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DOMBOSI ÁLHÍREK

 
A községben megalakult a válságtörzs a H1N1 vírus, 

közönségesebb nevén a sertésinfluenza 
miatt. A válságstáb tagja arról ismerszik 
fel, hogy egy kakastollas sisak van a fején 
és kezében kancsikás ostort csattogtat. A 
hagyományoknak megfelelően a válságtörzs 
terveket dolgoz ki a stratégiáról, stratégiát 
a programpontokról, programpontokat a 
tervekről. És ha már így együtt vannak, lesz 

ifjúsági stratégia is meg az ipari parkról is írnak már valami 
tervet.

A válságtörzs az amerikai elnök védelmére vonatkozó 
szabályozást veszi alapul, így miképpen az 
elnök különgépén nem utazhat egyszerre az 
elnök és az alelnök is, ezentúl Csóré Róbért 
polgármester és Pál Károly “valaminek 
mindig az elnöke” sem lehet egy légtérben, 
nehogy egymást fertőzzék meg a vírussal vagy valamely 
ideológiával, netán téveszmével.

A stáb tagjainak egymás közt tilos puszilkodniuk vagy 
másképpen érintkezniük. Szex csak azok 
közt engedélyezett, akik már eddig is 
házaspárok vagy élettársak voltak. Ez 
érvényes a falu egész lakosságára is. Az 
iskola igazgatónőjének kérésére betiltják azt 
is, hogy az általános iskolások szimpátiát 

válasszanak maguknak (az ún. járás eleve tilos). Biztos ami 
biztos alapon betiltják a sertésbúgatást is.

A válságtörzs kinevezte utódját is, amennyiben a válságtörzs 
tagjai megbetegednének és meghalnának. 
A második válságtörzs első feladata, hogy 
rögtön kinevezze a harmadikat. Jelenleg az 
első, a második és a harmadik válságtörzs 
még ugyanazon túlélőkből áll, akik emiatt 
jogosan számíthatnak háromszoros válság-
díjra, pontosabban válság-napidíjra.

Kinevezték a Csépe Imre Emlékbizottság influenzás 
verziójának tagjait is, a jövő évi szavalóverseny témája 
a kézmosás és az egészséges életmód vitaminokkal. 

Várják a költők pályamunkáit, “Nyál, láz, köhögés” címre.

A válságtörzs dönthet arról, mikor emeljen a hatóság 
barrikádokat a falu bejáratainál. Ha minden 
igaz, az északi részen, a topolyai úton 
magától megoldódik majd a probléma, 
hiszen ha összedől a vasúti fölüljáró, nem 
kell mesterségesen elzárni a falut a világtól.

Ha összedőlne a vasúti felüljáró, a válságtörzs távlatilag 
intézkedne arról a stratégiáról, hogy Dombost nevezzék 
ki ökofalunak, ahol maximum ökosertés található, meg 
ökokolbász és ökotöpörtyű, de 
sertésinfluenza még véletlenül 
sem. Az ökoturistákat az 
egész világból szívesen 
várják, oltási bizonylattal 
mint vízummal!

A dombosi válságtörzs alakuló ülésén kitüntette 
tagjait (“Túléltük 2009/2010 Emlékérem Polgári 

Nagykeresztje), biztos, ami biztos 
alapon, mert hátha nem élik 
túl áldozatos munkájukat. Az 
érintetteknek gratulálunk!

A válságstáb javasolja, hogy a 
vasárnapi mise szentbeszédének tárgya legyen az 
influenza, hogy attól mennyire vét az Úisten maga 
és mennyire az oltás, de elsősorban arra 
való tekintettel, hogy mennyibe kerül az 
oltóanyag.

S végül sport: a dombosi sakk-klub 
javasolja, hogy az eddigi klasszikus 
megnyitást, a c2c4-et ezentúl az influenza emlékére 
módosítsák h1n1-re.

 
 

- micmac -
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Kishegyes vállalta a hegyes nevet viselő települések jövő 
évi találkozójának megszervezését—A tervek szerint 
három év múlva Oromhegyesen lesz a rendezvénysorozat

A hegyes nevet viselő települések polgármesterei 
Kishegyesen megtartott szokásos megbeszélésükön 
elfogadták Kishegyes felajánlását és úgy határoztak, hogy 
a következő hegyesi találkozót ez a település szervezze. 
Az időpontról végleges döntés még nem született, de 
több mint valószínű, hogy a rendezvényt július második 
hétvégéjén tartják meg.
Kunhegyes kezdeményezésére 2001 óta tartanak fesztivál 
jellegű találkozót a hegyes nevű települések, s az első két 
ilyen találkozót a nagykunsági városban szervezték meg. 
A második fesztivált követően azonban a polgármesterek 
úgy döntöttek, hogy a következőkben vándorfesztiválként 
szervezik. A fesztivál a hasonló rendezvények sorában azon 
ritka fesztiválok egyike, vagy  talán az egyetlen, amely a 
határokon is átível. A határozat értelmében mindig más 
településen adtak találkozót egymásnak a hegyesiek, de 
2007 után úgy látszott megszakad a hagyomány. A nagyobb 
települések után a kisebbek kerültek sorra,  s ezek sorában 
a mindössze néhány száz lelket számláló Királyhegyes 
nem tudta vállalni, hogy a falu lélekszámát meghaladó 
vendégsereget fogadjon, a vajdasági települések közül 

pedig egyik sem volt olyan helyzetben, hogy vállalni tudja 
a fesztivált. Ezt a helyzetet oldotta meg Kishegyes azzal, 
hogy felajánlotta a jövő évi találkozó megszervezését 
július első felében. A felajánlás megindoklásában Virág 
Gábor, a kishegyesi helyi közösség titkára elmondta, hogy 
a település vállalni tudja a szervezést, azzal, hogy az 
útiköltséget minden csapat vállalja és az étkeztetést úgy 
oldják meg, hogy a főzőverseny résztvevői saját csapatuk 
számára is megfőzik az ételt. 
A megbeszélésen szót ejtettek a többé–kevésbé kialakult 
fesztiváli tartalomról is. Ezek szerint természetesen 
minden környezetből bemutatkoznak a művelődési 
egyesületek, lesz kispályás focitorna, kézilabdatorna, 
lehet íjászati vetélkedő, és sakktorna  és természetesen a 
mindenütt nagy érdeklődésre számot tartó polgármesteri 
vetélkedő, az ún. polgármesteri virtus. 
A megbeszélésen Balla Lajos Laci, az oromhegyesi helyi 

közösség tanácsának elnöke felajánlotta, hogy három 
év múlva, amikor a település 160 éves évfordulóját 
ünnepli, valamint annak évfordulóját, hogy a délszláv 
háború kitörésének kezdetén a vajdasági békemozgalom 
központjává vált, 2012-ben szeretné megrendezni a 
találkozót. 
A megbeszélést követően a polgármesterek megtekintették 
a helyi közösség épületében folyó építkezést, az iskolát, 
a kézilabdapályát és az épülő teniszpályát, valamint a 
felújított tűzoltóotthont.

P.I.

Újra lesz hegyesi találkozó

Útépítés önerőből

A tavalyi aszfaltozást követően Kishegyesen önerőből 
folytatódott az utcák betonozása

 A  kommunális vállalat dolgozói befejezték a Magyar 
utca betonozását s ezzel ötre emelkedett azoknak az 
utcáknak a száma, amelyeket a helyi közösség önerőből 
betonozott ki. Mint ismeretes, a községben tavaly tavasz-
szal zajlott a legnagyobb mértékű aszfaltozás, amelynek 
során tíz utcát aszfaltoztak ki, nem egész 5 kilométer 
összhosszúságban. A helyi közösség még ugyanabban 
az évben önerőből befejezte a Liliom utca betonozását. 
Igaz, meg kell említeni, ez a betonozás nem teljes úttestet 
jelent, hanem két 70 centis betonsávot, de ez a közlekedés 
feltételeinek eleget tesz a legmostohább körülmények 
között is.

- A Liliom utcát követően az Iskola utca egy szakasza 
következett, a Nyár utca egy része, majd az idén még két 
utcát betonoztunk ki a Tavasz utcát és a Magyar utcát. 
Ezek az utcák viszonylag rövidebbek, összhosszuk nem 
haladja meg az egy kilométert — mondta ifj Virág Gábor 
a helyi közösség titkára.
Tudni kell azt is, hogy ezeknek az utcáknak az aszfalto-
zását már jóval korábban tervbe vették és pályázatot is 
nyertek a szerbiai Nemzeti Fejlesztési Terv keretében, de 
a Terv pénzhiányra hivatkozva elállt az útépítéstől.
- Meg kell azt is mondani, hogy ez a fajta útépítés sokkal 
olcsóbb, de nemcsak azért mert csak két sávot betono-
zunk. Egy-egy ilyen utca aszfaltozása legalább 1,5 millió 
dinárba kerülne, mi viszont az idén erre a célra 800 ezer 
dinárt költöttünk. Az idénre már nem tervezünk több 
utcabetonozást, de jövőre szintén szeretnénk folytatni s 
újabb 2–3 utcát szeretnénk hasonlóképpen kibetonozni—
mondta a titkár.
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Négy testvértelepülésén kívül Kishegyes jó kapcsolatokat 
tart fenn még legalább tíz településsel—A kapcsolattartás 
az európai pályázatok miatt felértékelődik

Kishegyes szerteágazó kapcsolatokat épített ki az 
utóbbi fél évszázadban elsősorban magyarországi 
önkormányzatokkal: testvértelepülési szerződést írt alá 
Békésszentandrással (ez a kapcsolat még 1969-ben jött 
létre, az újratelepítés kétszázadik évfordulóján, amikor 
az ilyen kapcsolatok még ritkaságszámba mentek), az 
utóbbi években pedig Kelebiával, a XVI. kerülettel és 
Isaszeggel.
- Ezen kívül igen jó kapcsolataink vannak Veresegyházzal, 
sportvonatkozásban Kocsérral, Örkénnyel és a felvidéki 
Udvarddal, egyházi téren pedig a Csongrád megyei 
Gádorossal. És természetesen a „hegyes” nevet viselő 
falvakkal, városokkal. Ami a kapcsolattartást illeti, 

havonta talán egyszer–kétszer kell utaznunk egyik–másik 
településre kisebb küldöttséggel. A nagyobb rendezvények, 
ünnepségek vagy fesztiválok miatt évente szintén többször 
kell utazni, de ez mindig a pillanatnyi kapcsolatoktól is függ. 
A magyarországi Kelebiával, amikor közösen pályáztunk 
az európai fejlesztési eszközökre, például akár hetente is 
találkoztunk, attól függően, hogy a pályázat éppen milyen 
szakaszban volt. A kapcsolattartásban persze óriási 
segítséget jelent és jelentett az internet, de természetesen 
mindig van olyan dolog, amit csak személyes kapcsolattal 
lehet elintézni—mondja ifj.Virág Gábor a kishegyesi helyi 
közösség titkára.
A költségekről szólva a titkár azt mondja, hogy azok 
valóban a lehető legkisebbek.
- Legjobb esetben is csak útiköltséget számolunk el, 
napidíjról vagy deviza napidíjról szó sem lehet. Amióta 
én a helyi közösségben vagyok, egyetlen napidíjat sem 
számoltunk el ilyen esetben. A legnagyobb költséget 
valójában az jelenti, amikor a fiatalokat, vagy a művelődési 
egyesület csoportjait kell busszal utaztanunk, de ilyesmi 
évente legfeljebb két alkalommal történik. Egy busz bérlése 
ilyen esetben 70–80 ezer dinárba kerül. Tudni kell azt is, 
hogy amennyiben buszt bérlünk az egész csapat ezzel 
utazik, és nem különkocsikkal. Nem készítünk pontos 
adatokat külön ezekről az utazásokról, de számításaim 
szerint hozzávetőlegesen erre a kapcsolattartásra évente 
150–200 ezer dinárt költünk és ebben benne vannak az 
alkalmi ajándékok is—mondja a titkár.
A kapcsolatokat még szeretnék bővíteni is, hiszen 
gyakorlatilag csak magyarországi településekre 
korlátozódnak.
- Horvátországi, baranyai kapcsolatfelvétellel 

próbálkoztunk már Belyén, Vörösmarton és Csúzán, de 
egyelőre ez nem volt sikeres. Szeretnénk legalább egy 
erdélyi kapcsolatot is kiépíteni, továbbá a Felvidéken is. 
Ez utóbbi esetben Vágfarkasddal léptünk kapcsolatba, s 
lehet sikerrel jár a kapcsolatok kiépítése—mondja Virág 
Gábor.
Ahogyan a titkár mondja, nem ezeken a kapcsolatokon 
kell takarékoskodni.
- Már most is nyilvánvaló, hogy ezek a kapcsolatok 
hamarosan nagyon is felértékelődnek, hiszen minden 
valamire való európai pályázathoz partnerre van szükség 
a határ túloldaláról. Ilyen szempontból nekünk már van 
tapasztalatunk, hiszen volt egy sikeres közös pályázatunk 
Kelebiával. Igaz, csak az ő projektjük kapott pénzt, 
de a jövőben nekünk is több esélyünk lehet. Ezeknek a 
kapcsolatoknak tehát kézzelfogható konkrét eredményei 
is lesznek előbb–utóbb, és nem csak arról van szó, hogy 
kirándulgatunk egymáshoz és szórakozunk egy kicsit. 
Kelebiával máris tervezünk egy újabb közös projektet 
és hasonlóképpen a XVI. kerülettel is. De ha már arról 
beszélünk, hogy mennyire fizetődik ki egy–egy ilyen 
kapcsolat, akkor elegendő megemlíteni, hogy a a XVI. 
kerülettől évente legalább másfél millió forint értékű 
ajándékot kapunk, mindenekelőtt az iskola és a diákok. 
Mély meggyőződésem, hogy ezekre a kapcsolatokra 
szükségünk van, mint ahogyan az embernek is arra, 
hogy minél több szállal kötődjön a szűkebb vagy tágabb 
közösséghez, mert a kapcsolatok lehetőségeket teremtenek. 
A testvértelepülési kapcsolatok tehát hamarosan igencsak 
felértékelődnek, mert az európai pályázatok éppen azt 
követelik hogy egy–egy közösség ne csak saját gondjairól 
bajairól és esetleges megoldásairól szóljon, hanem 
elképzeléseihez szerezzen partnereket is—mondta Virág 
Gábor.

