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Az ajándék pálinka
 

Szeles, hideg novembervégi délelőtt jól beöltöztünk 
a kis unokám és én. Hosszú kászálódás után elindultunk a 
postára. Gyalogoltunk, mert a kerékpárt szél ellen hajtani 
egyenlő a büntetéssel. A szél vitte, forgatta a faleveleket  egy-
két műanyagzacskóval egyetemben. Mi meg szorosan fogtuk 
egymás kezét, és nyakunkat behúzva dacoltunk a széllel.

- Mamám, most mit tanulok? - kérdezte Niki hirtelen.

- Várj csak, mit is tudunk?

- Majd én mondom: Idem u zabavište. Ne idem u 
školu. Idem na pijacu.

- Csillagos ötöst érdemelsz. Most tanuljuk meg azt, 
hogy megyünk a nyugdíjért.

        A szerencse mellénk szegődött, mert sorba jutottunk 
mielőtt elfogyott a postán a pénz, ugyanis a szociális segélyért 
tülekedőkkel tele volt az a pici posta.

         Közeleg  a Mikulás, valamit venni kell mindhárom 
unokámnak, és így szóltam: Gyere kincsem , bemegyünk és 
szétnézünk a kínai boltban !

- Veszel mamám valamit?

- Nem tudom még, majd meglátom.

        Az üzletben nézelődtünk, és a kincsecském szeme 
megakadt egy éneklő babán. Csak úgy csillogott-villogott 
szeme párja, huncut, kérő mosoly ült az ajkán. Rámkérdezett:  
- Neked tetszik ez a baba? Mikrofont fog a kezében.

- Nem is tudom - feleltem, és közönbösnek tetettem 
magam. Rettenetesen ízléstelen figurát mutogatott nekem, de 
az ő szemében a szépség mintaképe volt. Mit tehettem, 
szerbül szóltam az elárusítónak, hogy csomagolja be a babát 
úgy, hogy a lány ne vegye észre. Közben nézelődtem, vettem 
két tálcát, majd a figyelmetlen elárusító babával a kezében 
odajött hozzám, és megkérdezte, hogy veszek-e elemet is a 
babához. Bólintottam, az unokám meg leste mi lesz a baba 
sorsa..Igyekeztem elvonni a figyelmét, de azt hiszem 
mindhiába. Mikor kifizettük az árut, boldogan mondta, hogy 
itt az éneklő baba.

- Hogy jut ilyesmi az eszedbe, én nem vettem éneklő 
babát. Vigyed, ez apád ajándéka. Pálinka van benne

- Mama, ez nem pálinka! Ez könnyű.
  A kérdészápor ellen alig tudtam védekezni. Mondtam 
mindent, ami csak eszembe jutott, pl. Hazudtam-e már neked 
valaha is? 

- Nem, de most mondd meg az igazat.Margitka, az 
unokatestvérem így vígasztalta: Ha odahaza kibontod az apu 
pálinkáját,lehet hogy kellemes meglepetésben lesz részed.

      Most már igyekeztünk hazafelé. Észre sem vettük a szúrós 
szelet, mert élénk beszélgetést folytattunk.Nemsokára 
megérkeztek Dani és Maja unokáim is. Mindenki beszámolt 
aznapi élményeiről, majd elkezdtünk ebédelni. Elfelejtettem 
bekészíteni az ivóvizet.

- Melyiktek hozná be a vizet? - tettem fel a kérdést.

- Én - ugrott fel Niki - ugyanis én kapom az apu 
ajándék-pálinkáját.

       Mindannyiunkból kitört a nevetés, de Niki nevetett a 
legboldogabban.

 Radmila Marković

Közös szellemi értékeink megőrzése
Kiállítással, irodalmi esttel és koncerttel emlékeztek meg 

Kishegyesen a magyar kultúra napjáról

Tóth Eszter Szegeden élő és alkotó fiatal festő kiállításának 
pénteki megnyitójával kezdődött a hét végén a magyar 
kultúra napja alkalmából szervezett rendezvények sora, 
amelyeket a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület és a 
könyvtár szerveztek. A folytatásban a zentai zEtna 
internetes folyóirat és kiadó írói, költői mutatkoztak be, 
másnap szombaton pedig a csantavéri Musica Viva 
kamarakórus és  Bakos Árpád vendégszerpelt az iskola 
előcsarnokában.
A fiatal , szabadkai születésű , Szegeden tanuló és élő festő 
akvarelljeinek kiállítását Linka B. Gabriella, a művelődési 
egyesület elnöke és a községi tanács tagja nyitotta meg, 
kiemelvén hogy fiatal alkotóról lévén szó munkáira az 
intuíciók, a színekkel való kisérletezés, a kiteljesülés és 
önmegvalósítás formáinak keresése jellemző. A rajzon és 
festésen kívül foglalkozik kerámiával is. Az irodalmi est 
vendégeit és közönségét Sz. Vörös Júlia, a könyvtár 
igazgatója köszöntötte kiemelvén, hogy a magyar kultúra 
napjával kapcsolatos megmozdulások közös szellemi 
értékeink megőrzését és ápolását szolgálják. A tízéves  
múltra visszatekintő zEtna folyóiratot Beszédes István 
mutatta be emlékeztetvén,  úgy jött létre, hogy 1999-ben 
jelentkeztek a Soros Alapítvány egy pályázatára, amely egy 
elektronikus könyvtár megalakítását tette volna lehetővé. 
Közbejöttek azonban a bombázások, de utána mégis 
lehetőséget kaptak az elképzelés valóra váltására s '99 
november 2-án létre is jött a zEtna, nemcsak mint könyvtár, 
hanem mint internetes folyóirat, később pedig mint kiadó  
is. A folyóirat elnevezése a Zenta városnév permutációja, 
de az alkotók csoportja nemcsak a Tisza-menti községből 
valók, hanem sokkal szélesebb közösséget ölelnek fel. 
Megjelentették Koncz István összegyűjtött verseit, Cs. 
Simon István válogatott verseit, kiadásaik között szerpelt 
Tolnai Ottó műve is valamint szorosan együttműködtek a 
kishegyesi fiatal írók társaságával is. Az esten a folyóirat 
vezetőjén kívül az alkotók közül jelen volt Szögi 
Csaba,Verebes Ernő és Sinkovics Péter. Irodalmi estjeinek 
hagyományaihoz híven ezúttal is legújabb munkáikból 
olvastak fel részleteket, közülök sok olyan szöveg is 
elhangzott, amelyek először  kerültek az olvasó elé.
A szombati koncert vendégeit az iskola előcsarnokában 
Linka B. Gabriella üdvözölte kiemelvén, hogy a 
koncertet a magyar kultúra napja alkalmából rendezték, 
de a reneszánsz évének zárórendezvényét is jelenti, 
hiszen a csantavéri kórus  és Bakos Árpád zenész a 
reneszánsz zenével foglalkoznak megkülönböztetett 
figyelmet szentelve a magyar reneszánsznak. A Musica 
Viva kamarakórusról  elhangzott, hogy 1999-ben alakult, 
majd néhány év múlva újjá kellett szervezni, most 
különböző korosztályú tagjai vannak, akik elsősorban 
reneszánsz  szerzők kórusműveit adják elő,  különös 
tekintettel a magyar szerzőkre.  A koncert keretében 
Bakos Árpád kobozon Balassi Bálint megzenésített 
verseit adta elő.





Jubileumok éve Kishegyesen Magyarok szerbekről, szerbek magyarokról

A karácsony előtti három napban a Tartományi Jogalkotási és Több jelentős kerek évfordulóról emlékeznek meg az 
Kisebbségügyi Titkárság, az Esély a Stabilitásra Alapítvány, idén a kishegyesiek. Közülük a legfontosabb az 
valamint a Vajdasági Emberjogi Központ támogatásával újratelepítés 240. évfordulója, de nem kevésbé fontos a 
úgynevezett etnonapot tartottak, amelyben a hetedikes és 

hegyesi csata 160. évfordulója. nyolcadikos magyar tagozatok valamint a felsős szerb 
 A két nagy évfordulóhoz kapcsolódik még néhány kerek tagozatok diákjai vettek részt.
évfordulónk, mint amilyen a Dévics Imre Kerámia  Úgy gondoltuk, jó ötlet lenne ott, ahol magyarok, szerbek, 
Művésztelep fennállásának fél évszázados jubileuma, romák élnek, hogy újszerű formában ismerkedjenek meg 

egymás kultúrájával, irodalmával, történelmével, nemzetközi származási helyünkkel, Békésszentandrással létesített 
szinten is jegyzett sport- és tudományos eredményeivel, kapcsolatunk 40. évfordulója. Azt is meg kell említeni, 
konyhájával... Persze nem előadások formájában, hanem úgy hogy éppen a jubileumok apropóján szervezi az idén 
például, hogy a gyerekek a rájuk eső témát korábban Kishegyes  a Durindót és a Gyöngyösbokrétát. Az 
megkapták, ehhez hozzá tudtak olvasni, adatokat tudtak újratelepítéssel kapcsolatos rendezvények márciusban 
szerezni legyen az történelmi esemény, vagy kulturális 

lesznek 15-től 22-ig. Ennek keretében szervezünk témakör. Természertesen használhatták erre a célra a 
kiállítást régi fényképekből, a tervek szerint ekkor adják rendelkezésre álló irodalmat és az internetet is. Adott 
át a budapesti XVI. kerületi  zeneiskola ajándékát, a témakörökben azután vetélkedőket szerveztek, előadásokat 
zongorát s ebből az alkalomból  lesz egy koncert. tartottak, zenét halgattak  hallottuk Molnár Márta 

igazgatónőtől.Ezenkívül szeretnénk vendégül látni a falu két 
Ottjártunkkor, karácsony előestéje lévén a nemzeti leginkább ismert művészét Lajkó Félixet és Rúzsa 
konyhákból készítettek a gyerekek valóban ínycsiklandó Magdit. Reményeink szerint a márciusi ünnepségekig 
falatokat.sikerül befejezni a helyi közösség beépített tetőterének  
 A karácsonyi időben  teszi hozzá az igazgatónő  ezzel 

első részét, s ez az átadás is az ünnepek szerves részét 
bizonyára tettekben is bizonyítani tudjuk a szeretetet, a 

képezi majd  mondta ifj. Virág Gábor, a helyi közösség toleranciát, egymás elfogadását. Fontos az is, hogy az egész 
titkára. nem korlátozódott csupán az iskolára és a gyerekekre, mert 
A Durindót és Gyöngyösbokrétát, a vajdasági bevontuk a munkába a szülőket is.
magyarság legtömegesebb fesztiválját június 11-én, 12- Az etnonap két főszervezője Magó Fabó Emese és 

Aleksandra Vučinić voltak, de nagyon sokat segítettek  az én és 13-án tartják. Az előbbit a színházteremben, az 
előkészületekben Mohácsi Zoltán és Cékus Attila tanárok, utóbbit pedig a Hegyalja utcában a Dombos Fest 
valamint Kollár Ilona népművész is. Magó Fabó Emese azt színhelyén.
mondja, hogy a magyarok is és a szerbek is több koreográfia  Az eseményhez kapcsolódóan lesznek népzenei 
szerint dolgoztak s ezeknek részleteit természetesen jól elő 

koncertek, népművészeti kiállítások, kézműves kellett készíteni.
foglalkozások, vásár és táncház is.  A csata évfordulója  -Kilenc témakör volt. Kezdve a történelemtől, a zenétől, 
már a Dombos Fest programjaiba épül be, s úgy irodalomtól a szokásokig s minden témakört jól elő kellett 
tervezzük, hogy ebből az alkalomból a szegedi készíteni. A gyerekek ezzel kapcsolatban kaptak többször is 

feladatokat. A három nap előkészülete valójában október óta Hagyományőrző Honvédegyesülettel lejátszuk a csata 
folyik és mindannyian nagyon sokat tettünk sikeres legfontosabb mozzanatait. Mintegy 100-150 fellépőre 
kivitelezéséért. Első napon meglátogattak bennünket számítunk. A Dombos Fest programja még nem készült 
tartományi támogatóink és nagyon elégedettek voltak a el, de biztosan lesznek más csatlakozási pontjai is a 
látottakkal  mondja Magó Fabó Emese, amihez Aleksandra 

jubileumokhoz  mondja a titkár.
Vučinić annyit fűz hozzá, hogy mint minden pedagógus 

A hagyományokhoz híven a kerámia művesztelepet számára, neki is az volt az egyik legfontosabb, hogy a gyerekek 
július közepén szervezik meg, őszre pedig a felettébb élvezték az egészet, játszva megtanulták azt, amit 
hagyományos kiállítást. egyébként nyűgként élhettek volna meg, ha klasszikus órát 

hallgattak volna meg a témával kapcsolatban.Ebben az évben retrospektív kiállítást tervezünk a fél 
évszázad alatt itt készült alkotásokból. Szeretnénk 
egyszer bemutatni, milyen hihetelenül gazdag ez a 
gyűjtemény. Nem egyszer merült már fel az is, hogy egy 
állandó kiállítást kell kialakítani. Egyelőre ezt most a 
könyvtárban tudjuk elhelyezni, később esetleg egy 
külön épületet rendezhetnénk be a kiállításnak  mondta  
ifj. Virág Gábor, hozzátéve, hogy a jubileumokhoz 
valamilyen formában a Csépe Imre Irodalmi Emléknap 
is kapcsolódni fog.

