SZÓ-BESZÉD, A KISHEGYESIEK LAPJA
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TUDUNK-E JOBBAK LENNI?
Amolyan igazi posztmodern évként köszöntött
ránk a 2009-es: a pénzügyi világválságtól kezdve
a globális felmelegedésen át a H1N1-es influenzáig
volt részünk mindenben, és ha egyelőre csak a
negatív hatásait érzékelhettük is, de többszörösen
szembesülnünk kellett azzal a ténnyel, hogy igenis
részesei vagyunk a globális világnak, még ha ezt
egyesek másként is szeretnék.
A válság beköszöntével sajnos sokkal kevesebb
komoly beruházásra volt lehetőség, mint az előző
években, ugyanakkor mégsem múlt el az év anélkül,
hogy ne történtek volna fejlesztések. Utcák betonozása,
új vízvezetékek lefektetése, a közvilágítás teljes
cseréje, fásítás, sorolhatnánk azokat az eredmé-nyeket,
melyeket a nehézségek ellenére is sikerült elérnünk,
mégis úgy érzem, a mögöttünk álló év sokkal inkább
a lelki infrastruktúrák fejlesztéséről lesz emlékezetes.
Kishegyes többszörös jubileumot ünnepelt az idén, s
többszörösen lettünk volna szegényebbek, ha ezekről
nem emlékezünk meg méltóan. Mert ismernünk kell a
múltunkat, tudnunk kell azt, hogy honnan érkeztünk,
hogy tudhassuk milyen jövőre számíthatunk, hogy
tudhassuk, melyik az az út, amelyen tovább kell
mennünk. Az újratelepítésre, a hegyesi csatára,
az önkéntes tűzoltótestületre, a Dévity Imre
kerámiatelepre való emlékezés teszi lehetségessé,
hogy tovább láthassunk az orrunk hegyénél, a
tisztelgés a múlt emberei, hősei előtt teszi lehetővé,
hogy majd utódaink rólunk is megemlékezzenek. A
településen az elmúlt évben több fontos rendezvény
zajlott, a falu neve többször is a címlapokra került,
s ezúttal nem kellett trichinellás fertőzés vagy
vármegyés találkozó, hogy Kishegyes nevétől legyen
hangos a média. Az idelátogató több ezer ember, akit
sikerült vendégül látnunk az elmúlt hónapokban,
pedig hírül vihette, hogy van még Kishegyesen élet,
ha olykor sokat is kell dolgoznunk azért, hogy ez az
élet elviselhetőbb legyen. Erre azonban csak akkor
vagyunk képesek, ha együtt tudunk gondolkodni, ha
egy csapatként dolgozunk, mert ha el is választanak
bennünket a falak a szomszédainktól, a kakasainkat
együtt kell hallgatnunk, a levegőt pedig együtt kell
belélegeznünk. Mert hiába idegenkedünk a Másiktól,
az idegentől, amit másnak hiszünk, azok vagyunk

mi magunk is. Arra azonban, hogy képesek
legyünk a jobbra, arra is képesnek kell
lennünk, hogy ne csak befogadjuk, de
árasszuk is magunk körül a jóságot.
A közelgő ünnepek az ajándékozásról is szólnak, de gondoljunk arra
is, hogy az új játékok elkopnak, az új ruhák
elpiszkolódnak, ezért ne csak tárgyi, de
lelki ajándékokkal is próbáljuk meglepni a
másikat, mert azok sokkal kedvesebbek, és
sokkal örökösebbek tudnak lenni, mert egyegy jó szóval néha többet tudunk adni, mint
több vékányi arannyal.
a szerk.

KARÁCSONYNAK
ESTÉJÉN
Karácsonynak estéjén,
boldog minden élőlény.
Kicsit, nagyot, öreget,
áthatják az ünnepek.
Ellenségből barát lesz,
Mindenki ad, el nem vesz.
Imádjuk a Jézuskát,
aki minket mindig lát.

Kellemes karácsonyt!
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Mészáros Zsóka

A Szó-Beszéd szerkesztősége nevében kívánunk hát
kellemes karácsonyi ünnepeket, és boldog új évet!
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NÉPKONYHAI SZOLGÁLTATÁS
KISHEGYESEN
Egyelőre száz adag ételt osztanak ki a
rászoruló idős embereknek
December elsejétől napi száz adag ételt osztanak
ki a rászoruló idős emberek között a kishegyesi község
három településén. Az ételadagokat Kishegyesen a tűzoltóotthonban, Szeghegyen (egyelőre) a Cetinje vendéglőben,
Bácsfeketehegyen a helyi közösség épületében osztják ki.
- A Vöröskereszt topolyai szervezete, mint ismeretes,
pályázatot
nyert
a
népkonyha kiépítésére a
Tartományi Nagyberuházási Alapnál és a jelek
szerint az építkezés jövő
év elején be is fejeződik.
Ezzel lehetővé válik, hogy
a kishegyesi községben
is
megszervezzük
a
népkonyhai ellátást a
rászoruló,
elsősorban
idős háztartások számára. A kishegyesi önkormányzat
segítségével már most elkezdjük az ételedagok kiosztását.
Addig amíg a topolyai konyha nem készül el, úgynevezett
tartós élelmet osztunk, vagyis konzerveket, kenyeret és tejet.
Ha a konyha megnyílik, egy tál meleg ételt osztunk majd,
amit a rászorulók elvisznek és otthon fogyasztanak el. Akik
nem tudnak eljönni az említett kiosztó helyekre, azoknak
aktivistáink fogják elvinni—hallottuk Sípos Etelkától, a
Vöröskereszt kishegyesi szervezetének titkárától.
A rászorulók névsorát a Vöröskereszt olyan civil szervezetekkel állította közösen össze, amelyek tevékenységük
során szociális feladatokat is ellátnak.
- A Női Fórummal és a Caritas helyi szervezetével közösen,
valamint a Szociális Központ közreműködésével állítottuk
össze a névsort, s azok kerültek rá, akiket minden szervezet
rászorulónak tartott. Ezúttal úgy gondoltuk, hogy a leginkább rászoruló idős, elsősorban egyedül élő embereket
célozzuk meg és nem az egész lakosságot. A topolyaiak
ajánlata nagyon kedvező volt, hiszen egy–egy adagot 50
dináros áron kapunk. Mégis elsősorban az önkormányzatnak
kell köszönetet mondanunk, hogy ebben a pénzhiányos
válságidőben is talált lehetőséget e tevékenység beindítására.
Már korábban is sokat beszélgettünk arról a községben, hogy
nagyon nagy szükség lenne egy népkonyhára, de sosem
volt rá elegendő pénz, mert természetesen személyzetet is
kellene tartani, minden előírásnak megfelelő konyhát kellene
működtetni, egyszóval rengeteg engedély kellett volna
hozzá. Tudatában vagyunk annak, hogy ez a száz adag nem
sok, ettől sokkal többre lenne szükség, de egyelőre ennyit bír
el a költségvetés. Másrészt, a névsor állandóan változhat,
mert lehet egyeseknek nem fog tetszeni, mások meg (ezzel is
számolni kell, mivel idősekről van szó) el is halálozhatnak.
Ennek ellenére azon leszünk, hogy ez a szám a jövőben
növekedjen—mondja a titkár.
A tervek szerint az első népkonyhai adagok ma reggel
érkeznek meg a községbe.