P.I.

A kapcsolatok lehetősé-
geket teremtenek

Ajándék az egészségháznak

A kishegyesi Márton Sándor Egészségház, 
a bácsfeketehegyi és a szeghegyi rendelők, 
valamint a gyógyszertárak dolgozói 
számára készített munkaruhákat adott át 
Nenad Stevović a Krstaš, a montegróiak 
egyesületének elnöke dr.Deák Tibornak, 
az egészségház igazgatójának. A hetven 
munkaruha nem az első ajándék, amelyet 
a Krstaš közbenjárására kapott az intézmény, hiszen 
korábban közvetítésükkel jutott az egészségház a terepi 
munkát szolgáló gépkocsihoz és egy klímaberendezéshez 
is.

(pi)
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A Magyar Nemzeti Tanács (MNT) vajdasági magyarság 
kisebbségi önkormányzata 2002 óta működik szabadkai 
székhellyel. Az MNT a nyelvhasználat, az oktatás, a 
tájékoztatás és a kultúra kérdéseiben képviseli nemzeti 
közösségünket, részt vesz a döntéshozatali eljárásokban, 
egyes kérdésekben döntéshozatali jogkörrel rendelkezik, 
valamint intézményeket alapíthat. A nemzeti tanácsok 
megbízatása lejárt. A belgrádi parlament idén, augusztus 
31-én elfogadta a nemzeti tanácsokról szóló törvényt, 
ami lehetővé teszi a nemzeti tanácsok újraválasztását. 
A törvény elfogadásával megnövekedtek a nemzeti 
tanácsok hatáskörei, amelyet a törvény részletesen 
szabályoz: léteznek önálló döntéshozói hatáskörök, 
javaslattételi és egyetértési jogosítványok, valamint 
véleményezési jogosítványok. Ezek kiterjednek minden 
olyan kérdésre, amely a kisebbségi (esetünkben magyar) 
oktatást, kultúrát, tájékoztatást és nyelvhasználatot 
érintik, és amelyek esetében eddig az állami szervek, 
főleg a minisztériumok önállóan döntöttek nemzeti 
tanácsok nélkül. Gyakorlatilag  nemigen marad egyetlen 
olyan kérdés sem a magyar nyelvű oktatás, tájékoztatás, 

kultúránk és a nyelvhasználat területén, amelyben ne 
a Magyar Nemzeti Tanács döntene, vagy az állami 
döntéseket a nemzeti tanács ne tudná hatékonyan 
befolyásolni.

A törvény legfontosabb rendelkezése a 23. szakasz , 
amely lehetővé teszi, hogy az MNT átvegye az alapítói 
jogait és irányítását az összes állami alapítású magyar 
intézménynek, a többségében magyarul oktató tucatnyi 
általános és középiskolát, a magyar színházak és más 
intézményeink alapítói jogait. Ezzel látványosan 
valósulhat meg az autonómia lény ege, nevezetesen, 
hogy intézményeinket magunk igazgathassuk. (Ifj. dr. 
Korhecz Tamás, egyetemi tanár cikke nyomán)

Emellett a törvény lehetőséget ad a nemzeti tanácsok 
tagjainak közvetlen úton való megválasztására, 
amihez szükséges feltétel, hogy összeállítsuk a magyar 
kisebbségi választói névjegyzéket. A kisebbségi választói 
névjegyzéken azok szerepelhetnek, akik szerepelnek 
az általános választói névjegyzéken is és az adott 

nemzeti közösséghez tartozónak vallják magukat, 
tehát esetünkben, azok akik magyaroknak vallják 
magukat.

A választói névjegyzéket 
a szerbiai kisebbségügyi 
minisztérium vezeti. A mi 
szerepünk  a névjegyzék 
összeállításában, hogy 
segítsük, leegyszerűsítsük 
a polgárok számára a 
feliratkozást, informáljuk a 
lakosságot. November 16-i 
kezdettel indítjuk el ajtótól 
ajtóig kampányunkat, 
amely során önkénteseink bejárják településeinket, 
elmennek minden magyar családhoz. A 
névjegyzékre a megfelelő űrlap kitöltésével és 
aláírásával lehet feliratkozni, ami egyéni és teljesen 
költségmentes. A névjegyzékre való feliratkozás 
nem jár negatív megkülönböztetéssel, nem lehet 
visszaélni vele, egyedül a Magyar Nemzeti 
Tanács megválasztásához szükséges és arra lesz 
felhasználva. Csak azok lehetnek majd a nemzeti 
tanácsok tagjai, azok szavazhatnak arról, hogy 
kik legyenek a tagjai, akik szerepelnek ezen a 
névjegyzéken.

 A névjegyzék összeállítása akkor tekinthető 
sikeresnek, ha az utolsó népszámlás során összeírt 
magyar lakosságnak több mint a fele, azaz mintegy 
120 000 vajdasági magyar feliratkozik a magyar 
kisebbségi választói névjegyzékre.

 Miért kell feliratkoznom a magyar választói 
névjegyzékre?

 Mert vállalom, hogy magyar vagyok
 Mert magyarként fogadjanak el a boltban, az 
iskolában, a bíróságon, az orvosnál, az élet minden 
területén
 Mert magyarként akarok élni Szerbiában, 
az otthonomban
 Mert nemzetünk összefogott és ez erőssé 
tesz bennünket
 Mert így lehetőségem lesz megválasztani 
közvetlen úton az MNT tagjait

Linka B. Gabriella és ifj. Juhász Bálint

Miért szükséges a magyar ki-
sebbségi választói névjegyzék?
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Íjászbemutató, játékok, könyvbemutató, 
tábortűz az észak-bácskai cserkészek 
hagyományos találkozóján

Több mint száz helybeli és észak-bácskai 
cserkész vett részt  Kishegyesen a cserkészek 
hagyományos évnyitó találkozóján. A 
találkozó játékokkal és íjászbemutatóval 
kezdődött a Hegyalja utcában, ahol Szalma 
István országos íjászbajnok és íjásztársai 
adtak ízelítőt 
a látványos 
sportágból. A 
folyamatosan 
szitáló eső azzal 
f e n y e g e t e t t , 
hogy elmossa 
a szabadtéri 
rendezvényeket, de szerencsére ez nem 
történt meg, és este a külön szakértelemmel 
összerakott tábortűzi gúlát is meggyújtották.
Délután a részvevők szentmisén vettek részt a 
Szent Anna-templomban. A misét ft. Brasnyó 
Ferenc és ft. Szabadi Károly mutatták be. 
Beszédében Szabadi Károly kiemelte a 
cserkészet célkitűzéseit különösen azt, hogy a 
cserkész az az ember, aki épít és nem rombol. 
A délutáni műsor középpontjában 
Varga Péter: Énekeljünk – daloskönyv 
cserkészeknek című könyvének bemutatója 
állt. A kötetet, amely az ismert zeneszerző 
és zenepedagógus halála után jelent meg, 
fia, Varga Attila mutatta be. Mint mondta a 
cserkészszervezetek újraalakulását követően 
vetődött fel a daloskönyv elkészítésének 
ötlete, hogy a cserkészek táborozásaik 
alkalmával, ne véletlenszerűen énekeljenek és 
legyen miből tanulniuk is. A könyvről szólva 
Horváth Militicsi Szabolcs, a Vajdasági 
Cserkészszövetség elnöke elmondta, hogy 
annak idején ő is tudott arról, hogy készül 
a könyv és a szerzővel maga is beszélgetett 
róla, hogy olyan könyv legyen, amelyet a 
cserkészek akár a zsebben is hordani tudnak 
de mindig elfér a hátizsákban is. A könyv 
zenés bemutatóját a szabadkai zeneiskola 
leánykórusa szolgáltatta.
A találkozó befejező részében elnöki 
beszámoló hangzott el a nyári táborokról, a 
mozgalommal kapcsolatos elképzelésekről, 
és a téli cserkészolimpiáról. A rendezvény a 
Hegyalja utcában tábortűzzel ért véget.

Cserkésztalálkozó 
Kishegyesen

Végét járja a Nagyhíd

Nagyon rossz állapotban van a Kishegyes és Topolya közti vasúti 
felüljáró

November 5-én reggel a Kishegyes és Topolya közti vasúti felüljárón 
5-10 centiméteres rés keletkezett az út egész szélességében. A Vojput 
munkásai azonnal a helyszínre érkeztek és a nap során betömték a 
keletkezett rést, de ezzel nem oldódott meg a felüljáró problémája. 

A hídszerkezet, amely az M22.1-es út 
Szabadka és Újvidék közti szakaszának 
egyik legkritikusabb pontja, az úttal együtt 
a Berlini olimpiára épült, valamikor a 1930-
as években. Maga az út, kisebb-nagyobb 
foltozásokkal, a mai napig változatlan 
állapotban szolgálja a forgalmat. Az akkori 
szabványoknak mindkettő maximálisan 
eleget tett, sőt, alaposan túlméretezték a 
hídszerkezet  teherbírását. Ez utóbbi kész 
szerencse, mert különben már rég összedőlt 
volna.

A felüljáró állapotáról Szűgyi Istvánnal, a Kishegyesi Telekrendezési és 
Útügyi Közvállalat igazgatójával beszélgettem, aki szerint a felüljárót 
már nem lehet fölújítani. Elmondása szerint a híd igen rossz állapotban 
van, a külső rétegekben a betonvas teljesen elrozsdásodott, puszta kézzel 
is el lehet törni.
- A felüljáró nem akkora forgalomra lett tervezve, amekkora a ’80-as 
években áthaladt rajta. Naponta akár száz vontatónyerges kamion elhaladt 
erre, és ez nagyon megviselte. Valószínű, hogy normális forgalom esetén 
a hídszerkezet állapota sokkal jobb lenne – mondta el Szűgyi, akitől azt 
is megtudtam, hogy jelenleg csak 40 km/h sebességgel szabad áthajtani 
a felüljárón és 12 tonnánál nagyobb kamionok nem használhatják. Ez a 
tiltás a helyi fuvarozókra nem vonatkozik, és személyes tapasztalatom, 
hogy nagy többségében a sofőrök nem tartják be a sebességkorlátozást. 
Szűgyi szerint a tartóelemek illesztésénél történt elmozdulást a  forgalom 
okozta vibráció és a dilatáció (az anyag 
tágulása) okozták. A szerkezet megfáradt 
anyaga ezt már nem bírta elviselni és az 
aszfalt egyszerűen kifolyt a keletkezett 
résen keresztül. A szakember úgy véli, 
hogy nagyobb gondra egyelőre nem 
kell számítani, de mindenképp szükség 
van egy új felüljáróra.
A történtek kapcsán megkerestem Csóré Róbertet, Kishegyes 
polgármesterét is, aki elmondta, hogy felüljáró az útügyi igazgatóság 
(Direkcija za puteve) illetékessége alá tartozik, akik már dolgoznak egy 
új hídszerkezet tervén. Az új felüljáró eleget fog tenni a gyorsvasút által 
támasztott igényeknek is, amiknek a jelenlegi egyáltalán nem felel meg. 
Csórétól azt is megtudtam, hogy az útügyi igazgatóság utoljára egy 
éve tárgyalt az önkormányzattal, az építéshez szükséges földterületek 
megszerzéséről, de azóta nem jelentkeztek. A polgármester úgy véli, 
hogy ez esetben is közbeszólt a gazdasági válság, holott egy új felüljáróra 
égető szükség lenne, mert a Szabadka-Újvidék útvonalnak ez az egyik 
legkritikusabb pontja.