SZÓ-BESZÉD, A KISHEGYESIEK LAPJA

Címlapfotó: Linka Csaba
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Ha a huzavona elhúzódott volna, vagy kiírták volna az Lemondott Pál Károly a kishegyesi 
idoközi választásokat, az nemcsak ido- és 

képviselo testület elnöke pénzpocsékolást jelentett volna, hanem azt is hogy 
elhúzódnak a megkezdett beruházások. Szem elott 

Az önkormányzati választások, vagyis tavaly május óta tartották a rumai példát is, ahol idoközi választásokat 
tart a huzavona a Magyar Koalíció és a Demokrata Párt tartottak és az eroviszonyok ismét pontosan ugyanazok 
kishegyesi szervezetei között, a tisztségek felosztásáról, lettek mint korábban, vagyis kezdodhetett minden 
de eddig nem volt megoldás. Az MK  egy elorol.
alpolgármesteri, egy képviselo-testületi alelnöki Csóré Róbert polgármester azt hangsúlyozta, hogy hét 
tisztséget és két helyet kínált a községi tanácsban, de a hónappal ezelott, amikor elvállalta a polgármesteri 
demokraták ezt nem fogadták el, és nem voltak tisztséget, pontosan tudta, milyen gazdasági és szociális 
hajlandóak részt venni a helyi hatalom gyakorlásában. helyzetben van a község, tudatában  volt ezeknek a 
Ennek ellenére az önkormányzat megalakult és gondoknak, de eszébe sem jutott, hogy egyesek a 
muködött is, mert az MK koalícióra lépett a választási eredményeket arra használják majd fel, hogy 
Montenegróiak Pártjával, és hozzájuk csatlakoztak a hátráltassák a községi vezetés munkáját.
szocialisták is, amivel megbízható többség alakult ki a - Kishegyes sokkal kisebb és fejletlenebb község ahhoz, 
25 tagú képviselo-testületben. hogy ilyen luxust megengedjen magának, vagyis hogy 

egymás ellen harcoljanak azok, akik lényegében egyet 
 - A helyhatósági választásokat követoen az MK 12, a DP akarnak. Remélem, hogy ezek után a politikai gondok 
7, a radikálisok 3, a szocialisták 2 és a Montenegróiak rendezodnek és minden vonatkozásban maradéktalanul 
Pártja 1 helyet szerzett. Az MK a Montenegróiak egyet tudunk majd érteni. Együttes erovel ugyanis 
Pártjával megteremtette a többséget,  de ennek ellenére tényleg megtehetjük azokat a lépéseket, amelyek 
egy alpolgármesteri  helyet és a községi tanácsban két elengedhetetlenek ahhoz, hogy a község elinduljon az 
helyet kínált fel a demokratáknak. El kell mondani azt is, ütemesebb fejlodés irányába. A község még e gondok 
hogy a választási kampány során a demokraták úgy ellenére is nemcsak vajdasági, hanem országos 
viselkedtek a Magyar Koalícióval szemben,  mint aki viszonylatban is az elso között volt az egy fore jutó 
nem készül együttmuködésre ezzel a politikai  párttal. megnyert pályázati eszközök tekintetében, vagyis az 
Tudni kell azt is, hogy a választásokat követoen a utóbbi két évben a sikeres pályázatok révén, több mint 5 
Demokrata Párt a két elnöki hely egyikét kérte, a millió euró érkezett a községbe - mondta Csóré Róbert.
képviselo-testület alelnöki tisztjét, a képviselo-testület A községi vezetok a sajtótájékoztató második részében 
titkári tisztjét, a községi tanácsban a mandátumok felét,  vázolták az eddigi sikeres beruházásokat és az eddig 
az egyetlen közvállalat igazgatói tisztjét, a községi elkészült terveket, amelyek között a legfontosabb az 
alapítású intézmények (iskolák, óvodák, könyvtár) ipari park, ahol a tervek szerint áprilisban megkezdodik 
vezetoi kinevezésének egyharmadát, valamint az az elso beruázás egy magyar malomipari cég részérol, és 
osztályvezetoi tisztségek egyharmadát a községi még két beruházóval folynak tárgyalások, amelyek 
közigazgatásban. Mi erre csak azt  válaszolhattunk, mintegy száz új munkahelyet termtenének a községben.
hogy a községben eddig sem volt szokás az igazgatói és Az újságírók kérdésére válaszolva a tisztségviselok 
szakmai vezetoi helyeket a párthovatartozás szerint elmondták, hogy várhatólag január 29-én tartja meg 
megitélni, s ezután sem lenne jó. A demokraták ezek legközelebbi ülését a képviselo-testület, amelyen 
után részt is vettek az önkormányzat munkájában meg elfogadják Pál Károly lemondását és megválasztják az 
nem is, mi viszont következetesen továbbra is azt új elnököt, az alpolgármestert és a községi tanács 
szerettük volna, ha egyezségre tudunk jutni a második demokrata tagjait.
legerosebb politikai párttal.A január 15-i újvidéki 
megbeszélésen gyakorlatilag tíz perc alatt  
megegyeztünk. Amikor ugyanis azt kérdeztük tolük, 
miért nem elégedettek, azt mondták, hogy az egyik 
elnöki poszt kell nekik erre én azonnal felajánlottam 
lemondásomat, amit a tárgyaló felek elfogadtak. Ezen 
kívül a demokraták megkapják az alpolgármesteri 
széket és két helyet a községi tanácsban - mondta az 
eseményeket vázolva Pál Károly, a kishegyesi 
képviselo-testület elnöke.
Ifj. Juhász Bálint, a VMSZ alelnöke, aki szintén részt 
vett a megbeszélésen, azt emelte ki, hogy a megoldást 
valójában a Magyar Koalíció ajánlotta fel, és ezzel 
ékesen bizonyította, hogy számára nem a személyi 
érdekek, hanem az egész közösség érdeke a fontosabb. 
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Együttműködési szerződés Barral és Sokobanjával

A testvérvárosi kapcsolatok, vagyis az erre vonatkozó 
dokumentumok elfogadása állt a kishegyesi községi képviselő-
testület idei évzáró ülésének középpontjában. A montenegrói Barral 
és a szerbiai Sokobanjával való együttműködési megállapodások 
meghozatalát a képviselő-testület egyik korábbi ülésén jelentették 
be. A megálapodások meghozatalát konstatálva Pál Károly a 
képviselő-testület elnöke hangsúlyozta, a kishegyesi község 
számára rendkívül fontos, hogy a község is és települései is 
szerteágazó kapcsolatokat ápolnak magyarországi, montenegrói és 
ezentúl szerbiai testvértelepülésekkel is. Mint ismeretes a község 
nemrégiben írta alá ünnepélyes keretek között is az együttműködési 
megállapodást Cetinje székvárossal és folynak a megbeszélések 
arról, hogy hasonló kapcsolatokat alakítanak ki Budvával és Herceg Folyó és készülő beruházások Novival.
Az ülésen jelen levő Radmilo Andjelković sokobanjai 
polgármester szintén üdvözölte a képviselő-testület döntését s mint Több beruházás van folyamatban Kishegyesen és az idén 
mondta külön öröm számukra is, hogy a megállapodást a képviselők az egyik legfontosabb feladatnak a helyi vezetés ezeknek a 
egyhangúlag támogatták politikai hovatartozásra való tekintet befejezését tekinti. Vannak persze tervek is mint amilyen 
nélkül. A sokobanjai testület már korábban meghozta hasonló 

az utcák aszfaltozásának folytatása, de ez  nagymértékben határozatát. Az  egyezményt a jövő év derekán írják alá az ismert 
a gazdasági válság függvénye, ezért, ahogyan ifj Virág szerbiai fürdővárosban. 
Gábor, a helyi közösség titkára fogalmaz ez esetben Az ülést követően  Csóré Róbert polgármester és Pál 

Károly a képviselő-testület elnöke hagyományos karácsonyi-újévi nagyon óvatosan kell tervezni.
fogadást adott a képviselők, az egyházi méltóságok, az 
intézményvezetők és közéleti személyiségek valamint a  - Az idén az egyik első feladatunk a helyi közösség 
közigazgatás dolgozói számára. 

tetőterének középső részét befejezni. Van rá esély, hogy 
A megjelenteket üdvözölve Pál Károly kiemelte, hogy a községben 

már a tavasz folyamán befejeződjék a lépcsőház, a két Szabadka után másodikként vezették be a karácsonyi és újévi 
iroda, a tanácsterem és egy vendégszoba kiépítése. fogadás intézményét, s már tizenöt éve tart  a gyakorlat, hogy 
Terveink szerint folytatódhatnak a munkálatok a ilyenkor év végén találkoznak egymással azok is, akik egymással 

ellentétes álláspontokat képviselnek. Az egyházi méltóságok közül tűzoltóotthon körül is. Befejeződik a konyha felszerelése, 
elsőként Csete Szemesi István református püspök szólt az valamint parkolót szertnénk kialakítani a tűzoltóotthon 
egybegyültekhez, hangsúlyozván, hogy sokak szerint manapság mellett, ami a szomszédos telek megvásárlásával 
hiánycikk a boldogság. Mint mondta lehet, hogy így is van ott, ahol 

lehetségessé vált. Folytatni kell a Női Fórum piactéri nem ismerik az igazi forrásokat, mit amilyen a Biblia. Jovan Kezan 
épületének építését is, de ez a további pályázatok szeghegyi pravoszláv pópa azt hangsúlyozta, hogy ezen a vidéken 
függvénye -  mondja ifj Virág Gábor. az emberek különböző módon ünnepelnek, de nagyon fontos, hogy 

kialakult  a karácsonyi fogadás gyakorlata, mert ez is a tolerancia  - A tavasz folyamán terveink szerint befejezzük az út 
egyik fontos formájává vált. Brasnyó Ferenc kishegyesi katolikus kiépítését a Nyugati temetőben a bejárattól a kápolnáig, és 
plébános megköszönve az önkormányzat anyagi segítségét, amelyet elkészül az új kapu is. Az idén elkezdődik egy új utca 
évek óta nyújt az egyházaknak kiemelte, hogy Isten ebben  az 

kiépítése az Iparos utca  és a Kossuth utca között a ádventi időszakban, de  nemcsak ebben az időben a békesség és 
rendőrség épülete mellett, erre szintén az egyik telek kiengesztelődés kegyelmét kínálja, s nekünk csak az lenne a 
megvásárlásával nyílt lehetőség. A két utcát egy új híd köti dolgunk, hogy befogadjuk. 

A házigazda nevében Csóré Róbert polgármester  köszönte meg az majd össze. Mindez sokat jelentene a két utca lakóinak, 
egyháziaknak a szép szavakat és a jókívánságokat. Mint mondta az hiszen most csak jókora kerülővel tudnak eljutni a 
önkormányzat ilyen alkamakkor meghív mindenkit, aki bármilyen központba, de a téglagyárba vagy a temetőbe igyekvőknek 
módon hozzájárult a község sikeres működtetéséhez. Az elmúlt 

is lerövidíti az útját. Természetesen szeretnénk folytatni az 
esztendő pedig mindenképpen sikeresnek mondható és 

utcák megkezdett aszfaltozását is, már a tavasz folyamán remélhetőleg az elkövetkező is az lesz, amennyiben mindannyian 
elkezdődik néhány kisebb utca aszfaltozása: ide tartoznak együtt is teszünk azért, hogy megfeleljünk az elvárásoknak.
a piactér és park körüli utcák, vagyis a szűkebb központ, P.I.

valamint a szeméttelepre vezető út. A magunk részéről 
egyébként mi felkészültünk az aszfaltozás folytatására az 
idén elkészül minden utca aszfaltozásának terve, csak az a 
kérdés, hogy lesz-e elegendő pénze a Tartományi 
Nagyberuházási Alapnak, hogy kielégítse az igényeinket. 
Emellett folytatni szeretnénk önerőből is az útépítést, 
néhány kisebb utcára kétcsíkos betonréteget tervezünk.
A titkár szerint lassan aktuális a piactér kihelyezésének 
projektuma is. A terv kész, az utcák aszfaltozás során 
kitermelt földdel feltöltötték az egykori vásárteret, ahol az  
új piac- és vásártér épülni fog.