Kellemes karácsonyt!
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KÖZVILÁGÍTÁS
Korábban is, de hasonlóképpen manapság is gyakran
előfordul, hogy napközben is, világítanak az utcai égők,
különösen ha komolyabb borulás van, hiszen a jelenlegi
fényérzékeny vezérlők nem tudnak különbséget tenni
a borulás és az este között. November közepén kezdték
meg az új vezérlőautomaták telepítését, jelenleg 15
trafóállomás körzetében már az új automaták végzik a
ki- és bekapcsolást.
- Az új automata
rendszer
lényege,
hogy a ki- és bekapcsolás
időpontját
a szoláris táblázat,
vagyis a napkelte és
napnyugta
alapján
végzi el, így valóban
nem fordulhat elő az
a helyzet, amilyen
eddig igen gyakori
volt, hogy borús időben egész nap égtek az égők. A
község egyébként körülbelül félmillió dinárt fizet
havonta a közvilágításra, s ezzel az automatikával
ez a költség akár 25–30 százalékkal is csökkenthető.
A község területén egyébként 47 trafóállomás, és
havonta 10 vezérlőegységet tudunk beépíteni. Ily
módon számításaink szerint márciusra befejeződik a
vezérlők telepítése—mondja Kormányos Levente, a
Kis-kommunál műszaki igazgatója.
A szakember szerint az is fontos lehet, hogy az automatikát egy kishegyesi cég dolgozta ki és szereli össze
(a beszerelést az áramelosztó szakemberei végzik),
mert így a karbantartás is könnyebb lehet. Egy–egy
egység ára 9800 dinár plusz az áfa, ami azt jelenti,
hogy az új rendszer igen hamar kifizetődik. Meg kell
említeni azt is, hogy a közvilágítás ki- és bekapcsolását
végző új rendszer kidolgozását az önkormányzat
kezdeményezte, és a községi költségvetésből pénzelik
az új automata vezérlés telepítését.

KÖNYVTÁR
A Kölcsey Ferenc Alapítvány 2009-ben is meghirdette
pályázatát a hazai közművelődési, iskolai, felsőoktatási,
egyházi, egyesületi könyvtárak számára, hogy
könyvadománnyal támogathassák határon túli magyar
testvérintézményüket, illetve testvérszervezetüket. A
Kishegyesi Könyvtár részére az isaszegi Jókai Mór
Városi Könyvtár pályázott, sikeresen: 80 000 Ft értékben, 53 db könyvet vásárolhatott. A könyvcsomag,
Virág Gábor segítségével, már meg is érkezett könyvtárunkba.

Boldog új évet!

SZÓ-BESZÉD, A KISHEGYESIEK LAPJA

GYARAPODÁS TUDÁSBAN, TAPASZTALATBAN
A tudást beruházási tervekre, beruházásokra
kell váltani
Két tagadhatatlan hozadéka van annak a civil kezdeményezésnek, amely felkarolta a falusi turizmus problémakörét és az idén egy nagyon fontos projektumot vezetett végig. Az első, hogy a majd egyéves képzés, továbbképzés
olyan konkrét eredményeket is felmutatott, mint amilyen a község középtávú turisztikai fejlesztési terve, a község
konkrét turisztikai kínálatának kidolgozása, valamint a turisztikai szervezet és iroda kialakítása. A másik legalább ilyen
fontos dolog az a tudás és tapasztalatszerzés, amelyben a résztvevők gyarapodtak és amelyet mindannyian hasznosítani
tudnak a közösség előbbrevitele érdekében.
A fentiek a Falusi vendéglátás fejlesztése Kishegyesen a Telecskai dombok tövében
elnevezésű projekt zárókonferenciáján hangzottak el, amelynek folyamán kidolgozták a község
középtávú idegenforgalmi tervét, kialakították a község idegenforgalmi irodáját, és kidolgozták a
3 és 5 napos kishegyesi túrákat. Az európai támogatással lebonyolított képzés zárókonferenciáján
jelen volt Luka Manuta, a határon átnyúló együttműködés projektmenedzsere, Bojana Miličević, a
pénzügyminisztérium alapokkal foglalkozó szektorának koordinátora, Zoran Krtinić, az illetékes
szabadkai iroda munkatársa, továbbá Varnyú Ernő, tartományi gazdasági titkárhelyettes és a
projekt magyarországi partnerei. A házigazda kishegyesi község nevében Pál Károly, a képviselőtestület elnöke üdvözölte a továbbképzés résztvevőit és a vendégeket, rámutatott a képzés konkrét
eredményeire. A projektet Csernik Teréz koordinátor ismertette, külön is kitérve a három és ötnapos
vendéglátás jelentőségére. A projekt résztvevői, a tizenkilenc vállakozó, felvette a kapcsolatot a
szerbiai falusi vendéglátással foglalkozó szervezetekkel és ennek köszönhetően a hónap végén egy
autóbusznyi vendég érkezik a községbe. Zoran Krtinić, a határon átívelő beruházások szabadkai
irodájának vezetője elmondta, hogy a kishegyesi az egyike volt annak a 46 pályázatnak, amelyet az
idén sikerült lebonyolítani. Ezt azonban most már az úgynevezett IPA programok követik, amelyek esetében már sokkal
nagyobb összegekről lesz szó. Ebben az egyik legfontosabb követelmény, hogy a beruházásokat határon túli partnerek is
támogassák. A falusi turizmus jelentőségeit ecsetelve Varnyú Ernő kiemelte, hogy az e téren tapasztalható nyilvánvaló
lemaradásunkat csak a kishegyesihez hasonló fokozatos lépésekkel tudjuk behozni. Ő is arra figyelmeztetett, hogy
a képzéseken elsajátított tudás nyújtotta lehetőségeket mindenképpen ki kell használni, meg kell fogalmazni az új
terveket, és ezekhez partnereket kell keresni.
A község középtávú idegenforgalmi tervét Bujdosné Lengyel Eszter ismertette, Kabódi Istvánné, a projekt
magyarországi partnere pedig arra mutatott rá, hogy bátrabban kellene lépni ezen a téren, és kihasználni a kínálkozó
lehetőségeket. A határ mindkét oldalán ugyanis a kishitűség az egyik legnagyobb gond.

AZ EGÉSZSÉGES ÉLETSTÍLUS AZ ÉN STÍLUSOM
A fenti címmel hirdetett fotópályázatot a Tartományi
Ijúság- és Sportügyi Titkárság támogatásával a Kishegyesi
Ifjúsági Iroda. A pályázat lezártával december 5-én ifj.
Juhász Bálint községi ifjúságügyi osztályvezető az iskola
kiállítási csarnokában megnyitotta a beérkezett munkákból
készült kiállítást. A pályázatra tíz fiatal több mint harminc munkával jelentkezett. A legjobbaknak egy háromtagú bírálóbizottság döntése alapján alkalmi ajándékokat

osztottak ki. Harmadik helyen Papp Ágnes végzett,
nyereménye 1000 dináros vásárlási utalvány, a második
díjat Szulocki László kapta, nyereménye 1200 dináros
utalvány az első pedig Dudás Attila lett képsorával,
nyereménye 1500 dináros utalvány. Sándor Istvántól
az ifjúsági iroda koordinátorától megtudtuk, hogy a
tartományi titkárság a megmozdulást 7000 dinárral
támogatta.
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JÉGCSAPOK KÖZT
ELVESZETTEN

MIKULÁS
A Petőfi Sándor Művelődési csomagokra. Az Agrokons cég
Egyesület az idén is megszervezte az autóval és sofőrrel járult hozzá
immár hagyományossá vált „Mikulás az akcióhoz. Nem tudjuk, hogy
érdemes-e ilyen módon tovább

házhoz megy” akciót. A rendezvény
célja, hogy megsegítse a hátrányos
helyzetű
gyermekeket
is
egy
édességcsomag erejéig. Meg lehetett
rendelni a Mikulást, fizetségül egy
édesség csomagot kértünk kb. 150
dinár értékben, de elfogadtunk játékot,
gyümölcsöt, ruhát stb. A kapott
ajándékokat szétosztottunk, majd a
megrendelt csomagokkal együtt házhoz
vitte a Mikulás a kisgyerekeknek. Ezt
azért írom ilyen részletesen le, mert az
idén fordult elő először, hogy nagyon
gyér érdeklődés mutatkozott az akció
iránt, 15 helyre hívták, és ezért így
csak 20 nehéz körülmények között
élő gyermeknek tudtunk Mikulás
csomaggal kedveskedni. Szomorú,
hogy elfeledtünk jótékonykodni,
igaz a helyi közösségen kívül
magánszemélyek
adakoztak
a

folytatni a már hagyománnyá
vált rendezvényt.
Az idén, mint már
említettem a gyér érdeklődés
miatt csak két Mikulás, négy
Krampusz, két gépkocsivezető és
két kísérő indult mikulásjárásra.
Remélem, jövőre sokkal több
helyre hívják öreg barátunkat,
a Mikulást, ezzel segítve a
jótékonysági akciónkat. Minden
segítséget köszönünk.
Mikulás és segítői