Lakatos János

A tartóelemek illesztésénél 
keletkezett a rés

Már a hídszerkezetet támasztó 
vaselemek is igen rossz állapotban 

vannak
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Méhkaptárok és méhészeti felszerelés beszerzését 
szolgáló hitelek

Kiíró intézmény: Tartományi Mezőgazdasági Fejlesztési 
Alap
Beadási határidő: 2009. december 01.
Pályázók köre: Cégjegyzékbe bejegyzett parasztgazdaságok, 
jogi és természetes személyek.
Elnyerhető pályázati összeg: A hiteleket 1,9%-os 
kamatlábbal hagyják jóvá.
Összefoglaló:   A hiteleket méhkaptárok és méhészeti 
felszerelés beszerzésére ítélik oda. A szabványos új kaptárok 
beszerzésére legalább 1000 eurós és legfeljebb 5000 eurós 
hitelt hagynak jóvá 24 hónapos fizetési haladékkal és 18 
hónapos törlesztési határidővel, amelyben a részleteket 
hathavonta kell törleszteni. 
A méhészeti felszerelés beszerzésére legalább 1000 eurós 
és legfeljebb 5000 eurós hitelt hagynak jóvá 24 hónapos 
fizetési haladékkal és 18 hónapos törlesztési határidővel, 
amelyben a részleteket hathavonta kell törleszteni. 
A méhészeti célokra regisztrált pótkocsis teherautó 
beszerzésére legalább 1000 eurós és legfeljebb 5000 eurós 
hitelt hagynak jóvá 24 hónapos fizetési haladékkal és 18 
hónapos törlesztési határidővel, amelyben a részleteket 
hathavonta kell törleszteni. 
A hitelteljesítés úgy történik, hogy az alap a jóváhagyott 
hitelösszeget befizeti a pályázó által kiválasztott felszerelés 
leszállítójának.

Juh- és kecsketenyésztési törzsállomány 
beszerzését szolgáló hitelek

Kiíró intézmény: Tartományi Mezőgazdasági Fejlesztési 
Alap
Beadási határidő: 2009. december 01.
Elnyerhető pályázati összeg: 1.000,00-12.000,00 euró
Pályázók köre: Mezőgazdasági birtokok regiszterébe 
bejegyzett vajdasági mezőgazdasági birtokok, jogi és 
természetes személyek.
Összefoglaló: A hiteleszközöket, wittemberg, texel, ile 
de france, suffolk és bergamo juhfajták, valamint alpesi 
kecskefajta vásárlására ítélik oda. 
A hiteleket 1,9%-os évi kamatlábbal hagyják jóvá, 
valutához kötve. 
- a grace időszak 12 hónap 
- a hitel visszafizetési határideje 18 hónap, a visszafizetés 
6 hónapos részletekben történik a grace időszak lejárta 
után.

További információért keresse fel irodánkat! 
Minden munkanapon 07.30-14.30 között, várjuk az 
érdeklődőket, földműveseinket és gazdálkodóinkat.

  Prowag: telefon: 024/731-424,
  e-mail: prowag@gmail.com

PÁLYÁZATFIGYELŐ A Kishegyesi Ifjúsági Iroda, az Ifjúsági és 
Sportminisztérium által indított „Egészséges stílus, az 

én stílusom” program keretein belül
 

FOTÓ PÁLYÁZATOT HIRDET

A pályázatra az egészséges életmód témáját bemutató 
képeket várjuk, portrék, zsánerképek, tárgyfotók, montázs 
és digitálisan manipulált képek egyaránt elküldhetőek.
A pályázaton Kishegyes község fiataljai vehetnek részt, 
általános – és középiskolások, valamint egyetemi hallgatók 
egyaránt.
A fényképeket (melyeknek minimális felbontása 
1600x1200)  november 30-ig küldhetitek el a kzm.
maliidjos@gmail.com címre, illetve a határidő végéig 
adathordozón is lehadhatóak irodánkban.
A képeken felül mellékelni kell az adataitokat (vezeték és 
keresztnév, születési dátum, végzettség, cím és a fénykép 
elnevezése) is.
A legjobb képek nyilvános bemutatásra kerülnek 
december 5-én Kishegyesen, az Általános Iskola 
Kiállítótermében, ekkor az első három helyezett 
alkotás szerzői tárgynyereményben részesülnek. 
Nevezési díj nincs!
A beérkezett képek megtekinhetők lesznek szervezetünk 
weboldalán a www.kishegyesyouth.org címen is.

 A kishegyesi Ifjúsági Iroda pályázatot hirdet a 
Kishegyes községben élő fiatalok szerb nyelvi felzárkóztató 
képzésére, amelyet a Tartományi Jogalkotási, Közigazgatási 
és Nemzeti Kisebbségi Titkárság támogatásával valósítunk 
meg az elkövetkezendő időszakban. 
A pályázaton résztvevők köre: Kishegyes községben élő, 
középiskolai vagy felsőfokú végzettséggel rendelkező, 
elsősorban munkanélküli fiatalok

Jelentkezési határidő: 2009. november 20. (péntek) 14,30 
óra
A jelenkezőket tudásszint alapján csoportokba osztjuk, 
a képzési időszak végén (kb. 2 hónap, heti 1-2 alkalom) 
tudásfelmérést követően a résztvevők elismervényt kapnak 
a képzésben való részvételről és az elért eredményről. Az 
előadások napjait és a tudásfelmérő napját a résztvevőkkel 
való egyeztetés után határozzuk meg.
A képzésben való részvétel ingyenes, és magába foglalja 
az oktatás, a segédanyagok biztosítását. A képzésben 
résztvevők számára kötelező a részvétel minden előadáson 
és a tudásfelmérőn.
A jelentkezési űrlap elérhető irodánkban (Kishegyes, 
Fő utca 32., Ifjúsági Iroda) vagy honlapunkon (www.
kishegyesyouth.org).
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Az IPA pályázatokhoz  partnerek kellenek—Előnyben az 
infrastruktúra, környezetvédelem, oktatás, művelődés és a 
gazdasági újítások

Az egykori Interreg a mostani IPA-pályázatokról tartott 
előadást Kishegyesen Predrag Novikov, a tartományi 
kormány európai ügyekkel megbízott irodájának vezetője, 
arra biztatván az intézmények, egyesületek és más civil 
szervezetek képviselőit, hogy merészen pályázzanak az 
európai eszközökre, hiszen a tervek megvalósításához csak 
15 százalékos önfinanszírozás szükséges.
Az irodavezető szerint Európa számára is fontos az, 
hogy a kelet-európai falvak megtartsák népességmegőrző 
szerepüket, s ennek érdekében jelentős beruházások folynak 
a szomszédos országok közül különösen Romániában, 
de másutt is. Predrag Novikov ismertetőjében tételesen 
vázolta az elsőbbségeket s ezek szerint  kedvező elbírálásra 
számíthatnak az infrastruktúrába beruházó  közösségek. 
Ezek elsősorban  a helyi utak, az utcák és azoknak az 

útvonalaknak a 
kiépítése amelyek 
a gazdálkodó 
szervezetek számára a 
munkaerőmegtartást, 
vagy annak növelését 
tennék lehetővé. A 
program előnyben 
részesíti a kulturális 
és oktatási, valamint 

tájékoztatási követelményeket, amelynek értelmében 
Vajdaságban nagyon sokan pályázhatnak és a megítélések 
szerint ezeket a pályázatokat éppen a multietnikus 
körülmények miatt el is tudnák nyerni. Az igazgató 
szerint az elsőbbségek között szerepel a műszaki újítások 
programja is. Az előadó a legfontosabbnak az egészben azt 
tartotta, hogy minden pályázó megfelelő partnert találjon 
Magyarországon, Horvátországban vagy Romániában. A 
legfontosabb követelmény ugyanis, hogy a pályázónak 
legyen társa.
Az előadást követő beszélgetésben rámutattak arra, hogy a 
civil szervezetek, oktatási intézmények és más szervezetek 
esetében lehetetlenné válik a pályázás, amennyiben a 
helyi önkormányzat nem tudja szavatolni a 15 százalékos 
részvételi arányt. E kérdésben az elhangzottak szerint 
a tartomány sem tud lényegesen segíteni. A résztvevők 
megegyeztek abban, hogy a jövőben  részt vesznek az 
újvidéki iroda működésében és alkalom adtán találkozókat 
tartanak.

P.I.

Majd húsz százalékos csökkenésEurópának is fontos a népességmeg-
tartás

A kishegyesi képviselő-testület elfogadta az idei 
költségvetés módosítását—Új igazgatóbizottságok a 
közintézményekben

Szokatlan időpontban, délután négy órakor 
tartotta meg nyolcadik 
ülését a kishegyesi 
községi képviselő-
testület. Azért volt 
szükség a délutáni 
időpontra, hogy az 
ülésen jelen lehessen a 
VMSZ és a Montenegrói 
Párt minden képviselője, 
és így megtarthassák a 
szeptember utolsó napjára összehívott ülést. 
Mint ismeretes szeptember 30-án a szocialisták, a 
demokraták és a radikálisok is kivonultak az ülésről, 
ezért létszámhiány miatt azt el kellett napolni. A 
25 tagú képviselő-testületben a VMSZ-nek és a 
Montenegrói Pártnak 13 képviselője van s a szerdai 
ülésen csak ők voltak jelen.
Az idei költségvetés módosítását Baranyi Szilárd 
pénzügyi osztályvezető indokolta meg, kiemelve, 
hogy a köztársasági költségvetés módosításaival 
és az idevágó kormányrendelettel összhangban 
végezték el a módosítást, amely két területen lesz 
komolyan érezhető. Az egyik, amely szerint a 
közszférában dolgozók bére a tervezett 7 százalékos 
növekedés helyett 6 százalékos lesz. A legnagyobb 
csökkenés a pályázatok útján átutalt pénzeszközök 
esetében tapasztalható, ami természetesen a 
tervbe vett beruházások elodázását is jelenti. Az 
idei költségvetést 320,59 millió dinárra tervezték, 
a módosítás után 263,9 millió lett, ami majd 
húsz százalékos csökkenést jelent. A képviselők 
egyhangúlag elfogadták a módosítást.
Az ülésen képviselőcsere is történt a Magyar 
Koalícióban. Csordás László ugyanis lemondott 
képviselői mandátumáról, helyébe Lódi Miklós 
bácsfeketehegyi vállalkozó lépett, aki azonnal le is 
tette a hivatali esküt. A képviselők megválasztották a 
közintézmények új összetételű igazgatóbizottságait is. 
Az útügyi közvállalat igazgatóbizottságának elnöke 
Hallgató Imre, a könyvtárak igazgatóbizottságának 
elnöke Kovács Hanna, az egészségház 
igazgatóbizottságának elnöke dr.Nyírádi Miklós 
lett. 
Az ülés végén Pál Károly elnök kifejezte reményét, 
hogy az elkövetkezőkben a testület ülésein részt 
vesznek a Demokrata Párt, a Szerbiai Szocialista 
Párt és a Szerb Radikális Párt képviselői is, vagyis 
választóik érdekeinek képviseletével járulnak hozzá 
a döntések meghozatalához.
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Ez év június 10-én életbe lépett az új közlekedésbiztonsági 
törvény, amelyet már december 11-től alkalmaznak is. 
Az új törvény szigorúbb büntetéseket, a büntető pontok 
bevezetését, a vezetői vizsga módosítását és új vezetői 
kategóriákat lát elő a közlekedésben. Rovatunk lényege 
hogy ismertessük a leglényegesebb újításokat.
 Lakott területen belül a megengedett sebesség 
az eddigi 60 km/h helyett 50 km/h lesz. A vezetőnek 
tilos hajtás közben telefonálni, kivétel az ún. hands free 
használata, azaz olyan készülék amely nem igényli a kézi 
használatot. Ugyanez a tiltás vonatkozik a gyalogosokra 
is amíg az úttesten tartózkodnak. Büntetendő a túl hangos 
zene is a közlekedési járműben, mivel ez akadályozhatja 
a vezetőt a közlekedési hangjelek észrevételében. Tilos 
az olyan eszközök használata és forgalmazása, amelyek a 
sebességmérést ( radart) felismerik. 
 A jármű kötelező kellékei közé kell tenni a 
fényvisszaverő mellényt is, amelyet a vezető köteles 
használni, amennyiben az úttesten tartózkodik. A 
fényvisszaverő mellény viselete a gyalogos számára is 
kötelező, ha éjszaka településen kívül az úttesten van, ha 
bármilyen kézikocsit tol vagy húz, ha szervezett csoportban 
az úttesten közlekednek, stb.
 Kötelező lesz a nappali, azaz rövid fény 
használata. Éjszaka kötelező a hosszú fény használata, 
kivéve akkor, ha kerülés közben a szembe jövő jármű 200 
m belüli távolságon van, ha zavarja az előtte közlekedő 
jármű vezetőjét, kivilágított úton, alagútban, ködben és 
amikor a gépjármű álló állapotban van. A kivilágítatlan 
jármű vezetője 15 napi elzárással és 14 büntető ponttal 
büntethető, ha pedig közlekedési baleset okozója, még 
szigorúbb büntetés is kiróható. A traktorok kötelező 
fényberendezései: rövid fény, pozíciót jelző lámpa, 
stoplámpa, macskaszem, irányjelzők, a hátsó rendszámtábla 
jelzője, a lassú járműveket megjelölő tábla, sárga rotációs 
fény. A pótkocsi jelzéséhez kell: a pótkocsit megjelölő 
fény, stoplámpa, irányjelzők, pozíciós fény, rendszámtábla 
jelzője és a macskaszem (köztársasági szabályzattal van 
rendezve).
 A járművek műszaki ellenőrzése évente és hat 
havonta történik. A hat havi műszaki ellenőrzés alá esik 
minden 15 év feletti jármű is.
Tilos az első ülésen 12 év alatti gyermeket vinni, a 3 év 
alatti gyermek pedig csak biztonsági ülésben vihető. Ily 
módon a biztonsági ülés az első ülésre tehető a jármű 
irányával ellentétesen, de csak ha a jármű nem rendelkezik 
légzsákkal. Amenyiben a szabálysértő járművében 12 év 
alatti gyermek utazik a büntető pontok 2 ponttal nőnek.
A törvény bevezeti az úgynevezett agresszív vezetés 
fogalmát is, amely alatt az olyan közlekedést érti mikor a 
vezető 10 percen belül kettő vagy több alkalommal áthajt a 
piros jelzésen, valamint ha több járművet előz zárt vonalon 
keresztül. 

AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSBIZTON-
SÁGI TÖRVÉNY

Újdonság még a próba jogosítvány, amelyet a 17. évét 
betöltött személy, de a 18. évét még nem betöltött személy 
kaphat 1 éves időtartamra, amit csak az ország határain 
belül használhat.
Amennyiben az illetékes rendőr a vezetőnél a szerbiai 
mellett külföldön kiadott jogosítványt talál, a külföldön 
kiadott engedélyt elveszi és átadja az illetékes szervnek aki 
az engedélyt kiadta.
A büntető pontok 1-től 18-ig terjednek. Amennyiben 
a vezető 18 és több büntető pontot kap, a rendőrség a 
jogosítványt elveszi. 
Alkoholos állapotban levő vezetőt a rendőrség benn tarthat 
akár 12 órán át is.
 A legkisebb pénzbüntetés 3000,00 dinár lesz. A 
pénzbüntetés mellett a törvény alapján kiróhatók még az 
említett büntető pontok, 60 napig tartó szabadságvesztés, 
a jogosítvány bevonása, a közlekedésből való azonnali 
kizárás, rendkívüli műszaki vizsgálat, stb. Tehát érdemes 
lesz odafigyelni, nemcsak a büntetések miatt, hanem 
egymás miatt is. 

Montenegrói gazdasági kamara láto-
gatása Szeghegyen 

Október 19-én Szeghegyen üdvözölték a községünkben 
megtartott gazdasági találkozó résztvevőit.
A tavasszal nálunk járt Filip Vujanović montenegrói elnök, 
őt követően a montenegrói mezőgazdasági miniszter. A 
látogatások után szükség mutatkozott a montenegrói és 
községbeli,  illetve más vajdasági gazdasági szakértők 
találkozójára. 

A montenegrói delegációval 
érkezett Igor Ivović Montenegró 
belgrádi nagykövete, Velimir 
Mijušović a montenegrói 
Gazdasági Kamara elnöke, 
elnökhelyettese és kollégáik. 
A találkozón jelen volt Pásztor 
István a TVT alelnöke, 
Slobodan Vojinović a Szabadkai 

Regionális Gazdasági Kamara elnöke.
Az egybegyűlteket Csóré Róbert Kishegyes község 
polgármestere és a szervezők nevében Nenad Stevović a 
Montenegrói Párt elnöke köszöntötte. 
A közös gazdasági együttműködés reményében meghívást 
kaptak olyan montenegrói vállalkozók képviselői, akik a 
községbeli és vidéki vállalkozóinkkal együttműködve, 
már aznap lehetőséget kaptak egy szakmai találkozóra és 
tanácskozásra.   
fekete h.
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Kormányos Levente, a Kis Komunál Közvállalat újonnan 
sült műszaki igazgatója 
októberben, a polgármester felkérésére jött a Kis 
Komunálhoz. Kishegyesen már több, mint öt éve él, egy 
szerencsés házasság folyományaként. Leventét a Kis 
Komunálhoz fűződő terveiről kérdeztem:
- A Kis Komunál fő célja, hogy az egész faluban javítsa 
a vízszolgáltatás minőségét. Ennek alapfeltétele, hogy 
anyagi eszközöket biztosítsunk hozzá. Önerőből csak 
a feladat kis részét tudjuk elvégezni, de a különböző 
pályázatok sok lehetőséget nyitnak. Örömmel számolunk 
be, hogy most nyertünk meg egy 1 millió dinár értékű 
pályázatot a tartománynál. Ebből az összegből az 550 méter 

hosszú Petőfi Sándor 
utca teljes vízvezeték 
hálózatát ki fogjuk 
cserélni, beleértve a 
házakhoz bevezető 
vezetékek cseréjét is. A 
munkálatok november 
3-án kezdődtek, 
és kézi erővel kell 
dolgoznunk, mert a 
gépnek kevés a hely. 
Reményeink szerint 
ezek a munkálatok 
4-5 hétig fognak 
tartani. Vajdaságban 
elsőként indítunk 

egy próbaprojektumot, vízóra távleolvasási rendszert 
vezetünk be. Próbaként 5 vagy 10 háztartásba vezetjük be 
ezt a rendszert, ami egy modul segítségével rádióhullámon 
keresztül sugározza a vízóra állását. Ennek köszönhetően a 
felhatalmazott személy az utcán elhaladva egy kézi eszköz 
segítségével le tudja olvasni az állást. A próbaprojektumot 
szeretnénk bevinni a Kis Komunál eladási programjába 
is, mert a vállalat tevékenységi körét mindenféleképp 
szélesíteni akarjuk. Valószínűleg mindig a víz lesz a fő 
bevételi forrásunk, de ez mellett alternatív lehetőségeket is 
keresünk. Ilyen a szemét feldolgozása és eladása is.
- Ha jól tudom, egy új vízóra programba kezdtek és az 
ökokútnál is változások lesznek?
- Igen, most kezdünk bele egy vízóra csere programba, 
mert normális körülmények között a vízórát 5 évente 
ki kellene cserélni. Az új óra eladási ára 4600 dinár, mi 
viszont 2360 dinárért adunk egy felújított és hitelesített 
vízórát, beszereléssel együtt. Cserébe kérünk egy használt 
vízórát, ami akár rossz is lehet. Az ökokút karbantartását 
idáig egy másik cég végezte, de novembertől átveszi a Kis 
Komunál. Ez nagyon nagy megtakarítást fog jelenteni, és 
a munkát is becsületesebben el fogjuk végezni. A jövőben 
ezt a szolgáltatást szeretnénk a környező településekre is 
kiterjeszteni.

L.J.

Kishegyes község képviselő-testülete, a 2009. október 
14-én megtartott ülésén meghozta az új piaci és vásári 
áruforgalomról szóló községi határozatot. A határozat 
magába foglalja a piaci és vásári áruforgalmat és feltételeit, 
használatát és munkaidejét. Ismertetőnkben röviden 
összefoglaljuk azokat az újításokat, amelyek a kishegyesi 
lakosokat érintik. Újításnak számít a vasárnapi piac 
legalizálása Kishegyesen és a „Szent Anna napi búcsú” 
megnevezése is. Vásár szó alatt csak a kishegyesi búcsú 
érthetődik. A piacok munkaideje Kishegyesen 6.00-11.00 
óra, a vásár (búcsú) munkaideje pedig 6.00– 20.00 óra.
 A piaci szolgáltatások árjegyzékét a községi tanács szabja 
meg és meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos 
Lapjában.
 A piaci pultok előjegyzését árverés útján végzik 
július első keddi napján. Az árverést 15 nappal a megtartása 
előtt a helyi közösség hirdeti meg. Az előjegyzés egy évre 
szól.
Az áru a járműbe való ki- és bepakolását 6,00-tól 7,00 
óráig, illetve 10,00-től 11,00 óráig kell elvégezni. E 
rendelkezés bevezetésének fő oka az iskolások védelmére 
irányul. A helytelenül közlekedő vezetők sok esetben 
veszélyeztetik az iskolába tartó diákok testi épségét. 
A piacokon és a vásárokon többek között nem szabad 
hulladékot, romlott árut és egyéb szemetet az e célra 
elhelyezett szemétkosarakon és konténereken kívül 
eldobni, a piac és a vásár területén annak üzemelése 
idején járművel közlekedni, az elárusítóhelyre árut szállító 
személyek és a tolókocsik kivételével; a járműveket és az 
egyéb szállítóeszközöket az erre kijelölt helyen kívül kell 
parkolni; a piacokon járműről árusítani, kivéve a tűzifát; 
a csomagolóeszközöket az elárusítóhely alatt, vagy körül 
tartani; az elárusítóhelyet az üzemelési idő alatt tisztítani; 
tüzet gyújtani; szeszes italokat fogyasztani; a termékek 
kiállítására szolgáló pultokon és létesítményeken ülni; 
az elárusítóhelyek körül a rendet hangoskodással, 
veszekedéssel, vagy más módon megbontani; a piactéren 
való indokolatlan tartózkodás a piac befejezése után; a 
termékek földön való kiállítása; a termékek kiállítása az 
Ady Endre Kísérleti Általános Iskola épülete előtt terülő 
zöldterületen; minden olyan tevékenység végzése, ami 
rontja a piac rendjét és veszélyezteti a piac tisztaságát.
Magánszemélyekre a szabálysértési büntetés 250,00 
dinártól  25.000,00 dinárig terjedhet, míg jogi személyek 
büntethetők akár 50.000,00 dinárig terjedő pénzbírsággal 
is.
E határozat rendelkezéseinek 
végrehajtása felett a felügyeletet a 
kommunális, valamint az állatorvosi, 
a közegészségügyi, a piaci és a 
mezőgazdasági felügyelőség gyakorolja a hatáskörével 
összhangban.

Új szakember a faluban TÖRVÉNY ÉS KÖZSÉGI HATÁ-
ROZAT ISMERTETŐ
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Szanálták a szeméttelepet és felügyelik a szemétlerakást

Kishegyes község mindhárom szeméttelepére felszámolás vár, de 
ennek időpontja még ismeretlen, ugyanis a szabadkai regionális 
s z e m é t l e r a k ó 
létrejöttétől függ. 
A kishegyesiek 
addig is a meglévő 
szeméttelepeket kell, 
hogy használják. 
Aki maga viszi ki a 
szemetét, az ezt immár 
ingyen és rendezett 
körülmények között 
teheti, mert az 
önkormányzat részben szanálta a kishegyesi szeméttelepet, és két 
személy ellenőrzi, hogy a szemét a megfelelő helyre jusson. Csóré 
Róbert polgármestert arról kérdeztem, hogy milyen forrásból 
sikerült megvalósítani a munkálatokat.
- Egy országos akció keretén belül pályáztunk a környezetvédelmi 

minisztériumnál, a 
megnyert pénzt pedig a 
Környezetvédelmi Alap 
utalta át. A pályázaton 
750 000 dinárt ítéltek 
nekünk, de az összeg nem 
volt elég, hogy a község 
mindhárom szemételepét 
rendbe tegyük és karban 
tartsuk, így csak a 
kishegyesi szeméttelep 
szanálását  oldottuk meg, 
részben. A szeméttelepet 
úgymond „tisztába tettük”, 
az odaszállított hulladékot 
pedig folyamatosan 
szétválogatják, külön 
helyre kerülnek a bontási 

anyagok és az általános szemét. Kishegyes csatlakozott a szabadkai 
regionális hulladéklerakó projektumhoz, ami annyit jelent, hogy a 
község három szemételepe előbb-utóbb meg fog szűnni. Amíg ez 
nem valósul meg, addig ezeket kell használni, ezért szeretnénk őket 
olyan formába hozni, hogy az a lakosság számára is elfogadható 
legyen. A szeméttelep részleges szanálásával és a szemétkihordás 
felügyeletével az elmúlt két-három hónapban elértük, hogy a 
szeméttelep karbantartása olcsóbb lett, kb. 70 százalékkal. Ezt a 
község másik két szeméttelepén is szeretnénk elérni.
- Milyen további fejlesztések várhatók?
- A szemétlerakókhoz vezető utak minőségén kell javítanunk, ez 
valahol aszfaltozást, valahol pedig köves felület lehelyezését jelenti. 
Emellett a lehetőségekhez mérten körbe fogjuk fásítani mindhárom 
szeméttelepet. Ezzel azt fogjuk elérni, hogy a könnyebb szemetet 
nem viszi el a szél, és telep vizuálisan jobb képet fog mutatni.
Dudás Béla, a Kis-Komunál Közvállalat igazgatója a szeméttelep 
kapcsán elmondta, hogy a 200 dináros szemétkihordási díjat 

már egy éve megszüntették, úgyhogy szerdán 
és szombaton mindenki ingyen rakhatja le a 
szemetét.
- Egyetlenegy 
feltételünk van: a 
szeméttelepen két 
személy felügyeli 
a rendet, és az ő 
utasításaik alapján 
kell lerakni 
a szemetet a 
megfelelő helyre. 
A szeméttelephez 
vezető út 
utolsó szakaszát megtisztítottuk a surjáktól, és 
kiszélesítettük az utcát. A kaput felújítottuk, és a 
mellette lévő részt új kerítéssel láttuk el, hogy az 
emberek csak a meghatározott időben tudjanak 
bemenni – fűzte hozzá.