P.I.
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tudtak képzelni annyi és akkora kamiont egy helyen, A Kókai utcai láp
amennyit én láttam ott az este. A Széles utca, ahova a modern 
kor építészei egy nevetségesen vékony aszfaltcsíkot húztak 

A tél fagyának enyhülésével megérkeztek az elso 
egy igencsak széles utca közepére, már kevésbé strapabíró. 

vándormadarak a Kókai utcai lápba.
Már javításra  szorult, és fog is szorulni, de szerintem a 

Ez a mondat akár poén is lehetne, de ottjártamkor 
tavaszi esozések idején az egész el fog süllyedni a megrakott 

meggyozodtem, hogy nem is áll annyira távol a valóságtól. A 
kamionok súlya alatt.

fagy kiengedett, néhányszor az eso is esett, és ez pont elég 
Az is eszembe jutott, hogy ha már van nekünk ez a csudi jó 

volt ahhoz, hogy az egész utca sártengerré változzon. Az 
ipari parkunk, persze, csak elméletben, akkor miért ne lehetne 

utcabeliekkel beszélgetve megtudtam, hogy egy vízelvezeto 
ezeket a piszkos, zajos és nem faluba illo ipari 

árok és az útfelület elsímitása óriási elorelépés lenne, mert a 
létesítményeket oda telepíteni. Tudom, hogy ez úgy sem fog 

víz nem állna meg az úton. A Kókai utca elég szuk, így az 
megtörténni, mert a környezetrol való gondoskodás szemben 

elhaladó jármuvek a sarat a járdára is felviszik, megnehezítve 
áll a profitorientált gondolkodásmóddal. Ráadásul a privátok 

ezzel a gyalogos forgalmat. Ez azért jelent külön problémát, 
(tisztelet a kivételnek) a munkásaikra sem áldoznak túl sok 

mert az utcában több, mint 20 gyermek él.
pénzt, hogy lehetne tolük elvárni a környezettel és a falu 

Az utca lakói elmondták, hogy már többször is jártak a 
állapotával való törodést. De azért motoszkál bennem a 

községházán, de ezidáig csak igéreteket kaptak. Adott 
kisördög, hogy jó lenne egy szép faluban, elégedett emberek 

helyzetben nem lenne szükség óriási befektetésre, mindössze 
között élni.

egy munkagép néhány órás munkájára, némi anyagra és máris 
L.J.

lakhatóbb lenne a falu e kicsinyke utca lakói számára. 
Szép dolog a község részérol, hogy nagyban gondolkodnak, 
nagyratöro terveket dédelgetnek, mint a falu összes utcájának 
kiaszfaltozása, de a kisebb gondokra is több figyelmet kellene 
szentelni, mert azok határozzák meg a falu mindennapjait.

L.J.

Ahogyan a politikusok értelmezik

Más szemében a szálkát is letagadja, a sajátjában meg erdot 
lát.

Az ipari park köztünk van Sánta kutyát és hazug politikust a törvény is védi.
Ahogyan a politikus keresztet vet: Az Atya, a Fiú és Én.

Több cikkben is azzal cikiztem az ipari parkot ígérgeto Mindent megteszek a közösségért, a közösség viszont én 
politikusokat, hogy évek óta semmi sem épült. Nos, épülni vagyok!
azóta sem épült semmi, de mondhatjuk, hogy az Amit ma megígérsz, azt ígérd meg holnap is.
önkormányzat malmai lassan orölnek, s a csoda meg fog Ha a politikus nem megy a hegyhez, akkor ír egy pályázatot, 
történni, csak hinni kell benne. szerez pénzt a Tartományi Nagyberuházási Alaptól, 
Egyik este viszont rádöbbentem, hogy nem kell nekünk bebizonyítja, hogy közösség multikulturális érdekeit 
valami falun kívüli, flancos, nagy ipari övezetrol álmodozni, szolgálja, és átszállíttatja a hegyet a politikushoz.
mert van nekünk ipari parkunk a falun belül is. Ez a fölismerés A lelkiismeretes politikus mottója: Több nap, mint lopás.
akkor született meg bennem, amikor Vasút utcán tíz percet 
kellet várnom, mert forgalmi dugót okoztak az ott Janez
manoverezo vontatónyerges kamionok. Valószínuleg 
egyszerre szállítottak a gyárba és a mellette lévo magtárolóba, 
mindenesetre bármerre is néztem, „bulgárkamionokat 
láttam”. A mellettem ülo barátom kissé aggódó hangon 
megjegyezte, hogy nem tudja mi lesz, ha még a Vasút utca 
végén lévo malomban is beindul a termelés, o ugyanis épp 
szembe lakik.
A Vasút utcát, hála az égnek, nem a Vojput építette, így elég 
széles és a gyurodést is jól bírja, de építoi nem hiszem, hogy el 
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megismerjék a soknemzetiségű paraszti konyhák íz-világát, Kishegyesen, a Telecskai dombok 
az itteni vendégfogadási szokásokat.   

völgyében…
- Nem szóltunk még arról, valójában kiket is céloztatok 
meg ebben a pályázatban?

-  Közvet len  célcsopor tunk Kishegyes  Község  Január 30-án - projektbemutató nyitókonferencián ismertetik 
Önkormányzatának dolgozói és a megalakult Idegenforgalmi Kishegyes község egyik újabb nyertes pályázatát, amely a 
Szervezetbe tömörülő, falusi vendéglátással már foglalkozó, határokon átnyúló együttműködési program keretében Falusi 
illetve foglalkozni szándékozó vállalkozók, magántermelők vendéglátás fejlesztése Kishegyesen, a Telecskai dombok 
és civilek. Illetve közvetett célcsoportunk a község három völgyében címmel nyert támogatást az Európa Bizottságtól.
településének lakossága, a szolgáltató vállalkozók, 

- Ez a pályázat valójában a Községi Fejlesztési Társulás - azaz szervezetek, közintézmények és idegenforgalmi, turisztikai 
az ARO-MI egy korábbi nyertes projektjéből nőtte ki magát. szolgáltatást tervezők, turisták a határ mindkét oldalán. 
Az Európai Fejlesztési Ügynökség 2007-2008. folyamán már 

- A pályázat kidolgozóiként, illetve az ARO-MI támogatta a Közösségfejlesztés alternatív jövedelemszerzési 
munkatársaiként milyen eredményeket vártok ettől a lehetőségekkel elnevezésű pályázatunkat, amely a falusi 
projekttől?turizmusra való szakmai felkészítést és képzések szervezését 
- Először is, elkészül Kishegyes Községi idegenforgalmi 3 tette lehetővé. -  kezdte a beszélgetésünket Csernik Teréz, a 
éves fejlesztési terve és az operatív program dokumentumai, Fejlesztési Társulás egyik vezetője, a projekt menager. 
hiszen mindenekelőtt  a legfontosabb felmérni,  

- Az akkori projekt egyik eredményeként alakult meg a idegenforgalmi téren mire van szüksége a községnek és 
Községi Idegenforgalmi Szervezet… azokat az álmokat, terveket hogyan tudjuk a továbbiakban 

megvalósítani. Később erre a projektre építve újabb források - Igen, a község idegenforgalmának előmozdítása, az 
lehívásával lehetőség nyílik szálláshelyek bővítésére, a már idegenforgalmi kínálat hordozóinak irányítása és 
meglévő infrastruktúra bővítésére, újabb turisztikai koordinálása az idegenforgalmi és a kiegészítő tartalmak 
szolgáltatások illetve családi vállalkozások indítására. színvonalának emelése és sokrétűbbé tétele, az 
Szeretnénk az idegenforgalmi szervezet irodáját berendezni, idegenforgalmi helyek vonzerejének megteremtése, valamint 
illetve a község már meg lévő idegenforgalmi az idegenforgalom népszerűsítése és fejlesztésének 
látványosságaira, illetve adottságaira épülő 3, illetve 5 napos ösztönzése céljából alakítottuk meg a szervezetet.  A 
turisztikai programcsomag-kínálatot kidolgozni. magyarországi Európa-uniós előcsatlakozási tapasztalatok 
Természetesen fontosnak tartjuk a tapasztalatcserét is, ezért a azt mutatták, hogy a már említett célok elérése érdekében első 
határon túli partner közreműködésével tanulmányutat is és legfontosabb lépés kidolgozni Kishegyes Község 
tervezünk már működő magyarországi vendéglátóhelyekre. idegenforgalmi fejlesztési tervét, a falusi vendéglátás 

kínálatát, valamint e kínálat népszerűsítésének és 
- Te vagy a projekt menager -  köznapi nyelven mondva, a marketingjének végrehajtási tervét. Az idegenforgalmi 
projekt fő felelőse  a beszélgetés végén van-e olyan valami, fejlesztési terv kidolgozása előfeltétel újabb pályázati 
amire nem tértünk ki, de szeretnéd elmondani?lehetőségek megvalósításához, források lehívásához, ami 

elősegíti a civilszervezetek, az intézmények kapacitás- Turizmussal foglalkozni komoly munka, hisz nem elég a 
bővítését.                       .  vendéget Kishegyesre csalogatni, a vendégnek igényei 

vannak, amit közösen, szervezetten tudunk kielégíteni 
különféle szolgáltatások biztosításával, ily módon itt is - Határokon átnyúló projektről van szó, az előzőben a 
lehetőség mutatkozik alternatív jövedelemszerzésre úgy az F e j l e s z t é s i  T á r s u l á s  p a r t n e r e  a  S z e g e d i  
egyének, mint az egész község számára. Ezért csakis Tudományegyetem Mérnöki Kara volt, ebben a 
összefogással és összetartással tudunk a 2007-ben mostaniban ki a főpályázó, vagyis Kishegyes Község 
megkezdett úton továbbhaladni.partnerei?

ZS.E. - Határon túli partner a Szegedi Katedra Alapítványi 
Szakképző Iskola, amellyel az első számú hazai partner, azaz 
Kishegyes Község Fejlesztési Társulása 2006-2008 
időszakban több képzést bonyolított le a falusi turizmus iránt 
érdeklődő egyének részére és természetesen partnerünk a 
tavaly alakult Községi Idegenforgalmi Szervezet. 

- A rövid távú célokat már említetted, de mint minden 
projektnek  természetesen ennek is vannak céljai 
hosszabb távon is… 

- Legfőbb célkitűzésünk Kishegyes Község gazdasági 
fejlődése a határon átnyúló turisztikai fejlesztéssel, valamint 
Kishegyes Község, illetve Vajdaság idegenforgalmi 
kínálatának bővítése mely munkahelyeket teremt és 
jövedelmezőséget, jövedelembővülést eredményez. 
Ugyancsak fontosnak tartjuk, hogy a határon átnyúló 
kölcsönös tapasztalatcserének köszönve magyarországi 
partnerünk révén a szomszédos országban élők is 
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Ami kibuggyan… Női Fórum hírek

Nemrégiben elhatároztam, hogy többé nem okoskodom itt A Női Fórum tagjai, a szabadkai Caritas kishegyesi 
a helyi újságon keresztül, azaz, mint ahogy a fiatalabbak munkatársaival és önkénteseivel, valamint a Kishegyesi 
mondják, többé nem fogom osztani az észt! Nyugdíjas Egyesülettel karöltve ádvent idején mintegy 
Erre nyomós okom volt. Rájöttem, hogy írhatok én bármit, hetven idős, betegeskedő, vagy magányosan élő 
a cikkek nyomán (ha egyáltalán elolvassák) a falumbéliek kishegyesihez jutattak el karácsonyi sütemény csomagot. 
gondolkodásmódjában, tetteiben, vagy hozzáállásában Most először történt meg, hogy a korábbi évektől eltérően, 
semmi javulást nem tapasztaltam, a „csakazértis” truccot- amikor a tagok otthon készítették a süteményeket, a 
és dacot sokkal inkább! Nyugdíjas Egyesületnek köszönve a süteménycsomagok a 
Kell ez nekem, kérdeztem magamtól, hogy fél falu Nyugdíjas Otthonban készültek.
haragudjon rám? Ha jól emlékszem, egyetlen Szó-Beszéd-
szám erejéig ki is bírtam. ***
Időközben történt egy s más. Először is, ami a Január 25-én a Női Fórum Tél-és gondűző-farsangi zenés 
legfontosabb: az elhatározásom óta páran megállítottak az teadélutánt tartott a kishegyesi Nyugdíjas Otthonban. A 
utcán, a boltban… és jelezték, olvassák az általam zenét Pataki Péter szolgáltatta. Felléptek a Pán Péter óvoda 
leírtakat, sőt, nem csak olvassák, de nagyon helyesnek legkisebbjei Tumbász Loketity Kornélia vezetésével, 
tartják, hogy felhívom, illetve fel próbálom hívni a illetve Juhász Borbála. 
figyelmet a nekem (és ezek szerint nem csak nekem) nem Hasonló tartalmú szórakoztató teadélutánt a jövőben is 
tetsző dolgokra. terveznek, melyre mindenkit szívesen várnak.                 
A másik dolog, ami miatt ismét hallatom a hangomat: a ZS.E.
héten magyarországiakkal beszélgettem, és a 
beszélgetésben többek között szóba kerültek az idén 
Kishegyesen megrendezésre kerülő rendezvények… 
Falunap, Gyöngyösbokréta, Durindó, Dombos Fest… 
hogy csak nagyobbakat említsem.
- Ennyiféle rendezvény lesz az idén a falutokban?-
kérdezték csodálkozva. - Más helyen egyetlen egynek is 
örülnének…
Azt hiszem ezen (is) érdemes lenne elgondolkodni.
Meg arról is, hogy mit ér a legjobb szervezés, ha a 
rendezvény nem tudja a helyszínre kicsalogatni az itt 
élőket. (Mert volt már bizony olyan rendezvény - belépő 
nélküli - amelyen több volt a vidéki látogató, mint a 
kishegyesi.)