LEGALIZÁCIÓ
Gyakran hallottuk a médiában az elmúlt napokban
ezt a szót. Mit is jelent, mi is áll ez a szó mögött?
Szeptemberben új építésügyi és tervezési
törvényt kaptunk, amely nyolc nap után lépett hatályba.
A törvény tartalmazza az engedély nélkül épített fő- és
melléképületek utólagos engedélyeztetésének módját, azaz
legalizációját. Ezzel a törvénnyel még egy lehetőséget –
lehet, hogy az utolsót - kaptak a tulajdonosok az engedély
nélkül felépített épületek utólagos engedélyeztetésére.
Minden olyan engedély nélkül felépült épület, hozzáépítés,
vagy melléképület, amely nem szerepel a telekkönyvi
nyilvántartásban csak a legalizációs eljárással jegyeztethető be.
Az eljárási folyamatot a tulajdonosnak kell kérnie
a községi építésügyi felügyelőségen. A törvény itt hat
hónapos határidőt szabott, amely szeptember 11- étől
számítódik. Erre szeretném felhívni azon polgártársaim

Kellemes karácsonyt!

A templomban év végi hálaadási
szentmisére jöttek össze a hálát adók.
Hideg volt. A padsorok közt jégcsapként
fagyott meg a rideg gőg.
A szószékről inflációval, sok pénzzel, több
száz holdnyi föld bérletével, halottakkal
meg törvénytelen gyermekekkel tüzdelt
dörgedelem zúdult a fejekre. Senki sem
értette, és az emberek néma, szólni is
képtelen tiltakozásként saját világukba
zárkóztak, magukra zárták a kertkapukat.
Jézus egy ideig várakozott. Csupán egy
kis melegséget szeretett volna, mert
fázott. Mint akkor régen, ott a betlehemi
sötét éjszakában. De most nem voltak
sehol a békésen kérődző állatok, nem volt
zizegő szalma, semmi sem volt, csak jeges
márvány, a havasok süvítő szelét idéző
kivágott, holt fenyők és szúrós tekintetek.
Várt egy ideig, aztán lesütött szemmel
elsomfordált.
Kalacsi János
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figyelmét, akik az elmúlt időszakban engedély nélkül
építkeztek.
Az eljárás, mint a beruházás befejező része bizonyos
költségekkel jár. Lehet, hogy ezek a költségek most soknak
tűnnek, de meggyőződésem, hogy sokkal kevesebb így a
költség, mint egy kellemetlen hatósági eljárás lefolytatása
során, vagy a bonyodalom a bejegyzetlen épület öröklése,
illetve adásvétele folyamán.
Nem lehet minden épületet legalizálni és vannak
épületek, amelyeket nem is kell. A törvény ezen a
téren is pontosít. Ezeket az adatokat is megtudhatjuk a
felügyelőségen.
Az engedély nélkül építkezőkre büntetés vár, a
legalizálatlan épületeket a törvény szerint a tulajdonos
köteles lesz lebontani.
Javaslom mindenkinek, aki az elmúlt időszakban
építkezett, nézzen utána, hogy a felemelt épülete körül
rendben van-e minden.
Hallgató Imre, okl. építőmérnök
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HETEDSZER IS
MINŐSÍTŐ

SZÜLETÉSNAPI KÖSZÖNTŐ
Hétéves a Nők Kishegyesi Fóruma
Októberben tartotta meg a
Női Fórum a születésnapi összejövetelét a hegyesi Tűzoltóotthonban. A
HETEDIKET.
A községben szerintem az
egyik legaktívabb szervezetről van
szó. Mondom ezt az alapítás után a
tizedik év árnyékában. Szerteágazó
és sokrétű munkájában sokan
kiveszik a részüket.
Az elnökasszony nem
tartott
formális
évértékelő
beszámolót, mégis a legsikerültebb
köszöntőjét hallhattuk. Felemelő volt
végignézni a meghívott vendégeken,
hisz mindannyian megjelentek: a
polgármester, az iskola igazgatónője,
az óvoda igazgatónője, a civil
szervezetek vezetői, stb. Meg
persze a szervezet tagsága is
szép számban. Hiányoltam az
alapítótagokat, hiányoltam azokat a
társakat, akikkel együtt kigondoltuk
és létrehoztuk ezt az egyesületet.
Célunk már akkor is a mások
megsegítése,
életkörülményeinek
javítása volt, kezdve a hátrányos
helyzetű gyerekektől az idős, beteg
embertársaink megvigasztalásáig.
Nagy falat volt számunkra mindezt
felvállalni: a fiatal fa elkezdett
nőni,
terebélyesedni,
sokszor
bizony a burjánzó ágait meg kellett

nyesegetni, ezért megritkultunk és néha
nem voltunk elegen a feladatokhoz.
Többen közülünk belefáradtak az egy
helyben való topogásba, elmaradtak,
nem jönnek többet, de hiányoznak ők
is. Persze minden új arcnak örülünk és
várjuk az újabbakat.
A
Női
Fórumot
egy
„nagymotor” működteti, akit Zsidai
Erzsébetnek hívnak. Ő az az erő, amely
időről időre mozgásban tartja a tagságot
és egyensúlyt teremt a szervezeten
belül. Úgy érzem a Női Fórum mostanra
már összekovácsolódott, mindenki
megtalálta a helyét és a neki megfelelő
tevékenységi formát. Az elnöknőnek
és néhány aktív segítőjének köszönve
az egyesület nem tért el az eredeti,
elsődleges feladatától, mára már nem
kétséges az irányvonal sem.
Tisztelettel és köszönettel
tartozunk azoknak a nőknek és
asszonyoknak, akik a mindennapi
munkájuk, családjuk, háztartásuk
mellett felvállalják azt a plusz
tevékenységet, amit egy közösségért
ingyen tesznek. Teszik ezt saját
erejükből a lelkiismeretükre hallgatva,
viszik Kishegyes hírét messzire.
Becsüljük meg Őket!
Isten éltesse sokáig a Nők
Kishegyesi Fórumát! Kívánok még
hosszantartó és kitartó, következetes
munkát, nagyon sok szorgos asszonyi
kezet.
Linka B. Gabriella

AJÁNDÉK AZ ISKOLÁKNAK
Egy–egy szemléltető taneszközcsomag az
iskoláknak és az óvodáknak

A nyár végén zajlott Kishegyesen a falusi körülmények fejlesztését, valamint
az inkluzív oktatásra való felkészítést szorgalmazó továbbképzés, amelyet a
mezőgazdasági minisztérium támogatott. A projekt lezárult, és a szervezőknek
a projekt lezárultakor 56 ezer dinárjuk maradt. Gordana Radulović szavai
szerint a program kivitelezői: a Kishegyesi Fejlesztési Társulás és a Nők
Fóruma kérvényt nyújtottak be a minisztériumhoz, és javasolták, hogy a
fennmaradt pénzből taneszközöket vásároljanak az iskoláknak és az óvodának.
A minisztérium jóváhagyta a kérést, és Csóré Róbert polgármester átadta a
taneszköz-csomagokat az iskolák és az óvoda igazgatóinak. A taneszközöket
az újvidéki Milan Petrović Speciális Iskolában vásárolták, amelynek tanulói
szemléltető eszközöket is készítenek. Az említetteken kívül a Nők Fóruma
is kapott egy csomag szemléltető eszközt, mivel a női szervezet sok olyan
rendezvényt szervez, amelyen ezek az eszközök felhasználhatóak lesznek.
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2009.11.18-án az Újvidéki
Színházban hetedik alkalommal tartották meg a Néptáncosok Országos Bemutatószínpadának Minősítő Fesztiválját.
A
műsor
ünnepélyes
megnyitóján elhangzott, hogy a
Bemutatószínpad célja lehetőséget
nyújtani a néptánccsoportok magas,
művészi színvonalú zsűri előtt történő
bemutatkozására, valamint a szakmai