 
 Lakatos János

Jó helyen a szemetünk

Új kerítést kapott a szeméttelep és 
felújították a kaput

Csóré Róbert polgármester

Dudás Béla, a Kis-Komunál 
Közvállalat igazgatója

Elismerés az iskolának

November 16-án, a tolerancia napja alkalmából 
Egeresi Sándor, a tartományi képviselőház elnöke 
Tolerancia-díjakat adott át rangos, politikai 
személyeknek. Az ünnepségen négy általános 
iskola, köztük a kishegyesi is, elismerésben 
részesült „A toleranciát a gyermekkortól kezdve 
kell tanulni” elnevezésű rajzpályázaton való 
részvételért. Az elismerést a kishegyesi iskola 
nevében Molnár Márta igazgatónő vette át 
Egeresitől. 
A rajzpályázatra, amit a 
tartományi képviselőház 
elnöki kabinetje írt ki, 
nyolcadikos diákok 
rajzoltak, név szerint Tóth 
Petra, Tóth Karolina, 
Papp Orsolya, Sarnyai 
Ajnó és Becskei Anikó. A 
gyerekek Mohácsi Zoltán 
képzőművészet tanár kreatív vezetése mellett 
készítették el a pályaműveket. 

L.J.
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Ebben a hónapban az alsósok délelőtt, a felsősök pedig 
délután járnak iskolába. Váltás november 30-án! 
 Kisegítő tagozatosaink is aktívan kezdték az iskolaévet, 
néhány hete a zentai őszi találkozón, október 31-én pedig 
a Záporka vers- és prózamondó találkozón vettek részt 
Bácsfeketehegyen a helyi Izida Anya- és Gyermekvédelmi 
Társulat és a Vajdasági Magyar Versmondók Egyesülete 
szervezésében. A rendezvényen több mint ötven szociálisan 
hátrányos és tanulásban akadályozott résztvevő indult az 
elismerésért.  Miközben a felosztott kategóriákban zajlott 
a verseny, kézműves foglalkozáson és közösségi játékokon 
vehettek részt az egybegyűltek.  A háromtagú zsűri két 
kategóriában, három-három korosztályban osztott díjakat, 
amelyből iskolánk  tanulói négy díjat hoztak el. Név 
szerint:
Jovanović Lazo (4. osztály) 2. díj
Jovanović Izabella (1. osztály) 2. díj
Zelenka Daniella (7. osztály) 3. díj
Goda Krisztián (3. osztály) 3. díj
Iskolánk tanulói nem csak az egyéni versmondásban 
csillogtatták meg tehetségüket. A rendezvény 
záróakkordjaként megrendezett gálán roma tánccal és 
szerkesztett verses műsorral  kápráztatták el a közönséget. 
A produkciót látva Pál Ágnes, szervező meghívta a kis 
csapatot Zánkára (Magyarország) egy hasonló témájú 
rendezvényre, amelyen megjelenik majd a Kárpát-
medence apraja-nagyja.  
 
 Iskolánk tehetséges tanulói a Női Fórum segítségével 
részt vehetnek különböző műhelymunkákban, melyek 
a tolerancia jegyében zajlanak Újvidéken. Eddig 
színészeink és rajzosaink bővíthették tudásukat e módon. 
A mozgással és fordulatokkal foglalkozó műhelymunkán 
Perović Gordana, Povázsánszki Elek, Lakatos Szabrina és 
Jovanović Margaretta vett részt, ahol arról tanultak, mily 
módon érthetik meg egymást a különböző kultúrából érkező 
emberek. November 14-én pedig ügyes képzőművészeink, 
Becskei Anikó, Tóth Petra és Tóth Karolina vettek részt 
egy hasonló műhelymunkában. A gyerekek mind jól 
érezték magukat és új tapasztalatokkal gazdagodtak. 
Ha már a toleranciánál tartunk, iskolánk tanulói Tóth 
Karolina, Tóth Petra, Papp Orsolya, Becskei Anikó és 
Sarnyai Ajnó Mohácsi Zoltán rajztanár segítségével a 
nemzetközi tolerancia napra érdekes és elgondolkodtató 
alkotást készítettek. 
 
A H1N1 vírus miatt iskolánkban is fokozott a készültség, 
nagy figyelmet szentelünk a higiéniának és a gyerekeknek 
is folyamatosan felhívjuk a figyelmét a kézmosás 
fontosságára. A vírus miatt az oktatási minisztérium nem 
javasolja a nyilvános rendezvényeket, így idén sajnos 
elmarad az iskolanapi műsor.

Miközben a Szó-Beszédben lapzárta van, az iskolában 
rendkívüli őszi szünet. Délután fél 5-kor ült össze a 
Tartományi Végrehajtó Tanács és ott határoztak arról, 
hogy november 1o-től 15-ig egész Szerbiában nincs tanítás. 
Ezért szóltunk a szülőknek este, hogy másnap reggel ne 
küldjék a csemetéket iskolába. Hogy mikor pótoljuk be az 
elmulasztott napokat? Majd értesítenek bennünket...
 
Október első hete a gyermekhét jegyében zajlott. 
Különböző szórakoztató és sportprogramokat szerveztünk 
diákjaink számára.  Volt tűzoltóbemutató (köszönet 
érte a Maronka Károly Önkéntes Tűzoltó Testületnek), 
sporttevékenységek (röplabda, kézilabda, foci, tanár-
diák meccs, futóverseny, stafétajátékok), aszfaltrajz, Erdő 
meséi előadás, moziest, karaoke verseny, retro diszkó, 
alsósoknak közös tánctanulás, kézműves foglalkozások. 
A polgári csoport küldöttsége a helyi közösségbe és a 
polgármesterhez is ellátogatott. A kisegítő tagozatosok 
polgári csoportja pedig a rendőrállomást nézte meg 
közelebbről. 
 
Október 7-én fordított nap volt, a diákok tanítottak. A 
gyerektanárok nem csak az egész iskolát foglalták el, 
hanem még a HK titkárát, a polgármestert is „leváltották”. 
Elmondhatom, hogy az elmúlt évek legjobb gyerekhetét 
szervezték meg a tanárok – diákok közösen.
 
Október 10-én iskolánk negyedikes tanulója, Papp 
Viktor szépen szerepelt az oromhegyesi Cérna Miklós 
mesemondó versenyen.
Október 17-én a kanizsai birkózó kupán iskolánk 8.-os 
tanulója Nikolić Željko bronzérmet szerzett.

Október 24-én került sor a kisegítő tagozatosok 5. őszi 
találkozójára Zentán. A találkozón iskolánk diákjai is 
részt vettek: Novaković Zorica, Lakatos Lolita, Lakatos 
Valéria, Lakatos Dianna, Jovanović Svetlana és Novaković 
Gizella. A lányok cigánytánccal léptek fel, melyre Deák 
Marianna és Moszni Edit tanítónők készítették fel őket. A 
program részét képezte egy kiállítás megnyitó is, melyre 
őszi gyermekmunkákat vártak a szervezők. A munkák 
elkészítésében Kormos Cékus Anita tanítónő és Mohácsi 
Zoltán rajztanár segítkezett a diákoknak. A szervezők 
szórakoztató programokról is gondoskodtak: maszkabálon 
és lovas kocsikázáson is részt vettek a lányok. Mindenki 
nagyon jól érezte magát, sőt ajándékot és oklevelet is 
kaptak.

Október 29-én Halloween diszkót tartottunk a felsősöknek. 
A tanulók „rémséges jelmezekbe” öltöztek, a legjobb 
jelmezek viselői ajándékot is kaptak.

Az első negyedév november 3-án ért véget. 

Iskola – iskola, most éppen senki nem jár oda!
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évi pályázatán, amelyre egy a községünkben élő magyar 
fiatalok szerb nyelvi felzárkóztató képzésére vonatkozó 
projektet dolgoztunk ki. A projekt célja a fiatalok 
munkaszerzésének megkönnyítése a szerb nyelvű tudásuk 
megnövelésével.
Mindannyian szembesülünk azzal a ténnyel, hogy a 
környezetnyelv elsajátítása bárminemű munkavégzéshez 
elengedhetetlenül szükséges. Ennek érdekében 
irodánk segíteni készül azokon a fiatalokon, leendő 
munkavállalókon, akik elhelyezkedését és érvényesülését 
a szerb nyelv megfelelő használatának a hiánya okozza.
Továbbiakban a képzés iránt érdeklődők kövessék 
honlapunkat (www.ksihegyesyouth.com), figyeljék 
irodánk híreit, valamint a megjelenő felhívásainkat, hiszen 
szeretnénk, ha minél több fiatal élne a lehetőséggel.

Hírlevelünkre feliratkozni a kzm.maliidjos@gmail.com 
címen lehet, ahol további képzésekről és eseményekről 
tudunk információval szolgálni a fiataloknak.
Kérdéseiket a 730-010, 125-ös mellékű telefonszámon is 
feltehetik munkatársainknak.

Ifjúsági Irodánk munkájába újabb önkéntesek 
kapcsolódtak be 
Irodánk önkéntesei egy közös szabályzatot 
fogadtak el, miszerint a munkánkba bekapcsolódó 

új önkénteseknek is át kell esniük a megfelelő képzéseken. 
Ezért elindítottuk újabb képzéssorozatunkat, amely 
három tematikus egységből áll: ifjúságpolitika és ifjúsági 
cselekvési tervek, pályázatírás és önkéntes menedzsment. 
Az első ilyen képzési napra 2009. október 3-án, 
szombaton a Községháza kis tanácstermében került sor, 
amelyet ifj. Juhász Bálint polgármesteri tanácsadó tartott 
meg a korábban bejelentkezett hat fiatalnak. A képzés 
megszervezését, adminisztratív és logisztikai teendőit 
Major Magdolna és Sándor István az iroda munkatársai 
látták el. A fiatalok megismerkedhettek Kishegyes Község 
Helyi Ifjúsági Akciótervével, az ide kapcsolódó tartományi 
és köztásasági dokumentumokkal és intézményekkel, 
melyek hazánkban a fiatalok kérdéseivel foglalkoznak. A 
képzésen résztvevők ötleteikkel is hozzájárultak a további 
munkához. A második képzési napra október 24-én került 
sor hasonló kereteken belül, amikor is a pályázatírással, a 
pályázati kiírásokkal és a projekt ötletek kidolgozásának 
folyamatával ismerkedhettek meg a fiatalok interaktív 
módon. A képzés során három csoportban három 
ötletet dolgoztak ki a leendő önkétesek: ifjúsági bál, 
egészséges életmódot népszerűsítő program és a fiatalok 
foglalkoztatását serkentő program.
Az Ifjúsági Iroda és a bácsfeketehegyi Feketics Művelődési 
Egyesület szervezésében A hivatalos Jugoszlávia és a 
magyar 56 című film vetítésével emlékeztünk az 1956-
os forradalomra Kishegyesen és Bácsfeketehegyen, 2009. 
október 24-én, 18,00 óra kezdettel. A dokumentumfilmet 
2006 tavaszán forgatták Szerbiában, Horvátországban, 
Boszniában és Magyarországon. Eddig többször bemutatta 
a Magyar Televízió és a Pannon RTV is. A film a szerző, 
Hegedűs Attila kutatásai alapján készült, és négy 25 perces 
részből áll. 
Az első részben szerbiai és magyarországi történészek, 
kutatók nyilatkoznak a két ország korabeli kapcsolatairól, 
többek között dr. Mészáros Zoltán, dr. M. Kiss Sándor és 
Dobrica Ćosić. A második rész az 56-os forradalom leverése 
után a korabeli Jugoszláviába menekült magyarok számára 
létesített menekülttáborokról szól, melyben a táborok 
egykori vezetői beszélnek, valamint olyan személyek, 
akik valamilyen szerepet vállaltak a menekültek ügyeinek 
intézésében. A harmadik részben a Vajdaságban letelepült 
menekültek nyilatkoznak, míg az utolsó film azoknak a 
vajdasági magyaroknak a visszaemlékezéseit tartalmazza, 
akik a forradalom idején Magyarországon tartózkodtak, 
és részt vettek az eseményekben.