  ***
A minap a falusi turizmussal kapcsolatosan hallottam egy 
nagy igazságot, miszerint nem elég a vendéget 
Kishegyesre csalogatni, tartalmas programokkal kell 
marasztalni, ezt tovább fűzném: nem elég ám színvonalas 
rendezvényt Kishegyesre hozni és megszervezni!       
A rendezvény szervezőinek, a helyi vállalkozóknak, civil 
szervezeteknek, önkénteseknek azon is munkálkodniuk 
kell, hogy az idelátogató fellépők, vendégek jól érezzék 
magukat Kishegyesen. 

Sok minden jutott most eszembe (például, hogy mi 
polgárok mennyi mindent tehetnénk azért,  hogy 
Kishegyes szép emlékében maradjon meg az 
idelátogatóknak), de úgy gondolom, mindannyian tudjuk, 
mit kell és mit kellene tennünk ezért ezt most nem 
ismételgetném! 

Csak egyet szeretnék: éppen ideje, hogy mi kishegyesiek 
kezdjük végre a magunkénak érezni ezt a falut és az itteni 
rendezvényeket! 
Mert mit ér az a ház, ahová soha nem megy vendégségbe 
senki, és mit ér az a rendezvény, melynek nincsen 
nézőközönsége!

Vonatok menetrendje

Kishegyesrol Szabadkára

Újvidék         Kishegyes              Érkezés Szabadkára

  10:10             11:11                 12:16
  15:25             16:34                 17:55
  22:20             23:18                      00:25

Kishegyesrol Újvidékre

Szabadka     Kishegyes            Érkezés Újvidékre
 04:33              05:46                    06:54
 13:00              14:18                    15:18
 19:21              20:31                    21:38        

SZÓ-BESZÉD, A KISHEGYESIEK LAPJA
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Tanyán élni csendben...

Biciklivel vágunk neki az ifjabb Truzsinszki Imrével, a Gondoltak-e arra, hogy legalább a villanyt bevezessék a 
festővel, piac után, szikrázó napsütésben,  a tanyájuk felé. tanyára.
Azt mondja a három és fél kilométernyi utat többnyire  meg  - A villany nagyon kellene, de az is igaz, hogy ezt még 
lehet tenni  huszonöt-harminc perc alatt, de most több mint valahogy ki is lehet bírni, de a vízért minden nap el kell 
háromnegyed órát karikázunk, mert szembe fúj a szél, elég menni. Nincs messze, talán 400-500 méter a farmig , és 
erősen és a kemény pedálozás közben csak azzal tudom szívesen is adják, soha senki egy rossz szót nem szólt, de ez 
vígasztalni magam, hogy visszafelé talán még húsz perc sem is fáradság. Tulajdonképpen azért van csak ennyi állat a 
kell a faluig. tanyán, mert gond lenne az itatásuk. Nagyjószágból csak 
Egyszer már voltam náluk, amikor egy kiállítását követően egy van, egy ló, vannak disznók (összesen négy vietnámi 
arra voltam kíváncsi, hogyan is él és alkot a tanyán az fajta), kecske, baromfi és természetesen a méhek. Legalább 
autodidakta festő. Most inkább a tanyai élet érdekel, az 30-35 éve méhészkedek. Volt ugyanis a tanyán 2-3 kaptár és 
életminőség urbánus kategóriáival felvértezve próbálok én kezdtem bele a családok szaporításába. Sokan hozták 
majd megmutatni egy részt ebből az életből, amely még annak idején hozzánk a méheket legelőre, s gondoltam, ha 
akkor is lehet jó és teljes, ha történetesen villany sincs és nekik kifizetődik miért ne lenne jó nekem is. Az idelátogató 
esténként olvasni is csak petróleumlámpa fénye mellett méhészektől is nagyon sokat tanultam, de a szakirodalmat is 
lehet, és víz sincs, mert tíz-tizenöt méteres mélységben levő tanulmányoztam, így most szép állományom van. El kell 
első vízréteg annyira elszennyeződött, hogy a kutat be mondjam,  hogy a  szakmai írigység, azért dolgozott és 
kellett temetni. Vízért majd egy kilométert kell gyalogolni voltak olyanok, akik ugyancsak megvezettek tanácsaikkal, 
az egykori birtok csirkefarmjára. Naponta legalább kétszer. de szerintem ez beletartozik abba, hogy mindannyiunknak  
 - Én itt nőttem fel ezen a tanyán, és már nem is tudom mióta meg kell fizetnie az iskola árát - mondja az ifjabb 
létezhet ez az épület. Öregapám is itt élt és apám a Truzsinszki.
testvéreitől vette meg. Öregapám idejében a tanya körül Nem nehéz észrevenni, hogy a tanya ifjabbik lakója igen jól 
legalább 30 hold föld volt, de hát sok volt a gyerek, egyik is tájékozott, annak ellenére hogy tévé nincs, a tanyán csak egy 
örökölt meg a másik is, így a végére a tanya körüli birtok két tranzisztoros rádió szól, az ifjabbik szerint gyakran egész 
hektárra zsugorodott  meséli Imre bácsi az idősebb nap.
Truzsinszki, aki nyolcvanharmadik évét tapossa.  - Nagyon szeretem a rádiót, és különösebben nem is 
A kis birtok a tanyával beékelődik az egykori állami birtok vágyom a tévé után. Jó lenne néha természetesen látni is 
földjei közé. Bizonyára nem volt könnyű annak idején sem néhány dolgot, de a rádió nekem azért jó, hogy festegetés 
kerülgetni a tanyát, ennek ellenére ahogy Imre bácsi közben is hallgathatom, tévézni és festeni egy időben 
mondja, egyetlen rossz szót sem szóltak neki, és nem is viszont nem lehet. És gyakran bekapcsolom akkor is, 
kényszerítették a földcserére - pedig annak idején amikor olvasok, mert olvasás közben is lehet mondjuk zenét 
megtehették volna -, vagy arra, hogy beköltözzön ő is a hallgatni. Ha lenne tévé, ezt nem tudnám csinálni, ezért is 
faluba. mondtam, hogy nemigen vágyódom a tévé után. Így 
 - Nem terveztük mi sem annak idején a mamával, a csendben sokkal jobb-  mondja a festő.
feleségemmel, hogy beköltözünk a faluba, amikor a Beszélgetés közben mindinkább világossá válik, hogy 
környékről szinte mindenki beköltözött. Neki sem volt ilyen mennyire felesleges rákényszeríteni erre a világra  az 
igénye. Persze a faluba mindig bejártunk, és én is általunk ismert és hihetetlenül nagyra tartott civilizáció 
legénykoromban innen mentem mindig a bálba. Hatan bármelyik vívmányát is, azt, hogy nálunk nem kell a vízért 
voltunk testvérek, és mindegyikünk innen járt iskolába is. menni, mert   elegendő megnyitni a csapot, de ezért nem is 
Én például a régi Jugoszlávia idején szerb osztályba jártam, tudunk vele takarékosan bánni, azt, hogy a villany drága és 
Mojsziné tanított, aki nem is szerb volt hanem orosz, és ő se ezért sokkal egyszerűbb elemekre költeni egy kevés pénzt... 
nagyon tudott szerbül, mint ahogy mi sem, akiket oda írattak Ennek ellenére úgy látom, mindketten teljes életet élnek, 
még akkor is, ha Mirkónak szólítottak. Tudom én, hogy mindketten jól érzik magukat, az ifjabbik Imre festészeti 
azért írattak oda, mert szlávos nevem volt - mondja Imre könyveket búj estelente lámpafénynél, meg a szépirodalmat 
bácsi. is szereti. Festeni csak nappal szokott, mint mondja azért, 
Az ifjabbik Imre hozzáteszi, hogy a család valóban szláv hogy jól lássa a színeket. A  színek igazi tulajdonságát 
származású, Topolyáról jöttek a hegyesi határba, és mint a ugyanis szerinte csak a nappali fény tudja megadni, nem jó 
topolyaiak egy része, ők is lengyel származásúak. neki a villanyvilágítás sem, meg a lámpafény sem. 
 A Truzsinszkiak tudomásom szerint a Felvidékről, a lengyel Befejezésképpen kötelező megtekinteni a gazdaságot is: a 
határ mellől jöttek erre a vidékre, s ha már a családról esik vietnámi malacokat, a baromfit, a  kecskét, és természetesen 
szó, tudni kell azt is, hogy Nagyapáti Kukac Péter a a lovat, akinek jövőre talán sikerül egy kicsit nagyobb  
rokonságba tartozik: öregapám egyik nőtestvére volt az istállót kialakítani. Az ifjabbik Truzsinszkitól azonban úgy 
édesanyja. Innen ered a ragadvényneve is, mert a éreztem, meg kell kérdeznem: szerinte megmarad-e a 
Truzsinszkiak ragadványneve volt a Kukac. Lehet azért Truzsinszki tanya ?  Azt mondja,  akárcsak szülei ő sem 
mert olyan szorgalmasan és állhatatosan túrták a földet, mint tervezi a beköltözést a faluba, jól érzi itt magát, s ameddig 
a kukacok  mondja Imre, és ezen a magyarázaton, amely erejéből futja nem megy máshová, vagyis marad a tanya!
akár igaz is lehet, jót mosolygunk, mert az is lehet, hogy a 
nyelvi logika egészen más úton jutott el  eddig a névig. PAPP Imre
Az ifjabbik Truzsinszkit afelől próbálom faggatni, nem 
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HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK  2008-BAN                      Petronella                Papp Mihály és Kovács Etelka
Jelena                      Pravilovic Predrag és Virág Tünde
Nikolett                  Németh Attila és Kiss Mónika

         01. Sekicki Srdan és Herk Melinda Sintia Lara               Czékus Ákos és Egri Melinda
02. Papp Mihály és Kovács Etelka Inesz                         Bede László és Újvári Csilla
03. Hans Jirgen Haro Lirman és Valéria Varga Marianna                  Molnár Norbert és Vásárhelyi Teodóra
04. Gulics Mihály és Koncz Anikó Emese                       Gömöri Attila és Komáromi Natália
05. Németh Lajos és Molnár Lívia Luca                          Gulity Mihály és Koncz Anikó
06. özv. Illés Péter és  Hodžic Dubinyi Ilonka Veronika                  Urfi Zsolt és Huszár Piroska
07. Tóth József és Balog Judit Léda                          Tarján Róbert és Deák Marianna
08. Ljikaj Valjmir és Spresa Gaši Annabella                  Csabai Csaba és Szvoreny Valika
09. Péter Alfréd és Hegedus Dóra Tea Zita                     Talpai Lóránd és Kormos Zsana
10. Faragó Károly és Tóth Ibolya Ivana                          Tomic Slaviša és Szabó Angella
11. Hajas Mihály és Máté Szilvia Jelena                          Tomic Slaviša és Szabó Angella
12. Bajnár István és Hamžic Edina Maja                            Savkovic Saša és Sarap Snežana
13. Rózsa Sándor és Kovács Kornélia Rosalinda                              Jovanovic András és Szabados Szabrina
14. Lerik Zsolt és Benegalija Sabina Mirella                        Hajdu Zoran és Jovanovic Ilona
15. Peic Ferenc és Povazan Etelka Emina                           Kukac Muharem és Kukac Fana

Dzsesszika                    Szvoreny Attila és Farkas Anasztázia
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK VIDÉKEN, VAGY Dianna                          Szakács Sándor és Vujnovic Szilvana

Ibolya                           Radak András és Kokrehel IbolyaKÜLFÖLDÖN
Klementina                   Kazi Ákos és Mondom Henrietta
Léna                            Rózsa Roland és Barcsik Beáta
Beáta                           Tábori Szabolcs és Puhalák Aranka        01. Molnár Norbert és Kasza Ágnes

02. Brezovszki Dénes és Dévity Angella
03. Tóth Róbert és Turai Nóra
04. Sági Zoltán és Novákovics Ágnes VIDÉKEN, VAGY KÜLFÖLDÖN SZÜLETTEK 2008-BAN
05. Kiss Ervin és Boniecka Magdaléna
06. Nagy Károly és Szucs Tamara
07. Jocsák József és Papp Dóra Bence                           Kisimre Róbert és Vörös Beáta
08. Giszinger Krisztina és Gulyás Gergely Hunor                           Szabó Gábor és Szoke Izabella
09. Tóth Kornél és Lantos Tímea Ervin                             Schroder Lajos és Faragó Izabella
10. Petrovic Aleksandar és Kátai Zita Zoja                               Kisimre Alpár és Sándor Kinga
11. Tumbász Róbert és Juhász Hajnalka Antal                              Becskei Antal és Sipos Gabriella
12. Pálinkás László és Kormos Csilla Alex                               Panic Saša és Csáki Csilla
13. Prnjat Dejan és Hajdú Bernadetta Lujza                              Bábi Attila és Krizsán Szilvia

Tamara                           Miljenovic Mitar és Fekete Andrea
Vanda                             dr. Visegrády Gábor és Matisa Otília 

SZÜLETÉSEK 2008-BAN Xénia                              Kocsis Ottó és Séfer Gabriella
Gergo-Csanád                  Sípos Csanád és Bíró Noémi
Márk                                 dr. Lengyel László és Csáki Dóra

