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hagyományorzo honvédeket és huszárokat is várunk, Kiskarácsony, nagykarácsony
akik egy emlékcsatával elevenítik fel e dicso 
eseményt. A júliust a falubúcsú zárja, szeptemberben 
irodalmi napok, októberben pedig a Dévics Imre Mint mindennek, az ünnepeknek is megvan a 
kerámiatelep retrospektív kiállítására kerül sor, ahol maguk kettosége. 
szemrevételezhetjük azt a hatalmas és gazdag Az ünnep megtörténtével valami réginek vége szakad, 
gyujteményt, mely az elmúlt ötven év alatt és valami új kezdodik el: falainkon kicseréljük a régi 
felgyülemlett könytárunkban, iskolánkban, naptárakat, megváltoztatjuk a mobilunkon a már 
különbözo intézményeinkben.megunt háttérképet, fogadalmat teszünk, hogy némely 
A fenti rendezvényeken nagyságrendileg több tízezer régi rossz szokásunk helyett új, jobb önmagunkat 
vendég fog Kishegyesen megfordulni, s hogy milyen építgetjük, néhány hét alatt megszokjuk, hogy a régi 
képet alakítanak ki rólunk, az elsosorban tolünk, évszám helyett új évszámot kell írnunk a leveleink 
kishegyesiektol függ. Hogy mit jelent kishegyesinek aljára, régi, kopott lelkünk lassan új ruhákba 
lenni, hogy létezik-e egyáltalán ez a gyujtofogalom, öltöztetjük. Az ünnep sokunknak öröm, de sokunknak 
azt az elottünk álló évben tudjuk megmutatni. Ha egyben bánat is: látjuk, hová értünk, de látjuk azt is, mi 
igen, akkor a látogatókat tiszta utcák, rendezett házak mindent hagytunk végleg a hátunk mögött. Összejön a 
és udvarok, jókedvu járókelok várják, s büszkén család, s örömmel nézzük, milyen nagyra nottek a 
távoznak tolünk, azzal a tudattal, hogy egy eros és gyerekek, valahol belül azonban azt is csöndösen 
gazdag településen jártak. Ha nem, ha az idelátogatók konstatáljuk, hogy ismét egy évvel öregebbek lettünk.
csak a szemetet fogják látni, az omladozó vakolatú Az ünnep lehetosége valami újnak, de egyben lezárása 
házakat, a kitisztítatlan árkokat, a gyanakvó és is valami réginek. Lehetoség arra, hogy szem-
zsörtölodo helyieket, akkor szomorúan állapíthatjuk revételezzük, mi mindent értünk el, aminek 
meg, hogy kishegyesiek már nincsenek, a település, örülhetünk, de egyúttal leltárba vétele annak is, mi 
melyet egykor Kishegyesnek hívtak, már nem létezik, mindent nem volt lehetoségünk véghez vinni. Az 
hiába az ünnep, az ünneplés lehetosége, nem voltunk optimisták azt látják, hogy harminc év után végre 
méltók, nem álltunk készen a feladatra.sikerült öt kilométernyi utat kiaszfaltoznunk, hogy 
Annak reményében, hogy az ünnep kettoségébol az végre korszeru lámpák világítják utcáinkat, hogy új 
örömöt, a lehetoséget fogjuk magunk elott látni, hogy középületekkel gazdagodunk, hogy végre megújult a 
közösen fogjuk bebizonyítani, Kishegyes igenis Pecze-kápolna és iskolánk tornaterme, a peszimisták 
létezik, ennek nevében kellemes karácsonyi viszont fejüket csóválják, mert az o utcájuk még nem 
ünnepeket és boldog új évet kívánkerült sorra, hogy pont o elottük nem ég a lámpa, hogy 

egyes beruházások még nem fejezodtek be, hogy a 
A Szó-Beszéd szerkesztoségeszomszéd tehene megint csak kövérebb.

Az ünnep eljövetelének pillanata határko is egyben, a 
régi feladatok lezárásának, az új célok kituzésének 
határköve. Határko arra, hogy eroinket leltárba véve 
eldöntsük, készen állunk-e az új idok, új kihívásaira.
A jövo év az ünnepek, a Helyi Közösség által 
meghirdetett Jubileumok éve lesz Kishegyesen. A falu 
újratelepítésének 240-ik, a hegyesi csata 160-ik, a 
Dévics Imre kerámiatelep 50-ik évfordulója a 2009-
es, az évfordulókra való emlékezés pedig szinte az 
egész évet átöleli. Márciustól októberig számos 
gazdag és népes programmal emlékezhetünk a 
régiekre, s örülhetünk az újnak. Emlékezhetünk arra, 
hogy milyen régóta kiálljuk az ido próbáit, s 
örülhetünk új eredményeinknek. A megemlékezés 
március 15-ével kezdodik és rögtön folytatódik az 
ú j ra te lepí tés  ünneplésével ,  koncer tekkel ,  
kiállításokkal, hangversenyekkel, történelmi 
vetélkedovel. Júniusban Kishegyesen kerül 
megrendezésre a Durindó és a Gyöngyösbokréta, 
júliusban Dombos Fest, valamint a tervek szerint a 
hegyesi csata megünneplésének évfordulója, melyre Címlapfotó: Linka Csaba
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Hiányzik az együttműködés Milyen az együttműködés a községi vezetéssel?

A VMSZ és a demokraták nem tudtak 
összeegyezni, és ez a huzavona még a mai napig is tart. Ez 
felettébb gátolja az én munkámat is, mert a VMSZ-es 
vezetés nem tárgyal velem. A személyes helyzetem nagyon 
rossz, mert magyar vagyok és demokrata, s tudnék segíteni 
ennek a közösségnek, de nem engednek oda. Ez a rákfenéje 
az egész helyzetnek. Az együttműködés nem, hogy rossz, 
hanem nincs is. Ez a polgárok szempontjából kellemetlen, 
mert kötelességem, hogy a demokraták, de az összes többi 
polgár érdekeit is képviseljem. Én nem tehetek 
különbséget, mert valaki VMSZ-es, radikális vagy 
szociáldemokrata. Mindegyik polgár érdkeit kell, hogy 
képviseljem, mert ezért választottak meg.
A községi vezetés irányába azt is nehezményezem, amit a 
diákok ösztöndíjazása és útiköltség fizetése kapcsán 
tettek. A gyerekek nem lettek kifizetve, csak a fele összeget 
kapták meg. Topolya község 219 felsőoktatási tanulót 
finanszíroz, mi hányat? Akit finanszírozunk, azt is fele 
áron. Szóval vannak itt viszásságok. Ezeket a dolgokat egy 
becsületes tárgyalással és konszenzussal meg lehetne 
oldani, de az asztal egyik oldalán ülök én, a másik oldalára 
meg senki sem akar odaülni. Ilyen alapon nehéz tárgyalni.

Dr. Bíró István, tartományi képviselővel az elért Milyen más tervei vannak még a jövőre vonatkozóan?
eredményekről,  a községi vezetéssel történő 
együttműködésről és további terveiről beszélgettem. Lehetőség lenne két-három olyan projektumra, 

amivel üzemeket lehetne nyitni Kishegyes község 
Mit sikerült megvalósítania a választási igéretekből? területén. Ezek az üzemek 30-40 embert tudnának 

foglakoztatni, de ez csakis a hegyesi község vezetőségének 
A választási kampány során meghirdettem egy a támogatásával történhet meg. 

egészségügyi, prevenciós programot, a mellrák- és a Egészen konkrétan egy szanitáris termékeket gyártó 
méhnyakrákszűrést. A mellrákszűrés programra üzemet tudnánk nyitni ,  amely beindításához 
elkészítettük a pályázatot, és jelenleg a minisztériumnál megfelelnének az Antilop csarnokai. Erre tudnánk állami 
v a n ,  v á r j u k  a  j ó v á h a g y á s t  é s  a  p é n z t .  A támogatást is kapni, mert ezt senki sem csinálja az 
méhnyakrákszűréssel kapcsolatban egy kellemetlen országban.
problémánk van, olyan értelemben, hogy ebben a Én az egészségügy és a hozzá kötődő dolgokhoz értek, de 
p r o g r a m b a n  h i v a t a l o s  l a b o r a t ó r i u m n a k  é s  ha valaki elém áll egy gazdasági elképzeléssel, azt biztosan 
szakembereknek kell résztvenniük. A verbászi kórháznak tudnám támogatni. Ez csak azon múlik, hogy akarjuk, vagy 
léteznek ilyen szakemberei, és már felvettük velük a nem akarjuk.
kapcsolatot, de létezik egy jogi probléma, történetesen a        L.J.
szakemberek kifizetése. A pénz megvan, csak jogi 
akadályai vannak a kifizetésnek, de ezt is át fogjuk hidalni. 
Valószínűnek tartom, hogy a program januártól be fog 
indulni.
Ennek ellenére az eddigi munkával nem vagyok elégedett. 
Nem tudunk lépni, nem tudunk haladni az adminisztrációs 
buktatók miatt. Iszonyatosan sok a papírmunka, a 
minisztériumi engedélyekre hónapokat kell várni, holott 
egy egyszerű dologról van szó.
A másik dolog, amit nem tudok megérteni, az a polgárok 
érdektelensége az akció iránt. Roppant nehéz meggyőzni 
az embereket, hogy ez az ő érdekükben van. Ezen felül a 
községi vezetőség részéről is vannak bizonyos buktatók, 
ugyanis nehezen akarják megadni a választói jegyzékben 
szereplő polgárnők listáját, holott a minisztérium felé ezzel 
a listával tudjuk igazolni, hogy kik azok, akiket érint a 
program.
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Jézus nő volt

IskolahírekSzokatlan témák Mirnics Gyula könyvbemutatóján

Egyik előző számunkban már bemutattuk Mirnics December tájékán a gyereksereg lázban ég. A 
Gyula Jan Berger hazatér című könyvét. December 13-án legcsintalanabb rosszcsont is abban reménykedik ilyenkor, 
a kishegyesi könyvtárban Gyula Lakatos Jánossal hogy varázspálcával eltüntethető a sok rosszaság, és neki is 
beszélgetett el könyvéről. jut valami.
A bemutató nem szokványos módon indult, ugyanis az író December 5-én, pénteken az Ady Endre Kísérleti 
bemutatkozását lucázó gyerekek szakították félbe. A Általános Iskolát sem hagyhatta ki a Mikulás  a gyerekek 
hagyományápoló intermezzót senki sem bánta meg, nagy örömére. A péntek reggel több meglepetést is 
ugyanis a gyerekek elnyerték mind a közönség, mind a tartogatott a gyerekeknek. Már gyönyörűen feldíszítve 
szerző tetszését. várta őket a fenyőfa, azután pedig a Mikulás settenkedett 
A beszélgetés során Gyula mesélt a könyvéről, a be az épületbe, hogy egy kis örömet és vidámságot lopjon a 
családjáról, a példaképeiről, de a vajdasági irodalmi kánon gyerekek életébe.  Az alsósoknak szerény ajándékot 
rideg viszonyulásáról is beszámolt. Az író szerint idehaza osztogatott, míg a felsősöknek az osztályfőnökök által 
nehéz sorsa van a tenni vágyó embernek, mert mindenki küldte a csokit, cukrot.
gátolni igyekszik. A bemutató során érdekes gondolatok 
hangzottak el a vallással, az irodalommal és az emberi Iskolánkban csodálatos fenyőfát készítettek a gyerekek 
viszonyokkal kapcsolatban is. tanítónénijeik és Mohácsi Zoltán rajztanár segédletével. 
A beszélgetés végén Gyula beszámolt két, készülő félben Minden iskolás diák kézlenyomata felkerült a fára, ez 
lévő könyvéről, majd a vendégek közül a szabadkai Farkas ékesíti a nem mindennapi karácsonyfát. 
Csongort kérte meg, hogy olvasson fel egy részletet 
aktuális írásából. A bemutatót kötelelen beszélgetés A Magyar Nemzeti Tanács és a helyi önkormányzat 
követte. jóvoltából 3. és 4. osztályos diákjaink eljuthattak 

          J. Szabadkára, cirkuszba. 

Az első félév december 24-én zárul, míg a második félév 
2009. január 19-én kezdődik. Januárban a felsősök 
délelőtt, az alsósok délután járnak iskolába.

Köszönjük a  magánvál la lkozóknak,  a  he ly i  
ö n k o r m á n y z a t n a k ,  é s  m i n d a z o k n a k ,  a k i k  
pénzadományaikkal járultak hozzá, hogy 511 diákunk 
karácsonyi édességcsomagot kapjon. 

 

Énekelt versek estje

A kishegyesi és a bácsfeketehegyi könyvtárakban 
járt a november 18-án Dinnyés József szegedi dalszerző. A 
Vers és gitár című előadói estje előtt a szerzőt Szöllősi 
Vörös Julianna igazgatónő mutatta be kiemelvén, hogy 
Dinnyés József, aki a hatvanas évek végén tett szert 
országos ismeretségre, egy évtizeddel ezelőtt már járt a két 
helységben énekelt verseivel. Dinnyés József jelenleg 
szabadiskolát működtet, amelyben a zene a nyelv és a 
történelem összhangját igyakszik kihangsúlyozni. 
Kishegyesi és bácsfeketehegyi előadásán a Kárpát-
medence költőinek általa megzenésített verseit adta elő 
gitár kiséretében .

       (Pi)
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Magyar Muvelodési Szövetség elnökét és Csikós Jánost, Kiállítás iskolanapon tartományi ifjúsági- és sporttitkárhelyettest. Alkalmi 
beszédében rámutatott, hogy az 1973-ban készült 

     Iskolánk legutóbbi tárlatán, melyez a nemrég felújított tornateremre nagyon ráfért már a felújítás és most végre a 
Galériánkban mutattak be, az iskola volt diákjainak diákok egy sérülésmentes tornatermet vehetnek 
munkáját láthattuk. Mildvai Sándor, Németh László, birtokukba. A felújítást a Tartományi Nagyberuházási Alap 
Truzsinszki Imre és Kormos Róbert alkotók festményit is és a kishegyesi Önkormányzat támogatták, s az igazgatóno 
megismerhettük. Kormos Róbert két olajfestménye külön köszönetet mondott Pásztor Istvánnak és Kern 
mellett egy kollázzsal is bemutatkozott, míg Truzsinszki Imrének, akik személyesen is sokban hozzájárultak a terv 
Imre poentilista muveivel tette szebbé a tárlatot. megvalósításához. Csóré Róbert polgármester az 
     A kiállításon Vass Szabolcs ceruzarajzai is nagy említetteken kívül köszönetet mondott a Tartományi 
hangsúlyt kaptak, a színes képei mellett hat fekete-fehér Ifjúsági és Sportügyi Titkárságnak is amely új 
portré emelte a rendezvény színvonalát. A keramikusok felszereléseket adott a tornaterembe. A polgármester 
közül Csernus László, Nemes Fekete Edit, Markovic reményét fejezte ki, hogy jövore sikerül felújítani a 
Radmila és Fürsztner Etelka munkáit állították ki. A kézilabdapályát is.
tárlaton Sípos Mihály fafaragó és Kollár Ilona munkáit is - Kishegyes az elmúlt idoszakban többször is jelesre 
megcsodáltuk, valamint Csernus László különleges raku vizsgázott összetertozásból és ehhez gratulálnom kell 
technikáját. mindannyiuknak. A másik dolog, amit szeretnék 
     Igazi élmény volt látni ennyi tehetséges volt diák megemlíteni, akkor jutott eszembe, amikor kézhez kaptam 
muvét, és büszkeséggel töltött el bennünket az a tudat, a kivételesen szép meghívót. Jó kezekben vannak a 
hogy ok is valamikor iskolánk tanulói voltak. gyerekek azoknál, akik ilyen igényességgel dolgoznak, és 

biztos vagyok benne, hogy tovább is tudják majd mindezt 
     Vass Nikita és Papp Orsolya adni, mondta többi között Szilágyi Dorottya beszédében, 

majd Csóré Róberttel közösen átadták rendeltetésének a 
tornatermet.Tornaterem-avató és iskolanap
Az iskolanapi ünnepi musor  kezdetén , a zsúfolásig 
megtelt színházteremben Molnár Márta üdvözölte a 

A tudás mellett egymás megismerését és a helybelieket és a vendégeket. Mint hangsúlyozta, az 
toleranciát is bele kell pakolni az iskolatáskába - Az iskolában az idén sok változás történt: a nyáron sikerült 
iskolanap keretében Kishegyesen átadták rendeltetésének felújítani a tantermek  nagyobb részét, most pedig a 
a felújított tornatermet tornaterem is megújult. Mindezek hozzájárulnak ahhoz, 

hogy az iskola lekösse a gyerekek érdeklodést, és ez nem 
Az iskola felújított tornatermének ünnepélyes kevés feladat. A tudás mellett azonban az iskolaltáskába be 

átadásával kezdodött az iskolanapi rendezvények sora kell pakolni egymás megismerését a toleranciát és a 
november 21-én Kishegyesen. A névadó Ady Endrének a lelkesedést is, mondta beszédében az igazgatóno.
születésnapja alkalmából hagyományosan megrendezésre Az iskolanapi rendezvények sorába tartozott az iskola 
kerülo musorok keretében a diákok adnak muvelodési galériájában megnyitott kiállítás. Mohácsi Zoltán festo, 
musort tanáraiknak és szüleiknek. Ezúttal a kiállítási pedagógus rámutatott, hogy tizenegy muvész munkáiból 
csarnokban megnyílt az iskola volt diákjainak, ma elismert készült a kiállítás, bár egészen biztos, hogy többen is 
festoknek, kerámikusoknak fafaragóknak a kiállítása is. vannak, mégis meg kell állapítani, hogy a festményekbol, 

kerámiákból, fafaragásokból álló kiállítás bármelyik 
rangosabb csarnokban is megállná a helyét.