Irodánk támogatásban részesült a Tartományi Jogalkotási, 
Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi Titkárság 2009-es 

Kishegyesi Ifjúsági Iroda hírei

A hetvenes években a vajdasági magyar költészet az 
avangárd költészetnek azt a válfaját művelte, amelyben 
a szónak nem volt súlya. Lényege tehát a semmitmondás 
volt. Költői munkásságának kezdetén Tari István sem volt 
mentes ettől. Az elsők között volt azonban, aki átütötte a 
semmitmondás burkát, mert nyilvánvalóvá vált számára, 
hogy a társadalom problémái felett nem lehet szemet 
hunyni. Versei történetek köré fonódnak s így jeleníti meg 
a tájat és a közösséget, az itteni magyarságot.
A fentieket Mák Ferenc irodalomtörténész mondta a 
Kishegyesen megtartott Tari – esten, amelyen a költő két 
kötetét a Csurran a csillag és a Betakarják az eget című 
köteteket mutatták be. A költő saját bevallása szerint 
is fontosnak tartja a történeteket, mert mint mondta, 
akinek nincsenek történetei, annak semmije sincs. A 
beszélgetésben, amelyet Sáfrány Attila esszéíró vezetett, 
a költő kitért a délvidéki magyarság helyzetére is, s mint 
hangsúlyozta nemcsak a megtorlás jelentett az itteni 
magyarság számára vérveszteséget, hanem a hatvanas 
években Nyugatra történt nagy arányú elvándorlás, a 
kilencvenes években pedig a háború elől való menekülés 
is. Mák szerint ezért van az, hogy ezen a vidéken szinte 
minden nemzedéknek mindent elölről kell kezdenie.

A történetek költészete
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Milyen jót tud tenni egy betegség az emberrel. Persze nem 
maga a betegség, hanem ami körülötte van. És nem arra 
gondolok, hogy nem kell dolgozni, egyesek megsajnálják 
az atyafit, és ilyenkor olyan plusz jogok várják, mint 
az egész napos tévébambulás és a heverészés közbeni 
kompótmajszolás, ami egyébként a házirend súlyos 
megsértésének számítana.

Be kell valljam, azért lettem beteg, mert meg akartam 
előzni azt, hogy elkapjak másikokat – az általános 
influenza és a H1N1 elleni védőoltásokat vettem be. 
Noha nem emlékszem, utoljára mikor oltottak be, és az 
sem rémlik, életemben voltam-e már influenzás. Hát most 
tán nem leszek, de mivel a szervezetem most ezekkel az 
oltóanyagokkal van elfoglalva, az immunrendszerem 
nem ér rá olyan csipp-csupp ügyekkel foglalkozni, 
mint a sima nátha. Le is vert hát rendesen az oltóanyag 
(mellékhatása).

De nem akarok sokat magamról regélni, inkább arról 
szólnék, hogy ez a helyzet azt is bebizonyítja, hogy 
az emberek mire (nem) képesek. Soha ennyi tanácsot 
nem kaptam, ennyi bólogatást és még több fejcsóválást. 
Mondanom sem kell, amikor az ember betegen fekszik, 
maximum valami focimeccs tudja lekötni, vagy az sem, 
de a politika végképp valami nagyon távoli és érdektelen 
dolognak tűnik a láz homályán át. De az egészséges 
jóbarátok annál inkább tudják politikailag is interpretálni 
ezt az ügyet, természetesen a legszélsőségesebb módokon. 
A legtöbben egyszerű néphülyítésnek tartják az oltást, 
mondhatni, ideológiamentesen közelítik meg a problémát, 
de elvesztve minden hitüket abban, hogy az emberiség 
érdemes a túlélésre. Mások azért csalódnak az emberekben, 
mert nem akarják beoltatni magukat, és mivel ők maguk 
beoltatták magukat, egyenesen azok kiirtását javasolják 
az emberiség megmentése érdekében, akik nem oltják be 
magukat. Aztán ott vannak az összeesküvések hívei: a 
merészebbek nem holmi gyógyszeripari lobbit emlegetnek, 
akik egyszerűen egy újabb szert akarnak ránk sózni, 
hanem két bakugrással az USA szerepét boncolgatják, 
természetesen izraeli közvetítéssel.

És aztán ott vannak a praktikusabb elmék, akik gyakorlati 
tanácsokkal látnak el. Egy orosz tudós a napi egy deci 
vodkát ajánlja, ami már a madárinfluenza ellenében is 
megvédte az orosz népet (kivéve azt az egyet, aki nem volt 
hajlandó inni), de kis falunkban is legtöbben a pálinkára 
esküsznek. A radikálisabb verzió szerint (némiképp sajnos) 
nem is inni kell, hanem csak fertőtleníteni: reggelente 
öblögessük ki a szánkat a nedűvel, kenjük be az orrunkat 
és a szemünket... Hiába érveltem úgy, hogy hát így mégsem 
mehetek be a munkahelyemre (ha ott egyelőre még csak a 
fizikai munkásokat szondáztatják meg, az értelmiségieket 
nem), lám, nem is fogadtam szót, és két napot is hiányozni 
kényszerültem.

Ez az élősködő vírus ugyanis elsősorban nem is arról szól, 
hogy hányan betegszünk meg direkt a vírustól vagy csak 
a mellékhatások miatt, hanem arról is, hányan esnek ki 
a munkaerőpiacról, vagyis a gazdaság elbírja-e majd a 
rengeteg hiányzást.

De kész szerencse, hogy még tart a gazdasági válság, és 
úgy Szerbiában, mint Magyarországon olyan nagy az 
inaktívak száma, hogy így sokkal kevésbé fogja megviselni 
a gazdaságot a rengeteg beteg, hisz aki nem is dolgozik, 
annak a munkája sem fog hiányozni. Csak hát kár, hogy ez 
így még viccnek is rossz.

- szhgy -

A betegségről

Temetőtúrizmus

A minap a szokásos falutúra közben rájöttünk, hogy a falu 
össz utcája ki van világítva... Ahol egykoron a sötétség 
elnyelte testünket, most szinte vakító fényességáradat 
özönlött a retinánkba...
Helyénvaló, elvégre itt a Halottak napja, az egész falu lerója 
tiszteletét az ősök iránt, s ilyenkor nem árt nem eltévedni, 
nem hasraesni, megbotlani, egyszóval jól esik kivilágított 
utcákon közlekedni. Változás.
Azonban, a pozitív csalódás mellett, egy felháborító, sőt, 
groteszk látvánnyal szembesültem...
A temető bejáratánál, a megszokott gyertyaárús néni 
melett, cukor, gesztenye, s egyéb árúsok is megjelentek...
Tudomásomra jutott, hogy egyes kultúrákban szokás 
az étkezés a síron, ilymód együtt ebédelnek az elhunyt 
családtaggal. Létezik ezen kívül a hazánkban is honos 
pálinka-rituálé.
Viszont olyanról még nem hallottam, hogy vásárt tartsunk 
a temetőbejáratban.
Megértem hogy válság, és a pénztelenség rákényszerítik az 
árúsokat, hogy mindenhol megjelenjenek... Vagy esetleg 
az emberi képmutatás 
“apokalipszis lovasai” 
ezek az árúsok? Arra utal 
ez talán, hogy oly ritkán 
járjuk a temetőt, rójuk 
le tiszteletünket őseink 
előtt, mint amilyen sűrűn 
Búcsú van a faluban? 
Ezekszerint pár év múlva 
már bolondhinta, trambulin, és vattacukor is lesz?
Esetleg világhírű zenekarok fogják húzni a temető-festen, 
s képmutatássá vállik még a Halottak napja is?
Nije teško biti fin...

Calcifer
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- Hogy őszinte legyek, ha meglátom a Dombos Tévén a Női 
Fórum aktivitásairól készített összeállításodat, már nyúlok 
is a távirányítóért, és másik csatornára kapcsolok! – mondta 
a szemembe minap egyik jó ismerősöm. Nem ő az egyetlen. 
Szép számmal akadnak olyanok is, akik itt, a Szóbeszédben 
megjelenő híreinket kommentárolják rosszindulatúan.  „De el 
vagytok keveredve, veletek van tele az újság…” hallom léptem-
nyomon…
Volt hogy visszakérdeztem. De hát miről írjak? Ezeket a dolgokat 
tudom, ismerem, benne vagyok, és ami a legfontosabb, biztos 
vagyok benne, hogy igazak és helytállóak. És hát miért ne írjak 
azokról az eseményekről, amikre büszkék vagyunk?

Tényleg, miről írjak? 
Azokról a dolgokról kéne tán, amikre a normális gondolkodású 
ember felkapja a fejét, azt mondja, „hiszem, ha 
látom”? Pedig szavahihető emberek mondják, 
olyanok, akikkel szinte naponta találkozom…
Igen, én is tudom, a panaszosok szószólójának 
kéne lennem, megírni, kimondani és 
felvállalni, hogy megkönnyebbüljön a 
lelkiismeretem… Mert az ember, ha nem vak 
és süket, hall és lát, nem feledkezhet meg arról, hogy Babits 
szerint is „cinkosok közt vétkes, aki néma…” 

Mit kéne tennem?
Felvállalni, megírni, kimondani, hogy egyes munkáltatók 
- a gazdasági világválságra hivatkozva hogyan bánnak el a 
falumbeliekkel, ki vagy mi jogosítja fel őket, hogy bántódás 
nélkül tehetnek tönkre családokat, emberi életeket.
Talán szólni kéne arról, hogy a helybéli vállalkozók közül 
kik azok, akik emberhez nem méltó körülmények között – 
éhbérért dolgoztatnak, akik úgy viselkednek a megfélemlített 
alkalmazottal, mintha az a rabszolgájuk, a tulajdonuk lenne, mint 
a gép, vagy a szerszám, amik, ki tudja (no persze hogy van, aki 
pontosan tudja) mi módon kerültek a tulajdonába. Az alkalmazott 
nem lehet beteg („holnaptól már ne is gyere!”), arról nem is 
beszélve, hogy a gyereke, szülője sem lehet beteg, nincsen joga 
évi szabadságra, (noná hogy az ellenőrnek elég felmutatni az évi 
szabadságról szóló végzést). Embertelenül és persze büntetlenül 
játszhatnak az érzéseivel, ordibálhatnak vele, megalázhatják. 
Ha pedig végre megkapja a vékonyka borítékot, a szerencsétlen 
rohan kifizetni, letudni a felgyülemlett adósságokat (és persze 
hogy nem érdekli, kifizették-e utána a járulékokat, arról majd 
akkor kezd gondolkodni, ha megbetegszik, vagy majd éppen az 
adott hónapok, évek hiányoznak majd a nyugdíjhoz) és örül, ha a 
minimálnak kikiáltott bérből nem kell szegény munkaadójának 
pár ezrest visszaperkálnia.
  
Vagy írjak arról, hogy ferde szemmel néznek az emberre, amikor 
megpróbál ÁFÁ-s számlát kérni az üzletben? Minek is szólni 
róla, nyílt titok, hogy a hegyesi főutcán csak pár üzletben adnak 
számlát, a többiben a „gazda” utasítására az alkalmazottnak el 
kell mismásolnia a számlaadást? De olyasmi is megtörtént, 
hogy az áru szállítását végző alkalmazottnak saját magának 

kellett kifizetnie a büntetést, mivel az általa vezetett 
jármű nem volt kifogástalan műszaki állapotban…

Lám, lám írhatnék ilyesmiről. Elsősorban kinek? És 
miért? 
Hogy az érintett munkáltatókat magamra haragítsam 
(no persze, akinek nem volt inge, nem is vette 
magára és mély tiszteletem a becsületeseknek és 
tisztességeseknek), vagy azért, hogy most minden 
titkos és tiltott fegyvert bevetve szuktassanak, vajon 
hol, mikor, melyik alkalmazottjuk „köphetett”? 

Felesleges. 

Inkább gondolkodjanak el egy kicsit, mert nincs az 
a sok ami el nem fogy egyszer, legyen az akár pénz, 
akár a megfélemlített emberek türelme. 
Mert mind a kettő véges, és megtörténhet, hogy egyik 
pillanatról a másikra felcserélődnek a szerepek, csak 
egy apró figyelmetlenség, és az ember egyszer csak a 
vonal másik oldalán találja magát….

Ja igen, és az is benne van a pakliban, hogy mindaz, 
amit én naponta hallok, látok, tapasztalok, nem is igaz. 
Hogy én látom, hallom, tapasztalom, értelmezem 
tévesen és én  vagyok tele rosszindulattal.   

Nos kedves ismerősöm, ugye most már te is belátod, 
hogy mindenkinek jobb, ha én inkább csak a Női 
Fórum híreiről írogatok, mert hogy azokat alaposan 
ismerem… és ami a legfontosabb, száz százalékig 
biztos vagyok benne, hogy igazak és helytállóak.