Dávid                 Szikora Róbert és Fullajter Csilla Emese                               Tóth Vince és Török Tünde
Vilmos               Gábor Vilmos és Csabai Hajnalka Attila-József                      Jefry Nelson és Tóth Csilla
Dávid                 Majláth Arnold és Tóth Ildikó Máté                                 Erdei Tibor és Hajnal Éva
Csanád               Csóré Róbert és Bereng Ildikó Benedek                             Brezovszki Péter és Csoke Éva
Miklós                Kormányos Róbert és Hajagos Angéla Zsombor Patrik                  Faragó Andor és Csomai Zsanett
Krisztófer           Kovács Ferenc és Varga Renáta
Alex                    Kalmár Sándor és Fece Annamária
Szilveszter           Jovanovic Silvester és Kovacevic Desa  
Alex                     Vas Tibor és Baló Nikita
Tamás                  Sípos Tamás és Bodor Piroska
Dominik               Petri András és Fodor Ildikó
Damján                 Percic Zoran és Tojzán Hedvig
Nikola                   Todorovic Ratko és Dudás Angéla
Alexandar             Kalajdžic Mile és Kovács Zita
Adrián                  Bajnár István és Hamžic Edina
Csaba                     Vanka Csaba és Kota Szilvia
Dávid                     Varga Attila és Dudás Anikó
Teodor                    Hideg Gubás Tibor és Gergely Gyöngyi
Mateja                    Sekicki Srdan és Herk Melinda
Lonardo                  Vidák Velja és Farkas Brigitta
Viktor                     Paróczi Zsolt és Kovacic Maja
Ádám                      Szoke Géza és Pál Erzsébet
Gergely                   Faragó Ákos és Szokola Edit
Fanni                       Halasi György és Seres Annamária

ANYAKÖNYVI  ADATOK  2008
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36. Verbászi István           63   
36. Süli Mészáros Matild                  81
37. Bede Lajos                                  87   
37. Sörös Kocsis Mária                   82
38. Kovačević Zoran                        59   
38. Szabó Strumpf Mária                  75
39. Szabó Szabados Szentmártoni Teréz     85
40. Stanković Maria                         74
 41. Takács Paul Mária                    54
42. Tóth Goda Rozália                     78
 43. Tóth Benkó Gizella                   84
 44. Tóth Hajdú Erzsébet                  76
 45. Tóth Kormos Etelka                  65
 46. Tumbász Frindik Éva                  63
 47. Török Rubus Piroska Rózsa       91
 48. Uhor Sándor Teréz                      87
 49. Vastag Sáfrány Katalin               68
 50. Visontai Földesdi Anna               88
 51. Zsadányi Szűcs Katalin              78
 52. Balázs Anna                                81

LEGIDOSEBB HÁZASPÁROK  2009-ben

Safrankó Mihály és Tóth Erzsébet          71 
Varga Imre és Becskei Matild                 60 
Döme István és Kovács Julianna            60

50 ÉVES HÁZASTÁRSAK

Csernik István és Víg Magdolna 
Tóth András és Sípos Anna
Mocnár József és Mészáros Margit
Bélik András és Rózsa Margaréta
Benkó Sándor és Csor Mária
Palásti Lajos és Papp Klára
Krizsán István és Copic Maria
Fürsztner István és Molnár Margaréta
Szabó József és Tóth Gizella
Major Sándor és Toldi Viktória

Kocsis Miklós kántor

11

LEGIDŐSEBBEK

01. id. Gavlik Péter               97          22. özv. Sípos Kiskovács Ilona   88
02. id. Horvát Ferenc             95          23. özv. Fridrich Magó Margit   88
03. Safrankó Mihály              94         24. özv. Kecskés Faragó Etelka  88
04. id. Rózsa György            94          25. Molnár Elek                         88
05. özv. Feldesdi Julianna    92          26. özv. Fejfár Dudás Julianna   88
06. Mátyus József                 87          27. özv. Szilágyi Bogdán Hilda  88
07. özv. Zsadányi Szőke Rózsa  90    28. özv. Lukács Szabó Mária     88
08. özv. Szőke Hajdú Veronika  90     29. özv. Fodor Tóth Piroska       88
09. özv. Szabó Süge Gizella      89     30. özv. Bálind Balázs Margit    87
10. özv. Sztipánovics István      89     31. özv. Czékus Tóth Julianna    88
11. özv. Csépe Tóth Erzsébet    88     32. özv. Papp Szűgyi Ilona         87
12. özv. Malkácsi Fodor Gizella 89     33. özv. Kancsár Ágoston          90
13. özv. Firány Gábor               89        34. özv. Nagy Farkas Ilona        88
14. özv. Szőke Mackó Aranka  89       35. Toldi László                         87
15. özv. Kurnyák Bodza Mária  89      36. özv. Tóth Rozália                 87
16. Safrankó Tóth Erzsébet        89      37. Kormos Kerepes Gizella      87
17. özv. Klacek Zsidai Rozália  89       38. özv. Berta Dudás Julianna    87
18. özv. Dudás Dudás Piroska   89        39. özv. Pataki Virág Matild       87
19. Dudás Péter                          89       40. özv. Baranyi Antal               87
20. özv. Kormos Kratok Erzsébet 88    41. özv. Hajas Mária                  88
21. özv. Maronka Ferenc             88      42. özv. Dudás Sándor               90
                                                               43. özv. Szabó Szőke Piroska     89

ELHUNYTAK 2008-BAN

FÉRFIAK:  NŐK:

01. Almási Ferenc             81     01. Almási Csomor Katalin         72
02. Brezovszki Béla          64     02. Almási Kruncz Rozália          96
03. Bede Lajos                  87      03. Ács Frindik Erzsébet             87
04. Csáki Tibor                 66     04. Bacsa Gyömrei Julianna        70
05. Csernik László            83     05. Barcsik Németh Irén              66
06. Csomor András           76      06. Bata Lénárd Julianna             87
07.Csordás József             90     07. Baranyi Csabai Matild           77
08. Faragó Béla                 48     08. Bencsik Szabó Irén                47
09. Frindik Károly            82     09. Brencsity Christián Margit    95
10. Gandis József              78    10. Boszándi Kocsis Julianna      86
11. Hajdú Ferenc               79      11. Czékus Hegyi Teréz               78
12. Huszár Ferenc             70       12. Čestić Veljka                          56
13. Huszka Jakab              51      13.Csulják-Szilágyi Erzsébet       97
14. Kiss János                   64      14. Dudás Bálizs Zsófia               91
15. Kollár Mátyás             76      15. Elek Benda Gizella                79
16. Krizsán László            56     16. Fullajter Berkes Jolán            72
17. Kovács István              61     17. Gálik Pintér Julianna             81
18. Kovács János               75    18. Kancsár Maronka Marcella   86
19. Lakatos Sándor            55     19. Kelecsényi Csabai Jolán        77
20. Magó Lajos                  85      20. Kecskés Jurcány Matild         73
21. Malkácsi József            50    21. Kollár Balázs Etelka              85
22. Mátyus Richárd            48    22. Kókai Kiss Etelka                  92
23. Mirnics György            70     23. Komáromi Hermecz Irénke   82
24.Muslić Muslia                61    24. Ludrován Kucserka Teréz      74
25. Németh Sándor             77    25. Maronka Horváth Anna         82
26. Nikolić Stevo                67    26. Nagy Körmőczi Anna            84
27. id. Petri Lajos               78    27. Nyirádi Kormos Matild          87
28. Pécsi Sándor                 78    28. Oravecz Bezzeg Éva              84
29. Sipos András                 75   29. Papp Sipos Éva                      74
30. id. Szalma István          63    30. Pece Szilágyi Margit              94
31. Szlancsik László           70    31. Pesti Erdődi Margit                78
32. Siladji Zlatko                 31    32. Pesti Nagy Katalin                 87
33. Tóth János(Jani)            63    33. Petri László Viktória              76
34. Tóth József(szamaras)   61    34. Péter Schmidt Waltrand         81
35. Tóth József(malmos)     75    35. Radócz Vass Teréz                 79



Ajándék mindenki karácsonyfája alá A harmincadik kötet

Németh István Akik az időket szolgálták című kötetének Szent Pál apostol Szeretethimnuszával kezdődött a hét 
bemutatója  Kishegyesen és Bácsfeketehegyenvégén a kishegyesi művelődési egyesület  és helyi 

közösség szervezésében megtartott  hagyományos Az ünnepek előtt mutatták be a kishegyesi és a bácsfeketehegyi 
karácsonyi  műsor,  amelyben az egyesület  könyvtárakban is Németh István legújabb, sorrendben 
szakcsoportjain kívül egyórás koncertjével fellépett a harmincadik, Akik az időket szolgálták című kötetét, amely 
Kishegyes testvérvárosának,a XVI. kerületi  Rácz lényegében a Krivaja völgyében élő emberek történeteit,  

életútjait dolgozta fel. A Pacsértól Szenttamásig terjedő terület Aladár Zeneiskolának a Tremolo nevet viselő 
az, ahol riporterként megfordult, s Bányai János szerint Németh gitárzenekara.
írásai alapján pontosan rekonstruálni lehet egy Közép Bácska-i A vendégek nevében Varga György iskolaigazgató 
tájházat. A fentieket Bordás Győző, a könyv recenzense mondta 

köszöntötte a helybelieket, angsúlyozván hogy az iskola a könyvbemutató bevezetőjében rámutatva, hogy bizonyára 
képviselői  nem először  vendégszerepel tek érdekes lesz a helybelieknek is, a hegyesieknek, a 
Kishegyesen.A zeneiskolának nem kevesebb, mint ezer bácskossuthfalviaknak, a pacsériaknak, a bácsfeketehegyieknek 

hallaniuk azt, amiről ezek a riportok szólnak, mert ez a kötet tanulója és 18 zenekara van, s Kishegyesen eddig a jazz-
pontosan leírja milyen volt ezen a tájon a múlt. Könyvéről szólva zenekar mutatkozott be. A Tremolo zenekarnak néhány 
Németh István elmondta, hogy korábbi művei főleg kishegyesi nappal korábban volt egy budapesti hangversenye, és 
vonatkozásúak, ezúttal azonban egy szélesebb közösséget ölel 

ezt a koncertet hozta el Kishegyesre is. Mint mondta ez 
fel. Elmondta azt is, hogy hogyan került sor a címlapi rajz 

egy olyan karácsonyi ajándék, amit a zenekar tagjai kiválasztására. Egyik zobnaticai  művésztábor alkalmával 
maguk készítettek nekünk, ahogyan annak idején Konjović Milan festő pihenés közben lerajzolta  Bacsó Urbán 
mindannyian magunk készítettük a karácsonyi kútásót. Mint mondta örül annak, hogy ez a könyv már egy egész 

régiót mutat be, amelynek középpontjában azonban mégis ajándékokat, amelyek azután évekig meg is voltak.
Kishegyes áll. A gitárzenekar műsorát követően a kishegyesi egyesület 

adott elő karácsonyi dalokat, betlehemes játékokat és 
táncokat. .
Az ünnepi műsor végén Varga  György igazgató egy 
adományozó levelet nyújtott át Molnár Mártának, a 
kishegyesi iskola igazgatójának és ifj. Virág Gábornak, 
a helyi közösség titkárának, amelynek értelmében 
tavaszra a zeneiskola egy zongorát ajándékoz a 

A Szegedi Katedra Oktatási Alapítványkishegyesi iskolának. Az ajándékot megköszönve 
Kishegyes Község Fejlesztési Társulásával együttműködve 

Molnár Márta hangsúlyozta, hogy a zeneiskola megszervezi
ajándéka igazából mindannyiunk karácsonyfája alá 
került, és egészen biztos, hogy jó kezekbe kerül s Fenntartható turizmus fejlesztése a Vajdaságban

elnevezésű 2 napos költségmentes képzést amennyiben lehetséges, az ajándék tavaszra egy 
amelynek a témája:hangverseny keretében kerüljön Kishegyesre, amelyen 
Garantált programok szolgáltatások kiépítésének feladatai.bemutatkoznának a  pest i  és  a  kishegyesi  

zongortehetségek.
Időpont:
2009. 02. 06.  07.           Péntek 13.00.  18.00. óráig
             Szombat 08.00.  15.00. óráig

Falusi vendéglátók, Kézművesek, Hagyományőrző egyesületek 
tagjai, Turisztikai szakemberek, önkormányzatok munkatársai 
részére

Egyéni tanácsadás a község önkormányzatánál és 
vállalkozóinál: 2009. február 9  10én  Kabódi Istvánné végzi.

A turisztikai koncepciók kidolgozásához, az interjúkészítéseket 
Bujdosné Lengyel Eszter bonyolítja le. 

A képzés helyszine: Kishegyesi Könyvtár

A hallgatói létszám korlátozott.
Jelentkezés a jelentkezési lap kitöltésével a jelentkezés 
sorendjében történik.
Jelentkezési lap lekérhető ARO MI irodában (Fő u. 26.) , 
illetve bővebb információ kapható a 731 338, 063 84 34 172 
telefonokon.