        P.I.

A tornaterem átadási ünnepségén Molnár Márta 
igazgatóno üdvözölte az egybegyulteket  külön Csóré 
Róbert polgármestert, Szilágyi Dorottyát és ifj. Juhász 
Bálintot, a VMSZ alelnökeit, Dudás Károlyt, a Vajdasági 
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hozhatnánk létre. Ennek lényege, hogy az instruktor Mindenki részt vehet eloválogatás 
meghallgatja a gondjára bízott csoportot, 
megénekelteti oket, maga is elénekel nekik több nélkül
környéken lejegyzett dalt, amelyeket terjesztésre 
alkalmasnak ítél, összeállít ezek alapján egy 

A Gyöngyösbokrétát és a Durindót a jövoben is dalcsokrot és azt beállítja. Az idény folyamán szükség 
együtt kell szervezni. A Vajdasági Magyar szerint meghallgatja és korrigálja a dalok eloadását. 

Muvelodési Szövetség közgyulésének tematikus Hasonló megoldást lehetne találni a tánccsoportok 
ülésérol. insrtuálására ismondta többi között Szöllosy Vágó 

László.
Kevés megszigorítással, de megmarad A bevezetot követo vitában ugyan elhangzott néhány 

j e l e n l e g i  f o r m á j á b a n  a  D u r i n d ó  é s  a  javaslat arra, hogy a tömeges részvétel miatt esetleg 
Gyöngyösbokréta, a vajdasági magyarság két eloválogatást kellene tartani, vagy különválasztani a 
legtömegesebb fesztiválja. Erre az álláspontra zenei részt a tánctól, de ezek a vélemények 
helyezkedett  a Vajdasági Magyar Muvelodési kisebbségben maradtak. A felszólalók többsége 
Szövetség közgyulése szombaton Kishegyesen, a ugyanis határozottan azon a véleményen volt, hogy a 
fesztivál jövo évi színhelyén megtartott tematikai fesztiválnak meg kell tartania szemle jellegét, s 
ülésén. lehetové kell tenni mindenkinek a részvételt. Sok kis 
A közgyulés kezdetén egyperces hallgatással adóztak egyesület csak erre az eseményre készül egész évben, 
dr. Burány Béla emlékének, majd az elnöklo Dudás sem ereje sem anyagi lehetosége nincs máshol is 
Károly tájékoztatta a közgyulés tagjait, hogy az megmutatnia magát. Ha ezt is megvonják tolük az 
elnökség a közgyulési ülést megelozoen tartott ülésén együttesek többsége szinte biztosan felmorzsolódik. 
az a javaslat született, hogy az elnökségbe dr Burány Ilyen szempontból a fesztiváloknak megtartó 
helyébe Kiss Tóth Erikát, a csókai muvelodési szerepük van és ezt nem kellene  megszüntetni. 
egyesület elnökét javasolja, amit a közgyulés Egyetlen felszólaló sem vitatta, hogy a minoség 
ellenszavazat nélkül el is fogadott. javítására, nagyon sok környezetben szükség van, de 
A tematikus ülésen, amelyen részt vett Józsa László a mint mondták nem a fesztivál feladata pótolni a 
Magyar Nemzeti Tanács  elnöke is , dr Szöllosy Vágó hiányzó képzést s ezért is támogatták a vitaindítóban 
Lász ló ,  a  Dur indó  és  Gyöngyösbokré ta  felvetett lehetoséget az instruktori csoport 
fesztiváltanácsának elnöke  mondott vitaindítót  az létrehozásáról. Az sem mellékes, hogy ezáltal még 
esetleges változásokról, kiemelve, hogy a jövo évi munkahelyeket is lehetne teremteni a fiatal 
kishegyesi rendezvényt még a meglevo szabályok szakemberek számára és csökkenteni lehetne a 
szerint szervezik meg. fesztiváli zsuri költségeit is.

Az ülésen a padéi, újvidéki, szabadkai, kishegyesi és a 
csókai képviselok aláírták a szerzodéseket a 
Szüloföld Alaptól nyert pályázati összegekrol.

       P.I.

-Ha nem is dúskálunk képzett népdalkör  vezetokben 
és néptánc  oktatókban, mindkét mufajban van 10  12 
olyan együttesvezetonk, akiknek a hozzáértését, 
tapasztalatát a jelenleginél jobban lehetne 
hasznosítani. Belolük egy instruktori testületet 
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6:0 Kanizsa, 7:1 Sever ellen. A községi el classicon  Félidő: 1:0
a szikicsieket 2:0-ra verték a kishegyesi 
futballisták.

Félidőhöz érkezett a  Szabadkai Futball Liga Az utolsó őszi forduló után, a 8. helyen várja az 
2008/09-es szezonja. Az Egység Labdarúgó Klub Egység a tavaszi rajtot 25 pontjával, a 7. a Krivaja 
az utolsó mérkőzését hazai pályán a szomszéd 27, a 9. a községbeli Njegoš 25 ponttal. Az első 
Bajsa ellen játszotta, 3:2-es győzelemmel helyet magabiztosan őrzi a pacséri Bácska 40 
búcsúztatva az  őszi idényt. pontjával, a második a Tisza 36, a harmadik a 
Az idén 18 csapat versenyez a ligában, de a klubok Csantavér 31, az utolsó az adai AFK 12 ponttal.
célja nem az első hely, inkább csak a bennmaradás. A megszerzett pontokat értelmezve reális esélye 
A bajnoki cím átértelmeződött az utóbbi években, a van a hegyesi csapatnak még a bajnoki címre is, de 
pozitív tartalma mellett gondot is jelent a csapatnak az első nyolcban lenni is előkelő helyezés. A 
az első hely megszerzése. A továbbjutás felsőbb bennmaradásért nem kell aggódniuk, ha csak a 
ligába dupla anyagi terhet jelent, amit az állandó hazai mérkőzéseket nyerik meg, akkor is helyük 
pénzügyi problémákkal küzdő falusi csapatok nem lesz az első tízben.
tudnak biztosítani. Az utóbbi két évben senki sem 
vállalta a Vajdasági Ligás szereplést, 2007-ben a Az utánpótlás csapat szintén jó eredményeket ér el 
Csantavér a bajnoki címének köszönhetően  vezetőedzőjükkel  Keszeg Antal la l .  Az 
kiesett még a Szabadkai Ligából is, 2008-ban a élmezőnyben foglalnak helyet a bajnokságukban. A 
Proleternek  nem felelt meg a pályája a szervezettebb utánpótlás nevelésnek már 
követelményeknek, ezért nem engedélyezték a megvannak az eredményei, fiatal játékosaink egyre 
továbbjutását. Ilyen és hasonló gondokkal kell jobb és jobb eredményeket érnek el. 
megküzdeni a bajnok csapatnak, ezért inkább a 
szolidabb, de továbbjutást nem jelentő helyeket A bajnokság tavaszra folytatódik!
tűzik ki céljukként a klubok. Hogy az idei évben 
valaki tovább megy-e nem lehet tudni. A pacséri 
Bácska agresszívan ragaszkodik az első helyéhez, 
de a tavaszi idényben lehet taktikát vált, 
megpróbálja elkerülni a győzelmeket, és beéri a 
második, harmadik hellyel. Az ilyen kétségek nem 
idegenek az első ligáktól sem, ott egyszerűen 
kilépnek a csapatok, önként kapitulálnak, amikor 
elfogyott a pénzük, a közelmúltban az apatini  
Mladost hagyta el a Szuper Ligát anyagi csőd 
miatt.

Az őszi szezon az Egység számára elég rosszul 
kezdődött, az első öt mérkőzésükből egyet sem 
sikerült megnyerniük. A tavalyi sikersorozatok után 
mindenki értetlenül fogadta a rossz kezdést. 
Minden csapatnak vannak hullámvölgyei a 
karrierje során. A 0 pont ellenére nem voltak az 
utolsók, az adaiak hasonló szereplésükkel, de 
rosszabb gólarányukkal még rosszabbak voltak, Az Egység őszi játékoskerete:
nekik azóta sem sikerült sokat javítani a Crnojević, Faragó, Tóth, Kormos, Szőlősi, 
helyezésükön. A 6. fordulóban megtört a jég, és Volarević,  Marenić,  Laličić,  Simović,  
megszerezte az első győzelmét az Egység a Gvozdenović, Major, Maksimović, Bojović, 
dušanovoi Hajduk ellen. A nagy áttörés után nem Kerepes, Fajferity, Jernejšek, Krivokapić, 
találtak legyőzőre öt fordulón át, aminek Kaluđerović.
köszönhetően körről-körre sikerült javítaniuk a Edző: Laličić Goran.
helyezésüket. A következő fordulókban győzelmek   
mellé két vereség és egy döntetlen párosult. Némely -Na-
csapatok ellen szenzációs eredményeket értek el: 
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Turizmusfejlesztés:  elmélet és Montenegrói kapcsolatok

gyakorlat
A kulturális és gazdasági együttmuködésre egyaránt van 

esély.  Cetinjeben és Barban járt a múlt héten a 
Ötvennyolcezer eurós pályázatot nyert a Kishegyesi kishegyesi község küldöttsége.
Fejlesztési Társulás a falusi turizmussal kapcsolatos 

képzésre és a konkrét kínálatok kidolgozására Cetinje, az egykori montenegrói fováros napja 
alkalmából látogatott a városba a kishegyesi község 

Egy éven át tartó képzésre és a falusi turizmussal küldöttsége, de felkeresték Bart is, hogy megbeszéljék a 
kapcsolatos tervek és kínálat kidolgozására nyert úniós jövobeli együttmuködés kiépítésének lehetoségeit.
eszközöket a Kishegyesi Fejlesztési Társulás. A meghívásos - A szeghegyi és bácsfeketehegyi montenegróiak túlnyomó 
alapon muködo képzésben elsosorban azok vehetnek részt, része, mint ismeretes három régióból, Cetinje, Bar és Budva 
akik tervezik a falusi turizmusban való részvételüket. A környékérol költözött annak idején erre a vidékre, s ezek 
fentieket Csernik Teréz a projekt koordinátora közölte a közül Cetinjével már aláírtuk a testvértelepülési  
kishegyesi Turisztikai Szövetség igazgató bizottságának együttmuködésrol szóló  nyilatkozatot, amelyet mindkét 
nemrégi ülésén. képviselo-testület is elfogadott. Cetinjeben tehát mint  
-Partnerünk a magyarországi  Katedra Alapítvány, amellyel testvérvárosi küldöttség voltunk jelen. A montenegrói utat 
eddig is sikeresen együttmuködtünk, sok tapasztalatot adtak azonban felhasználtuk arra is, hogy találkozzunk Bar 
át nekünk. Ezúttal is ok lesznek a mentoraink. A képzés egy képviseloivel. Velük is évekkel ezelott felvette a község a 
éven át tart egészen pontosan a terveink szerint január 20.-a kapcsolatot és gyakran találkoztunk is egymással. Sajnos Bar 
táján lesz a nyitókonferencia és október végéig be fog esetében az a helyzet, hogy ok november 24-én, mi pedig 
fejezodni. A szerzodést ugyanis november 21-én írtuk alá, november 26-án ünnepeljük a község napját, így nem nagyon 
ami azt jelenti, hogy jövo november 21-ig  nemcsak be kell van rá lehetoség, hogy részt is tudjunk venni a 
fejezni, hanem el is kell számolni és a teljes dokumentációt el testvértelepülés  ünnepén, és ilyenkor ok sem tudnak 
kell küldeni az úniós illetékeseknek. A résztvevok nemcsak ellátogatni hozzánk. Ezért is gondoltuk, hogy most 
képesítést kapnak, hanem konkrét feladatokat is. Így többi látogatunk el hozzájuk, és kezdeményezzük, hogy 
között a képzés során egyik feladatuk az lesz, hogy együttmuködésünket Cetinjéhez hasonlóan hivatalos 
dolgozzanak ki egy háromnapos látogatásra szóló ajánlatot. alapokra is helyezzük  nyilatkozta a montenegrói 
Erre azután meg kell hívni az idegenforgalmi szakemberek látogatásról Csóré Róbert kishegyesi polgármester a községi 
egy csoportját és azok bírálják el a programok minoségét, és küldöttség vezetoje.
tesznek esetleg megjegyzéseket rá, új tartalmakat javasolnak A megbeszélések alapján Bar esetében a kulturális 
stb.-mondta Csernik Teréz. együttmuködésen túl lehetoség mutatkozik a gazdasági 
A község idegenforgalmának fejlesztését szolgálja a  másik együttmuködésre is.
témakör is, amellyel az igazgató bizottság foglalkozott. Rind  - Nagyon fontos, hogy kialakuljanak a kulturális 
Kelemen Kornélia elnök  javaslatára a bizottság tagjai kapcsolatok, de jó lenne, ha nem maradnánk meg csak ezen a 
egyhangúlag támogatták, hogy helyezzenek el az autóút területen. Vajdaságnak, mint ismeretes, nagymennyiségu 
mellett egy reklámpanót (úgynevezett billboardot) a község mezogazdasági terméke van, Bar viszont a Dél-Adria 
turisztikai kínálatáról. Tisztázni kell azonban, hogy legnagyobb kikötoje. Egészen biztos hogy ezt ki lehetne 
mennyibe kerülhet az engedély a panó felállításához, vagy használni. Felmerült az is, hogy nyaranta a bari tengerparton 
esetleg  milyen távolságra kell lennie az úttól amennyiben nagy szükség van az idénymunkásokra mindenekelott 
magánterületen állítják fel. A tervek szerint a panónak lesz turizmusban, s e téren is kölcsönös lehet az érdekünk. Nem 
egy állandó és egy változó része. Ez utóbbi részen nagyon használjuk ki a SzabadkaBar vasútvonal lehetoségét  
tájékoztatják az átmeno utasokat az éppen folyamatban levo sem. Mindezeket a dolgokat a bariak is hozzánk hasonlóan 
vagy várható eseményekrol ( meggynapok, Dombos Fest, látják s megegyeztünk abban, hogy hamarosan elkészítjük, 
szüreti napok...). Amennyiben nem sikerül, az erre szánt és alá is írjuk az együttmuködési nyilatkozatot - mondta 
pénzbol  reklámanyagot  készí tenek,  amelyet  a  Csóré Róbert.
soronkövetkezo kiállításokon osztanak majd az Az együttmuködés keretében Kishegyesen és Szeghegyen 
érdeklodoknek. hamarosan megszervezik a cetinjei festok képeinek 