Zsidai Erzsébet

Ami kibuggyan belőlem…
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Szervezett oktatás és nevelés taglalásakor, a bácskai 
Kishegyes település vonatkozásában, a helytörténet-
kutatók általában „az iskola történetéről” beszélnek. Ilyen 
meghatározásban találkozunk ezzel a tárgykörrel néhány 
munkában, és természetesnek vesszük a kifejezést, értjük 
is rögtön miről van szó, legalábbis első pillantásra. „Az 
iskola története” azonban a jártas szakember, dr. Virág 
Gábor feldolgozásában ráébreszt bennünket arra, hogy 
monográfiába illesztve ezt a fogalmat, már nem csak az 
iskola fennállásáról van szó, hanem az óvodai neveléstől 
kezdve az oktatás különböző formáiról, történeti/történelmi 
szakaszairól egy adott helyen, nemzeti közösségünk 
létfontosságú színhelyén, rendkívül szeszélyesen váltakozó 
feltételek közepette.
Szerzőnk ebben a nagy munkában, a szóban forgó 
monográfia szakaszos (jelen állás szerint három könyvben 

való) feldolgozása és 
megjelentetése mellett 
döntött, amit a típusbeli, 
vagy a kézirati jelölés 
értelmében az ideológia 
diktálta változások 
indokolják, szinte 
külön-külön korszakot 
alkotva.
A monográfia első 
kötete: Egy bácskai 
magyar népiskola 
krónikája (I.); A 
kishegyesi római 
katolikus felekezeti 
iskola története (1770–
1920); Jugoszláviai 

Magyar Művelődési Társaság; Újvidék; 1999. E könyv 
szubjektív előszavában szerzőnk leszögezi, hogy a 
felekezeti iskolai nevelés tanulmányozása hozzásegít 
bennünket vidékünk emberei sajátos arculatának, 
mentalitásának a megismeréséhez. Ez pedig jelentősen 
meghatározza az egymás közti egészséges viszonyokat, 
az eszmeiséget, a másság elfogadását. Másrészt, az iskola 
felekezeti hovatartozása azért is kívánkozott külön, 
részletes megmunkálásra, mert mint ilyen, a kialakuló 
település lakosságának jellemvonásait hordozta, és ezzel 
távlatosan magát a településtörténetet határozta meg, és 
íme, megörökítésre is talált.
Az első világháború után az oktatás és nevelés terén 
új korszak kezdődött, mégpedig megkülönböztetett 
anyanyelvi hátrányban. A régi „iskola” az emberek 
beszédében csak az épületeket jelentette, amelyekben 
újfajta szellem éledt, az itteni lakosság számára nem a 
legbarátságosabb.
A monográfia most kiadás előtt álló, második kötetének 
kéziratában szerzőnk 1919-re teszi az iskola újabb 
korszakának kezdetét. A tényállást bátran vállalja, 
felsorakoztatja azokat a levéltári és egyéb dokumentumokat, 
amelyek hűen bizonyítják a magyar nyelvű tanítás 

megcsonkítását, vagy teljes eltörlését. A hiteles bizonyítás 
és a szerző kiváló esszéírói készsége értékes dolgozatot 
adott a kezünkbe. 
A Szerb–Horvát–Szlovén Királyság energikus 
intézkedéseinek nagy jelentőséget tulajdonít, és részletesen 
bizonyítja a magyar tannyelv többrétű elnyomását. Felsőbb 
utasításra, miniszteri megbízott határozta meg, milyen 
mértékű lehet kisebbségi nyelven a tanítás, ki taníthat, 
és ki tanulhat magyar osztályban. A magyar népiskola 
történetében ez volt a legdrasztikusabb korszak az 
önazonosság megváltoztatására, ám a teljes megsemmisítés 
mégsem következett be. Szerzőnk tárgyilagosan 
sorakoztatja fel a hatalmi érveket és ellenérveket, mind 
az ún. „szerbesítés”, mind az ürügyként emlegetett 
egykori „magyarosítás” tényszerű megvilágításában. A 
nacionalista ihletésű intézkedéseket sem hallgatja el. Az 
Új ország, új viszonyok munkacímet viselő fejezetben 
konkrétan kimondja: „Az osztályvezető, dr. Milan Petrović 
feladata az volt, hogy likvidálja a magyar népiskolákat, 
a középiskolákat, amelyek, úgymond a magyarosítás 
céljait szolgálták a korábbi időszakban.” Mindez ékesen 
bizonyítja, hogy a „vad ideológia” könyörtelen eszközökkel 
sem lehet „eredményes”: kis nemzeti közösségünk 
viharoktól tépázottan máig vallja és őrzi őseitől örökbe 
kapott anyanyelvét. A dolgozatnak egyébként ez az egyik 
nagyon fontos üzenete.
Maga a kézirat munkacímek alá sorakoztatja az 
időrendi fejezeteket, 1919-től 1945-ig. Külön taglalja az 
óvodai nevelés helyzetét és fennállási körülményeit. (A 
kishegyesi óvodáról ilyen dolgozat még nem készült, tehát, 
mindenképpen fontos része a monográfiának.)
A tárgyalt időszak lezárásaként, a szerző leszögezi: „A 
kishegyesi iskola levéltári anyaga 1938-tól hiányzik. Erre 
nincs magyarázat. Csak találgathatunk, miért nem őrizték 
meg a dokumentumokat. Egyedül kivételt képeznek a 
törzskönyvek, amelyek teljes egészében fennmaradtak, meg 
egy-két tanítói névsor, fénykép. Ezekből rekonstruálhatjuk 
az iskola szervezeti felépítését. Különben csak általános 
vonásokban tudjuk megrajzolni a kort.”
Nyilvánvaló, hogy egy nem éppen könnyű korszak 
lezárásával, 1944 őszén egy újabb, egy még nehezebb 
kor vette kezdetét. De ez már a monográfia III. kötetének 
kéziratába készül, amelyet érdeklődéssel várunk a 
kishegyesi iskolával és az óvodával több mint egy évtizede 
foglalkozó kutatótól, akinek az említett iskolatörténeteken 
kívül, tucatnyi más helytörténeti és hasonló jellegű könyve 
jelent meg eddig. (Többek között, már a múlt század 
80-as éveiben volt szerencsém, Topolyán, személyesen 
szerkeszteni az egyik ottani iskola-monográfiáját, tehát 
kutatói alapossága, illetve szakszerű pontossága nem 
újdonság számomra.)
Végül szólni kell a kézirat gazdag felszereltségéről. 
Táblázatok, grafikonok, névsorok, másolatok, fényképek 
és egyéb mellékletek, szemléltetők egészítik ki, teszik 
változatossá az olvasmányos törzsszöveget.

Vigh Rudolf

Virág Gábor: Kishegyes iskolatörténete



Szó-beSzéd, A KISHeGYeSIeK LAPJA

17

Szó-beSzéd, A KISHeGYeSIeK LAPJA

Ezúton szeretném legőszintébben megköszönni a kishegyesi 
„EGYSÉG” Sport Egyesület összes „vezetőjének” (név szerint nem 
tudok mindenkit, pedig személyesen szerettem volna, akik lelkükön 
viselik az egyesület sorsát), azt az elszántságot, azt a magatartást, 
amit a falu mozogni vágyó fiatalságának nyújtanak.
Azt a segítséget és önzetlenséget, amit a klub jövőjével kapcsolatban 
tanúsítanak, szabad idejüket nem sajnálva.
Nem szeretnék belemélyedni a faluban elérhető sportolási lehetőségek 
felsorolásába, csak egyet szerettem volna kiemelni – a labdarúgást. 
De ezt sem egészében, csak azt utánpótlás nevelés filozófiáját: 
„Minek nekünk utánpótlás a saját ifjúságunk soraiból?”
Mert ez a kérdés kijelentésként csoroghat az említett úriemberek 
szájából.
 Mindig is tudni való volt (de remélem nem így marad), 
hogy a messziről hozott játékosokkal „jobb” eredményre képes a 
csapat (ez mellett nagy pénzeket lehet zsebbe tenni a „tranzakciók” 
lebonyolításakor). A kishegyesiek meg csak véletlenül kerülhettek 
be a csapatba.
Ezen a kitaposott úton halad a klub e díszes társaság által 
kormányozva.
 Hogy miért ezzel kezdtem és nem a lényeggel? Mert ezt is 
tudni kell, hogy megérthessék a következőt.
Annak ellenére, hogy minden generációból több gyerek is szeretné 
szabad idejét aktívan a focipályán tölteni - sajnos ez nem adódhat meg 
mindenkinek. Elsősorban azért nem, mert minden generációhoz nem 
lehetséges edzőt biztosítani (viszont több korosztály összevonásával 
megoldható lett volna a dolog, mint régen). Ezért ezek a srácok lassan-
lassan eltűntek a pálya környékéről (a kitartóbbjai a szomszédos falu 
csapatába kerültek, ahol helyt is állnak).
 Két évvel ezelőtt egy csoport kisiskolást szintén rabul ejtett 
a foci varázsa és szerencséjükre melléjük került egy becsületes 
pályakezdő ifjú edzőtanonc. Rendszeresen edzettek ők 10-15-en és 
szoros kapcsolat alakult ki mind a „játékosok”, mind az edző és 
tanoncai között. A kis csapat eljárt mindenfelé a bácskai tornákra, 
több-kevesebb sikerrel. Összekovácsolódtak egy igazi kis csapattá 
és velük együtt az őt követő szurkolók tábora (még ha e tábort csak 
a gyerekek szülei képezték is ).
Szépen is ment így ez a tegnapi napig, mikor a mindenki által 
becsült edző be nem jelentette, hogy ez az utolsó közös edzésük. A 
gyerekek még nem értették meg, hogy ez mit is jelent.
Ez azt jelenti, hogy nincs tovább a kis csapat (vagy bár úgy néz ki).
  Ez köszönetnyilvánításom egyetlen oka.
Tudni kell, hogy az edző 2 évet foglakozott a gyerekkel minden 
anyagi támogatás nélkül (havonta fizettünk jelképes 200-300 
dinárt, de átvetítve a max. 15 gyerekre, akkor se lehet zsebpénznél 
többnek venni).
Tudni kell, hogy az edző 2 éve munkát keres (mert azért meg kell 
élni), csak süket füleket és rossz ajtókat talált. Nem tudom elhinni, 
hogy nem találtak volna valami munkát a részére, inkább útnak 
eresztik. 
Tudni kell, hogy az utazások  költségeit a szülők térítették.
Tudni kell, hogy a klub egyedül az öltözőt biztosította (a szerelést 
nehogy valaki megpróbálja említeni!).
Tudni kell, hogy a csapat a klubnak jelentéktelen összegbe került 
(mosás,…?) .
Tudni kell, hogy a pályán lévő klubhelyiséget a kis játékosok 

szülinapjára „jelképes 1000, inkább 2000 dinárért” 
lehet(ett volna) igénybe venni.
Végezetül, ami a legfontosabb: tudni kell, hogy 
ezekre a kis srácokra a klubnak nincs szüksége. 

 
Trombitás Sándor

Köszönet

Veréb: - Drrr. De hideg van! Mindjárt idefagyunk 
az ághoz. 
Verebecske: - Gyerünk haza!
Varjú: - Hová indultatok kismadarak?
Veréb: - Hazamegyünk. A meleg fészkünkbe.
Varjú: -  Hazamennétek. Ha látni is lehetne valamit 
ettől a nagy füsttől. Ezek az emberek akkora 
füstöt csináltak! Jajj, nem értem, miért csinálják 
ezt velünk. Miért mérgeznek meg mindent? A 
rokonom mesélte, hogy 3 órányi varjúrepülésre 
innen, valahol a nagy folyón túl, van egy hely, ahol 
olyan emberek élnek, akik mindenre vigyáznak. A 
szemetet összeszedik, kiválogatják. Nem égetnek 
el semmit! Még a lehullott faleveleket sem! 
Szarka: - Ilyen nincs is. Csak mese az egész!
Varjú: - De van! Menj és nézd meg, ha nem hiszed 
el! Ezek az emberek ahelyett, hogy mérgeznék 
a levegőt, elássák a leveleket a kert végében. 
Itt nálunk bezzeg azt hiszik, hogy jót tesznek 
azzal, hogy elégetik. Azt hiszik, akkor lesznek 
jó gazdák, ha mindent szorgalmasan elégetnek. 
Közben a legrosszabbat teszik.
Szarka: - Én szeretek itt élni. Igaz, a füst engem 
is zavar, de az tetszik, hogy mindenféle csillogó 
papírokat hagynak a fűben! Gyönyörűek! Már 
telehordtam a lakásomat!
Varjú: - Szarka, te hülye vagy. Csak a csillogásra 
adsz, pont úgy, mint az emberek! Mindnek kell 
a sok új, fénylő dolog. Aztán mindig vesznek 
újabbat, a régit meg kidobják, nem javítják meg... 
Majd meglátják mi lesz ennek a vége!
Szarka: - Szerintem meg te vagy a hülye, mert 
már most elkezdted gyászolni a világot, holott 
nincs itt olyan nagy baj. Én bízom az emberekben 
és szerintem minden rendbe jön.
Varjú: - Kár, kár, kár!- válaszolta és elrepült.
A Szarka bambán nézett utána, a verebek pedig 
vállvonogatva pislogtak egymásra.