.
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Felbecsülhetetlen érték  lelki kincs
A RÜH, AZ ÉVEK ÓTA MEG-MEGJELENO FERTOZO 

A kishegyesi családok tulajdonában levo régi Biblia- BORBETEGSÉG
kiadványokból és imakönyvekbol szervezett kiállítást január 17-
18-án a plébániahivatal Brasnyó Ferenc vezetésével és dr. 
Szoke Anna néprajzkutató, amely egyúttal a Biblia évének       Különösen a takaró alatt, az ágy melegében fokozódó heves 
zárórendezvénye is volt. viszketés a legjellemzobb tünete a rühnek. Eleinte szabad 
Az egybegyülteket elsoként köszöntve Papp Imre kiemelte, szemmel semmit sem látni a borön. A testszerte  mutatkozó 
hogy a Biblia évével kapcsolatban Kishegyesen a szokásos gombostufejnél is kisebb dudorok, melyek a vakaródzás 
eloadásokon túl a múlt év elején egy vándorbibliát is indítottak, következtében sérülnek, majd varrasodással gyógyulnak a már 
amelyet a hívek egymásnak adva olvasnak. Annak ellenére, hogy hosszabb ideje fennáló fertozés jelei. 
a Biblia éve lezárult ezt az akciót tovább szeretnék folytatni,      A rüh leginkább a kézujjak között, csuklótájon, a könyök 
mindaddig amig  érdeklodés van rá a hívek részérol. A Biblia  feszíto oldalán, a lábujjak között található, bizonyára a bor 
évét zárva Brasnyó Ferenc plébános elmondta,  hogy a kiállításra puhasága miatt. Környezetünkben több súlyosabb gennyes 
összegyult több mint nyolcvan kiadvány végtelenül nagy érték, borbetegséget is láttunk, melyek a vakaródzás során sérült bor 
igazi lelki kincs, amely azt mutatja, hogyan éltek oseink buzgó más kórokozókkal való fertozése miatt keletkeztek. 
keresztény életet, milyen volt Istenbe vetett hitük jóban,       A kórokozó, az ún. rühatka a pókfélékhez hasonló élolény, 
rosszban, a megpróbáltatások idején. Mert a könyvek hátlapjain 0,3 mm nagyságú, egyszeru mikroszkóppal is látható. A hím 
nagyon gyakran vannak bejegyzések a fontos eseményekrol, egyedei a bor felszínén élnek, csak a nostény fúrja be magát a bor 
foleg a család eseményeirol: születésekrol és elhalálozásokról, szarurétegébe, ott járatokat ás, és petéket rak le. A peték kb. két 
de égi jelekrol, üstökösökrol és hullócsillagokról, járványokról, hét alatt lesznek ivarérettek. A fertozés emberrol emberre 
háborúkról, szárazságról és éhínségrol. történik, szoros kontaktusban élo gyerekek, szexuális partnerek, 
 - Isten szava nem hull a földre terméketlenül, át kell, hogy hassa házastársak között.
szívünket, lekünket, hogy méltó lelki gyümölcsöt teremjen       A múlt év decemberében az egészségház 8 rühességet 
szeretteink, fiataljaink, utódaink számára. A Szentírásban a jelentett a szabadkai egészségügyi állomásnak. Karácsony elott 
békesség Istene lakozik, éppen ezért boldogok azok, akik megérkezett a rendelombe az epidemológus a segédjével. 
rendszeresen olvassák a Bibliát - mondta többi között Brasnyó Érdekelte, hány diák jár az iskolába, hányan kisegto 
Ferenc. tagozatokba, hány gyerek a rühesek osztályába, szerintem 
A kiállítás anyagáról dr. Szoke Anna néprajzkutató mondott milyen az iskolában a higiénia, milyen az óvodában. Kérésére az 
értékelést. iskolát és az óvodát is telefonon is hívtam - minden kérdésére 
 - Amit fontosnak tartunk, azt eldicsekedjük másoknak. Van, aki készséges és pontos választ kaptam. Nincs tudomásom, hogy a 
a vagyonával dicsekszik, van, aki fizikai erejével, vagy a járványügyi kollégano látogatást tett e a fertozések forrásánál. 
tudásával. Mi hitünk emlékeivel dicsekszünk. Azzal, hogy        Iskolánkban 2o-25 gyerek szenvedett egyszer, vagy 
milyen fontos számunkra, hogy örökbe kaptuk szüleinktol, többször ebben a betegségben -akadt olyan is, aki egyidoben 
nagyszüleinktol. Az imakönyvek és a Biblia, mint a hit tárgyai tetves is volt. Elhanyagolt környezetben, kimondottan rossz 
felbecsülhetetlen értéku kulturális kincseink is. Kiállításunk higiéniás környezetben élo gyerekek ezek. Megfigyeléseim 
egyik célja a Biblia évének lezárása, a másik viszont feltárni azt a szerint, ha a rendszeresen tisztálkodó egyén fertozodik is, akkor 
kultúrteremto erot, amely egyúttal az egyetemes magyar kultúra csak átmeneti, diszkrét tünetek jelentkeznek, mert a bor 
öröksége is. A Bibliának és az imakönyveknek nagy szerepe volt felszínén élo hím kórokozókat mosakodás során eltávolítják. 
a magyar nyelv fejlodésében is. A könyveknek van egy sajátos Kilincs, táska, vagy rövid kézfogás nem tartható fertozonek. 
kultúrtörténeti vonatkozásuk is: sok bejegyzést tartalmaznak a       A gyerekek gyógyítása mellett még fontosabb lenne a 
családi eseményekrol, gyermekek születésérol, elhalálozásról, fertozés forrásainak felszámolása: minden családtagot kötelezni, 
az osökre vonatkozó adatokról, de arról is például, hogy egy-egy hogy magát gyógykezeltesse, ruháit, ágynemujét kimossa, 
ilyen könyvet gyakran adtak nászajándékba, vagy születéskor a szobáit, környezetét rendbe tartsa, mert enélkül minden orvosi 
gyereknek. A legrégebbi kiadvány 186 éves - mondta többek kezelés és neveloi igyekezet csak pusztába kiáltott kérelem 
között dr.Szoke Anna. marad.
Az alkalmi muvelodési musorban fellépett Gábor Zoltán énekes Dr. Majláth Norbert
Csoke András orgonakiséretével, valamint Farkas Hajnalka 
versmondó eloadómuvész. 
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jobb kifejezés reá az imaház), csak magántanodát működtettek, gyermekeik Az izraelita felekezeti iskola 
közül egyesek hivatalos vizsgát a katolikus egyház által fenntartott 
iskolában tettek. Az ismétlőiskolát végzett tanulókról vezetett 

Az első pontos és megbízható adat a kishegyesi zsidókról 1784. május 19-én nyilvántartásban találjuk az 1876-ban magánvizsgázott Bozsán József 12 
kelt dokumentum, amely hírt ad Simon Jakab harmadosztályú zsidó éves Bácsmegye kis-hegyesi születésű héber vallású  eddig a kishegyesi 
kiskereskedőről. A következő tudósítás 1791. október 31-én a kamarai izraelita magántanoda tanulójának elemi iskolai bizonyítványát. A fiú 
uradalom és három izraelita kereskedő: Jacobus Krisabl (Krishaber), 1876. augusztus 30-án Greiner József a kis-hegyesi nyilvános elemi tanodák 
Jacobus Kraus és Isac Polakovits között kötött szerződés, akik három évre 6-ik osztályának helyettes tanítója magánvizsgáztatta Bozsán Józsefet, aki a 
bérbe vették a helyi kereskedelem jogát. Krishaber Jakab, közvetlen következő bizonyítványt nyert:
leszármazottai Izrael, Márk, Dávid, Leopold, majd ezek utódai másfél Vallástan -
évszázadon át a hegyesi zsidóság kiemelkedő egyéniségei voltak. Magyar nyelv és pedig
Kishegyesi zsidók letelepedésének ütemét a kamara uradalom, a földesúr Olvasás jó
határozta meg. Kezdetben csak annyi letelepedési engedélyt adtak, Nyelvtan jó
amennyire okvetlenül szükség volt a kereskedelem, a kocsma és a Fogalmazás jó
szárazmalmok üzemeltetésének lebonyolításához. Így kezdetben csak jobb Számtan elégséges
módú zsidó családok kerültek a faluba. Nagyobb számban a harmincas és Földrajz elégséges
negyvenes években, a reformkorban telepedtek le, amikor már megindult a Történelem elégséges
mozgalom az egyenjogúsításukért. Természetrajz elégséges
Vajdaság területén a XVII. századtól szefárd és askenázi zsidók vegyesen Természettan elégséges
éltek békében a betelepített római katolikusokkal és más felekezetűekkel Gazdaságtan elégséges
együtt. Hegyesre, akárcsak a többi délvidéki településre az askenázi Szépírás jó
népcsoporthoz tartozók voltak többségben. Ezek jiddis anyanyelvű, Ének -
Németország irányából jövő zsidók, akik az emancipáció hatására a 
neológok csoportjához tartoztak. Zsidó vallásukat, rítusukat megtartották Ugyanebben a nyilvántartásban még három zsidó tanuló magánvizsgáját 
ugyan, de az asszimilációs folyamat erősen hatott rájuk. jegyzik: Krisshaber Ignác, izraelita vallású, 11, éves 1879. augusztus 28-án; 
Az 1828-as országos összeíráskor a Krishaber kereskedőcsaládon kívül a Kriszhaber Ármin izraelita vallású (hegyesi születésű 12 éves) 1882. VIII. 
névsorban találjuk Rózsa Simon, Stern Moyzes, a hegyesi zsidóság másik 29-én és Kriszháber Móric ugyancsak (hegyesi születésű 12 éves) 1886. 
jelentős képviselőinek ősét. (Itt csak mellékesen utalunk arra, hogy ebből a aug. 28-án.
családból származik Stern Károly ügyvéd, aki Csillag Károly néven vált Miért tartom fontosnak ezen utóbbi adatokat? 
ismertté. Ő alapította a huszadik század elején a Bácsország című irodalmi A két háború közötti időből származik egy irat, amely szerint 1884-ben 
és politikai hetilapot, de szépirodalmi munkássága is említésre méltó: létesült a hegyesi izraelita iskola. Két dokumentum is ellentmond az alapítás 
verseket, karcolatokat, adomákat, drámákat írt. Ez utóbbiak közül említésre dátumának, amelyek egyike a kishegyesi izraeliták közötti szakadás 
méltó a madáchi ihletésű Sátán útja.) kérdéséről tudósít.

Kétségtelen tény, hogy a 150-180 lelket számláló közösség, amelynek tagjai 
a történelmi Magyarország, a Monarchia, sőt Németország legkülönbözőbb 
helyeiről telepedtek Hegyesre, érdekei, szokásai, felfogása sokban 
különbözött. Egyháztörténetileg a kishegyesi zsidóság a tizenkilencedik 
század második felében kettészakadt. A Vajdasági Történelmi Levéltárban 
található az a jegyzőkönyv, amely a felekezeten belüli nézeteltéréseinek 
elhárítását tárgyalja. Egy korábbi számunkban már közöltük ezt. 
Iskolatörténetünk szempontjából számunkra a fenti jegyzőkönyv ötödik 
pontja a leglényegesebb, mert ebből megtudjuk, hogy Ezen egyesülés 
folytán Stern Dávid és társai a községi Elöljáróság birtokába átadják a 
templom kulcsát, és az általuk eddig kezelt iskola földet az eddig szerzett 

 jogokkal, és elvállalt kötelezettségekkel együtt. 
Dr. Czékus Géza kutatásainak jóvoltából ismerjük 1828-tól 1891-ig (ha A nagy megbékélés után vált csak lehetségessé az iskolaalapítás kérdése. Az 
hézagosan is) a kishegyesi zsidóság számának alakulását. A kutató iskola alapítási éve 1884, ebben az évben emelték téglából a fő utcán az 
Kishegyes múltja a demográfiai adatok tükrében című könyvében közöl egy épületét a mai szövetkezeti otthon bejáratától balra. (A Papp-féle házával 
táblázatot, amely szerint a kishegyesi zsidóság lélekszáma 1887-ben volt a volt szomszédos.) Utcára néző hatablakos oldalház volt. Az épületben volt a 
legnagyobb, 191. (A falu lakosságának száma 5163, ebből 4868 a katolikus.) tanító lakása és az iskola egyetlen tanterme. Amíg hitfelekezeti iskolaként 
A későbbiek során fokozatosan csökken, részben a beolvadás, az működött, osztatlan tagozatban folyt az oktatás. Sajnos az épületről 
elvándorlás, részben a szaporulat fogyatkozása miatt. (egyelőre) nem került elő fénykép, így az emlékezők szóbeli leírása alapján 
Ide kívánkozik még néhány korábbi forrás adata is. Fényes Elek 1851-ben rajzoltuk meg a néhai zsidóiskolát. 
megjelent Magyarország geographiai szótára (I. kötet 96. o. Reprint kiadás) 
úgy tudja, hogy Hegyest a 4500 katolikus és 90 evangélikus mellett még 120 
izraelita is lakja, sőt azt is megtudjuk könyvéből, hogy van synagoga is 
Hegyesen. Ez utóbbi adat valószínűsíti azt, hogy ekkorra már az izraelita 
hitközséget is megszervezték, tudni illik ehhez elegendő volt néhány család 
is. 
Bene Antal hegyesi jegyző az 1854. augusztus 22-én a kúlai járási hivatalnak 
küldött 226/1854 számú jelentésében 92 zsidót említ. Ugyanő az 1859-ben 
írott Etnografischtopografisch Beschreibung című monográfiai kéziratában 
a lakosság összetételét illetően a következőket írta: Hegyes községnek 3911 
római katolikus, továbbá 77 zsidó lakosa van. A zsidók néhány évvel a 
magyarok után telepedtek ide.