        P.I. kiállítását.
        P.I.
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elkészítésekor is többször elhangzott, hogy a Megfizettetési és felhasználási 
község a ráeső részt szeretné határrendezésre 

lehetőségek fordítani. Különösen a bácsfeketehegyi határban 
lenne erre nagy szükség, de igazság szerint a 
kishegyesi határban sem ártana újból elvégezni ezt A befolyó pénzből finanszírozni lehetne egy 
a munkát, annak ellenére, hogy a múlt század határrendezést, de fejlesztési alapokat is lehetne 
nyolcvanas éveinek végén történt határrendezés. létesíteni állami segítséggel
Bácsfeketehegyen viszont  évtizedek óta nagyon 
rendezetlenek a tulajdonviszonyok, különösen A kishegyesi községi tanács legutóbbi 
azokban az esetekben, amikor a helybeliek az ülésére a tanács tagjai írásos tájékoztatót kaptak 
egykori mezőgazdasági birtokkal cserélték el arra vonatkozóan, hogyan áll a bérbe adott állami 
földjeiket. Tulajdonképen ez is egyfajta tagosítás földek bérleteinek megfizettetése, mivel kiderült, a 
volt csak nem hitelesítették a cseréket. A másik bérletek kifizetése terén bizony vannak 
felhasználási lehetőség a dűlőutak rendbetétele. Ezt lemaradások. A pénügyi osztály tájékoztatója 
a munkát szinte folyamatosan is lehetne végezni, szerint a községi kasszába ezen a címen   18,4  
hiszen ezek az utak ősszel és tavasszal az esőzések millió dinárnak kellett volna befolynia, ehelyett 
után nagyon rossz állapotban vannak.  A harmadik eddig 13,7 millió dinár befizetéséről van 
lehetőség e pénzek felhasználására a községi tanács tudomásuk, vagyis mintegy négymillió dinár 
legutóbbi ülésén hangzott el. A mezőgazdasági hiányzik ezen a címen. 
szervezetek képviselője szerint ugyanis 
előkészületben van egy olyan előírás, mely szerint a 
község létesíthet egy mezőgazdaságfejlesztési 
alapot, s az állam ehhez ugyanannyit hozzátesz, 
mint a község. Egy ilyen alap létesítése is erősítené 
a helybeli parasztszervezeteknek azt az 
álláspontját, hogy nemcsak a nagyvállakozókat kell 
állami támogatásban részesíteni.
Hangsúlyozni kell, hogy mindezek mégcsak nem is 
tervek, csak elképzelések, s ahhoz hogy bármi is 
megvalósuljon belőlük, arra van szükség, hogy a 
község partnerekre találjon az állami  vagy 
tartományi szervekben, hiszen nyilvánvaló, hogy 
az állami földek bérletéből a községi kasszába 
befolyó pénz  évek során összegyűjtve sem lenne 
elegendő akár egyik elképzelés valóraválásához 
sem.A község túl sokat nem tehet ezen a téren, hiszen 

minden jogerős döntés meghozatala, állami 
földekről lévén szó, kizárólag az illetékes 
minisztériumot illeti meg. A község legfeljebb 
megsürgetheti a dolgot, és ezt a jelek szerint meg is 
teszi. Gond viszont, hogy mi legyen a 2006-7 -es 
bérlettel, mert az állami földek bérbeadásáról szóló 
törvény már akkor is érvényben  volt, és a földeket 
az akkor a községben éppen privatizált, vagy csőd 
alatt levő mezőgazdasági vállalatok művelték. A 
minisztériumi döntés értelmében ez esetben azt 
szorgalmazzák, hogy peren kívül egyezzenek meg a 
bérlőkkel, s ez nyilván mindkét fél érdeke is, de ha 
tudjuk, hogy milyen ütemben halad a minisztériumi 
ügyintézés, akkor meg kell békélni azzal, hogy az 
ebből származó pénzre még egy jó ideig várni kell.
Már az állami földek bérbeadási tervének 
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-Szeretnénk megoldani a közlekedést olymódon a téli Felkészülés a téli napokra
szünetben, ha történetesen lesz elegendő hó, hogy 
egyrészt zökkenőmentes legyen a közlekedés, 

Elsőbbségek a hóeltakarításbanA gyerekeknek is másrészt a gyerekek is szánkázhassanak ott, ahol 
lehetőséget kell adni különösen szünidőben a szánkázni szoktak. A legtöbbet vitatott szakasz  

szánkázásra például Kishegyesen a Moholi út az úgynevezett 
Nagyhegynél , mert forgalom szempontjából is fontos 

 A kishegyesi községben november folyamán , de a legtöbb gyerek is itt szánkózik. A közlekedésben 
megtartotta első őszi ülését a hóeltakarítással azonban nem okoz gondot,  ha ezt az utcát a 
foglalkozó törzskar Csóré Róbert polgármester gyerekeknek adjuk,  hiszen  a nyáron szilárd 
vezetésével. útburkolatot kapott  a Moholi útra nyíló utcák 
-A községben már szokássá vált, hogy az többsége,  így a lakóházak zökkenőmentesen 
önkormányzat a cégek, a rendőrség és a tűzoltóság megközelíthetők a mellékutcákból ismondta a 
bevonásával készül fel a téli útkarbantartási polgármester.
feladatokra. Amennyiben a hó elér egy  bizonyos Mint megtudtuk a munkálatokat a község elsősorban 
magasságot elkezdjük a takarítást, de természetesen saját gépeivel végzi, de adott esetben, szerződéses 
csak akkor, ha az előrejelzés szerint számítani lehet alapon igénybe veszik a cégek, vállakozások és a 
arra, hogy a hótakaró meg is marad. A törzskar tűzoltóság nehézgépeit is, hogy a polgárok számára 
legfontosabb feladata, hogy egyfajta elsőbbséget minden körülmény között lehetővé tegyék a 
állítson fel az utcák esetében. A főutcákat mint közlekedést.
ismeretes, főútvonalakról lévén szó mindhárom        P.I. 
településen a vajdasági karbantartó tisztítja, a 
községre a regionális utak és a települések utcái A TAKT intézménnyé nőtte ki magátmaradnak. Az utcák elsőbbségét pedig úgy alakítottuk 
ki, hogy járhatóak legyenek a legfontosabb 

A kishegyesiek is megtekinthették az idei TAKT 
intézményekhez, az iskolákhoz, óvodákhoz alkotásaiból készült vándorkiállítást.
egészségházakhoz vezető utak. A másik fontos elv, 
hogy a legforgalmasabb utcákat tisztítsuk elsőként November 28-án a kishegyesiek is láthatták azt a 
olyan formában, hogy legalább egy utcányi vándorkiállítást, amely a TAKT idei alkotásaiból készült, a 
távolságról megközelíthető legyen minden képzőművészeti tábor fennállásának 30 éves évfordulója 
mellékutca az elsősegélynyújtó kocsinak, a alkalmából. 

A kiállítást megnyitva ifj Virág Gábor hangsúlyozta, hogy tűzoltókocsinak, a rendőrségi kocsinak...Van 
a TAKT (korábban Temerini Amatőr Képzőművészeti elegendő mennyiségű sótartalék is, de sót 
Találkozó,  majd  Temerini  Alkotóműhely  és  környezetvédelmi okokból csak a hidak és 
Képzőművészeti Tábor) fennállásának harminc esztendeje legmeredekebb emelkedők járhatóságának 
alatt egy gazdag múltú intézménnyé nőtte ki magát.biztosítására használunkmondta Csóré Róbert  
-Nem tudom a harminc év alatt megszámolta-e valaki, polgármester.
hány festmény, fotó, szobor grafika született, talán, ha az 
összes képet egymás mellé raknánk, többet mondanának el 
nálam, talán szinte a teljes történet rekonstruálható lenne, 
ugyanakkor a több száz, vagy több ezer kép tarka , vakító 
kavalkádja azt is ellehetetlenítené, hogy egy történetként 
mondjuk el újra a három évtizedetmondta többi között ifj 
Virág Gábor. 

Pi

Az utak téli karbantartásával foglalkozó tözskar 
gondolt arra is, hogy ha hó esik és megmarad a téli 
szünidő alatt, akkor lehetővé kell tenni a gyerekeknek 
a szánkázást.
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Az elobbi adat alapján azt kell megállapítani, hogy A kisebbségi sors többletet igényel
továbbra is nagyon nagy  méretu a beolvadási 
folyamat, és ez nemcsak a középiskolai és egyetemi 
oktatásban jelentkezik, hanem már az óvodával Méltánytalanul elhanyagoljuk az anyanyelven 
kezdodik?történo óvodai oktatást. Visszabillenni látszik a 

beolvadási folyamat. A Magyar Köztársaság elnöki 
-Igen ez a helyzet, de az volt az álláspontom,  hivatalában lebonyolított tanácskozásról dr Szoke 

hogy nem fogok panaszkodni, mert abból nem sok Annával, a tanácskozás egyik résztvevojével 
hasznunk lesz. Egyébként tény, hogy látok bizonyos beszélgettem.
javulási jeleket. Úgy tunik kezd visszabillenni ez a 
számunkra káros folyamat. Szerintem az egyik A kisebbségben élo magyarok oktatási gondjairól 
legfontosabb azt tudatosítani mindannyiunkban, szervezett november végén tanácskozást Sólyom 
gyerekben szüloben, pedagógusban, hogy a L á s z l ó ,  a  M a g y a r  K ö z t á r s a s á g  e l n ö k e  
kisebbségi sors  többletmunkát igényel tolük. Jó példa Lemaradásban? - oktatás, képzés, képességfejlesztés 
volt erre a kisvárdai tapasztalatcsere. Kisvárdán a határon túl címmel. A rangos összejövetelen 
ugyanis minden évben megszervezzük az óvónok vajdasági részrol jelen volt többek között dr. Szoke 
találkozóját és tapasztalatcseréjét ,és ezek alapján azt Anna néprajzkutató,  a Vajdasági Magyar 
tapasztaljuk, hogy az óvónok és tanítónok rengeteg Óvodapedagógusok Egyesületének elnöke, akivel a 
önkéntes munkát vállalnak a magyar közösség t a n á c s k o z á s  t é m á j á r ó l  é s  l e g f o n t o s a b b  
megmaradása érdekében. Hasonlókat tapasztaltunk megállapításairól beszélgettünk.
Újvidéken is, ahol az óvónok fáradhatatlan  
munkájának köszönhetoen a szülok eloszeretettel Hogyan, milyen alapon válogatták meg a tanácskozás 
íratják gyerekeiket a magyar tagozatokra mert látják, résztvevoit?
hogy ott sokkal tartalmasabb munka folyik mint más 
tagozatokon.-A téma mint ismeretes  a határon túli magyar 

nyelvu oktatás témaköre volt, s jómagam úgyis mint 
Az említetteken kívül volt-e a tanácskozásnak óvodapedagógus, és úgy is mint a szórvánnyal 
valamilyen általános értéku megállapítása?foglalkozó néprajzkutató kaptam meghívást a 

tanácskozásra. A délutáni részben egy vitaindítót is 
-Általánosságban felvetodött többször is, mondtam, amelyben elsosorban az óvodai oktatásra, 

hogy a Kárpát-medencei oktatás kérdéseiben nagyon vagyis az anyanyelvi képzés megalapozására 
jó lenne egységes fellépést kialakítani, de ahogyan a helyeztem a hangsúlyt. Meggyozodésem ugyanis, 
köztársasági elnök is fogalmazott, aki egyébként hogy méltánytalanul elhanyagoljuk az óvodai 
végig ott volt a tanácskozáson, hogy Magyarországon oktatást, s ebben többnyire egyet is értettek velem. A 
sincs e kérdésben egységes álláspont így nem vitaindítót követo eszmecserét is jómagam vezettem 
valószínu hogy Kárpát-medencei szinten ez le, s azt kell megállapítanom, hogy a kérdésrol nagyon 
megvalósítható lenne. tartalmas vita bontakozott ki, mégis számomra az 

egyik legfontosabb az volt, hogy Setényi János, az 
       P.I.MTA Neveléstudományi Intézetének  munkatársa 

felajánlotta segítségét munkánk folytatásához. 
Beszéltem a kétnyelvuségrol is, pontosabban arról, 
hogy legalább kétezerre teheto azoknak a magyar 
gyerekeknek a száma, akik szerb nyelvu óvodai 
tagozatokra járnak, holott olyan környezetben élnek, 
ahol van magyar nyelvu óvodai oktatás is. Tehát nem 
azért járnak szerb nyelvu óvodába mert nincs magyar 
nyelvu oktatás. Éppen ezért úgy gondolom, hogy az 
egyik legfontosabb dolog  olyan programok 
segítségével felkészíteni az óvónoket a szülokkel való 
kommunikációjukban, amelynek alapján azután  
érvelni tudnak az anyanyelvu oktatás elonyei mellett. 
Vagy másképpen, ahogyan Setényi János fogalmazott 
ez esetben is marketingre van szükség, ahogy a 
gazdasági szakzsargonban fogalmaznak, tudni kell 
eladni magunkat.
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HÁZIBETEG-ÁPOLÁS A 

FALUBAN Épül a Noi Fórum háza

Június folyamán a Szabadkai Egyházmegye 
Így kezdodött…Caritas szervezete egy javaslattal kereste meg a 
Amikor hat évvel ezelott megalakítottuk a Noi községi önkormányzat képviseloit, miszerint a 
Fórumot, csakhamar nyilvánvalóvá vált, hogy a Tartományi Egészségügyi és Szociálpolitikai 
kituzött terveink megvalósulásához egy saját Titkárság anyagi támogatásának köszönve a 
épületre lesz szükségünk. A községi önkormányzat község területén beindítaná a házi betegápolás 
a Nagycsaládosok Egyesületével közösen a szolgálatát, azzal a céllal, hogy segítsenek az idos, 
piactéren lévo Berényi - házat a rendelkezésünkre beteg, mozgás- és szellemi sérült embereken. 
bocsátotta. A két szervezet (lángos-pénzbol és a A község szociális-védelmi stratégiai tervének 
Valentin-napi bál bevételébol) nagyon komolyan kidolgozásakor a beszélgetések alkalmával 
neki is fogott az épület rendbetételéhez. Sajnos - kiderült, hogy a szociális védelem terén a község 
foként az elozo lakók hanyagsága miatt - az épület lakosságának elidosödése miatt  az idos, beteg 
annyira rossz állapotban volt, hogy a külsoleg emberek háziápolása és a róluk való gondoskodás 
elfogadhatónak tartott épületet belülrol tá-megszervezése elsodleges feladat. A kishegyesi 
maszokkal alá kellett támogatni, így sajnos nem sok egészségház adatai alapján Kishegyes településen 
hasznát vehettük az épületnek. 1725 hatvanöt éven feletti idos személy él, azaz a 

lakosság 31,5 százaléka. A fenti adatok birtokában 
Ekkor döntöttünk…evidens volt egy olyan szolgálat mielobbi 
Valamiképpen megpróbáljuk felújítani az épületet. megszervezése, amely kielégíthetné a falu 

egyharmadának szükségleteit. A rákövetkezo évben Horváth Laci jóvoltából ismét 
A községi önkormányzat jóváhagyásával a ott voltunk a Dombos Festen, és az ott begyujtött 
Tartományi Egészségügyi és Szociálpolitikai pénzbol sikerült a Berényi-ház tervrajzát Pesti 
Titkárságtól kapott támogatás segítségével, a Attila palicsi építésszel elkészíttetnünk…
Caritas július1-tol beindította az idos emberek Ekkor még azt hittük, rövid idon belül sikerül az 
háziápolásának szolgálatát ,  azóta egy épületet mielobb felújítanunk és megkezdhetjük 
egészségügyi novér és egy kisegítoszemély mindazt a munkát, amit elterveztünk.
látogatja a szolgáltatás igénybevevoit. 