megmérettetésre. A fesztivált a budapesti Martin György Néptáncszövetség,
a szabadkai Vajdasági Magyar Folklórközpont, valamint az újvidéki székhelyű
Vajdasági Magyar Népművészeti és
Közművelődési Központ szervezte.
Az idén kilenc néptáncegyüttes
vett részt a fesztiválon, melyet öttagú
magyarországi szakemberekből álló
zsűri – dr. Ratkó Lujza néprajzkutató,
Mlinár Pál koreográfus, Eredics
Gábor népzenész, Szilágyi Zsolt
néptáncpedagógus-koreográfus
és
Diószegi László koreográfus, a Martin
György Néptáncszövetség elnöke, aki
egyben a zsűri elnöke is volt – értékelt.
A néptáncegyütteseket a minősítés
során négy kategóriába rendszerezi a
zsűri, ezek a „ részt vett“, a „minősült“, a
„jól minősült“ és a „kiválóan minősült“
kategóriák.
A Rizgetős táncegyüttes harmadik
alkalommal vett részt a rendezvényen
és a zsűri döntése alapján ismét (immár
második alkalommal) kiválóan minősült, Táncából világlik ki... című
műsorával. Rajtuk kívül még a topolyai
Cirkalom és az óbecsei Szelence
táncegyüttesek érdemelték ki a kiválóan
minősült címet. A szabadkai Róna
és a péterrévei Tisza a jól minősült
kategóriában végeztek, míg a horgosiak,
törökbecseiek, a másik péterrévei
csoport, illetve a magyarkanizsaiak
„csak“ a minősült címet szerezték meg.
Kovács Hanna
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DIGITÁLIS VÍZÓRA
LEOLVASÁS

TERÜLETRENDEZÉS

A kommunális vállalat illetékesei szerint Kishegyesen
a 30–40 évvel ezelőtt lefektetett vascsövek elavultsága miatt
naponta átlagosan két csőtörés történik. Ilyen tekintetben
az elsők között van az egykori Dózsa vízközösség, ahol
több mint negyven évvel ezelőtt fektették le a csöveket, és
ahol a leggyakoribbak a gondok. Ezért is pályáztak az utcai
vízvezeték felújítása érdekében a Tartományi Mezőgazdasági
Titkárságnál, és nyertek is 1 millió dinárt.
- A Dózsa vízközösség 6–7 utcája vezetékeinek
teljes felújítása 3,7 millió dinárba került volna és ezzel is
pályáztunk, de egymilliót kaptunk, és úgy határoztunk,
hogy a legkritikusabb helyeken cseréljük ki a vezetékeket.
Így esett a választás a Petőfi, a Kossuth és a Zsák utcákra,
valamint a Kisközre. Az utcai vezetékeken kívül, minden
ház előtt kialakítunk egy kiépített gödröt, ahol helyet kap a
digitális vízóra, amelyről a kommunális vállalat megbízottjai
a megfelelő műszerrel bármikor leolvashatják a fogyasztást.
Az adóvevő akkumulátorral működik, és a gyártó szerinti
élettartama 5–10 év. Az órákat egyébként is öt évente kötelező
hitelesíteni, így az ötéves időtartam megfelelő számunkra
- magyarázza az újdonságot Kormányos Levente, a KisKommunál vállalat műszaki igazgatója.
Dudás Béla, a vállalat igazgatója hozzáteszi még,
hogy a sahtban lesz egy
elzáró csap is.
- A vízórán kívül egy
elzáró csap is lesz a sahtban,
így nem fog különösebb
gondot okozni, ha netalán
valakit le kellene kapcsolni.
Elmondanám még, hogy a
víz megfizettetési aránya
mondhatni európai szintű,
hiszen
meghaladja
a
98 százalékot, vagyis a
polgárok túlnyomó többsége
rendszeresen
fizeti
a
vízfogyasztást. Szeretnénk
azonban ezúttal is kérni a fogyasztókat ezekben az utcákban,
hogy ha tartozásuk van, lehetőleg rendezzék, mert ellenkező
esetben nem csatlakoztathatjuk fel őket a vezetékre. A
vízfogyasztással kapcsolatban azt is elmondanám, hogy az
elmúlt héten nagyjavításon esett át az ökokút is, kicseréltünk
minden szűrőt, és ezentúl ezt a kutat is a kommunális vállalat
tartja karban. A kút népszerűsége továbbra sem csökken,
naponta ma is átlagban 1200 liter vizet visznek innen a
polgárok, nyáron a fogyasztás meghaladja az 1500 litert is mondja az igazgató.
A munkálatok pillanatnyilag a Petőfi utcában folynak
,s a tervek szerint, amennyiben az időjárás is kedvez, december
végéig befejeződnek.
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Az E-75 ös út menti korridor kiépítése a
köztársasági, tartomány és községi tervek értelmében—Az ülésekre nem járó
képviselők és párttisztviselők munkáját
felülvizsgálják, ha nem vesznek részt a
képviselő-testület ülésén
A község területrendezése összhangban van
az E-75-ös autóút mentén felépülő létesítmények
kialakításával és a kataszteri községek részletes
terveivel. A községi képviselő-testület, Pál Károly
elnökletével
megtartott
ülésén elfogadta a benyújtott
tervezetet. Mint elhangzott,
a községnek 1980 óta van
ide vonatkozó terve, de
azt az illetékesek annak
idején nem fogadták el. A
határozat értelmében a községi dokumentumot rövid
időn belül meghozható. Ez azt is jelenti, hogy a terv
választ ad a legfontosabb környezetvédelmi és egyéb
kérdésekre a községben, amelyek a hatástanulmányok
során felmerültek. Egy hasonló tervet az illetékes
hatóságok a nyolcvanas évek végén nem fogadtak el.
Ennek ellenére a terv tükrözi a korábbi és mostani
tervek iránt támasztott követelmények többségét. A
testület elfogadta a Moholi út részletes területrendezési
tervét, amelynek értelmében az autóút megépítésével
párhuzamosan
felvásárolják
Kishegyesen
az
úgynevezett Kisvasút dűlő melletti szántók egy részét,
annak érdekében, hogy kiépüljön a Kúla - Kishegyes Ada - Nagykikinda regionális útvonal.
A testület határozatot hozott az anyakönyvi
területi egységekről, és egyhangúlag elfogadta a
topolyai és kishegyesi Szociális Központ igazgatójának
kinevezéséről szóló határozatot. Ezek szerint a
következő négy évben Radivoj Bilić, gyógypedagógus
lesz a topolyai és kishegyesi szociális központ vezetője.
A másik kinevezés értelmében megszűnik Desanka
Ivošević tagsága a községi választási bizottságban,
helyette a Szerb Radikális Párt Stana Vukajlovićot
javasolta, akit a képviselő-testület meg is választott.
Az ülés végén az elnöklő Pál Károly elmondta,
hogy a testület részéről javasolni fogja, hogy a községi
tisztségeket betöltő, de a testület üléseire nem járó
képviselők ne kapjanak községi fizetést és semmilyen
juttatást, ami a szabályok értelmében megilletné
őket. A javaslat értelmében erről a községi tanács a
legközelebbi ülésen tárgyal, és határozati javaslatot
terjeszt be.
P.I.

Boldog új évet!