A zsidók az ifjúság nevelésére a vándorlásaik közben is nagy gondot Az 1893. augusztus 25-én tartott községi képviselő-testület tárgyalta a 
fordítottak. Az írástudatlanság szinte ismeretlen fogalom volt körükben, tanítói állomásokkal egybekötött és nyugdíjba beszámítható tisztán tanítói 
foglalkozásaik megkövetelték az írás-olvasás ismeretét. Minden zsidó férfi javadalmakat. Az ülésen jelen Stern Dávid az izraelita hitközség 
számára kötelező volt az olvasás és írás elsajátítása. megbízottja és az iskolaszék elnöke. A képviselő-testület akkor állapította 
A hegyesi izraelita iskolát először 1856-ban említik. 1856. augusztus 10-én meg többek között a zsidó tanító javadalmazását is. Weiss Sámuelt 1889-től 
kelt császári és királyi rendeletre a kamarai uradalom barátságos urbéri kezdve alkalmazta az izraelita hitközség évi 400 forint fizetéssel, amelyet 
Egyességet kötött a faluval. Az egyezmény megkötése lényegében a havi előleges részletekben utalt ki számára, ezen kívül még szabadlakást 
megkezdett határrendezés miatt történt. Ily módon igyekezett az uradalom kapott az iskola épületében. A tanító 1898. október 1-től Hegyes község 
biztosítani a katolikus és (az alapítandó) izraelita iskola tanítóinak élelem közpénztárából ötödéves korpótlék címén 100 forint fizetésemelést kapott. 
könnyítésére termőföldet biztosítani. A zsidóiskola alapjára 4 holdat Az izraelita iskolába - mert űrmérete megengedte - 1899. évi november 
juttatott. elsejétől kezdve az iskolaszék határozatának megfelelően keresztény 
Annak ellenére, hogy már 1851 előtt zsinagóga épült (talán méretinél fogva 
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gyermekeket is díjtalanul felvettek. Ezek a tanulók elsosorban a helyi Ha a község érdemes elöljárósága az iskolaügyet komolyan szívére veszi, 
kisszámú evangélikus vallású szülok gyermekei voltak. A díjtalan felvétel amire az isksz. a gyermekek rendes neveltetésének és oktatásának óhajától 
miatt Weiss Sámuel jelentos mellékjövedelemtol esett el, ezért Kriszhaber indíttatva nagyon is kéri, akkor a község újabb teher nélkül egy rendes 
Simon, Löbl Kálmán, Rein Zsigmond, Goldmann Emanuel, Schwarcz iskolát nyer, amelyben egy tanító nem kénytelen 6 osztályt is oktatni; hanem 
Fülöp, Grabinszki Mór, Kriszhaber Ármin, Stern Fülöp, dr. Frankl József és csak egyet; s a község megmenekül azon furcsa tudattól, hogy szükség nélkül 
Manheim József iskolaszéki tagok a tanító fizetését 920 koronában és s a maga kárára fenntart egy izr. iskolát, amelyhez hasonló más községekben 
szabadlakásban határozták meg. nem fordul elo.
Habár a zsidó iskolát az izraelita hitközség felügyelte és irányította, A községi képviselo-testület a kérelem ellenére sem szüntette meg az 
felekezeti jelleget az csak 1899. november 20-án kapott. izraelita iskolát. Amit a helyi illetékes hatalom nem tett meg, azt elvégezte 
1908. május 7-én dr. Aradi Árpád tanfelügyelo, miniszteri megbízott az ido. Kitört a világháború. Nem az iskolába járás ellenorzése volt a 
ellenorzést végzett a kishegyesi iskolákban. Sorra vette az izraelita iskolát képviselo-testület egyik legfontosabb feladata. Megfogyatkoztak a diákok, 
is. Megállapította, összevont jellegu, hatosztályos iskola. A látogató jó de részben az asszimiláció, részben az elvándorlás meg a csökkeno gyermek 
eredményt tapasztalt, ami a legfontosabb, a gyerekek megtanultak szaporulta megtette a magáét. Megfogyatkozott a diákok száma, végül 
gondolkozni. Az eloírásoknak minden tekintetben megfelelt az intézmény. bezárt a zsidó iskola. 
Tanítója, Weiss Sámuel Buzgó, kifogástalan erkölcsi magaviseletu tanító. A zsidóiskola új tanítója Weiss Jeno, Weiss Sámuel fia 1919 végén azon 

Az izraelita felekezeti iskola nem nyerte el mindenkinek a óhajjal fordult Hárs Aladár plébánoshoz, hogy családjával együtt szeretne 
tetszését. Igyekeztek - ahol csak lehetett - gáncsot vetni az iskolának. Az elso áttérni a katolikus vallásra. Az ügy kényessége miatt a plébános a kalocsai 
kérdés a föld jövedelme volt. A katolikus felekezeti iskola iskolaszékének érsek tanácsát és segítségét kérte 1920. január 15-én Weiss ügyében:
elnöke, Balassy Endre 1905. április 16-án tartott ülésen elmondta, hogy az 
iskola 1903- és 1904-re nem kapott jövedelmet a föld után. Jónás bíró erre Nagyméltóságú és fotisztelendo Érsek Úr!
azt felelte, azon jövedelmet a gazdasági iskolának adta. Ezzel kapcsolatban Kegyelmes Uram!
a bíró javasolta, hogy a zsidó iskolától el kell venni a földet, mert annak Weiss Jeno helybeli izraelita helyettes tanító azon óhaját jelentette ki, hogy 
tanítója fizetést kap a községtol. családjával együtt a rom. kath. egyház tagjai közé szeretne felvétetni.
Az izraelita iskolába való díjtalan felvétel nem tartott sokáig. Az 1905. Nagy nehézségbe ütközik a szándékának keresztül vitele, mert ha csak terve 
október 22-i iskolaszéki ülésen az elnök felvilágosította a tagokat - egyben is köztudomásra jut, elveszti mostani állását s a legnagyobb nyomorba 
kérte is oket, mondandóját tudassák a szülokkel -, hogy az izraelita kerülne soktagú családjával.
iskolában felvételi díj címén a beiratkozott tanulóktól szedett 4 korona Hozzám fordult tanácsért és felvilágosításért, mit cselekedjék. De nekem 
jogtalan követelés. nem áll módomban ot elhelyezni s habár van is iskolánknál egy üres állás, 
Az 1910. augusztus 7-ei római katolikus iskolaszék ülésén újra szóba került kérdés: megválasztanák-e erre? Nézetem szerint volt hitsorstársai részérol 
a zsidó iskola kérdése. Balassy Endre  iskolaszéki elnök felvetette a kérdést: itt a legnagyobb üldözésnek lenne kitéve. Kegyelmes Uramnak ismert jó 
nem lehetne-e megszüntetni a zsidó iskolát, miután úgyis csak kevés szívéhez fordulok ez ügyben. Talán valamely pusztai iskolájában vagy 
gyermek nyer abban oktatást, s a gyermekek nevelése is hiányos. máshova el lehetne helyezni.
Elonyösebb volna, ha a község az o segítségét egy rendes katolikus. iskolára A katholikus vallást szorgalmasan tanulja; becsületes és tisztességes 
fordítaná, amely ugyanannyi gyereket fogad be, mint a többi iskola, s a embernek tartom s legjobb lelkiismerettel  ajánlhatom ot 
gyermekek rendes nevelésben részesülnének. Már csak azért is ésszeru Kegyelmességednek jó indulatába. 
volna megszüntetni a zsidó iskolát, mert községünk annyi vagyonnal nem Legkisebb szolgája
rendelkezik, hogy kebelében egy zsidó iskolát is fenntartson 23 zsidó Hárs Aladár plébános.
gyermek részére; s ha 30 keresztény gyermek nyer is abban oktatást, akkor is 
nincs könnyítve a többi kath. iskolán, s hozzá a 30 ker. gyermeknek vezetoje A kalocsai érsek valóban jóindulatúan közelítette meg a kérdést, sajnos a 
izraelita ember. Iskolákat szaporítani elobb-utóbb úgy is kell. Ha tehát a zurzavaros idoben sem állást, sem segítséget nem biztosíthatott Weiss 
zsidó iskola megszunik, akkor a község terhén is könnyítve lesz. Jenonek. A tanító helyzete azonban gyorsan megoldódott, mert a kishegyesi 
Több hozzászólás és helyeslés után az iskolaszék azt határozta, hogy a római katolikus iskola felekezeti jellegével kapcsolatos hosszú huzavona 
község képviselo-testületét fel fogja keresni, hogy hasson oda, miszerint a után 1920. október 29-én eldolt jellegének további sorsa. Ezen a napon 
zsidó iskola szunjék meg, hogy annak idején ugyanazon költséggel egy tartott iskolaszéki gyulés a római katolikus iskola fenntartására szükséges 
rendes kath. iskola szerveztessék. iskolaadót nem szavazta meg és elhatározta, az összes rom. kath. iskolát fenn 

nem tartja. Weiss Jenot az állami iskolában azonnal alkalmazták, sot a 
Az iskolaszék átiratot küldött a fenti ülés határozata alapján a Kishegyes jugoszláv közoktatásügyi miniszter hamarosan rendes tanítóvá is kinevezte.
község képviselo-testületéhez: Weiss Jenot 1927-ben a Közoktatásügyi Minisztérium Közoktatási Osztálya 

A kishegyesi rk. isksz. 1910. aug. 7-én tartott rendes ülésén az 17739/927 sz. határozata alapján áthelyeztek Topolyára. Zsidó iskolai 
iskolák állapotáról tanácskozván a község gyermekeinek rendes neveltetését szolgálati lakása felszabadult ugyan, de mivel népes családja volt, a 
és oktatását tartva szem elott azt a kérdést vetette fel: nem gyarapodhatna-e lakhatási joga 1927. május 1-jéig megmaradt.
az iskolatermek és a tanerok száma még eggyel, anélkül, hogy a községre Az állami iskola iskolatér hiánnyal küszködött. A meglévo hét tanterem 
újabb terhet rónánk? kevésnek bizonyult az 1921/22-es iskolaévre, ezért az igazgató az 
Tudva levo ui., hogy a község fenntart egy izr. jellegu iskolát, amelyben iskolaszék 1921. július 13-i ülésén jelentette, hogy a zsidóiskola 
azonban csak 2-3 zsidógyermek nyer oktatást. Beiratkoznak ugyan más használaton kívüli épületére osztol kezdve szüksége lesz az állami 
gyermekek is azon ürügy alatt, hogy ott németül is megtanulnak, s jobban is iskolának, s így az izraelita hitközségtol bérbe kell venni, de hogy a 
tanítanak abban mint a többiben. követelményeknek megfeleljen, alakítást is kellene rajta végezni. Az 
A szülok azonban nagyon tévednek, mikor azt hiszik, hogy ott gyermekeik iskolaszék két tagja, valamint Grabinszki Sándor és Frankl Lipót, izraelita 
megtanulnak németül, mert írni-olvasni még nem annyi, mint németül tudni; hitközség képviseloi megegyeztek, hogy 1921/22-ben 1000 dinár lesz az 
s írni-olvasni németül meglehet tanulni bármikor is igen rövid ido alatt. iskola bérlete.
Németül beszélni az tanul, ki német községben jár iskolába, nem pedig aki A kishegyesi óvoda története, pontosabban az elso 
zsidó iskolába jár, mert még a gimnáziumban is igen nehéz csak könyvbol a kezdeményezés 1890-re nyúlik vissza. Az év június 9-én tárgyalt eloször 
német nyelvet megtanulni. Azután többet sem tanulhat senki sem a érdemlegesen az iskolaszék óvoda létesítésérol: Karaszy Sándor iskolaszéki 
zsidóiskolában, mert abban egyszerre 6 osztályt is kell tanítani. Egy tag úr említi hogy az érdemes községi képviselo-testülethez beadványt 
tanitónak pedig csak könnyebb egy osztályt tanítani, mint 6 osztályt, mint az terjesztett gyermekmenhely ügyében, s kéri az iskolaszéket, hogy az ügyet 
a kath. iskolákban van. magáévá tegye s a gyermekmenhely megalakítását sürgesse, amelynek 
Az isksz. tehát arra kéri a község érdemes elöljáróságát, hasson oda szükséges volta már innét is kitunik, hogy katolikus szülok zsidó menhelyre 
képviselo-testületével, hogy az izraelita iskola szunjék meg, s helyébe a küldik gyermekeiket.
község többi iskoláihoz hasonló létesítessék. Mentesse fel magát a község Ftdo Elnök úr (Balassy Endre esperes, V. G.) felszólítja Karaszy S. 
azon kötelezettség alól, hogy egy izr. jellegu iskolát fenntartson 2-3 izr. iskolaszéki tag urat, hogy a szóban forgó gyermekmenhely napi rendjét s 
gyermek számára. költségvetési tervét készítse el, s azt az érdemes községi testületnek nyújtsa 
A község érdemes elöljáróságának ebbéli törekvése bizonyára célhoz fog be. Az iskolaszék magáévá tevén ez ügyet megkeresteti a községi 
vezetni, mert mindenki a legkisebb gondolkodás nélkül is beláthatja, hogy elöljáróságot, hogy Karaszy úr beadványára a képviselotestület már hozott 
oly nagyon megterhelt községnek mint a mienk, módjában nincs egy iskolát határozatot vele közölje.
fenntartani 2-3 izr. gyermek számára; de bárki belátja azt is, hogy nagyon is Ebbol a katolikus felekezeti iskolaszéken elhangzott egyetlen adatból 
kívánatos ugyanazon költségen egy 7080 gyermeket is befogadó községünk következtethetünk arra, hogy létezett is muködött Kishegyesen is izraelita 
lakóinak megfele15 iskolát fenntartani. gyermekmenhely…

Virág Gábor
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Könyv jelent meg Magdiról!