Idoközben a község a Munka-és Szociálisügyi 
Minisztérium által kiírt pályázaton támogatást 
nyert, aminek köszönhetoen egy éven át 
muködhet a házi betegápolás szolgálata a község 
területén. 
A szolgáltatást továbbra is a Caritas adja, egy 
ápolóno és egy kisegítoszemély révén, illetve az 
önkéntesek segítségével. Az ápolóno a betegek 
ellátását végzi, a kisegítoszemély a kisebb 
házimunkában nyújt segítséget az azt igénylonek  
míg az önkéntesek feladata hogy az ápolóno és a 
kisegítoszemély javaslatára, az idos embereket 
látogassák, elbeszélgessenek velük, személyes 
illetve közös programokat szervezzenek a 
számukra. Az önkéntesek feladata elsosorban az 
idos emberek pszicho-fizikai igényeinek 
kielégítése az egyéntol függoen. 
Akit érdekel ez a szép és nemes tevékenység, 
illetve bovebben szeretne tájékozódni róla,   
jelentkezzen Horváth Erzsébetnél a 731-119  
telefonon.   
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Sajnos… Az Adminisztráció útjai azonban igen rögösek. A 
…ez nem ennyire egyszerű. „Pályázzatok!” kaptuk törvény szerint a nagy méretű beruházások 
minden oldalról az atyai tanácsokat és mi esetében a kivitelezőt pályáztatás (tender) útján 
pályáztunk is nem egy, nem két helyen… Külföldi válasszák ki a beérkezett ajánlatok alapján. Hogy 
támogatást nem kaphattunk, ugyanis egy mennyi papírmunkával jár egy ilyen beruházás 
milošević-i törvénynek köszönve  amely szerint a előkészítése, kísérése a Női Fórum háza esetében 
községek vagyona egy tollvonással a szerb állam főként Csóré Róbert és Komáromi Kázmér tudja a 
tulajdonába került, - a mi épületünk tulajdonjoga is legjobban… 
az államot illeti, a külföldi adományozók viszont A legfontosabb: az idén  igaz a tervezettnél kissé 
nem szívesen támogatják a szerb államot. Több később, de  elkezdődött az építkezés. Igen, 
hazai pályázaton várakozó listán szerepeltünk… építkezés, mert a kivitelező, valamint Pesti Attila 

építész szakvéleménye alapján a ház időközben 
Közben… annyira rossz állapotba került, hogy a szakemberek 
…mi tesszük a dolgunk. Foglalkozunk a szociálisan jobbnak látták újrafalazni. 
hátrányos helyzetű gyerekekkel, programokat A Vajdasági Nagyberuházási Alap 5,5 millió dinárt 
szervezünk, igyekszünk törődni az idősekkel, látott elő a munkálatokra. Ebből fedezték a bontási 
képezzük magunkat, készülünk azokra az időkre, költségeket, az épület újrafalazását, tető alá tételét, 
amikor majd végre birtokunkba vehetjük a házat, valamint az esőcsatorna felszerelését. 
ahol mielőbb szeretnénk beindítani a hátrányos 
helyzetben élő gyerekek napközi ellátását, az Reményeink  
idősek és a magatehetetlen polgártársaink házi …Szerint a munkálatok legkésőbb a jövő év nyarán 
betegápolását, a szerbiai és magyarországi folytatódnak, a belső munkálatokhoz szükséges 
szakemberek szakmai segítségével eltervezett pénz is elsősorban a Vajdasági Nagyberuházási 
differenciált diagnosztikai központot… és még Alaptól várható. De más pénzforrásokat is fel kell 
mennyi mindent! Szeretném hangsúlyozni, hogy az kutatni. 
úgynevezett  Berényi féle ház nem csak a Női Bízom benne, hogy hamarosan eljön az idő, amikor 
Fórumnak ad majd otthont, terveink szerint olyan az épületet  „belakjuk” hiszen nagyban 
tartalmakkal szeretnénk megtölteni, melyek megkönnyítené a Női Fórum munkáját, ha saját 
kielégítik  a falu polgárainak igényei szerint otthonunkban tudnánk foglalkozni a gyerekekkel, 
állítunk össze. törődni az idősebbekkel… 

***
A Női Fórum nevében köszönetet mondok mind-
azoknak, akik eddigi munkájukkal, ötleteikkel, 
tanácsaikkal hozzájárultak az épület újjáépítésé-
hez.

Zsidai Erzsébet

Az első jó hír…
…tavaly érkezett. Amikor a községi önkormányzat 
segítségével a ház építésének terve felkerült a 
Vajdasági Nagyberuházási Alap listájára. 
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Gimnázium tanulója voltam. Az iskola elég sok Felvétel indul
fakultatív képzést is végez, közös néven szakkörök. 
És egy ilyen szakkörként indult be a filmezés is az 

Régi osztálytársammal Zsolnai Ákossal, iskolában. Amikor ezt meghallottam, nagy 
gimnazista korunkban egy videótáborban közösen érdeklődést tanúsítottam iránta. Két remek szakember 
ízlelgettük a film világát. E kapcsán különösen jól vezetésével folyik a szakkör: Horváth Mihály az 
esett olvasnom a hírt, miszerint Ákos és alkotótársa újvidéki televízió főrendezője, illetve Póth Imre 
Kecsenyovity Egon a Lakiteleki Filmszemlén nyugdíjas operatőr, rendező. Ezeknek az embereknek 
különdíjat kaptak A kicsi Klájd és nagy világ című köszönhetek mindent amim most van. Ők voltak azok 
animációs kisfilmjükért. Gratulációmat inerneten akik megmutatták és később belevittek ebbe a 
juttattam el Ákoshoz. Röviden elbeszélgettünk filmes világba. Életem végéig hálás leszek ezért nekik. 
tevékenységéről... A szakkör egyre erősödött és eljutottunk arra a szintre, 

hogy külön kis saját stúdiót alakíthattunk ki az 
iskolában. Mondhatjuk, hogy intézmény lettünk az 
intézményben .
Először egy kanizsai videotábor alkalmával 
mutatkoztunk be. A Varázslatos vesszők című 
dokumentumfilmünkkel.
 Rendeztünk nyilvános vetítést is ahol a műhely 
levetítette filmjeit és azt kell, hogy mondjam volt 
sikerünk.Aztán résztvettünk különböző fesztiválokon 
is és így jutottunk el Lakitelekre is. Természetesen ez 
renge teg  munka  á rán  tö r ténhe te t t  meg .

 Milyen érzés volt a Lakiteleki Filmszemlén 
alkotóként részt venni és Sára Sándor elismerését Az animációs film készítése technikailag vagy 
fogadni? esztétikailag jelentett kihívást számodra? 

Számomra nagy megtiszteltetés volt A Kicsi Klájd minden szempontból kihívás 
résztvenni egy ilyen színvonalas fesztiválon. El kell, volt számunkra. Ez a film igazából nem is filmnek 
hogy mondjam ez volt rövid pályafutásom eddigi indult csak próbának. Kipróbáltuk azt, hogy milyen is 
legjobb, legizgalmasabb és legsikeresebb az animációs film készítése . 
filmszemléje. A szervezéssel maximálisan meg Előtte mi soha az életben nem foglalkoztunk 
voltam elégedve. Sok remek szakemberrel animációval.Miután láttuk, hogy ez akár több is 
ismerkedtem meg a szemle során, akiktől e rövid idő lehetne, úgy döntöttünk, hogy elkészítjük a filmet. 
alatt rengeteget tanultam. Nagyon érdekesnek találtuk annak ellenére, hogy 
Álmomban sem gondoltam volna, hogy díjat is rengeteg munkát igényel.Úgy kell elképzelni, hogy 
hozunk haza és azt hiszem, hogy ezzel Egon barátom mi a hét perces filmet öt hónapig készítettük. Igaz 
sincs különben. Leírhatatlan az, hogy milyen érzés voltak olyan pillanatok a forgatás során amikor azt 
volt a díjátadón kiállni és átvenni az elismerést. Végig gondoltuk soha nem sikerül befejeznünk,de 
görcsben állt a gyomrom az izgalomtól. Viszont szerencsére túljutottunk ezeken a nehéz pontokon, és 
amikor Sára Sándor gratulációját vettem át, amikor Kicsi Klájdot életre keltettük .
kezet fogtam vele és azt mondta: "Hajrá fiúk!" akkor 
úgy éreztem, hogy nagyon nagy pillanat az , mert Mi az, ami leginkább érdekel a filmezésben, milyen 
bizony nem sokaknak adatik meg. És ez akkora erőt filmeket készítesz legszivesebben? 
adott a további munkához, hogy el sem tudom 
mondani. Ami leginkább vonz a filmezésben az a 

csapatmunka. Ezt a szakmát egyedül szinte lehetetlen 
 Hogyan kerültél “filmközelbe”, s milyen út vezetett művelni.Rengeteg összetartást és kitartást igényel.
egy ilyen dicséretes bemutatkozási lehetőségig? Leginkább a játékfilmek vonzanak, mert azokban a 

filmekben mutatkozik meg igazán a kreativitás, 
Hogyan kerültem filmközelbe? Ez közel négy melyet úgy érzem operatőrként tudok a leginkább 

éve történt amikor először vettem kamerát a kezembe megmutatni és ezekhez a filmekhez kell leginkább a 
úgy, hogy fogalmam sem volt a filmkészítésről. csapatszellem. A filmezés számomra  művészi 
A középiskola második évében történt mindez. élményt jelent .
Tudniillik a zentai Bolyai Tehetséggondozó 

.

. 

.

.

. 

.
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művésznő kerámiai alkotásairól. Először is úgy vélem, To v á b b i  t a n u l m á n y a i d a t  i s  a  
hogy grafikái arra szolgálnak, hogy ihletet adjanak Editnek természettudományok terén folytatod vagy inkább a 
az agyag megformálásához. Úgy tekintsenek rájuk, hogy film felé fordulsz? 
mindegyikből egy felejthetetlen kerámiai alkotás születik.
Már kezdő keramikusként is a megformált, kifestett Nagyon sokan csodálkoznak azon, hogy 
tárgyain érződött a nőies lágyság, színharmónia, 

nekem ilyen az érdeklődési köröm egy matematikai e m b e r k ö z p o n t ú s á g .  A m i k o r  a z t  m o n d o m  
gimnázium után, de szerintem ez nem gond.Úgy emberközpontúság, akkor az élet és halál jelenlétére 
gondolom mindenkinek azt kell csinálnia amit szeret, gondolok.Ő az a művész, aki nem ragadt le egy helyen, ami 
mert ha az embernek olyan munkája van amit imád a kifejezőkészségét, az alkotások tartalmát, megmunkálási 

módját illeti. Mindig kereste az új utakat, új témákat, és akkor az már nem is munka és még meg is fizetik. 
meg is  ta lá l ta ,  majd  e lkápráz ta t ta  ve lük  a  Inkább a film felé fordulok, mert úgy érzem, hogy én 
művészetkedvelőket Európaszerte. Szereti a természetes ebben a világban vagyok otthon. Természetesen 
és pasztell színeket.A munkáinak színösszetétele annyira ennek a szakmának nagyon sok ága van, hogy 
harmonikus az agyag színével, amelyet úgy ahogy van, pontosan melyikben szeretnék majd mozogni még 
csak ő tud összeállítani.  Ha a valláshoz kötődő alkotásairól nem tudom. Majd az idők folyamán ez kialakul.
beszél az ember, akkor azt állapítja meg, hogy pl. vallási 
témáival feldolgozta az anya fájdalmát fia holtteste felett, a 

“Hajrá fiúk!” sirató asszonyokat, a magába roskadt, összetört anyát.  
/Sára Sándor/                                          racka Engem nemcsak Szűz Mária fájdalmára asszociálnak ezek 

a munkák, hanem általában az anya mélységes fájdalmát 
fejezik ki, hiszen megvan a munkák többségében a 
kettősség : a vallási téma és a  valós élet összefonódása. 
Annyira lehelletszerű ez a művészi kifejező eszköz, hogy 
szinte hihetetlennek tűnne, ha nem győződne meg róla saját 
szemével, szíve sugallatával az ember.  Sok mindent 
lehetne még mondani munkásságáról, a Dévity Imre 
Kerámiai Művésztelep sikeres vezetéséről, ezen kívül 
néhányat kiemelnék. Ide tartozik a Csépe- díj elkészítése, 
amelyet évek hosszú során át készített, majd egy kisebb 
szünet után a jóvoltából ismét megfelelő helyre jutottak a 
díjak. Ezek az alkotások Csépe Imre által leírt bácskai tájat 
, röghözkötődöttséget, a gondos anyát elevenítik meg 
agyag formájában. Keze által így válik a szép szó útja a 
kerámia művészi kifejező eszközévé. Nem szabad 
átsiklanom az felett sem, hogy Szenteleky Kornél írásai is 
megelevenednek a művésznő kerámiáin. Editet az elmúlás 
ihlette meg Szenteleky utazásainak kapcsán. A Nemes Fekete Edit kiállítása
nagyvilágból Szentelekynek kérdései merültek fel utazásai 
folyamán, ezek a kérdések a nagyvilágból átviláglanak a 

November 29.-én,  szombaton tartották helyi színekbe. 
Bácsfeketehegyen a Dudás Kálmán napot, amelynek Fontos tény az is, hogy Bartók Béla hozzáállása a 
keretében igazán szép kultúrmegmozdulásban lehetett az művészethez, a multikultúrához, a népművészethez  a 
embereknek része. Többek között fellépett a Dombos hitvalláshoz Nemes Fekete Edit nézeteit fedi, lelkileg 
zenekar, Szavalóversenyt rendeztek, és este az egészet teljesen egybe forrnak, ezért olyan átéltek, hűek és 
bekoronázta Nemes Fekete Edit. értékesek a hozzá kapcsolódó munkái. Külön kiemelném a 
Művésznő kiállítása,amely felölelte grafikáinak és Kantata profanat.József Attila is megihlette Editet, de 
alkotásainak remekeit. A kiállítást Radmila Marković sorolhatnám sokáig érdemeit.
nyitotta meg szépszámú közönség előtt. A következőket Remélem kaptak egy kis ízelítőt  a művésznő 
mondotta: munkásságáról, műveiről. Kívánom, hogy még sokáig, 
  Amikor Nemes Fekete Editről, nemzetközileg híres sok-sok értékes alkotással gazdagítsa a művészet világát, 
kerámikusnőről van szó, lelki szemeim előtt a szép és hozzon nekünk ittélőknek is elismerést, hiszen akár hova 
megtestesítője, és egy jóbarát jelenik meg. Amikor 2002- megy, akár hol dolgozik, Ő a miénk. Ahogyan Ljubica 
ben megkapta a Forum-díjat, ez volt az indoklás:”Az Dujmović mondotta: “A kezdet egy göröngy, a kezdet az 
egyébként is nagy hagyománnyal rendelkező ember, ezután következik az élet. Az élet megszűnése után 
kerámiaművészetben sajátos stílust teremtett, és olyan tovább él a kezdet, tovább él a föld, s a földön az ember.” 
sorozatokat alkotott amelyek hűen tükrözik életérzésünket (Duránci fordítása).Minderre Edit képes választ adni, keze 
és égtájunk szellemét.” alól kerül ki a kezdet, a vég, az örök és a szép.”  
 Nehéz egy tárlatot megnyitni akkor, amikor a kiállított A megnyitó után sokan gratuláltak a művésznőnek, sokáig 
munkákat előre nem látta az ember, de én most főleg nem gyönyörködtek műveiben. 
erről a konkrét kiállításról szólnék, hanem röviden a        Radmila Marković
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Az egyesülés alkalmából táviratot intéztek Sándor A szokol mozgalom trónörököshez, amelyben a SZHSZ Királyság Szokolja az iránta 
való hűségről tett tanúbizonyságot: A megújult szokol (Részlet A kishegyesi iskola két világháború közötti krónikájából)
hadsereged része, országunk alapköve, védőpajzsa és 
boldogsága lesz.A  két  világháború közötti  Jugoszláviában 
1919-ben  mert Belgrád romokban állt  Újvidéken tartották a megkülönböztető figyelmet szenteltek a szokol mozgalomnak. 
Vid-napi szokol országgyűlést (sabort), ahol kifejezésre jutott a Sok vajdasági iskolában a testnevelési órákon a tanulókat 
jugoszláv egység eszméje. Hitet tettek az egység mellett és kizárólag szokol tornagyakorlatokra, tornászszemlére, 
elfogadták a szervezet alapszabályát. E szerint az SZHSZ tornaünnepélyre készítették fel, a diáknak a fellépés, a tanítók a 
Királyságban a szokol feladata és szerepe: fizikailag, erkölcsileg megjelenés volt kötelező. Mielőtt elmélyednénk az események 
és intellektuálisan fejlett, egészséges, a nemzeti öntudattól tárgyalásában, ismerkedjünk meg a mozgalom létrejöttével, 
fűtött, a pánszlávizmus eszméjével áthatott ideológiával, a nagy ideológiai jellegével.
és az általános emberi ideálok példáival nevelni az ifjúságot, A sokol szó 1926-ban jelent meg először a tantestület 
hogy az megőrizhesse az elődeik által kivívott függetlenséget és jegyzőkönyvében. 1927-ben viszont már azt olvashatjuk, hogy az 
egyesülést. MP ON 31012/927 számú miniszteri rendelet újólag 
Az 1929. január hatodikai diktatúra bevezetése után a jugoszláv megparancsolta Vidovdan megünneplését. A rendelet utasította 
szokol kulcsfontosságú szerephez jutott a jugoszláv az iskolákat, hogy az évzáró ünnepség műsorába iktassanak be 
nacionalizmus eszméjének megvalósításában. 1929. december szokol tornagyakorlatokat. 
5-én törvényt hoztak a szokolról, e törvény szellemében A sokolstvo, a soko mozgalom Csehországban keletkezett. 
megalakították az ország első testnevelési szervezetét, a Eszmei megteremtője a liberális beállítottságú Miroslav Tirša 
Jugoszláv Királyság Szokolját. A törvény szabad kezet adott volt. A közép-európai szláv népek művelődési, népfelszabadítói 
Sándor királynak, hogy a szokolt az előállt politikai, állami és mozgalmának tüntette fel magát. Azzal a céllal indult, hogy a 
ideológiai helyzettel összhangba hozza. szlávságot egyesítse. Képviselői a francia forradalom liberális 