A hírt hozta: Postagalamb -7IS

Hétköznapi csalódások
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A Vörös Kereszt kishegyesi szervezetének legfontosabb 
tevékenysége a véradás megszervezése, de emellett 
számos más aktivitásban is részt vesznek. Sipos Etelkát, 
a Vörös Kereszt kishegyesi szervezetének titkárát először 
kishegyesi véradásról kérdeztem.
- Kishegyes községben 1958 óta van véradás, kezdetben 
Raffai Erzsébet pedagógus foglalkozott vele. A községben 
kb. 350 bejegyzett véradó van, nagy részük középkorú, 
de nagy elégedettséggel tölt el, hogy akcióinkra gyakran 
jelentkeznek fiatalok is. Fontos adat, hogy a lakosság 4,53 
százaléka véradó. Ez országos szinten is jó eredménynek 
számít, ami évek óta növekvő tendenciát mutat. Ez az 
arány valószínűleg még magasabb lenne, de a gyerekek 
a nyolcadik osztály befejezése után más helységekbe 
mennek középiskolába, és általában ott történik meg az 
első véradás.
- Mely más akciókban vesznek még részt?
- Három éve újraindítottuk az elsősegélynyújtást, és 
két éve versenyeken is részt veszünk. Eddig községi és 
tartományi versenyeken szerepeltünk. Az aktivitásainkat 
egyébként a tartományi Vörös Kereszt programja alapján 
próbáljuk megszervezni, lehetőségeinkhez mérten. Az 
első akciónk minden évben a TBC elleni küzdelem 
világnapja. Ez alkalomból a község mindhárom 
iskolájában előadásokat szervezünk. Ezt a Mit tudsz 
az egészségről elnevezésű verseny követi, amit szintén 
községi szinten szervezünk meg, a nyertes pedig részt 
vesz a tartományi versenyen. Május 8-án meg szoktuk 
ünnepelni a Vörös Kereszt világnapját, június 14-én 
pedig a véradók világnapját. Szeptember 1-jén sárga 
kendőket ajándékozunk az elsőbe induló kisdiákoknak. 
Ruhagyűjtési és osztási akciónk egész évben folyik, 
és évek óta jól működik. Most hirdettünk meg egy 
elsősegély oktatási programot, és amint összeáll egy 
15 fős csoport az oktatás is beindul. Jelen pillanatban 
folynak a tárgyalások a topolyai Vörös Kereszttel, és 
valószínűleg mi is csatlakozunk az ő ingyenkonyha 
programjukhoz, de ez még csak előkészületi fázisban 
van.

L.J.

Amit tudni kell a kishegyesi 
Vörös Keresztről

Nem kellenek a szavak…
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Az újvidéki Interkulturalni Teatar III/40 és Kishegyes Község 
Fejlesztési Társulása (az ARO-MI) Kishegyes, Temerin 
és Újvidék községek fiataljai részére hat hónapon át tartó 
projektumot szervez LIM (Low of Intercultural Mode) 
Művészeti Műhely, mint a fiatalok minőséges szabadideje 
elnevezéssel, az említett községek általános iskolásainak 
bevonásával. 
A program szeptemberben kezdődött és jövő év márciusáig 
tart. A gyerekek számára ismert művészemberek tartanak 
műhelymunkákat különböző témákra. Az október 31-i, első 
műhelymunkát, melyen a színészeten volt a fő hangsúly, Višnja 
Obradović újvidéki színésznő és Benjamin Jarrett Rhem 
Csantavéren élő amerikai tánc- és mozgásművész vezetésével 
szervezték. A két művész a Dombosfest közönsége előtt is jól 
ismert táncművész, Min Tanaka tanítványa. A műhelymunka 
témája a rasszizmus volt. 
A képzőművészeti műhelymunkának, melyet Zoran Tairović 
magiszter, újvidéki akadémiai festő és multimédia-művész, 
zeneszerző és színházi rendező tart, az emberkereskedelem a 
témája. 
A filmmel és a fényképpel foglalkozó műhelymunkát a már 
előzőleg említett Zoran Tairović, valamint Ana Sofrenović 
színésznő, az UNICEF jószolgálati nagykövete fogja vezetni. 
Témája pedig a függőségi betegségek. 
A zenei műhelymunkát Davorka Dasha Bosnić az ismert 
Odjila énekesnője tartja. Ennek a műhelynek a keretében a 
gyerekek a fogyatékkal élők problémáit fogják vizsgálni. 
A táncműhelyt, amely a családon belüli erőszakkal foglalkozik, 
az első műhelymunka művészei, Višnja Obradović és Benjamin 
Jarrett Rhem vezetik majd.   
A műhelymunkákról kisfilm készül, a projektet pedig mind a 
három községben, Kishegyesen, Temerinben és Újvidéken is 
bemutatják. 
A projektumot a Szerb Köztársaság Ifjúsági és 
Sportminisztériuma támogatja. 
 Amikor a projekt lebonyolítóival beszélgettem, 
érdekes megjegyzést hallottam: a programokban résztvevő 
gyerekek egy része nem beszéli a szerb nyelvet, mások nem 
beszélik a magyart, de vannak olyanok is akik mindkettőt, sőt 
még a romát is beszélik. 
 Az első műhelymunka tapasztalata azt mutatja, hogy a 
nyelvi akadályok ellenére a gyerekek közötti 
kommunikáció gördülékeny, a konfliktusok 
kezeléséhez szükséges megoldásokat ők 
maguk találják meg és javasolják. 
A gyerekek anélkül, hogy erre külön 
felkészülhettek volna, értették a témát, és 
egymást. 
Nem volt szükség nyelvismeretre, elég volt a 
mozdulat, nem kellettek szavak… 
Tehát a lényeg: ha AKARJUK egymást 
érteni, nincs szükség szavakra.
 
Legyen ez ennek az írásnak a végszava is: 

NEM KELLENEK SZAVAK!
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A munkaerőpiaci helyzet

Az óperencián túl, de végül a dombosi állatfarmot is elérte a nagy gazdasági világválság. Az állatfarm tanácsa úgy döntött, 
a leszakadó állatrétegek miatt szükséges, hogy újragondolják, hogyan folyjon tovább az élet az erdőn, mezőn, réten s 
szántóföldeken, továbbá a folyókban, tavakban, hovatovább a levegőben is.
Persze a leggazdagabb állatfarmi lakók megint úgy gondolták, hogy mit nekik gazdasági világválság, a közösség jóléte és 
jövője, mit érdekli őket az, hogy a tyúkok hiába kapirgálnak és a sertéshús ára is a béka segge alatt van – találja fel mindenki 
magát úgy, ahogyan tudja.
A ravasz róka például rá se bajszintott az egészre, mióta megszerezte a Vuk rajzfilmjének szerzői jogait, ő élete végéig – ha 
szerényen és büdösen is – elvan belőle. A medve különösképp nem izgult, mióta elolvasta a viccet az alkoholista nyusziról, aki 
visszaváltja az üvegeket, s így ő beszállt az újrahasznosíthatási bizniszbe. Már a mézzel sem törődött, főleg, mióta az emberek 
mindent lepermeteznek, begyomirtóznak, műtrágyáznak.
A földet túró vakond sem jelent meg, mondván, ő aztán egész nap a földet túrja, nem ér rá holmi értekezletekre, és sajnos neki 
sincs mit a tejbe aprítania, hisz a tehenek alig tejelnek, az állam-farm sem garantálja az árakat, késik minden, a támogatások 
is, az ingyen vetőmag, viszont adózniuk, azt bizony időben kell – tavaly is alig tudott újabb egy hektár földet vásárolni, így 
neki muszáj csak és kizárólag a családjával törődnie, a többiekre nem ér rá.
Egyedül a közszolgálatban dolgozóknak volt fix állásuk, bár ők sem tudtak nagyon részt venni az ülésen: a postás, Teknőc 
Ernő küldönc hozta a bölcs bagoly, Dr. Bubó esemesét, hogy nem tud értekezni, mivel Sólyom csőrmesterrel elmentek 
megzabolázni a vaddisznót, aki ismét a moslékosvederrel veri a feleségét bánatában, mivel elvesztette biztos állását a 
szövetkezet erdőkerülőjeként, mert azt kiprivatizálták alóla.
Pedig legtöbben Dr. Bubóra vártak, hogy írja ki őket betegszabadságra, hiszen úgy nem lehet őket kirúgni az állásukból. 
Az elefánt pszichológiai problémákra panaszkodott (kisebbségi komplexusra hivatkozott – de tudjuk, hogy az ötletet éppen 
a Dr. Bubóról szóló könyvből lopta), a liba pedig egyenesen rokkantnyugdíjat követelt magának, mert megkopasztották, s 
szárnyaszegetten képtelen butáskodni, ami a hivatása lenne. Egyedül a bolha ugrált, hogy igazán itt az ideje, hogy őt válasszák 
meg polgármesternek: az ő költségvetési megszorításai mindenkit demokratikusan csípnének, és utána mindenki egyaránt 
vakaródzhatna. Hatalmi éhségükről tettek tanúbizonyságot az üres vályúnál tolongó malacok is, jelezvén, ők minden döntésbe 
bele tudnának röfögni, ha megválasztanák őket képviselőnek.  
Az első konstruktív hozzászóló Frakk, a magyar vizsla volt, aki javasolta, hogy először is azokat kell a munkaerőpiacra 
irányítani, akik onnan kikerültek, s Lukréciára és Szerénkére, a kályha mellett nagyokat nyújtózkodó macskákra mutatott, 
pontosabban ugatott.  Frakk szerint az utóbbi időben egyre több biztonsági őrre lenne szükség a sorozatos lopások miatt, 
ezért ez a két naplopó is átképezhetné magát házőrzőnek, a szektorban van még üres poszt. Lukrécia némi gondolkodás 
után azt válaszolta, hogy az igazán nem az ő hibájuk, hogy okafogyottá vált az egerészés, miután mérgezik az egereket a 
kukoricagóréknál. De hajlandóak a továbbképzésre, s megtanulni ugatni, ám akkor igényt tartanak az idegen nyelvtudás miatt 
járó pótlékra is. A szarkák a hátsó sorokban meg csak röhögtek a markukba – eddig sem Frakk volt a legnagyobb ellenségük, 
és mivel Sólyom csőrmester is madár, azaz rokon, bizton számíthattak arra, hogy elsimítja az ügyet, ha bajba kerültek.
Szóba jött az is, hogy a munkanélküliek ezentúl a segélyért végezzenek közmunkát, például takarítsák a főutcát. Itt vannak a 
legyek – a jó meleg istállókban húzzák meg magukat, noha ezért a pénzért a szart ehetnék a központban is. És az sem kóser, 
hogy a muslincák arra hivatkoznak, hogy rájuk szükség van a gyümölcs erjesztésénél, hiszen az félig-meddig élvezet, nem is 
munka, a javát meg a baktériumok végzik. 
És a csigák? Se a parkolásért nem fizetnek, se a telekadót nem lehet rajtuk behajtani, de elsején rohannak a Tönk-Bankba 
a segélyért. A vörösbegyek meg valami nemzetközi konvencióra hivatkoztak, hogy ők veszélyeztetett fajnak számítanak, 
tehát védettek, és mint kisebbség igazán el kéne tekinteni az ő foglalkoztatásuktól, őket alanyi jogon kell eltartania az 
állattársadalomnak. A fakopáncsok pedig arra panaszkodtak, hogy az ő iparágukban olyan csapottak a bérek, hogy inkább 
lennének rabszolgák. A lovak pedig tiltakoztak, hogy a fuvarozás mellett vállaljanak másodállást a sakknak nevezett játékban 
– őket ugyan ne ugráltassa senki.
„De hölgyeim és uraim” – figyelmeztette őket az elnöklő Fecske, aki amúgy szerette a magasröptű beszélgetéseket, a fellegekbe 
felemelkedve, mondhatni irodalmi szinten tárgyalni a dolgokat -, „konkrét javaslatokat kérnék”!
Amire valahonnan oldalt, a kakasülőről jelentkezett az egyik baromfi, a legmegvetettebb állati rétegek egyike, s a következő 
javaslatot tette: „Drága állvtársak! Mostanában figyeltem fel erre az ember nevezetű furcsa jelenségre. Ostobák, önzőek, 
akaratosak, irigyek, gonoszak, utálják egymást, megosztottak – hát legyünk mi a leleményesebbek, és használjuk ki rossz 
tulajdonságaikat. Tegyünk úgy, mintha az övéké lennénk – hisz mániájuk a birtoklás, mindent maguknak akarnak, semmit a 
másiknak, még a másik embernek sem!; miközben mindent tönkretesznek maguk körül -, aztán gürcöljönek, robotoljonak ők 
álló nap, reggel meg este viszont etessenek meg bennünket bőségesen, hogy hízzunk, építsenek hajlékot a fejünk  fölé, hogy 
ne ázzunk-fázzunk. Aztán olykor-olykor engedjük meg nekik, hogy megsimogassanak bennünket. S máris megoldódott az 
összes problémánk.” 
És lőn, az imádkozó sáska megáldotta az ötletet (bár a régi szokás szerint még behajtotta a többi állathívőn a mise költségeit) 
– és Isten megteremté az embert, aki eltartja a háziállatokat.
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