A RINGIER KIADÓ KFT gondozásában 
megjelent RÚZSA MAGDI MEZÍTLÁB 
című könyve, melynek írói Földvári Zsófia 
és Rúzsa Papp Mária (vagyis Magdi 
édesanyja).

Ez a könyv egy álomról szól, amelyet az élet 
írt... A magyarországi lemezkiadók 
egymásra licitálva versengtek Magdi 
kegyeiért, mindegyik szerette volna 
megkaparintani a magyar könnyűzene új 
gyémántját. A győzelme utáni hónapokban 
ugyanis nem volt nála népszerűbb ember a 
Kárpát-medencében. De ki ez a lány? 
Honnan jött, és hogyan jutott olyan 
magasságokba, amelyekről korábban 
álmodni sem mert volna?  Rajongóknak, 
zeneszeretőknek olyan kötelező olvasmány, 
amely hitelesen mutatja be egy őstehetség 
útkeresését, majd felemelkedését.  írják a 
kritikusok a könyvről. 
Magyartanárként, hegyesi emberként, 
Magdit kedvelőként is fontosnak tartottam, 
hogy megszerezzem, elolvassam ezt a 
könyvet. Egy kedves barátomtól meg is 
kaptam karácsonyra. Pillanatok alatt ki is 
olvastam. A könyv két „fejezetre” osztható. 
Az első részben Fölvári Zsófia ír Magdiról, 
az újságíró szemszögéből, a sikerekről, 
hogyan látta, látja ő Magdi útját 
Kishegyestől a Megasztárig. A második 
részben pedig Magdi anyukájának írásait 
olvashatjuk, hogyan élte meg Magdi 
gyermekkorát, kamaszkorát, a Megasztár 
sikerét. 
Ami elsőre feltűnt, hogy a könyvben 
gyönyörű képek vannak. Az írásokban a 
hegyesi emberek magukra ismerhetnek. Jó 
olvasást!

Molnár Márta

                   ISKOLA
KÖSZÖNET A TÁMOGATÓKNAK!

Decemberben a kishegyesi Ady Endre Kísérleti Általános Iskolába is megérkezett 
a Mikulás valamint a Télapó. A gyermekeknek ezzel is örömet szereztünk az 
ünnepekre. Szeretnék megköszönni a támogatást mindazoknak, akik anyagi 
segítséget nyújtottak:
Támogatóink: Kishegyes község Önkormányzata, a kishegyesi Helyi Közösség, 
Agriromagna  Tóth Attila, Chick-prom  Janó Sándor, Limbad bádogosmuhely  ifj. 
Cékus Árpád, Radovanovic Co. fatelep  Radovanovic Duško, Montel fatelep  
Egyedi József, Kókai Béla komuves, Profit könyvelo  Szugyi József,  Retina-
Mocca  Hajagos Judit, Kurin Szikvízüzem  Hajnal László, Pöndöl  Németh 
Tímea,  Aroma vegyeskereskedés  Hornyák Ágnes, Alfa furésztelep  Tumbász L. 
Tibor, Tempo Trade fatelep  Faragó Zoltán, Szépségszalon - Sándor Margit, 
Agrocons  Ori Ferenc, Kis-kommunál  Dudás Béla,  Ibolya virágüzlet  Katona 
Ibolya, Omnicommerce  Kádár András, Burján Anikó  fényképész, Metalpepi  
Maráz József, Substratum  Molnár Miklós, Lasta Földmuvesszövetkezet  Lengyel 
Andor, Modulgradnja  Utasi Miklós, NRG  Kókai József, Vojvodina pékség, 
Contitental  Szabadka  Székely Sándor, Živinastija  Fejes Csaba, Eco-therm  
Simonyik Antal, Bell-impex  Maronka Tibor.

Köszönjük a gyerekek nevében!

* Január 19-én kezdodött a második félév. A diákok frissen és munkára 
készen vágtak neki a tanulásnak. A szünettel csak egy gondunk volt. Sajnos, nem 
esett a hó.

* Február 2-ától az alsósok délelott, a felsosök pedig délután járnak 
iskolába.

Molnár Márta

A muanyag palackok gyujtése tovább folytatódik!!!

A 6., a 7. és a 8. osztályos diákok polgári csoportjai a napokban jó példát mutattak 
Kishegyes lakosainak. A faluban akciót szerveztek, gyujtötték a muanyag 
palackokat. Fontosnak tartották mindezt azért, mert a lakosság zöme még mindig 
nincs tisztában a felszabaduló mérgezo gázok veszélyeivel. Sok tanuló 
panaszkodik, hogy szüleik és a szomszédok is elégetik a muanyagot. A téli 
szünetben nagyon érezheto volt faluszerte a buz. Kimondottan büdös volt az 
utcákon, foleg az ünnepek alatt, amikor az emberek még több palackozott italt 
fogyasztanak, mint az év többi részén. Szeretnénk felhívni a falu lakosságának a 
figyelmét újra arra, hogy az iskolában a civil katonáknak át lehet adni a muanyag 
palackokat munkanaponként. Ezzel csökken otthonaikban a szemét, tisztább lesz 
környezetünk. Mi, gyerekek szeretnénk sokáig, egészségesen élni! Kérjük a 
felnotteket, segítsenek nekünk ebben! Köszönjük.

Vass Nikita 7.a

Jó érzés tudni, hogy támogatnak bennünket
- Szent Száva-napi ünnepség a kishegyesi iskolában -

Szent Száva himnuszának eléneklésével kezdodött hétfon délben a 
Száva napi szokásos ünnepség a kishegyesi általános iskolában. A diákok ezt 
követoen dramatizált formában ismertették a Nemanjic-dinasztia jeles szentjének 
életútját és fontosabb állomáshelyeit. A Száva-napi imádságot  Jovan Kezan 
szeghegyi pravoszláv pap,  Brasnyó Ferenc plébános és Orosz Attila református 
lelkész közremuködésével mondta el, majd az iskola védnökével Tóth Attilával, 
az Agriromagna vezetojével megszegték a Száva-napi kalácsot. A szertartást 
követoen Molnár Márta igazgatóno köszöntötte a diákokat és vendégeket, 
kiemelvén, hogy egy év alatt is nagyon sokat változott az iskola, a támogatóknak 
és  az önkormányzatnak, a minisztériumnak és tartományi titkárságnak 
köszönhetoen jelentosen javultak az oktatási körülmények. Köszönetet mondott a 
támogatásért, mert mint hangsúlyozta ezek tették lehetové hogy valóra váljanak a 
tervbe vett elképzelések. Mint mondta az iskola külön büszke arra, hogy 
nemrégiben sikeresen megtartották az úgynevezett etno-napot, amelynek 
keretében a szerbek a magyarok , a magyarok pedig a szerbek kultúrájának  
megismerésérol tettek tanúbizonyságot.

SZÓ-BESZÉD, A KISHEGYESIEK LAPJA
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SZÓ-BESZÉD, A KISHEGYESIEK LAPJA

álszent módon a hegyesi homoszexuális orientáltságú Szivárvány charta
emberekbol, ,,díszmelegeket'' csinálnak. Kabát a fogason 
módon viselkednek velük, ha épp szükségük van rájuk ,,A történet  és a szereplok a képzelet szüleményei, de 
leakasztják oket, ha nincs még a létezésüket is tagadják.   akinek inge, az se sértodjön meg.''
Mivel Hegyesen nincs sok homoszexuális, ezért minden 
egyes alkalommal, amikor az egyikük sétál az utcán, akár A parkba ragasztózni járnak a gyerekek. Kinek a 
spontán melegfelvonulásnak is tekinthetjük. Eddig még gyerekei? A tiéd? Az enyém? Ülldögéltem pár órát a 
nem érkezett hír arról, hogy bármelyiküket is parkban, hátha látok egy-két ragasztózó gyereket, de nem 
megtámadták volna, ezért úgy gondolom,  toleranciadíjat jött senki. Két lehetoségre gondoltam: 1. Vagy nem is 
érdemelne a falunk és lakosai. Lehet mégis ragasztóznak a gyerekek. 2. Vagy már a szülok is 
melegparadicsom vagyunk? Már csak az egyházat rászoktak, és otthon együtt ragasztóznak a gyerekeikkel. 
kellenne megkérni, hogy engedje meg a melegházasságot A türelmem siker koronázta, három perc várakozás után 
legalább a falu területén, ,,Kishollandia'' lehetne megjelent három óvodás a játszótéren. ,,Drogozni jöttetek 
belolünk, a községi vezetés szerint ez jobb lehetoség, ide, gyerekek?''- kérdeztem oket tudományos 
mint az ipari park, és ez is bizonyítja, hogy a község kiváncsiságom csillapítására. ,,Nem, mi csak 
területén vannak lehetoségek, csak megfelelo emberek homokozunk, mert szeretünk hom-okosok lenni, meg 
kellenek a megfelelo helyeken, hogy észrevegyék oket. A repülni. Nézd anya, repülök!''  Úgy gondolom kielégíto és 
Vatikán nem örült az új községi kezdeményezésnek, megnyugtató választ kaptam, ezért gyorsan eltuntem a 
véleményük szerint: ,,Nem kellenne Kishegyest helyszínrol, nehogy feltámadjanak az óvodásokban a 
betelepíteni másokkal, mert hegyes a hegyesieké!''  lolitai vágyak, és Humbert Humberttá tegyenek. Nehéz 

felbecsülni az óvodások életkorát, némelyikük már lehet 
 Sicc: the end. 16 éves is, tangát hordanak bugyi helyett. O tempora, o 

mores, avagy a tanga is már bugyi. De ebben én nem 
találok semmi kivetnivalót, mármint a bugyitanga 
dologban, csupán ideológiai alsónemu ellentétek. Lázadó 
liberalizmus contra keresztény konzervativizmus: Tanga 
vs Bugyi,  egyezséget lehetne kötni a két tábor között. 
Ajánlat: Tanga ,,Jézus a jászolban'' mintával. A hegyesi 
óvodásokat lehet, hogy csak a proletár sznobizmus veszi 
rá, hogy tangában járjon, akár az említett motívumokkal, 
vagy nélküle. Nem kell  csodálkozni ezen, sokat néznek 
tévét az óvodások! Az teszi tönkre a szegény kis 
elméjüket, a tudatfeletti tudatlanság állapotából ösztönös 
butaság állapotába transzformálja oket. Ezen a szinten a 
tudatlanság, a sznobizmus és az akaratnélküliség már 
kényszer. Önként válnak a tömeg rabszolgájává, büszkén 
mondanak le gondolati szabadságukról illúziókat 
kergetve. Az ember megszunik létezni, és a zsarnoki 
tömeg manipulatív ,,sejtjévé'' válik. Ezek után  bugyit 
ragad (vagy tangát, ideológia kérdése), és felhúzza.  A 
megoldás: A meztelen igazság szépségei. A ruhák csak 
elcsúfítják a természetes szépséget, de ha már muszáj, 
akkor inkább kevesebb, mint több. Szóval Tangások- 
Bugyisok 1:0.
Az idei év a tolerancia jegyében telik, ezért nagyon 
toleránsnak kell lenni az idén. A községi vezetés arra 
gondolt, hogy mivel már van falunap, községnap és 
piacnapból is hetente ketto, lehetne egy ,,másnapot'' is 
kiválasztani, pl. február 29-ét. Ezen a napon minden 
negyedik évben melegkaravánt (a felvonulás már  
unalmas, a karaván sokkal jobb: melegek tevék hátán) 
tarthatnánk a hegyesi foutcán. Nem mondhatni, hogy 
Hegyes egy melegparadicsom, de azért biztos van egy-
ketto ,,melegünk'', még ha ezt eddig nem mondta ki senki 
sem nyilvánosan. A hegyesi emberre jellemzo, hogy nem 
vallja be még saját magának sem, hogy hegyesi melegek 
igenis vannak, de ha a helyzet úgy kívánja még 
büszkélkedik is  velük. Így a nyílvános tagadás mellett  
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