Térjünk vissza az iskola élethez, neveléshez. Pásthy jelszavaival léptek fel (szabadság, testvériség, egység), híveket 
igazgató 1926. március 25-én javaslatot tett a vidovdani toboroztak, nem számított a társadalmi helyzet, a nemzetiség és a 
ünnepségre: a tanulók szokol tornagyakorlatokat tanuljanak, az vallás.
ünnepségen minden osztálynak egyet-egyet be kell mutatni. Az OsztrákMagyar Monarchiában a szlávok nem szervezhettek 
1930 decemberében felső szervek utasítására az igazgató (ekkor katonai alakulatokat, a mozgalom vezetői feladatul tűzték ki, 
már Đorđević Radomir) elrendelte a tanítóknak, működjenek hogy a pánszláv szokol eszmével megteremtik az ott élő szláv 
közre a Jugoszláv Szokol helyi szervezetének létrehozásában. A népek egységét, amelynek célja, felkészíteni őket a területi és 
tantestület örömmel vette ezt tudomásul. A magyar tanítók az eszmei szabadságért vívandó harcra. A pánszláv szokol 
IIII. osztályokban szervezték a tanulókat, a felső elemi iskolában mozgalomnak rejtett katonai céljai is voltak, azon munkálkodott, 
pedig Đorđević M. Radomir, Mutić Danica és Petrić Viktória. hogy a szlávságot elszigeteljék a Monarchia klérusának feudális 
Hogy maguk a tanítók mielőbb járatosak legyenek szervezet jellegű ideológiájától, ugyanakkor megnyerni őket a polgári 
alapszabályaiban, és mielőbb bekapcsolódhassanak annak liberalizmus eszméinek és elszakadni a birodalomtól. 
szervezésébe az igazgató megígérte,  beszerzi az Csehországból gyorsan elterjedt a Monarchia szláv népeinek 
alapszabályokat, míg Tokos József azt javasolta, szerezzék be a körében a sokolstvo.
Zágrábban kapható szokol tornagyakorlatokat tartalmazó A mozgalom nevét a szerb hősdalokban megénekelt sólyomról 
könyveket.kapta. A hősénekben a soko, sokol, a sólyom a vitézség, az 
1932. május 22-én, vasárnap a topolyai Szokol Társaság emberség, a függetlenségi harc szimbóluma. A szokol 
tornaünnepélyt tartott Kishegyesen. A tanítóknak, mivel fontos voltaképpen pánszláv testnevelési mozgalom volt, kemény 
nemzeti intézményről volt szó, igyekezniük kellett minél több nemzeti alapon szerveződött és a szláv fiatalok tömegeit fogta 
belépőjegyet eladni. A rendezvényen Šuković Radosav egybe. 
képviselte a hegyesi tanítóságot, mert aktív tagja volt a A Monarchia területén működő mozgalomtól függetlenül 
szervezetnek. 1934-ben a tanfelügyelőség egy lépéssel tovább fejlődött a Szerb Királyságban a szokol, különösen vonatkozik ez 
ment, elrendelte, minden tanító iktassa be tanmenetébe azokat a az 1903. évi májusi fordulatra, amikor az Obrenovićokat 
szokol tornagyakorlatokat, amiket az iskolának megküldtek.megfosztották trónjuktól és a Karađorđevićek kerültek a királyi 
A szokol fellépéseken, tornászünnepélyeken kötelező volt az székbe. A első össz szerb szokol összejövetelt 1910. november 7-
egyenruha viselete. Újabb teher a szegény sorsú tanulók én tartották Belgrádban azzal a céllal, hogy egyesítsék a 
szüleinek. A tantestület megpróbált segíteni: a szegény Monarchián belül és az azon kívül működő szervezeteket. Ezen 
gyermekek egyenruhájának árát a mulatságok, adományok az ülésen hozták létre az Egyesült Szerb Szokolt. 
mozielőadások bevételeinek tiszta jövedelméből fedezték, de a A pánszláv beállítottságú és liberális eszméket valló szervezet 
gazdagabb szülőknek meg kellett vásárolni gyermekeiknek az teljességében elfogadta a fiatal jugoszláv állam ideológiáját, és az 
öltözetet.új jugoszláv nacionalista államkoncepció legfőbb úttörője lettek. 
1934. május 5-én a járási szokol tornaünnepélyre készített A jugoszlávság, a jugoszláv nacionalista tudat teljességében 
gyakorlatokat bemutatták a faluban. 7-én Kovács József áthatotta az első világháború előtti szokol szervezetek politikai 
beszámolt az egyenruhák beszerzésének céljaira rendezett ténykedését. Nem csoda, ha az SZHSZ Királyságban a szokol lett 
előadás bevételéről: a jugoszláv nacionalista eszme legfőbb hordozója, ezért annak 
Mozielőadás 32,50 Dhívei központi helyet kaptak az új állam testnevelési 
Főpróba 26szervezeteiben. 1919-ben, Zágrábban egyesültek a szokol 
Az előadás 126szervezetek SZHSZ Szokol Szövetsége néven. Az egyesüléskor 
Önkéntes adomány 217elfogadták a kozmopolitaszellemű Szokol nyilatkozatot, amely 
A helyi Vöröskereszttől      100kimondta: a szerb, a horvát és a szlovén nép egy nép, ezért a szerb, 

Összesen 501,50 Da horvát és szlovén szokol népi szervezet. Mivel egy a nép, egy a 
szervezet is. 

Kiadás 80
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Az igazgató figyelmeztette a tanítókat, kötelesek elkészíteni és 
átadni neki a járási szokol tornászünnepélyen fellépő tanulók 
névsorát, nevük mellett pedig feltüntetni, fizeti vagy fizetni fogja 
az egyenruhát. A szegény gyerekeknek az alkalomra kapott 
egyenruhát vissza kellett szolgáltatni, mert az az osztály 
tulajdona volt, amit minden évben a gyakorlatokra kiosztottak a 
diákoknak, hogy azt magukra ölthessék ölteni.
Május 30-án az igazgató ismertette a Vid-nap megünneplésére 
vonatkozó 1934. 05. 15. kelt 15762. számú közoktatásügyi A kibontott iskolazászlót vonaton hozták Topolyáról. Vasárnap, 
miniszteri rendeletét. Újólag felhívta a tanítók figyelmét a 5-én délután 2 órakor a Szent Száva-iskola udvarában 
Vidovdan nemcsak nemzeti ünnep, hanem egyben a gyülekeztek a diákok és szüleik. Innen vonultak ki a vasútra, a 
közművelődés napja is. Véleménye szerint a szokol zászló fogadására. Megparancsolták a gyerekeknek, erre a jeles 
tornagyakorlatokon kívül egy magyar nyelvű színházi jelenetet eseményre hozzanak virágot. Meghívták az Önkéntes 
is be kell mutatni. Ennek rendezését Dudás Gizella vállalta. Tűzoltótestületet meg zenekarát is. Az érkező iskolazászló 
Június 4-én az igazgató közölte, a járási iskolaigazgatók tiszteletére az énekkar, amelyet Kovács József vezényelt 
gyűlésén lelkendezve mondták el, mennyire tetszett a elénekelte a himnuszt. Tepavčević Andrija diákjai 
polgárságnak a szokol tornaünnepség. A szülők, akik féltek államnyelven, Dudás Szilveszteré pedig magyarul mondtak 
elengedni gyermekeiket, belátták, mekkorát tévedtek. Ez verset. 
azonban nem hányható fel nekik, mert eddig ehhez hasonlót még Bár korábban dr. Tóth Árvai Márkot kérték fel, legyen a 
soha nem láttak. A bemutatón részt vett tanítóknak pedig zászlóapa (kum) és fogadja az érkező iskolazászlót, végül is a 
megköszönte munkájukat. zászlóapa (kum) nem a falu közkedvelt orvosa, hanem Drakulić 
1935-ben Szabadkán volt tartományi tornászünnepély, amit községi jegyző fia lett, ő fogadta a zászlót. A zászlófogadáson 
megelőzött a járási. A szabadkai rendezvény költségeinek annak jelentőségéről Šuković Radosav és Kovács József beszélt. 
részleges fedezésére a község 1000 dinárt hagyott jóvá. A mozgalom eröltetésében Šuković odáig merészkedett, hogy 
A szokol mozgalmat, eszmét mindenféle módon erőltették. utasította az iskola tanítóit, a tantárgytanítást is a szokol 
1936-ban a IV. 62184 számú leirat kötelezte a tanítókat, erősítésére használják. A tanítók egész munkájának szerinte az a 
vásároljanak szokol naplókat. célja, hogy közös erővel a szokol szellemiséget terjesszék és 
1936. február 29-én ismertette az igazgató a járási tanfelügyelő erősítsék. Mellékesen még egy ötletet ötlött ki 1936. január 17-
2085 számú leiratát: én. Javasolta, hogy az elemi iskola felső osztályaiban 
a tanító igyekezzen osztályában sólyom rajzolásával, a lányok tantárgytanítás legyen, mindegyik tanító azt a tárgyat tanítsa, 
babáinak szokol egyenruhákba öltöztetésével, sőt a gyerekek amire a leginkább alkalmas.
szokol megszólításával erősíteni a mozgalom szellemiséget. E Március 10-én a tantestületi ülésen beszámoltatta az igazgató a 
célból szokol zászlókra is szükség van, amire a gyerekektől tanítókat, mit tettek a szokol szellemiség erősítésére. Újra 
március 15-ig össze kell gyűjteni a pénzt. Fúvószenekart kell szorgalmazta, kézimunkaórán szokol jellegű munkákat 
felállítani, amelyben van dob, és trombita. Ninković tanító készítessenek, mert ezekből előbb helyben, majd május 18-án 
magára vállalta, hogy a gyermekeket megtanítja trombitán Topolyán kiállítás nyílik. Hangsúlyozta, legyenek azon a 
játszani. tanítók, hogy minden diáknak legyen egyenruhája. A 

tehetősebbek vásároljanak anyagot, amiből elkészítethetik azt. A 
gyerekek pedig az otthon fellelhető anyagokból készítsenek 
szokol zászlócskákat. Ezek legyenek egységesek, erről 
Tepavčević tanító fog gondoskodni, a tulajdonában levő 
mintapéldányt kölcsönadja e célra.
Március 23-án megparancsolta az igazgató, a harmadik 
osztályosoktól kezdve minden tanulót be kell íratni a szokol 
szervezetbe, ennek évi tagsági díja 1 dinár volt. A szervezet 
vezetésével Tepavčević tanítót bízták meg. 

A két háború közötti időszakban divatos volt a zászlószentelés. 
Minden valamirevaló egyesületnek, intézménynek  így a 
hegyesi iskolának is volt zászlaja. A zászlószentelésre mindenütt Április 3-án meg azt rendelte el, hétfőként a III. osztálytól 
látványos ünnepség keretében került sor. A jegyzőkönyvből nem kezdve a testnevelési órákon szokol tornagyakorlatokat kell 
derül ki, milyen zászlóról is van szó, de egy későbbi eseményből tanítani, miután azt tanítók beiktatták tanmeneteikbe. 1936. 
rájöhetünk, az a szokol egyesületi a zászló. május 27-én délután három órakor bulgáriai szokolok utaztak 
A tantestület 1936. április 3-án tartott ülésén beszélték meg át Kishegyesen. Ez alkalomkor a szervezet tagsága 
zászlószentelés menetrendjét. Az iskolazászló vasárnap délelőtt egyenruhában, virággal s a diákok maguk készítette zászlóval 
érkezik Topolyáról. Tudni illik az iskolazászlót illett valamilyen köszöntötték az átvonuló vendégeket, de köszöntésükre 
jeles helyen kibontani. Erre a legalkalmasabb hely a Topolya kivitték az iskola szokol zászlaját is.
központjában felállított I. Péter, a Nagy Felszabadító király 
szobra volt.                Virág Gábor
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előcsarnokában Milo Janković megnyitotta a cetinjei Vannak terveink, merünk álmodni festők tárlatát, kiemelvén hogy Montenegro egykori 
fővárosa nagy képzőművészeti multtal rendelkezik, olyan 

Az elmúlt évben jelentős beruházások voltak a festők születtek és alkottak a városban mint Lubarda, s 
ezeket a hagyományokat ápolva a város művésztelepeket községben. Díszülés  és kiállításmegnyitó a 
szervez s kiállítás anyagát a tavalyi művésztelep kishegyesi község napja alkalmából.
alkotásaiból válogattás. Ez a kiállítás több városban 
megfordult, Szehegy után a következő állomás Szarajevó A község napja, november 26-a alkalmából 
lesz.díszülést tartott a kishegyesi községi képviselő testület, 

amelyen a képviselőkön kívül megjelentek az intézmények 
és civilszervezetek képviselői és számos rangos vendég, 
többi között Tápi Lajos konzul, Magyarország szabadkai 
konzulátusáról, Cetinje székváros küldöttsége Milo 
Janković polgármester vezetésével, Bar küldöttsége 
Zdravko Gvozdenović vezetésével, Sokobanja küldöttsége 
Radmilo Anđelković polgármester vezetésével, a 
szomszédos községek , Topolya, Zenta, Magyarkanizsa 
küldöttségei, a történelmi egyházak képviselői, a 
köztársasági és tartományi szervek képviselői.
Az ünnepi ülés a Dombos kamarazenekar műsorával és 
szavalatokkal kezdődött, majd Pál Károly, a képviselő-
testület elnöke köszöntötte az ülés részvevőit és 
tájékoztatta őket hogy üdvözlő táviratokat kaptak Egeresi 
Sándortól, a Tartományi Képviselőház elnökétől, Csete 
Szemesi István református és Dolinszky Árpád 
evangélikus püspököktől. Felkészülten a jövő évi 
Az elmúlt egy év eredményeiről Csóré Róbert 

