.

Idén, március 26-27-én, negyedik alkalommal került megrendezésre a már vajdasági 

szintûre növekedett kétnapos konferencia. Kiemelt témája az energiatakarékosság, 

de szívesen fogadtunk minden sikeres kutatómunkát.

EU-Vajdasági Felnôttképzési Központ

24400 Zenta, Árpád utca 9.

office@eu-vec.org.rs 

+381 24 812 349

Bemutatók, középkori 

haditornák, párharcok, 

dobófegyver- és 
íjászbemutatók

élethosszig 
tartó 
tanulás
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Eltitkolt múltról a Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány 
konferenciáján

A Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítványt 2000-ben hozták létre. Feladatuknak tartják, hogy összefogják a három 

nagy régió (Magyarország, Kárpát-medence, Nyugat) magyarságát azáltal, hogy rendezvényeikkel fórumot teremtsenek a 

világban szétszóródott magyar ifjúság ismerkedésére, kapcsolattartására. Tevékenységük által az anyaországtól elszakadt 

magyar fiataloknak lehetôséget biztosítanak nemzeti és európai identitásuk erôsítésére, a közép-európai régió kulturális 

értékeinek megismerésére és anyanyelvük ápolására. Fontosnak tartják egy olyan híd megépítését, amelyen járva utat 

találnak egymáshoz a világ különbözô pontjain élô, de magyarságukhoz hasonló módon kötôdô fiatalok. 

A magyarországi bejegyzésû kuratórium jelenleg hat magyarországi, egy svájci és négy határon túli taggal (Felvidék, 

Kárpátalja, Erdély és Délvidék) tevékenykedik. Az eltelt néhány év során azonban egyre több támogatóra tettek szert, 

így mára számos nyugat-európai, sôt tengeren túli régióban élô magyar segíti munkájukat. Az alapítvány már szervezett 

találkozót, konferenciát Ópusztaszeren, Felvidéken, Erdélyben, Kárpátalján, a Vajdaságban, Horvátországban. Legutóbb 

Burgenlandban.

2009. októberében az alapítvány által Szabadkán szervezett kétnapos konferencián az 1944-es délvidéki magyar 

tömegirtásról emlékeztek meg. Az egyik elôadó, Matuska Márton író felidézte az “iszonyatos vérengzés” idôszakát, 

amelyrôl évtizedeken át, hallgatniuk kellett az érintetteknek. Még mindig nem tudják pontosan, hány magyar ember 

veszítette életét, de több tízezerre tehetô az áldozatok száma. A szerb partizánok lefejezték a magyar értelmiség színe-

javát: politikusokat, szellemi- és lelki vezetôket. Matuska Márton személyes sorsok felidézésével tette még érzékletesebbé 

az akkori hatalom magyarellenes cselekedeteit. 

Hogyan lehetünk még mindig életben? - tette fel a kérdést Matuska Márton. Isten csodájaként. A neves kutató szerint 

nincs a magyar köztudatban, hogy mi történt a délvidéki magyarokkal 1944 ôszén. Reméli, hogy a belgrádi levéltár kapui 

hamarosan megnyílnak, s elôkerülnek olyan anyagok, dokumentumok, melyrôl eddig ôk sem tudtak.

olyan híd, amelyen járva 

utat találnak egymáshoz a 

világ különbözô pontjain élô, 

magyarságukhoz kötôdô fiatalok
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Frigyesy Ágnes

Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány

1126 Budapest,  Böszörményi út 28.

www.mfhnalap.org 



Tisztítsuk meg Szerbiát akció 
Zentán is

A zentai Locator Város- és Környezetvédô Egyesület 

csatlakozott a község által szervezett helyi akcióhoz.

A város és bevezetô útjainak tisztítása 2010. június 5-én 9 

órakor kezdôdött. Összesen mintegy 275 személy vett részt 

az akcióban, 17 helyszínen (a teljeség igénye nélkül: Ipari 

út, vasúti sínek, Gimnázium és környéke, játszótér, általános 

iskolák környéke, hídfeljáró és környéke - töltés, móló, 

homokbánya, Népkert és Bogaras).

A munkaakció résztvevôi 146 zsák és 10 m³ kommunális 

szemetet gyûjtöttek össze. Fôleg mûanyag PET palackokat 

találtak és 3 sörösládát. Az akció délben fejezôdött be.

A munkálatokban községi helyi intézmények, vállalatok is 

részt vettek, valamint a Locatoron kívül néhány civil szervezet 

(St. Longinus Középkori Hagyományôrzô Egyesület, Zentai 

Ifjúsági Szervezet, Ifjúsági Iroda stb.)
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Locator Város- és Környezetvédô 

Egyesület

24400 Zenta, Fô utca 15.

www.locator.org.rs 

locator@gmail.com

275 személy, 
17 helyszín, 
146 zsák, 10 m³ 

kommunális szemét 



Mosolytenger Gyermekfesztivál

Május 15-én reggel 9 órától 16 óráig folyamatosan esett az esô kisebb-nagyobb intenzitással. Az 

elôjelekbôl mégis arra következtethetünk, hogy a rendezvény hihetetlenül sikeres lehetett volna 

napsütötte idô esetén.

A rendezvény elôkészületeit az esô ellenére is megtettük, s felkészültünk, hogy fogadjuk 

az érdeklôdôket 14-19 óráig. A szervezésben részt vállaló mintegy 15 zentai, vajdasági és 

magyarországi civil szervezet felkészülten várta a játszani vágyó gyerekeket. 16 órakor az esô 

elálltával és a nap kisütésével mintegy 500 látogató, zömében gyerekek és helyi lakosok, érkeztek a 

rendezvényre.

A rendezvény teljesen ingyenes volt, a résztvevô gyermekek minden helyszínt, játékot 

térítésmentesen használhattak. Sôt, az egyes helyszíneken garasokat, a fesztivál fizetôeszközét 

gyûjthették, amelyen nyereményszelvényeket tudtak vásárolni, s a fesztivál közben és a végén pedig 

értékes nyereményeket sorsoltunk ki közöttük. 

Az elôzetes információk, a késôbbi visszajelzések alapján azt látjuk, hogy szükség van a külön a 

gyermekek számára szervezett fesztiválra, nem csak Zentán, és környékén, hanem a távolabbi 

települések is igénylik, ezért 2011-ben is megszervezzük és bízunk a napsütötte idôben.

A lap megjelenését támogatta:

Jelen számunk megjelenése kapcsán nyújtott segítségét külön köszönjük  

Tómó Margarétának.

Közösségi Tér – délvidéki civil folyóirat • Szerkesztô> Szalai Teodóra és Zsoldos Ferenc  

• Felelôs kiadó> Zsoldos Ferenc • Kiadja> „Ci-Fi” Civil Központ • Szerkesztôség és  

kiadóhivatal> 24400 Zenta, Fô tér 18., telefon/fax: 024/811-383 • iroda@civilportal.net • 

www.civilportal.net • Grafika, tördelés és nyomdai elôkészítés> Halász Gabi - halga •  

Megjelenik 250 példányban • Nyomda> Panonia - print, Topolya

kézmûvesség, 

bábszínház, koncertek, 

ügyességi, sport és 

egyéb versenyek 