SZÓ-BESZÉD, A KISHEGYESIEK LAPJA

MEGNYÍLT AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI KÖZPONT
November 26-án hivatalosan napjainkban kötelező, mint ahogy
is megnyílt a községháza földszint- azt a szabadkai, topolyai és kúlai
jén az új Ügyfélszolgálati Központ. önkormányzatok már meg is tették.
Az idei évben egy
kis csapatnak az
volt a feladata,
hogy azokat a
pályázatokat figyelje és kövesse,
majd
pályázza
meg,
melyekkel
támogatást
tudtunk szerezni a mi
ü g y fél sz olg á l at i
központunkhoz.
Az idei év tavaszán
az Önkormányzati
és
Községközi
Megvalósulását az ÖnkorTartományi
Titkárság
kiírt
egy – a
mányzati és Községközi Tartományi Titkárság és a magyarországi mi községünkre
is ráillő – 50%-os
Szülőföld Alap Iroda támogatta.
Sinkovics Erzsébet tartományi önfinanszírozású
titkárhelyettes, akit felkértek a pályázatot, mehivatalos megnyitóra, elmondta, lyen nem egész
hogy a Tartomány célja a pályázat kétmillió dinárt
kiírásakor a hatékony és ügyfélbarát nyert a község.
ügyintézés volt, és reméli, hogy ez Ehhez hozzájárult
a Szülőföld Alap
községünkben meg is valósul.
megMi Csóré Róbert polgármes- Irodánál
pályázat
tert kértük fel, hogy mutassa be a nyert
útján 500.000,00
központ működését.
Ezekből
- Egy mondatban talán úgy lehetne dinár.
összefoglalni, hogy azok a lakosok, az összegekből,
akik eddig a községházán irodáról és természetesen
irodára jártak, hogy ügyeiket intéz- ön kor m á ny z at i
zék, mindezt most egy helyen tudják támogatással készült el a községi Ügyfélszolgálati
véghez vinni.
A hatékony, gyors és Központ.
A munkálatok októberben
egyben ügyfélbarát ügyintézés
kezdődtek.
A
községháza
teljes földszintjén kicseréltük a
villamossági
kábeleket, a
mennyezetet
le e r e s z t e ttük, majd a
járólapokat
cseréltük ki,
és a földszinti
lépcsőket
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is kijavítottuk. A folyosón szükségessé
váltak a régi, huzatos ablakok cseréi,
ezeket vákuumos üvegűekre cseréltettük.
Öt új ajtó készült el, fontosnak tartom
megemlíteni, hogy ezek üvegajtók, az
átláthatóságuk miatt az ügyfél tudja, hogy
hova érkezik és kivel fog ott találkozni.
Így november 26-tól itt várják
munkatársaink az ügyfeleket.
Az információs pultnál már a belépés után
kézhez kapják azokat a nyomtatványokat,
melyet kényelmesen kitölthetnek az erre
a célra kialakított várakozóhelyen. Az
Ügyfélszolgálati Központ egy légterű.
Az egyes munkaasztalokat paravánnal
választottunk el. A régi folyosón
kapott helyet az információs pult és az
iktató részleg, az irodákban a községi
adóügyosztály, az anyakönyvi hivatal, a

gyermekvédelem, a harcos szövetség és a
mezőgazdasági osztály.
Az ügyiratok intézésében való
hatékonyságot abban látjuk, hogy nem
kell egy-egy iratért irodáról irodára járni,
hisz minden megtalálható egy helyen.
Tervünk még a közeljövőben,
hogy földszinti bejáratot építsünk ki
mozgássérültek részére, amely az udvar
felől nyílna, illetve az illemhelyek átépítése
mozgássérültek részére. Hangsúlyozom,
hogy ekkor leszünk csak igazán készek
a munkálatokkal, mellyel remélem, egy
már sokszor emlegetett ügyfélbarát,
gyors, hatékony és némileg EU-konform
Ügyfélszolgálati Központban tudjuk
fogadni a lakosokat.
fekete h.
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A MOHOLI ÚT
KIÉPÍTÉSÉNEK TERVE

50 ÉVES A KÖZSÉGÜNK
November
26-án
ünnepelte
községi
fennmaradásának fél évszázadát Kishegyes és a hozzá
tartozó települések. A képviselő-testület ünnepi ülését
a helybeli Szent Anna Kórus éneke vezette be, akik
Kodály és Berthier művekkel tették ünnepélyesebbé az
évfordulót. Az ünnepi ülésen megjelent Tápi Lajos, a
szabadkai konzulátus vezető konzulja, Szilágyi Balázs,
a belgrádi nagykövetség részéről, Milo Janković, Cetinje
székváros polgármestere, a crmnicaiak képviselői, az
egyházi közösségek képviselői, többek között Jovan
Kezan, a szerb pravoszláv egyház képviselője, Brasnyó
Ferenc, kishegyesi katolikus plébános, Harangozó
László, bácsfeketehegyi református lelkész és Dolinszky
Árpád, evangélikus püspök. Az ünnepi ülésen Pál
Károly, a képviselő-testület elnöke üdvözölte a környező
községek, Ada, Zenta, Topolya, Verbász és Szenttamás
képviselőit. A vendégeket elsőként Pál Károly üdvözölte.
Kiemelte, hogy a község megalakításakor, ötven évvel
ezelőtt is a sajátosságról tanúskodott, ahogyan ma is
arra törekszik, hogy minden polgára számára megadja a
létfontosságú feltételeket.
Az összejövetelt üdvözölve Tápi Lajos, vezető
konzul rámutatott arra, hogy az
utóbbi egy évben Magyarország
és Szerbia között az elmúlt 10 év
legvirágzóbb kapcsolata alakult
ki. Magyarország tagadhatatlan
érdeke Szerbia európai csatlakozási törekvése, amelyet az utóbbi
hónapok diplomáciai látogatásai is
bizonyítanak. Az egybegyűlteket
Milo Janković Cetinje székváros
polgármestere is üdvözölte, majd
kiemelte, hogy a két község együttműködése Vajdaság
és Montenegró jó kapcsolatainak előremozdítását
jelentheti. A díszülésen Csóré Róbert kishegyesi
polgármester számolt be a község egy éves fejlődésének
eredményeiről. Elmondta, hogy a legfontosabb azoknak
a beruházásoknak a folytatása, amelyek a közösség
otthonosabbá tételét szolgálják. Kiemelte, hogy a község
számára fontos az a beruházás, amelyet a Tartományi
Önkormányzati Titkárság segítségével hoztak létre,
és amely az ügyfelek problémamentes kiszolgálását
szolgálja. Az utóbbi létesítményt Csóré polgármester
és Sinkovics Erzsébet az önkormányzati titkárság
titkárhelyettese nyitották meg. A megnyitás alkalmával
Sinkovics titkárhelyettes kiemelte azt, hogy a pályázat
megítélésekor egyik fontos ismérv az volt, hogy a
polgárok minden szolgáltatást egy helyen kapjanak meg,
és az ügyintézés is hatékony legyen.
Az ügyfélszolgálatot Csóré Róbert polgármester
és Sinkovics Erzsébet titkárhelyettes közösen adták át
rendeltetésének.

A kishegyesi Községi Tanács ülésén a
képviselő–testület hétfői ülésének előkészítése
keretében megvitatta és támogatta többek
között a Moholra és Adára vezető leendő
regionális út kiépítésének részletes tervét.
Azt ugyan még nem tudni, hogy a regionális
út kiépítésére mikor kerül sor, azt viszont
tudni lehet, hogy összefügg az autóút másik
nyomtávjának kiépítésével. Mivel az autóút
építése tovább halad, a kishegyesi leágazást
is ki kell építeni, amely Kúla, Kishegyes,
Ada, Nagykikinda regionális útvonal részét
képezi majd, és lehetővé teszi az autóútra való
legközelebbi csatlakozást az említett községek
számára.
A leendő út nyomtávjának jó része az
állami földeken keresztül halad, ezek esetében
nem kell kisajátítani a szántóföldek egy részét,
elegendő csak átminősíteni, de ki kell vonni
a bérbeadandó területből. Az úgynevezett
Hármasút csomóponttól azonban a leendő
út nem a mostani Moholi úton halad majd,
hanem az egykori keskenynyomtávú kisvasút
vonalán. Jelenleg ez az útszakasz dűlőút,
ezért a regionális útvonal kiépítéshez a dűlőút
mindkét oldalán 12–17 méter szántóföldet
kell kisajátítani. A tanács ülésén elhangzottak
szerint a kisajátítás 186 parcellát érint, de
mivel egy–egy parcellának több tulajdonosa
is lehet, biztosra vehető, hogy legkevesebb
kétszáz ember érdekelt a kisajátításban. A
község nemrégiben megállapodást írt alá a
kúlai községgel, melynek értelmében mindkét
község regionális úttá minősíti az útvonalat,
ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy a beruházó
az állam, vagy az általa megbízott szervezetek
egyike lesz.
A részletes terv magába foglalja a Kúla
felől érkező csatornát is, amely a kishegyesi és
szeghegyi kataszteri községek határvonalán
halad, és a Kishegyes és Szeghegy között levő
benzinkút mellett elhaladva éri el a Krivaját,
és a felduzzasztásra váró Potok határrészt.
Az ülésen Csóré Róbert polgármester
tájékoztatta a tanácstagokat, hogy a község
egy pályázaton újabb 3 millió dinárt nyert
fásításra, az idén és tavaszra újabb 15 ezer
fát ültetnek el a szélvédő sávok kialakítására,
illetve olyan parcellák mentén, ahol a
tulajdonos egyezik a faültetéssel, és vállalja a
csemete gondozását.
P.I.