pályázatokrapolgármester tartott beszámolót.
-A jeles napokat mi magunk tesszük ünneppé. Fontos ez A kishegyesi községben mintegy három milliárd 
hiszen alkalom arra, hogy beszámoljunk arról, amit az dinár értékű pályázatot dolgoztak ki. Peren kívüli egyezség 
elmúlt időszakban megvalósítottunk. Ünnepelni ott kellene az állami földek tavalyi bérlésével kapcsolatban. 
érdemes, ahol van is miért és itt Kishegyesen  bátran Ellenzik a topolyai községi bíróság megszüntetését.  Ismét  
kijelenthetem  van mit ünnepelni. Terveink is vannak , Danilo Dabović a községi közigazgatás vezetője. 
merünk nagyot álmodni. Hisszük, hogy Kishegyes 
Szeghegy és Bácsfeketehegy pozitív példaként állhat A kishegyesi község felkészülten várja a jövő évi 
minden város és falu előtt, és elmondhatjuk, hogy itt olyan pályázatok kiírását a községben, a helyi közösségekben és 
emberek élnek akik tudnak és akarnak dolgozni, akik nem más szervezetekben, amelyeknek összértéke eléri a három 
félnek a kihívásoktól, akik közösen együttműködve sok milliárd dinárt. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy 
mindenre képesek. Sokfélék vagyunk, de egyet akarunk., ezek közül mindegyik meg is valósul majd, azt viszont 
egy jobb, szebb és korszerűbb életteret kívánunk igen, hogy a község  felkészülten várja a jövő évi állami és 
magunknak kialakítani, ahol jól érezzük magunkat és ahol tartományi pályázatok megjelenését s közülük néhányat 
otthon vagyunk. Fontosnak tartjuk az együttműködést sikerül majd realizálni ishangzott el a kishegyesi községi 
mindenkivel, a községen belül és azon kívül, az tanács Csóré Róbert polgármester elnökletével megtartott 
intézményekkel, civilszervezetekkel, politikai pártokkal, ülésén. 
e g y h á z a k k a l ,  m i n d e n  n e m z e t i s é g g e l  é s  a  A tervek között a legnagyobb tételt az útépítések képezik, 
tömegtájékoztatássalmondta többi között ünnepi az egyik a téglagyárhoz vezető elkerülő út, a másik pedig 
beszédében Csóré Róbert. az Adát és Kulát összekötő út kiépítése. Ada felől mint 
Az ünnepi köszöntőt követően képes beszámolót vetítettek ismeretes az út folyamatosan épül, hiszen a Tisza-menti 
az egy év alatt véghezvitt, vagy megkezdett község számára ez fogja jelenteni a legrövidebb 
beruházásokról, amelyeknek nagy részét mint elhangzott a csatlakozást az autóútra. Kishegyesen úgy tervezik, hogy 
Tartományi Nagyberuházási Alap segítségével valósították decemberben megbeszélésre hívják az érintett községeket, 
meg. Zombort, Hódságot, Kulát, Topolyát Adát, Nagykikindát 
A díszülés részvevőit köszöntötték Tápi Lajos konzul, Milo és természetesen Eszék és Temesvár képviselőit is hisz ez 
Janković cetinjei polgámester, Zdravko Gvozdenović bari lesz a legrövidebb kapcsolat e két külföldi nagyváros 
alpolgármester, Radmilo Anđelković sokobanjai között is.
polgármester, a környező községek nevében Bábi Attila, A tanács ülésén szó esett az állami földek bérléséből 
topolyai polgármester, a történelmi egyházak nevében befolyó ( a községet megillető) pénzről is,  s mint 
pedig Jovan Kezan paróhus. elhangzott november elejéig ilyen címen 13,7 millió dinárt 
A díszülést követően a szeghegyi általános iskola fizettek be. A számítások szerint az összegnek meg kell 
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haladnia a 18 milliót vagyis  4,6 millió hiányzik még. A gyakorlatban is kitűnően használható könyvekre, de 
beszámoló szerint a minisztérium, amennyiben a bérlő tudjuk, hogy fizetésükből nem tudnak ennyit áldozni a 
nem fizet valószínűleg felbontja majd a szerződést s ha kell szakkönyvekre. Ezek a könyvek ugyanis igencsak drágák, 
bíróság útján hajtja be követeléseit. Ezzel szemben a 2006  áruk általában 10 eurónál kezdődik és nem egy ára 
2007-es évre vonatkozó bérletek esetében  a peren kívüli meghaladja a 30 eurót is. Elsősorban a szórványban 
egyezséget szorgalmazzák majd. működő óvodáknak szántuk, mert nekik van szükségük 
A tanács foglalkozott a topolyai községi bíróság tervbe vett leginkább az efajta segítségre is, de úgy határoztunk, hogy 
megszüntetésével és a legerélyesebben elitéli a tervet, egy csomagot felajánunk a kishegyesi óvodának is. A 
hangsúlyozván, hogy a tervezet előkészítése nem felelt kishegyesi önkormányzat ugyanis minden évben  
meg a törvényekben előírtaknak ezért teljes egészében el támogatja projekjeinket, például az óvodásszínjátszó 
kell azt vetni. A tanács álláspontja szerint egy ilyen lépés találkozókat, ezért úgy gondoltuk, hogy  ilyen formában 
nagymértékben leszűkítené a község polgárai számára az próbáljuk viszonozni támogatásukatmondta dr.Szőke 
igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést. Anna a könyvek átadásakor a kishegyesi óvodában.
A tanács elfogadta  a községi közigazgatásról szóló A könyvekről szólva az elnök kiemelte, hogy a tudomány 
határozat módosítási javaslatát, amelyet a nemrégiben mai állása szerinti legújabb könyvekről van szó és nagyon 
módosított községi statútum értelmében  kellett elvégezni. fontos, hogy az óvónők legalább ilyen formában 
Mint elhangzott lényeges változások nem történtek, hozzájuthassanak ehhez a szakirodalomhoz.
l eg fe l j ebb  a  ha táskö röke t  konkre t i zá l j ák  a  -Olyan elméleti és gyakorlati könyvek ezek , amelyek 
dokumentummal.  A tanács ismét Danilo Dabovićot olyan problémákkal foglalkoznak, amelyet korunk hozott 
nevezte ki a községi közigazgatás osztályvezetőjének. magával. Ezekre próbálnak választ adni és segíteni 

megoldásukban az óvodapedagógusokat. Ezek közé 
tartozik például a hiperaktivitás, de más közismert 
problémák kezelése is mint amilyen a dadogás, sejpítés ,  a 
diszlexia, vagy a sokszor vitákat kiváltó képességfelmérés 
az óvodai korban. Ez utóbbival kapcsolatban az egyik 
kézikönyvben egy teljes teszt is található, azt ki lehet 
másolni s az óvónők ezek alapján évekig tudják ezt a 
munkát a legjobb módszerek alapján végezni. Ugyanígy 
az egyik könyv pontos utasításokat, javaslatokat tartalmaz 
a szülői értekezletek témaköreivel és egyes problémák 
kezelésével kapcsolatbanmondta dr. Szőke Anna.
A könyveket megköszönve Kőműves Gizella igazgatónő 
kiemelte, hogy már korábban elkezdték gyűjteni a 
szakirodalmat, van egy kisebb könyvtáruk s ezek a 
szakkönyvek jelentősen gazdagítják ezt a gyűjteményt. Az 
ajándékkönyvek annál is értékesebbek, mert mint mondta 
ezek közül eggyel sem rendelkezett az óvoda könyvtára.
Mint megtudtuk a könyveket 20 csomagra osztották s 
eddig Kishegyesen kívül eljuttatták Csókára és 
Nagybecskerekre, a többi régióba köztük Nyugat 

Szakkönyvek az óvodáknak Bácskába  a napokban viszik el.
P.I.

A Szülőföld Alap pályázatán nyert könyvek hamarosan 
eljutnak rendeltetési helyükre

A Vajdasági Magyar Óvodapedagógusok 
Egyesülete mintegy félmillió forint értékű könyvet kapott  
nemrégiben a Szülőföld Alap egyik pályázatán. 
Elsősorban a legfiatalabb korosztály nevelésével, 
oktatásával foglalkozó szakkönyveket és kézikönyveket 
az egyesület az óvónőknek szánta. A napokban dr.Szőke 
Anna az egysület elnöke átadta a kishegyesi Peter Pan 
Óvodának szánt könyvcsomagot, Kőműves Gizella 
igazgatónőnek.
-Szeretném kihangsúlyozni hogy ezek nem régi könyvek, 
hanem a szakma által ismert legújabb kiadások, annyira 
újak, hogy egyiket  másikat a könyvesboltok többségében 
meg sem lehet még venni. Azért pályáztunk mert tudjuk, 
hogy az óvónőinknek nagyon nagy szüksége van ezekre, a 
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személyesen panaszával. Tapasztalatból tudom, hogy A rendőrség nem mérlegelhet
sajnos ezeknek a vizsgálatoknak semmi hasznuk: 
amikor átadom a kárvallottnak a federített ügy adatait, 

M e g j e g y z é s t  a k a r t  f ű z n i  e g y i k  rendszerint azt kérdezi, hogy mit kezdjen vele s 
kommentárunkhoz Kovács Zoltán, a kishegyesi amikor elmagyarázom neki a teendőket csak legyint 
rendőrál lomás parancsnoki  t iszt jét  el látó és nem tesz semmit. Nyilván mindenki tudatában van 
parancsnokhelyettese, valójában, mint hangsúlyozta annak mennyibe kerül egy magánper. Korábban 
pontosítani akart, hogy a polgárok helyesen tudják és lehetőségünk volt arra, hogy ha egyetlen elkövető volt 
ismerjék jogaikat. Az említett írásban elhangzott egy több lopás esetében, összevontuk az okozott kár 
olyan mondat miszerint  “...nem kötelező összegét és ez esetben már  mi is tudtunk eljárást 
intézkedniük, ha az okozott kár összege csekély...” indítani az elkövető ellen. A jelenlegi rendelkezések 
-Ez így megfogalmazva pontatlan megállapítás és értelmében 15 ezer dinár, vagy ettől kisebb értékű 
elsősorban azt szeretném hangsúlyozni, hogy a lopás esetén erre nincs lehetőségünkmondja Kovács 
rendőrségnek nem áll jogában mérlegelni, hogy Zoltán.
foglalkozzon-e egyik másik “tyúkperrel” , vagy P.I.
biciklilopással. A rendőrségnek kötelessége minden   
üggyel foglalkozni és én szigorúan utasítottam is 

Békésszentandáráson és Kelebián jártunk
kollégáimat, hogy minden bejelentés esetében  a 
szabályok értelmében járjanak el. Való igaz viszont, 

Kishegyes település képviselői november 29-hogy a büntetőtörvénykönyv 210. szakasza úgy 
én Békésszentandráson jártak. Az András-napi rendelkezik, hogy  ha az ellopott vagyontárgy értéke  
ünnepségsorozat alkalmából a vendéglátók nem haladja meg a 15 ezer dinárt a rendőrség 
zászlóavatással, éves beszámolóval, művelődési hivatalból nem indít eljárást az elkövető ellen. 
műsorral várták a látogatókat. Felderíti tehát az ügyet és átadja az adatokat a 

kárvallottnak, hogy az azután magánper keretében 
szerezzen érvényt követelésénekmondja Kovács 
Zoltán.

Kelebia születésnapja alkalmából Csóré Róbert 
polgármester, ifj. Virág Gábor, a Helyi Közösség 
titkára, valamint Papp Imre, a Magyar Szó újságírója 
látogatott el a testvértelepülésre, ahol kulturális 
műsorral, díszoklevelek átadásával, a falu 
karácsonyfájának felszentelésével, karácsonyi 
vásárral, valamint a születésnapi torta elfo-A parancsnokhelyettes sem tagadja azonban, hogy a 
gyasztásával emlékeztek az évfordulóra.végeredmény a pontosítás ellenére is ugyanaz. Ha 

valakitől elloptak egy 10 ezer dináros biciklit, a 
magánper pedig legalább 30  40 ezer dinárjába fog 
kerülni és még nem is biztos hogy  meg is térül a kár , 
nyilván nem fog perelni. Ez valójában az apró lopások 
engedélyezését jelenti.
-Ez valóban így van, de ez már nem írható a rendőrség 
számlájára, hanem kizárólag a törvény megalkotóinak 
számlájára. Nem árt például azt sem tudni, hogy ha 
nem lopásról, hanem károkozásról van szó, ez a  
határösszeg még magasabb.  Számomra azonban az a 
lényeg, hogy a rendőrség ne mérlegeljen, mert ilyen 
joga nincs, s ha bárki is úgy érzi, hogy a rendőrség 
mérlegelni próbál nyugodtan keressen fel engem 

(Helyreigazítás: múltkori számunkban A két világháború 
közötti iskola tanítói írásunkban két sajnálatos hiba esett. Az 
egyik egy értelemzavaró mondat: A közoktatásügyi 
minisztérium illetékes osztálya 1939-ben szolgálati érdekből 
Topolyáról Ha valakit büntetésből helyeztek át, akkor az illető 
az előző helyére csak öt év elteltével kerülhetett vissza. 
Helyesen: Ha valakit büntetésből helyeztek át, akkor az illető 
az előző helyére csak öt év elteltével kerülhetett vissza.
A másik egy elírás: Oláh (Buzás) Mária … 1932. november 
30-án született Pacséron. Helyesen: 1912. november 30-án 
született Pacséron.

Olvasóink és az érintettek elnézését kérjük!
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vizsgálta át a dombosi kiskocsmák hitelpolitikáját, A gazdasági-pénzügyi 
továbbá a vendégek hitelképességét. Mint a Nemzetközi 

válság dombosi hírei Világbank összegző jelentéséből kitűnik: újabban a 
vendégek inkább az olcsóbb pálinkára vennének fel hitelt, 
egyre inkább hosszabb távon, ugyanakkor háttérbe 
szorult a márkásabb italokra felvett hitel volumene. Öröm A polgármester évértékelésében kiemelte: 
az ürömben, hogy vendéglátóipari létesítményeink még 

Dombost, mondhatni, messze elkerülte a gazdasági 
hitelképesek  amíg a készlet tart.

válság, és ez csakis a községi vezetés többéves kitűnő 
Ma a Helyi Közösség titkára újabb szobrot 

munkájának eredménye, bölcs politikájuk helyességének 
avatott. Ezúttal az 1993-as hiperinflációs időszaknak 

kiváló bizonyítéka. Ugyanis most derült ki, mi is a 
állítottak emléket: Az Ismeretlen Szomjas Ember c. 

hozadéka annak, hogy a már lassan egy évtizede 
kompozíció azt a dombosi polgárt ábrázolja, aki 1993-

hangzatosan emlegetett, a község területén kijelölt ipari 
ban, egy szép őszi napon tízmilliárd dinárt fizetett egy 

park helyén semmi sem történt, nem jöttek külföldi 
sörért, majd amikor a negyediket is kikérte, kiderült, 

befektetők, nem épültek ipari létesítmények. Ugyanis ha 
képtelen kiegyenlíteni a kétbillió ötszázmilliárd dináros 

lettek volna gyárak, azok most, a pénzügyi világválság 
számlát, amibe az utolsó söre került, de a bíróság 

hatására vélhetően csődöt mondanak, magyarán bezárták 
felmentette, mert maga a pincér sem tudta 

volna az üzemek, és akkor az ott dolgozók mind 
megmagyarázni, mi mennyibe került volna.

munkanélküliekké válnak. Ez azonban a községi vezetés 
A polgármester a karácsonyi fogadás alkalmával 

előrelátó munkájának köszönhetően nem történt meg, 
átadta az emlékérmeket. Miután hagyományosan 

hisz nincs is mit bezárni, tehát községünk nem került a 
kitüntetett mindenkit, aki jelen volt a fogadáson, külön 

csőd szélére.
kiemelte Pista bácsit, aki miután százhúsz dinárt adott 

Ugyanakkor a polgármester tanácsadója, aki a 
kölcsön unokájának, hogy a diszkózás előtt berúghasson a 

község pénzügyeiért felelős, lapunknak megnyugtató 
kétliteres plasztiksörből, a község legnagyobb 

módon elmondta, hogy az egyszerű állampolgároknak 
hitelezőjévé vált. Pista bácsit azóta már megkereste a 

nincs miért félniük a válságtól. Félni korábban kellett 
kragujeváció Zastava (Fiat) és egyéb híres vállalatok is.

volna, most már késő.
Örömteli hír ugyanakkor, hogy  a gazdasági 

A dombosi Kisiparosok Szövetségének 
világválság nem hat ki mindenre és mindenkire. Az ismert 

magasrangú tisztségviselője a nemrég megtartott, 
szatír, X.X.L., aki egyaránt szereti a fiúkat és lányokat, 

vállalkozások indítását segítő teadélutánon a részvevő 
idősebbeket és fiatalabbakat, rossznyelvek szerint pedig 

munkanélküli érdeklődőknek, akik kisvállalkozást 
bizonyos négylábúakat is, elmondta bulvárrovatunk 

szeretnének indítani, elmagyarázta, hogy a legegyszerűbb 
riporterének, hogy a világválság nála nem okozott 

módja annak, hogy valaki kisvállalkozó legyen, ha vesz 
válságot, továbbra is maximális teljesítőképességre 

egy nagyvállalkozást, majd vár egy kicsit.
képes, ellentétben a gazdasági szextorral, illetve, 

A Dombosi Kereskedők Kamarája  szintúgy a 
elnézést, szektorral.

pénzügyi válság kapcsán  közleményben értesíti a tisztelt 
       Micimackó György

vásárlókat, hogy megértik, a polgárok pénzszűkébe 
kerültek, de nem tudják elfogadni a Gazdálkojd okosan!, 
illetve a Monopoly játékok, továbbá a pókerezés során 
használt játékpénzeket, zsetonokat.
A bank, továbbá a váltóiroda szintén arra hívja fel a tisztelt 
ügyfelek figyelmét, hogy nem tudják beváltani a noteszek 
fedőlapjára nyomtatott egydollárosokat, a „százmárkást”, 
melybe számológépet (digitront) építettek be, a 
reklámcélokra nyomtatott külföldi „pénzeket”, továbbá a 
Magyarországon nemrégiben elsütött 54 ezer forintos 
bankjegyeket sem, amiről kiderült, hogy szintén egy 
vállalkozás reklámja volt.

Ugyanígy a témát érintő hír, hogy a hitelválság 
nyomán több nemzetközi pénzügyi ellenőrző szervezet 

Éjféli Újság
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HOROSZKÓP 2009-RE SZŰZ
Jövőre feltűnően sokat fog aggodalmaskodni azon, 

(még mindig a gazdasági világválság jegyében  gyengébb hogy nem tudja befizetni a nyugdíjjáradékot, és emiatt majd 
idegzetűek meg se nézzék!) nem fog nyugdíjat kapni. De ne aggódjon  mire arra kerül a 

sor, más sem fog majd nyugdíjat kapni. 
KOS Szerelem? Ne is reménykedjen, inkább gondoljon a csigákra 

Úgy a gazdasági környezet, mint az Ön vagy a növényekre: elvannak ők egyedül is, oszt mégis 
horoszkopiális affinitása sajnos jövőre csak azt teszi lehetővé, szaporodnak.
hogy a kőművesek mellett faltörő kosként dolgozzon. 
Szerelem: deficites éve lesz ebben az évben. A házastársa MÉRLEG
folyamatosan követeléseket nyújt be, amiket nem tud Önnek hihetetlenül jó éve lesz! Most nem azért, de 
kielégíteni, ezért ő kölcsönért folyamodik a szomszédban, még egy lottó-telitalálat is kinéz, a magányosok megtalálják 
emiatt hitelválság robban ki az utcában. Sajnáljuk... párjukat, a munkanélküliek munkájukat, a diákok pedig  
Idén sokat fog álmodozni, álmodni is. Kezdetben arról, hogy legyenek akár elsősök a suliban  summa cum laudéval 
a kerítés is kolbászból van, de novembertől már megelégszik diplomálnak a heidelbergi egyetemen!
egy zsíroskenyéres álommal is az Álmoskönyv szerint. Szerelem? Amennyit csak akar.

Munka? Amennyit csak nem akar.
BIKA (A szerk. megj.: A félreértések elkerülése végett jelezzük, 

Igen dinamikus évre számíthat a munka világában. hogy horoszkópszerzőnk a Mérleg jegyében született, tehát 
Ha minden jól megy, akár öt új munkahelyre is számíthat! nem biztos, hogy objektív.)
Kár, hogy eközben vagy ötöt el is veszít. De legalább majd 
nem akar nyaralni, hisz annyi munkahelyet megjár majd, sőt, SKORPIÓ
még több állásinterjúra utazgat, hogy az utazásból inkább Ne aggódjon, hiszen Önt idén már felfedezte a média  
majd elege lesz. szerepelhetett ilyen-olyan celeb-műsorban, ahol mindenféle 
Energiáit tehát majd nyugodtan a szerelmi életébe fektetheti. hírességnek kellett Önt megfognia a bátorságpróbákon.
Talán szó szerint is. Félretéve a tréfát: azért nincs kizárva, hogy valaki hírességet 

farag Önből, mert valamiben a legjobb lesz. Ha másképpen 
IKREK nem, első lehet a bank adósainak listáján.

Hja, ha Ön iker, nem lesz gondja, hogy kettő helyett Szerelem: mivel nem lesz szerencséje az életben, ki tudja, 
dolgozzon, ha a korábbi színvonalon akar továbbra is élni. talán megtalálja az igazat. Erre egyre nagyobb esélye lesz, 
Ha nem, ne búslakodjon, hiszen jövőre a kártyalapok szerint hiszen költözködni is fog, a változatosság pedig 
Ön megtalálja az igazit, akit Bélának fognak hívni! gyönyörködhet. És az adósok börtönében 2009-ben igen 
Ja, hogy Ön férfi? Na és, haladjon a korral, mosson Vánca- sokan lesznek, jó társaság, kellemes kiszolgálás stb.
sütőporral!

NYILAS
RÁK Itt a nyilam! mibe lőjjem? Királyi szék áll előttem, 

Talán jó éve lesz, talán nem. Mindenesetre a Belelövöm bársonyába, Hogy csak ugy porzik kínjába'  
garnélarák ára megugrott a tőzsdéken, ez reményre ad okot, énekelte volt Petőfi Sándor, aztán mire vitte? Eltűnt a 
lehet, hogy Önnek is több munkája lesz több pénzért. Vagy csatába'. Legyen az új évben Ön óvatosabb, és ha a 
hátrafelé tart majd karrierje, akár a rákok. polgármesternek ír beszédeket, ne dobálódzon a szavakkal, 
Önnel jövőre nagyon sok minden fog történni, ezt írják a és főképpen kérjen több honoráriumot.
csillagok. De mégis óvakodjon, főleg a törpéktől, az üres Feltétlenül íratkozzon be a helyi néptánccsoportba: ugyan 
pénztárcától és eddig még sosem látott unokatestvérétől, aki kétballábas, de szerelmi életére úgyis az egy lépés előre, kettő 
azt fogja állítani, hogy együtt töltötték a gyermekkorukat a hátra lesz a jellemző, legalább így botladozásai nem vesznek 
nagyinál, majd ezer eurót kér kölcsön, holnapig, majd újabb kárba.
25 évig megint nem fogja őt látni.  

BAK
OROSZLÁN Igen, a szakirodalom azt írja, hogy Ön egy nagyon 

Szerintük szisztémhiba lehet, mert a Windows eszes, ügyes, jószívű és nyitott ember, ám az élet 
horoszkópgenerátora szerint Ön jövőre meghal. Valljuk be, ez kegyetlensége, hogy ezt sokan nem tudják Önről. És hiába 
abszurdum, mert az emberiség egytizenkettede mégsem szép, ha az sem látszik, hisz oly sötétségben van a világ. 
halhat meg csak úgy. Ha a szerelemben nem is, a munka terén majd vigasztalódhat: 
Vagy az Ön esetében mégis megtörténik a megtörténhetetlen? kiváló eredményeket tud majd felmutatni otthon 
De ne fizesse be az életbiztosítását már  a biztosító úgyis vacsorakészítéskor, és egy szelet húst akár egy hétre is be tud 
tönkremegy. Bár amilyen szerencsétlen: ha befizeti, éppen osztani, ami miatt családja feltétlenül fel fog Önre nézni. Hisz 
nem fog meghalni, hisz Ön sosem járhat jól a következő már ők is a padlón lesznek.
évben. De ne aggódjon, sose volt olyan rossz, hogy ne lehetett volna 
Szerelmi életéről a kávézaccból kívántunk volna kiolvasni még rosszabb, és nyáron már nyaralásra is telik majd, azon 
valamit, de már a kávét is csak jegyre adják, mint 1981 táján, egyszerű oknál fogva, hogy nyár lesz, és nyáron mégse lehet 
így zaccunk sem volt. Ezért egy másik horoszkópból telelni.
kölcsönzünk: „Önt azért szereti sok ember, mert úgy néz ki, 
mintha biszex lenne.”
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VÍZÖNTŐ Nowhak vallást alapít
A csillagok állásból azt olvassuk ki, hogy egyedüli 

reménye, ha matróznak áll, de lehetőleg ne a Krivaján, hanem A népszerű spiritulaista hivatalosan is bejelentette, hogy új 
Szomália partjainál, és ott is kalóznak. Ebben van a jövő, és vallást fog alapítani. Nowhak a kerszeténység 
egy kis kalóz-gasztarbajterkodás során úgy térhet haza, hogy megcáfolásával és Görög Zitával való viszonyáról vált 
mindenki csak ámulni fog Önre, amint a Krivaján leparkol kis ismerté. A vallásalapításról padre Freddy, aki nem rejti 
jachtjával, amelyet Félszeműnek fog hívni. véka alá véleményét, a következőket nyilatkozta:
A nők? Nos, bomlani fognak Ön iránt. De ha túl éles karddal - Nem hiszek Nowhaknak! Amint a kereszténység 
hadakozik  szó szerint is. megcáfolásán is átláttam, most is pontosan tudom, hogy 

miről van szó. Nowhak 16-20 éves csajokat akar 
HALAK

beszervezni az egyházába ministránsoknak, hogy később 
Hát, nagyon sajnáljuk, de ez a jel az utolsó a 

szexuális játékaihoz használja őket!horoszkópban, és elfogyott az összes ötletünk, poénunk, és 
A népszerű spiritualista nem volt hajlandó nyilatkozni a különben is egy nagy humbug az egész horoszkóp, nem kell 
vád kapcsán, és két hétre Majorkára utazott, hogy neki hinni, pénzért írják semmit sem tudó és semmitmondó 
kiheverje az őt ért lelki sérelmeket.firkászok, tehát örüljön is, hogy Önnek nem készítünk fals 

jóslatokat  hátha jó éve lesz. Boldog új évet  akárcsak a 
Fetisizmussal vádolják a népszerű íróttöbbieknek!

Micimackó György
Kishegyes polgárai nyíltan fetisizmussal vádolják a 
népszerű írót és közéleti személyiséget, Wyhragot. A hegyesi celebvilágról
- Tudjuk ám, hogy hogy van ez. Azokat a sok 
higganyégőket nem, hogy elvitték, ahogyan modja. Áá, 

Manapság a média olyan szinten van, hogy dehogy. Ő aztat megfogta, oszt mind bevitte a titkos 
szobájába, ami el van dugva házában, oszt telirakta velük a Győzike-szerű félkegyelműekből csinál médiasztárokat. 
falakat meg a padlót és a plafont. Aztán mikor hazamegy, Az adja el az újságokat, ha a celebek egyre mocskosabb 
akkor levetkőzik meztelenre, oszt azokkal fajtalankodik, ügyeit a lehető legrészletesebben vesézgetik. Hogy a Szó-
amikket mi fizettünk ki  nyilatkozta a polgárok nevében Beszéd sem maradjon már le, elhatároztuk, hogy mi is 
Utcaembere István.mindent megírunk a kishegyesi celebekről. Utána jutott 

rű író tagadja az ellene felhozott vádakat, és , hogy Hegyesen nincsennek is celebek, ezért a A népszeeszünkbe
videofelvételeket mutatott be, amelyek igazolják, hogy népszerű celebeket újságunk szerkesztőivel helyettesítjük, 

az említett időpontban a barátaival sörözött.és máris következnek a népszerű, kishegyesi sztár- Wyhrag 
pletykák.

Szerződést szeg az ismert újságíró?
Chore ismét villantott

A szexuális botrányairól elhíresült újságírót, Jonezt, azzal 
dolta meg a Daily Shobesed, hogy szerződést szeget, és A divatőrületéről híres közéleti személyiség, Chore R. vá, 

a konkurens Verebecskének publikált álnéven. Jonez ismét villanatott. A celeb egy tekepálya átadáson vett részt, 
természetesen tagadja a vádakat.amikor új Armani öltönye alul és fölül is elszakadt. Chore 
- Ez hazugság! Sohasem írnék a Verebecskének. Még ha balszerencséjére a paparazik a helyszínen voltak, és 
sokkal jobb újság is, mint a Daily Shobesed, és ha lekapták, amint a celeb gatyájából kivillant a község 
fizetnének is, akkor sem! Különben is tanúim vannak rá, hivatalos költségvetése, a melltartójából pedig kibugyant a 
hogy az állítolagos „cikkem” megírásának időpontjában valós költségvetés.
három kiskorú, középiskolás lánnyal szaunáztam és - Az eset nem volt megrendezve. Armani a hibás, és már 
gyógyfürödtem Csebén  állítja a celeb.vissza is küldtem az öltönyt, valamint másfél millió eurós 

kártérítést követelek. Az összeg felét felajánlom a 
Ipaph megtaláltakishegyesi ipari park építésére  nyilatkozta a Chore.

A művésznő az elnökre hajt Ipaph a népszerű popikon, arról adott hírt, hogy megtalálta 
az élet értelmét. Ipaph korábban újságmolekulákat 

a lepárolt gyümölcsök abi újabban a klónozott, megrajzolta A PSME együttes frontembere, B.L. Gh
eszenciakivonatának géntérképét, az utóbbi időben pedig népszerű politikussal, Boris Tadić, köztársasági elnökkel 
a filozófia és a vallások felé fordult. Hosszas kutatások kavar. Nem hivatalos értesülések szerint a két celeb egy 
után bejelentette a sajtónak, hogy megtalálta az élet szépségszalonban ismerkedett össze, ahova Ghabi 
értelmét, de miután sajtótájékoztatót hívott össze, arról faceliftingre, Boris pedig szolizni ment.
számolt be az összegyűlt újságíróknak, hogy valaki ellopta - Igen, valóban találkoztunk néhányszor Borisszal, de csak 
kutatásbarátok vagyunk, semmi több. Ő megért és komolyan vesz, ai eredményét.

én pedig nagyon sokat tudok segíteni az - Hát érted, az eredmények itt voltak a széfben, most meg  ország ügyeiben  
nincsennek. Most mi legyen?  panaszolta el az vallotta be B.L. Ghabi.
újságíróknak a teljesen kétségbeesett popikon.