Kellemes karácsonyt!
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SZÓ-BESZÉD, A KISHEGYESIEK LAPJA

AMI KIBUGGYAN BELŐLEM
Bizonyára nem csak nekem tűnt
fel, hanem másoknak is – hogy
ilyenkor, az ádvent időszakában,
a
tévében,
újságokban
megszaporodnak a felhívások,
a kérések, hogy az ünnepek
idején gondoljunk a szegényekre,
a hajléktalanokra, az idős és
magányos embertársainkra.
A legőszintébben mondom, bennem ilyenkor megfordul az a
bizonyos kisszék…
És nem azért mert engem nem érintenek meg az elesettek, az
önhibájukon kívül, vagy éppen abból kifolyólag a társadalom
peremére került emberek gondjai, bajai.

AZ IGAZSÁGKERESÉS
VEZÉRFONALA
Csorba Béla Puskalövés nélkül című
könyvének bemutatója Kishegyesen
A Sziveri-féle szerkesztőség tagja, Csorba Béla,
sokoldalú munkásságot fejtett és fejt ki, hiszen nem
csak író, irodalmár és költő, hanem tudományos
munkás, néprajzkutató és közéleti szereplő is.
Ennek a szerteágazó munkásságnak egy közös
vezérfonala az igazságkeresés és az úgynevezett
társadalomhigiénia kérdéseinek boncolgatása.

g

Valahogy úgy érzem, az odafigyelésnek, az adakozásnak nem
rendelésre, felhívásra kell történnie, hanem spontánul, szívből
jövőnek kell lennie és nem csak ilyenkor az ünnepek tájékán, hanem
egész évben kell a szociális érzékenységünkről tanúbizonyságot
tennünk…

g

De hála istennek, sokan vannak azok, akik így gondolkodnak, mint
én, akik nem a naptár szerint törődnek másokkal, hanem akkor, és
ott, amikor és ahol szükség mutatkozik.
A fentieket Sáfrány Attila mondta a december
4-én este megtartott irodalmi esten, amelyen
Példának itt vannak azok a falunkbeliek, akik a Nők Kishegyesi a szerző legújabb kötetét mutatták be. Csorba
Fóruma felhívásának eleget téve használt gyerek és felnőtt ruhát Béla a könyvről szólva elmondta, hogy publikált
és lábbelit hoztak a gyűjtőhelyre, amit Paróczi Ibolya családja jegyzeteinek,
glosszáinak
száma
sokkal
bocsátott a rendelkezésünkre – ezúton szeretném ezt nekik nagyobb, de válogatáskor azokra összpontosított,
megköszönni. Persze az akció lebonyolításához szükség volt amelyeknek a mai napig üzenethordozó jellegük
azoknak az asszonyoknak a munkájára is, akik a gyűjtésben, illetve van. Mint mondta, a kötetből kihagyta a
osztásban segédkeztek. Ők is köszönetet érdemelnek.
jelenségeket kíméletlenül bíráló írásokat, mert
A gyűjtési és osztási akció olyan jól sikerült, hogy kora tavasszal többségük napi politikai fontossággal bírt, de mára
meg fogjuk ismételni.
már nem időszerűek. A beszélgetésben szó esett a
(Ja igen: így nyilvánosan üzenem annak az illetőnek, aki az általam vajdasági magyar újságírásról is (hiszen a műben
kiragasztott plakátokat leszaggatta, hogy a jövőben ezt ne tegye, szereplő írások többnyire az újságírói műfajhoz
mert felesleges! A sámli-rádió szerencsére ebben a faluban még tartoznak), s erről a szerző azt mondta, hogy a
jól működik.)
napilap, a hetilapok, a rádiók és tévék ki vannak
szolgáltatva a hatalomnak, s mindaddig amíg a
Szeretném megemlíteni kedves békéscsabai barátomat is, aki tömegtájékoztatás anyagilag ki van szolgáltatva,
évek óta – az ismeretlenség homályába burkolózva - pénzbeli nem követhet független szerkesztéspolitikát,
adománnyal segíti a szervezetünket, és soha nem kér beszámolót állandóan kompromisszumokat kell kötnie. A
arról, mire költöttük a pénzt. Mint írta, megbízik bennünk, tudja, politikai témák közül többször is felmerült a
hogy jó helyre megy… (mi azért rendszeresen tájékoztatjuk őt az kisebbségi autonómiakoncepció kérdése, s ezzel
általa küldött pénzadomány sorsáról)
kapcsolatban Csorba Béla elmondta, hogy nagyon
fontos körülménynek tartja, hogy a magyar
És vannak azok a névtelen segítők, akik egész évben odafigyelnek a kisebbségi autonómiakövetelések legalább annyira
szomszéd nénire vagy bácsira, egy tál étellel, pár darab süteménnyel zavarták Budapestet, mint Belgrádot. A magyar
kopognak be nap, mint nap hozzájuk….
poltikai elit valójában nem tudott mit kezdeni a
szomszédos országokban élő magyar kisebbséggel.
Persze az is dicséretes, ha csak ünnepekkor jótékonykodunk, mert Számukra az EU-tagság volt az elsődleges cél, és
az adomány, a segítség mindig jól jön annak, akinek szüksége van azzal érveltek, hogy a többi kérdést EU-tagként
rá!
könnyebben tudják kezelni.

g

g

g
g
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Éjféli Újság

HOROS-COOP
(Fizetett hirdetés!)
A Horos-Coop Yin-Yang Kínai-Kishegyesi Vegyes Trade-Mark GmbH-Kft d.o.o.r kereskedelmi vállalat e helyütt osztja
meg kedves vásárlóival, mit ajánl nekik jövő évre dombosi üzleteiben!

KOS
Aki vesz egy rollert fűnyíróval, az
kap hozzá napernyőt, amit szintén
ki kell ugyan fizetni, de azért meg
kap egy majdnem jó cipzárral bíró
koffert!
BIKA
Egy bika bika, de sose tudni! Kiváló
potenciaerősítő tabletták, továbbá
gyertyák és füstölők, továbbá
ugyanitt
elemlámpa,
polgári
értékrenddel.

OROSZLÁN
Nyáron féláron kínáljuk kiváló szánkóinkat, egyszer használatos síléceinket, és
minden kutyagumit, ami plasztikból van.
Kiváló plüss oroszlánok harmadáron
vasúti síneken kivilágítva, benne két síró
kisgyerek hangjával, glükózból (nem
fertőz!)
SZŰZ
Minden majdnem jó cipzárral bíró koffer
után ingyenesen jár egy roller, amit
ugyan ki kell fizetni, de azután meg egy
napernyő jár, továbbá strandpapucs is
minden mennyiségben!

IKREK
2 in 1 akció! Kettőt fizet, egyet kap
– strandpapucsból is!
MÉRLEG
Ebben a hónapban mindent becsületesen
megmérünk, és a tíz deka pluszsúlyt
RÁK
levesszük mérlegünkről! Első a bizalom:
A rák hátrafelé jár, de járjon Ön a kiló kiló lesz.
inkább előre – príma kínai cipellők! Tudta Ön, hogy Ön a kínai horoszkópban
Háromnapos garancia, megfelelő Patkány a jele? No, csak vicceltünk, Ön
használat esetén! Ha nem hordja, inkább Disznó!
garantáltan
szagmentes!
Ha
szagosabb a lába, mint a partra
vetett döglött ráknak, vegyen inkább SKORPIÓ
strandpapucsot!
Önnek jövőre igen sok pénze lesz, amit
költsön el nyugodtan a Horos-Coop
üzleteiben. Szerelmi élete is kiváló lesz,
keresse fel a Horos-Coop munkatársait,
majd segítenek.