JA
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megincsak megcsörgette az ostort, és ő is szépen kiugrott a 
többi után, nehogy  úgy járjon, mint a „roza”. A következő Az eszmélés véget nem érő történetei 
héten azután kapott egy új bőgőt és a Pali bácsi egy ideig 
nem mulatott.  A másik alkalommal, amikor csikorgó 
hideg volt,  főzetett a feleségével, Katica nénivel egy lábas Nekünk a népdalt az Az a szép, akinek a szeme kék ,  
teát, félmeztelenre vekőzött, csak egy subát terített és a Rámás csizmát visel a babám jelentette. Ilyeneket  
magára, felült a szárkúp tetejére, a cigányoknak meg lent a tanultuk az iskolában is,  meg azt is, hogy Aki nem lép 
szárkúp tövénél féllábon kellett egész éjszaka a húzniuk a egyszerre...A rámás csizmával azonban gondom volt, mert 
nótáját.egyáltalán nem tudtam elképzelni, mi köze lehet a 
Jani bácsi ilyesmiket nem csinált, ha berúgott (és ez csizmának egy képkerethez. Egyszer hallottam, amikor a 
minden nap megtörtént vele), mindig össze-vissza Jani bácsi, a kovács rámpás csizmát énekelt, de a felesége a 
csókolgatott bennünket, amit  nagyon rüheltünk, mert a Juliska néni, mondta mindjárt, hogy ne hallgassunk a 
Jani bácsi nemcsak a bort, hanem a vöröshagymát is részeg disznóra, és csak énekeljük szépen úgy, hogy rámás 
nagyon szerette, és úgy harapta, mint mi az almát. Pedig csizmát... Öreg részeg disznónak nevezte a Jani bácsit, mert 
neki sem lehetett könnyű, mert csorgott ilyenkor a könnye abban az időben az alkoholistáknak nem volt olyan puccos 
tőle. Ha közel került, akkor nem volt szabad elszaladni, nevük, hogy szenvedélybeteg, meg hasonlók. Ha olyat  
legfeljebb elfordulhattunk. Meg hetente csak egyszer mondtunk volna a Jani bácsinak, hogy beteg és azért issza 
borotválkozott, szombatonként, mint akkoriban az azt a sok bort, utánunk vágta volna a nagykalapácsot, mint 
emberek általában. De én ebben sem voltam biztos, mert az Antika után. Az úgy történt, hogy iskolából hazafelé 
megborotváltan sohasem találkoztunk. menet megálltunk a műhely bejárata előtt, mint szoktunk, 
Én a Pali bácsit nem ismertem, mert már korábban és néztük, ahogy az öreg  az üllőn ütemesen  veri a pirosra 
meghalt, csak a feleségét, a Jani bácsi anyját, a Katica hevített vasat. A nézelődés fejében be kellett számolnunk  
nénit. Ő jó asszony volt, mindig köszöntem neki, és ő neki arról, melyik a legszebb tanítónéni, mert azt mindig 
ilyenkor mindig mosolygott. Tarján atya biztosan rá is megkérdezte, hogy nekünk melyik tetszik. Mégis  nagy 
gondolt, amikor azt mondta, hogy higyjétek el, a jóság hülyeségnek tartottuk, amikor azt mondta, hogy ő csak a 
megszépít. Én viszont azt tapasztaltam, hogy a szép lányok tanító nénik miatt szeretne megint beíratkozni az iskolába. 
kiröhögik a fiúkat, és féltem is tőlük. Kati nénire az atya Egyszer  Misi, nem tudom mi ütött bele, lehet, hogy unta 
állítása  talán mégis igaz lehetett. Őt azért is szerettem, már a tanítónénis témát, azt mondta a Jani bácsinak., hogy 
mert egyszer kihúzott a sárból, amikor  a házukkal képzelje az Antika nem szereti a kolbászt. Antika csak 
szemben  beleragadtam. Át akartam ugyanis menni a vigyorgott, de a következő pillanatban Jani bácsi  egy 
másik oldalra, és beleragadt mindkét lábam, vagyis a hatalmasat üvöltött, hogy „micsoda, méghogy nem szereti 
lábamat ki tudtam volna  venni, de akkor a csizmákat ott a kolbászt?”, és már repült is a nagykalapács az Antika felé, 
kellett volna hagyni. Nagyon megijedtem  mozdulni sem aki ekkor már látta, hogy komolyra fordult a dolog, elugrott 
tudtam, és féltem, ha arra jön egy lovaskocsi, az biztosan a kalapács elől, és elkocogott a sarok felé. Csakhogy a Jani 
beletapos a sárba, és meg sem találnak. A Katica néni bácsi sem volt rest, kiszaladt a műhelyből, és még egyszer 
szerencsére kijött, és  észrevett, azt mondta, maradjak utána vágta a kalapácsot. Közben káromkodott, és  
nyugodtan, ő meg körülment, és a kocsmánál átjött az olyanokat mondott, hogy mit akar ez a szaros  kölyök, nincs 
oldalamra,  háturól a hónam alá nyúlt, és kihúzott. De ő is mit enniük, neki meg nem kell a kolbász. Mi csak álltunk a 
úgy csinálta, hogy kihúzott a csizmákból, kitett a szárazabb műhely előtt, mert erre azért mégsem számítottunk, és 
részre a kocsiút mellé, aztán kicibálta a csizmáimat is. mondtuk is a Misinek, hogy ez egy elég hülye ötlet volt. 
Csak annyit mondott, hogy ejnye, ejnye, miért kellett a Amikor Jani bácsi duzzogva visszajött mondta, hogy 
legnagyobb sárban elindulni a másik oldalra. Én csak remélem, ti szeretitek a kolbászt, mi sűrűn bólogattunk, 
hallgattam, mert nem tudtam megmagyarázni, meg mert az az igazság hogy tényleg szerettük, de most nagyon 
örültem is, hogy megmaradtak a gumicsizmák is, és a be is szartunk egy kicsit, senki sem mert ellenkezni vele.
lovaskocsi sem gázolt el. Tulajdonképpen csak azt akartam Apu otthon azután azt mondta, hogy ne hecceljük az öreget, 
meglátni, hogy meg tudok-e birkózni az átkeléssel. Néha mert lehet, hogy öregségére olyan lesz, mint az apja. Pali 
így kisérleteztem, de őszintén szólva nem sok sikerrel. bácsi, az apja,  pedig olyan ember volt, hogy ha berúgott 
Többször volt úgy, hogy Lakatosék szölleje mellett hazakisértette magát a cigányzenészekkel. De nemcsak 
mentem, hátha ott kisebb lesz a sár, s bár egy részen úgy úgy símán,  hogy  dallikázott  egy kicsit, és aztán lefeküdt 
nézett ki, hogy igazam van, a szőlő végén, a dűlőútnál az árokparton, mint a Jani bácsi, hanem „műsort” is csinált. 
elmerültem a sárban. Katica néni a nagymamám barátnője Egyik alkalommal hajnal felé, amikor a cigányok már 
volt, mindig együtt mentek reggel is és este is  a nagyon könyörögtek,  hogy mennének haza, el is engedte 
templomba, úgyhogy a Feri bácsi, a nagybátyám mondta is őket, de csak az ablakon keresztül. A bőgős persze nem 
nekik, hogy akár le is költözhetnének.tudta kicibálni a „rozát”, mert így nevezte a bőgőt, erre a 
Szombaton délután mindig dugig volt a borbély Jani bácsi Pali bácsi elővette a láncostort, (mert a láncostor mindig ott 
üzlete, és olyankor én nem szerettem oda menni volt kéznél, és ha valami nem tetszett neki, csak 
nyíratkozni, mert sokat kellett várni, és az emberek megcsörgette, és már minden úgy ment, ahogy ő akarta), 
unalmukban sok hülyeséget tudtak kérdezni. Olyanokat, ripityára törte a „rozát” és szépen kidobálta az ablakon. A  
hogy szeretem-e az iskolát, és én  nem mertem ám azt bőgős meg közben keservesen jajveszékelt, de a Pali bácsi 
mondani, hogy dehogy szeretem, főleg, ha  ott volt 
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apukám is, mert  akkor csak bonyodalom lett volna belole. f igurákkal.  A figurákat sem nagyon tudtam  
A bonyodalom pedig abból állt, hogy sokáig kérdezgettek megkülönböztetni csak a csikót, mert az tényleg 
mindent, hogy miért ez, meg miért az és a végén kaptam hasonlított, meg a bástyát, mert az is olyan volt, mint a 
egy pofont, vagy legalább leszidtak, hogy ezzel az ésszel meséskönyvekben a várak. Sándor bácsi egyébként 
legfeljebb rablógyilkos lesz belolem, amit én nagyon mindenhez hozzá tudott szólni, és ez azért volt, mert 
csodáltam, mert ilyen terveim nem is voltak. De akkor sem minden nap a Jani bácsi üzletében elolvasta a teljes 
mertem  pofázni, ahogy a Misi szokta mondani, ha nincs Magyar Szót, meg késobb a 7 Napot is, és ezért minden 
ott az apukám, mert akkor meg visszamondták  neki, (mert fontos dologról tudott. Az emberek sokszor nem is azt 
valakitol mindig megtudta, hogy miket beszélek), és az, kérdezték tole,  hogy mi a véleménye errol, vagy arról, 
amit visszamondtak még rosszabb volt, olyasmi,  hanem úgy kezdték, hogy Sándor bácsi, mit ír az újság a 
amilyeneket én még gondolni sem mertem. Az ilyenekért disznó áráról? A disznó ára nagyon fontos téma volt a 
is nagy szidásokat lehetett kapni. borbélyüzletben, majdnem mindig  szó esett róla, s én 
A borbély Jani bácsinál, az emberek mindig sokat ennek azért örültem, mert olyankor mindenki odafigyelt, 
beszélgettek a Sándor bácsival, akinek két falába volt, mert és senki nem kérdezett tolem semmit.
azt  mondták:elvesztette a fronton , még az elso háborúban, Sándor bácsinak mindig „dicsértesséket” kellet köszönni. 
és emiatt nagyon becsülték. Én ezen is csodálkoztam,  mert Ha valaki nem így köszönt, a két gamósbot egyikével 
amikor én elvesztettem valamit engem egyáltalán nem  elkapta a lábát, vagy a nyakát, vagy ahol érte, odahúzta és 
becsültek semmire.A Sándor bácsi digóknak nevezte az azt kérdezte, téged meg nem tanítottak meg rendesen 
olaszokat, mert azok lotték el a lábát, és ebbol én mindjárt köszönni. Egyszer a Laci barátom, aki az utcájában lakott, 
gondoltam, hogy ez valami csúfnév lehet, mert az ember „csókolomot” köszönt neki a másik oldalról, pedig tudta, 
nem szeretheti azokat, akik kilovik alóla a lábait. Én sem hogy baj lesz belole,  mire a Sándor bácsi azt mondta, hogy 
szerettem az Antikát, mert egyszer elgáncsolt, és csúnyán anyád seggit, azt csókolgasd, és utánavágta a gamósbotot, 
összevertem magam. Akkor én is Puhapannának majd lassan átbicegett  az utca másik oldalára a botjáért. 
neveztem, mert hallottam, hogy azért nagyon Laci aztán sokáig csak az utca  másik felén járt, mert tudta, 
haragszik.Sándor bácsi az emberekkel a politikáról hogy Sándor bácsi nem felejt,  és egy váratlan pillanatban 
beszélgetett, és én ezt onnan tudtam, hogy a Jani bácsi a elkapja majd a „csókolom” miatt. A gazdászati iskolából 
borbély mindig rájuk szólt, hogy ne politizáljatok már, jövet nekem nem esett útba Sándor bácsiék háza, de Laci 
meg hogy normálisak vagytok ti, be akartok csukatni barátom mindig rábeszélt , hogy mennjek arra, mert nekem 
engem is? Mit szidjátok mindig a rendszert? Tudjátok, „majdnem” útba esik. Apuka aztán egyszer megkérdezte, 
hogy a falnak is füle van. Ezt az utóbbit nem nagyon  hogy miért érek olyan késon haza, és én megmondtam, 
értettem, még akkor sem, amikor azt mondták hogy a hogy a Laciék felé jövök, mert az is majdnem útba esik a 
besúgókról beszél. A súgást ugyanis én jó dolognak Laci szerint. De apuka azt mondta, hogy máskor a Laci a 
tartottam, mert nekem is súgtak az osztályban, és ez mindig mi tanyánkat is útba ejtheti hazafelé menet, ezek szerint, az 
jól jött, amikor az embernek az égvilágon semmi sem jut az  is majdnem útba esik. Amikor ezt megmodtam Laci 
eszébe. Ha úgy mondták volna,  hogy árulkodók, akkor azt barátomnak, azzal menetgetozött, hogy a „majdnem” 
már megértettem volna, mert olyanok a mi osztályunkban valójában „nem”-et jelent, mert azon van a hangsúly. Ez 
is voltak. Foleg a lányok. Azok mindent kifecsegtek, még ellen a magyarázat ellen azután nem is volt ellenvetésem. 
akkor is, ha megesküdtek, hogy senkinek sem mondanak el Gondoltam, javaslom majd, hogy mennjünk a Daráló 
semmit. utcájában, de Laci nem akart arra menni, mert akkor 
Egyszer kapálás közben apuka azt mondta, hogy a politika mindenféleképpen Sándor bácsiék elott kellett volna 
kurvaság, és ettol meg is ijedtem,  mert az Oszkár is ezért elhaladnia. Laci más érdekes és fontos dolgokat is tudott. 
kapott pofonokat az apjától. Az Oszkár anyukája ugyanis  Például azt, hogy  harmadikban az „m” betut három 
fodrászno volt, és egyszer eljött hozzá két szépen kifestett púppal kell írni, ott meg, ahol két „t”-t írunk, három kell, ez 
néni, amikor  az Oszkár apja is véletlenül éppen ott volt. A is jelzi, hogy harmadikosok lettünk.  Alig vártam azután 
nénik meg egyre másra dicsérték az Oszkárt, hogy milyen harmadikban, hogy megírjuk az elso házi feladatot, és én 
szép kisgyerek, meg illedelmes, szépen köszön nekik az mindent úgy írtam,  ahogy a Laci mondta. A tanító néninek 
utcán, még mosolyog is rájuk... Erre az Oszkár apukája azonban nem tetszett. Azt mondta, hogy másodikban már 
hazament elokapta a fiát, és két hatalmas pofont adott neki. egészen normálisan  írtam, és nem érti mi történt velem. A 
Az Oszkár annyira meglepodött, hogy még bogni is tanító néninek persze nem mondtam meg, hogy mindez 
elfelejtett, és csak annyit kérdezett, hogy ez meg miért honnan ered, de Laci barátomat kérdore vontam, mire o azt 
volt? Az apukája meg csak dünnyögött, hogy azért, mert  a válaszolta, hogy o így tudta. Arra nem válaszolt, hogy 
kurvák dicsérnek. Ebbol aztán én jól megjegyeztem, hogy akkor o mért nem írta úgy. Ennek ellenére barátok 
egyáltalán nem mindegy, ki dicséri az embert. És még maradtunk.
védekezni sem lehet ellene. Hát ilyen bonyolult a politika,  PAPP Imre  
vagyis kurvaság.
Sándor bácsiék csak akkor politizáltak, ha már ráuntak a 
sakkra, mert állandóan sakkozott valakivel és nem volt 
nyugta, amíg mindenkire rá nem vert egy-két partit. 
Sakkozás közben nem sokat beszéltek, nekem meg még 
véletlenül sem volt világos, hogy hogyan kell lépni a cifra 
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Ószkár, a hegyesi kocsmák filozófusa adta, aki egykoron A csapatfeletti csapat:
szintén nagy focista volt. A legenda szerint egyszer az utolsó 
percben kicselezte az összes játékost, még a sajátjait is, a Übertim
jobbszélen felszaladt, beadta a labdát, csinált három 
cigánykereket, integetett a közönségnek, majd beszaladt a Falunk labdarúgóit az idei évben sem tudta legyozni 
tizenhatosba, és befejelte a labdát a kapuba. Egy másik semmi és senki. Több  gólt lonek egy mérkozésen, mint a 
népköltemény szerint, egyszer olyan erosen rúgta meg a többi csapat egész évben. Pl. Egység-Jadran 129:1, azt az 
labdát, hogy az még a mai napig nem esett le, a NASA egyet is a mieink rúgták, hogy legalább becsületgólja legyen 
muholdjai észlelték, amikor a newtoni gravitációs elméletet az ellenfélnek. A hegyesi szurkolók már arra sem emlékeznek, 
megszegve elhagyta a Föld vonzáskörzetét. Idézném hogy milyen, amikor gólt kap a csapatjuk. A legtapasztaltabb 
gondolatait: ,,Nem ko itt mingyá megijenni, hozz egy sört szurkoló, Csabcsányi L. László, a Vanség Ultra Boys 
elotte, ecsém, pálinkává.!. Ecceru ez, mint az ecceregy. Nem huligánbanda vezetoje még emlékszik az utolsó bekapott 
csapat ez. Nem ám. Hö. Nem csapat ez mondom néktek, nem gólra: ,,Úgy öt éve kaptunk egy gólt, azt is penálból, de nem 
az. Ne szój bele...érted. Ez mán csapatfölöttöi csapat, egy vót az. Befútja, de nem vót az. Meg csak heten vótak a mieink, 
übertim. Olyan mint amikó má megittá 2 láda sört, meg egy abból háromnak meg fájt a lába, meg kapusunk se vót  .”
liter pálinkát, oszt asszondod, hogy kérsz még penkit, nem egy Az ellenfél a labdát már csak annyira kapja el, hogy elvégezze 
pohárrá, hanem rögtön egy üveggé...oszt asszongya neked a a gólok után a középkezdést. Manapság már nem is 
pincér, hogy nem lesz az más sok e má e, én meg mondom neki, próbálkoznak cselezni az ellenfél játékosai, tudják hogy 
hozzám beszész he? Nem tudod te ki ül itt elotted He?...de semmi értelme, inkább kirúgják a labdát a vasútoldalba, hogy 
tudom mondja o, erre én, hogy akkó meg?....na ilyen a amíg a labdaszedok keresik a labdát, addig se kapjanak gólt. 
csapatfölötti csapat,olyan hogy nemis hiszed, hogy látod. Amikor Hegyesre jövet a vendégek  meglátják a települést 
Különben meg ne gondókozzá ilysmiken, hanem inkább igyá jelzo: Kishegyes táblát, már görcsben minden izmuk, a 
ecsém, mer  Hegyes  a hegyesieké!”kapusaik imádságra kulcsolt kézzel kérik a Mindenhatót: 

 Sicc ,,Maradóna ki Argentinában  vagy, bocsásd meg a kihagyott 
helyzeteinket, védj meg minket a Hegyesiek góljaitól, 
oltalmazz támadójaik rúgásaitól, add meg nekünk a 
mindennapi góljainkat, miképpen a Boca Juniorsban, úgy 
Kishegyesen is, az edzo és a balbekk nevében! Ámen és 
Labda..'' Értheto a viselkedésük senki sem szeret kikapni, de 
Hegyesen nincs más választásuk, kikapnak vagy kikapnak, 
nincs harmadik, ez szabály, az alól pedig nincs kivétel, csak a 
kivétel. 
Már sokan próbáltak rájönni a titokra, hogy miben rejlik a 
kishegyesi labdarúgás ereje, de nem sikerült nekik. Egyesek  
szerint egy mágusnak a keze van a dologban. A már több 
helyen misztikus dolgokat  véghezvivo Dzsoki 
Mestermágust többször is látták az Egység mérkozésein. 
Egy szemtanú elmondása szerint, egyszer a Mester a 
szemével elirányította a labdát az Egység kapujának a 
közelébol. A Mester már többször bebizonyította 
emberefeletti képességeit, de saját bevallása szerint, jelen 
esetben az o keze nincs a dologban, igaz hogy néha 
irányítgatta a labdát a szemével, de azt csak ebéd utáni 
szórakozásból tette. 
Egy tudósokból álló csapat több héten át együtt volt a 
csapattal, de nem tudták megmagyarázni a jelenséget. Dr. 
Randy Marsh a kutató csoport vezetoje számolt be az 
eredménytelenségükrol: ,,Sok vizsgálatot elvégeztünk, 
t ranszcendométerre l  megpróbá l tuk  l emérn i  a  
megfigyelhetetlent, majd szakrarométerrel az idegen 
energiákat, de sikertelenül. Majd egy részecske gyorsítóval a 
fénysebesség ötszörösére gyorsítottuk fel a csapatkapitány 
egyik szorszálát, ez sem vezetett eredményre. Különbözo 
orvosi vizsgálatokat is elvégeztünk, a csirkeinfluenzára és az 
Ajdszra is imunnisak. Ez a csapat még a jégkorszakot is 
túlélné.''
Amikor a tudomány már nem tud választ adni, akkor ott már 
csak a Ká Szí Áj Esz,  a Kishegyesi Helyszínelok segíthetnek, 
de mindhiába, még ujjlenyomatokat sem találtak. 
Véleményük szerint az igazságot nem lehet itt megtalálni, az 
odaát van, de ott sem találtak semmit.
A legelfogadhatóbb magyarázatot prof. dr. mr. Szófos 
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