NYILAS
Tudta Ön, hogy a magyarok
Kínából származnak? És a magyar
mindig nyilazott, most íme,
kiváló kínai nyíl és nyílvessző
kapható,
árengedménnyel,
plusz 10 %-os kicsomagolásban
ugyanaz az ár, duplán felszorozva,
kedvezményesen.

BAK
Beszerezte már karácsonyra az
egyszer használatos lámpákat?
Mivel egyből kiégnek, használat
után nem kell azzal kínlódnia,
hogy visszarakja őket valahogyan a
dobozva úgy, hogy ne gabalyodjon
össze az egész! Megrázó élmény –
csak itt és most, nálunk!
VÍZÖNTŐ
Locsoláshoz
kiváló
műanyag
kannák,
garantáltan
vízállók
belülről! Vigyázzon, ne töltsön bele
vizet, mert vizes is lehet, garancia
akkor nincs.
HALAK
Hallotta azt a bibliai történetet,
hogy Jézus egy halból megetetett
mindenkit, annyira osztotta szét?
A mi kínai gyerekjátékaink is
megsokszorozódnak
–
miután
hazavitte, biztosan több darabra
esnek szét, így mindenkinek jut
belőle!

(s)trip to Dombos Park
A HVCS (Helyi Vagány Csávók) tagjai
hétfői gyűlésükre érkeztek elvtársukhoz,
Kercsihez.
Kercsi,
ideérzem a cefreszagod!

Ilyenkor csevegnek hétvégi vagány történeteikről egy bögre kávé mellett.

...a Bögöly bárba, ahol a helyi banda
húzta a népnek a talpalávalót.
csapd má át
a meccsre!

kinek a fia
vagy, fiam?

Itt elhúzták a Béla Csáót, amit
Junker vokalizált.

Öccse,
hova tüntél tegnap
iccaka?

szégyellem kedves elvtársaim, de teljesen elveszítettem az irányítást a tér/idő
kontinuumban .

Ezután átszerveződtünk az IHÓba
(Ifjúsági Hobby Otthon).
my life
minimal

Minden azzal kezdődött, hogy ’lementünk a faluba’ .

Hiba volt a üzemanyag felét beinhalálni,
de tervünk így is sikerült, merthogy odaértünk ...

„danas nema mleka, danas nema
hleba. Zato jedi govna možda...”

GO BALI

...nótázgatás és mulatozás közben
feltünt egy illatos menyecske...

...amint az ablakból szemezett velem.
Emlékeztek a lisztfoltokra a ruháján?

E, bre!mit stírölöd a
nőmet, bre?
Gyere ki a hóra,
bre!

Aztán a WCben egy szabadelvű
fenyegetett, hogy a hölgy az övé.
Harcba hívott.
Hiába mondtam neki, hogy közösek a
javaink és ami az övé, az az enyém is.

Nem értett a szóból, felvettem hát a
kesztyűt.
Šta je ovde pizdarija? Lične karte
gazfickovi! Odmah, sada, odmah!

Fight!
Fel, támadunk!

Macskanyávogásra ébredtem otthon.
Adtam nekik enni, amikor...

A helyszínen nemsoká materializá- két egyenruhás jelent meg az ajtóban.
lódtak a rend éber őrei. S itt szakadt Akkor jöttem rá, honnan volt ismerős
a szombati arc...
a film...

...ő a polgármester...

DOMBOSI ÁLHÍREK
Lapzártakor érkezett a hír, hogy az idén
első alkalommal, immár hagyományosan
kiosztott Első Szó-Beszéd díjat a SzóBeszéd szerkesztősége által kiválasztott SzóBeszéd zsűri a Szó-Beszédnek ítélte meg
a tájékoztatás terén elért eredményeikért,
hiszen mindig idejében sikerül tájékoztatni
a polgárokat arról, amit már rég tudnak. A
Szó-Beszéd kapta a Szó-Beszéd-különdíjat
is a lap politikai kiegyensúlyozottságáért. A
szerkesztőség minden tagja ezenfelül SzóBeszéd Aranykacsa-kitüntetést kapott a SzóBeszédtől.
Illetékesektől megtudtuk, hogy jövőre a
terv szerint csak egy újabb testvértelepülési
kapcsolat fog létesülni - egy zulu törzs jelentkezett, hogy szívesen megismerkednének
falunk népszokásaival, és fellépnének a
Gyöngyösbokrétán is egy csángó blokkal. A
képviselőtestületben vizsgáljak a jelentkezést,
mert gyanús, hogy valaki szórakozik velük.

A polgármester bejelentette, hogy ha
a budapesti északi, ún. Megyeri híd
nem kapja meg a használatbavételi
engedélyt, egy évre kölcsönkérik,
hogy legyen használható vasúti híd
Csengettyűsnél.
A turizmus fejlesztése céljából a
községi hivatal nemzeti borvidékké
nyilvánítja
Dombos
összes
kocsmáját.

A bochumi (németországi) bíróság
bejelentette, hogy miután tudomásukra
jutott, hogy 1989-ben (vagy 1990ben? – ki emlékszik már rá) az Egység
bajnok lett, az utolsó mérkőzésen
mégis 12:1 – re verte a tornyosi
Radnicskit, úgy, hogy a 12. gól volt
egyben az Egység századik gólja is…
A sakk-klub elnöke cáfolta azokat Ez szerintük fölöttébb gyanús.
a híreket, miszerint azon az alapon,
hogy a sakktáblán 64 mező van, Az Egység vezetői és labdarúgói
ezentúl a Hatvannégy Vármegye közös közleményben cáfolták, hogy
Mozgalommal szövetkeznének, és közük lenne a nemzetközi bundahogy mint külön nemzetiség, az ún. ügyekhez. Mint mondták, felénk már
„sakkozók fekete és fehér bábui népe” rég kiment a divatból a bunda, ők
indulnának listán egy önálló Nemzeti amúgy is trénerkában járnak már ezer
Tanács megteremtéséért.
éve, továbbá suskavác télikabátban, az
A
Dombos
Fest
szervezői
bejelentették,
hogy
2010-ben,
a fesztivál tizedik évfordulója
alkalmából előreláthatólan, a tervek
szerint a tizedik Dombos Festet
fogják megszervezni.

A szerb kormány titkos tervezetet készített
arról, hogy felvásárolja a dombosi üres házakat, és ezeket Ratko Mladić rendelkezésére
bocsájtja, hogy legyen hol nyugodtan bujkálnia. Falunk azért felelne meg e célra, mert a
háborús bűnök miatt körözött tábornok nyugodtan sétálhatna napközben is, hisz délelőtt
9 óra után a település tulajdonképpen kihalt
Szerbhorváth
György
ünnepi
és egy lélek sincs az utcákon.
sajtótájékoztatón
jelentette
be,
hogy
a
szerbhorváth
nép
egyedüli
Több Forma 1-es pilóta is azt fontolgatja,
hogy nyugdíjasként majd falunkban éli le képviselőjeként szintén listán indul
napjait, amennyiben a helyi járulék nem nő a Szerbhorváth Nemzeti Tanács
tovább, és a Női Fórum karácsonykor aján- megválasztásáért, és szeretné saját
dékcsomaggal kedveskedik majd nekik. Ja, magát kinevezni és vezetni. Az elnöki
és ha az ipari park helyén Forma 1-es pálya pozíciót ugyan fizetésért vállalná, de
nyílik, mint ahogyan azt az illetékesek ígé- az összes többi posztot társadalmi
rik. Vagy valami mást ígérnek, de az most munkában végezné.
részletkérdés.

Sajtóértesülések szerint valószínűleg
megszűnik a Szó-Beszéd, mivel
mindegyik szerkesztőségi tag politikai
pályára lép – már aki azt eddig nem
tette meg. A Ráczok a Rácz Nemzeti
Tanács posztjaiért indulnak, Lakatos
több roma szervezettel egyezkedik, s
vélhetően biztos, ami biztos alapon az
összes választáson elindul. Laczkovics
a horvátok listáján jelölteti magát,
Novák pedig a szlovákon. A többiek
pedig a jugoszlávon.

meg nem bunda. Bundát szerintük már
a parasztok se nagyon hordanak.
Ugyanitt elmondták, hogy az
idény végén várhatóan a 7. helyen
fognak végezni 38 ponttal, 43:39es gólkülönbséggel, úgy, hogy tíz
győzelem mellett nyolc döntetlent
érnek el, és nyolcszor szenvednek
vereséget, de csak minimálisakat.

VACSORACSATA KISHEGYESEN

A kereskedelmi tévék, felismerve közéleti személyiségeink ismertségét, úgy döntötték, egy hétre Kishegyesre költöznek és itt
forgatják le a Vacsoracsata újabb epizódjait. Íme a résztvevők és az általuk felkínált menü (a személyi jogokra való tekintettel
nem közöljük a neveket):
A polgármester előételnek a vajas felére esett kenyérfalatkákat szolgálna fel, főételként pedig a hatalomba mártott tekintélyes
sertésszelet lenne fűszeres képviselőtestületen pirítva. Desszertként valakinek a buktáját látná szívesen.
A képviselőtestület elnöke mindenképpen meggynapokra várná a Vacsoracsata-béli ellenfeleit, ahol 22 féle bácsfeketehegyi
pörköltet kóstoltatna végig, elsősorban az ellenzéki képviselőtestületi-elnökjelöltet fosatva meg.
A helyi közösség titkára a szűkös büdzsére való tekintettel elő-, fő- és utóételnek is pizzát rendelne, italként a testvértelepülésektől
kapott repi-borokat szolgálná fel. A művelődési egyesület elnöke szintén gondban van a támogatások elmaradása miatt,
úgyhogy első körben abban gondolkodik, hogy a táncosok bőrcsizmáját szolgálná fel, a la Chaplin.
Az iskola igazgatója a hagyományokhoz híven batyubálat rendezne.
A labdarúgóegyesület elnöke csakis valami bundás dolgot tud elképzelni, például bundás kenyeret, desszertnek meg alaposan
kiklopfolt bíró-fülét.
A megkérdezett civil lakosok többsége viszont arra utalt, hogy ő maga bizony jól rápirítana a helyi vezetőkre, azt sem bánnák,
ha odakozmálna némelyik. Van, aki egyenesen megabálná őket, de ezt a Vacsoracsata szabályai nem teszik lehetővé.

“Bár tudnám, ki vagy!”, azaz
féregjárat a poznanicin
Rémálomból riadt fel születésnapján Béla. Nem hitt a szomszéd kislányok ijesztgetéseiben, és egy nappal előbb
ünnepeltette magát, mint ahogy a Julianus naptár szerint ideje lett volna. Ez okozta balszerencséjét az álmok földjén, gondolta.
Bár felrémlett neki az is, amint nagybátyja a falnak dőlve, csorgó tekintettel arra figyelmezteti, hogy elhervad a pikilije, ha nem
kóstolja meg a lakodalmára félretett öt liter banánpálinka megmaradt egy literének legalább egy kortyát. De ez csak nem lehet
a hervadás, hisz ő kovbojokkal álmodott.
Hirtelen támadt zavarában a gyomra is begörcsölt. Azt látta legjobbnak ebben a kilátástalan helyzetben, ha összeveti a
szomszéd kislányok és a nagybátyja tanácsait és a kapott vegyület, talán segít majd a baján. Lehúzott hát egy kupica pálinkát,
és följelentkezett a poznanicire (Nyíva Béla [mező]), hogy meghirdesse kalendárisan is legitim dátumra kitűzött születésnapi
zsúrját. A kézimunka szakkörön is dicsérték mindig rögtönzőképességét. Ez adott most erőt neki.
De útjába gördült egy akadály. Új kapcsolati lehetőség kínálkozott, ugyanis egy baráti jelölés fogadta virtuális
szémélyét. Béci imád barátkozni. Mindig integet a bicikliről, ha találkozik valakivel. És cukrot is fog vinni holnap az iskolába,
mint minden évben. Törődik a barátaival. Ezért hát azonnal feltüzelte ez az ismerkedési ajánlat: Elátkozott Hercegnő. Béla
gyorsan végigfutotta a falusi telefonkönyvet, emlékkönyvét, anyja iskolai tablóját (amin sosem ismert rá anyjára), de nem talált
sem Elátkozottat, sem Hercegnőt. Ezért hát savanyú képpel, de megtette, amit legjobban gyűlölt a világon (az áramszünet után),
megnézte közös ismerőseiket: ABBA.
Nyíva meghívta őt is a szülinapjára, s mellékelte a külön erre az alkalomra összeállított ABBA zenei válogatás
jegyzékét.
A zsúr jó hangulatban telt. Megjelent nagybátyja és a szomszéd kislányok is. A banánpálinka elfogyott. Bécinek meg
kellett ígérnie, hogy nem fog megnősülni, mert családi problémát fog előidézni.
Viszont Elátkozott Hercegnő nem jött el, pedig Nyíva Béla üresen hagyott egy fényképkockát, hogy lefényképezkedjenek
a torta mögött állva.
racka

Sarki
Nyíva Béla fiatal korában sokat
biciklizett. Kihajtott az utcára, és
kiválóan egyensúlyozva kerekezett
egy kézzel irányítva kerékpárját.
Szerette az embereket. Igazán
mégiscsak magát szerette a legjobban,
de sehogyan sem tudta ezt a szeretetet
magán kiélni (kivéve némely nagyobb
disznóvágásos vacsora utáni álmában),
magába fojtani meg nem merte,
mert az kifejezetten rossz – hallotta
nagybátyjától. Ezért hát egyik kezét
nem a kormányon, hanem teste mellett
lóbálva (a jó vérkeringés miatt) tartotta,
állandó készenlétben egy esedékes
integetésre. Ez a folytonos várakozás
annyi feszültséget gerjesztett benne,
hogy a sarkon hirtelen felbukkanókat
nem üdvözölte, hanem pofán vágta.
Miután már a lakossági fórumon
szavazásra
bocsátották,
hogy
kerekítsék le az utcasarkokat, a Bélaproblematika túlnőtte Bélát. Nem
találták hát a bajt Bélánál, ezért
keresni kezdték. A politikában találtak
rá, amikor is a vezetőség azzal érvelt,
hogy elment a pénz a betonozásra.
Másnapra a veszélyesebb sarkokhoz
közel lakók egyike elkezdte felverni a
betont, jelezve az ügy súlyát, és hogy

a pénz nem ment
el, csak átalakult
és ő visszaadja
visszaalakításra.
Inkább legyen sár,
csak biztonságban
tudja családját.
Nyíva Béla csak
akkor
értesült
az
ügyről,
amikor a lakosság már alagutat fúrt az utcák
összekapaszkodó pontjai alá. Béla nagyon
elszomorodott kártékonyságán. Szörnynek
érezte magát, nem akart emberek közé menni.
De időközben elhatalmasodott rajta a félelem,
hogy elnyomódik benne a sok érzés, és akkor
mi lesz. Fölhívta hát az illetékeseket, hogy
hajlandó eladni biciklijét és fülbevalóit is,
amiket nagymamájától örökölt. Venne egy
autót, hogy ezentúl azzal közlekedjen az utakon.
Ezzel növelné a közbiztonságot. Társadalmi
céljai miatt kérte, hogy pótolják ki költségeit.
Mire a tanács összeült, Béla már ott is volt az
újságból kivágott autós képpel, amire rárajzolta
magát is, amint boldogan integet belőle. A kép
láttán mindenki egymás után bólogatni kezdett,
és odaadták Bélának a pénzt. Béla azóta,
szokásához híven, egy kézzel kormányozva az
autójából integet. Sötétedés után, hogy mindenki
lássa és érezze szeretét, dudálni szokott, persze

integetés közben. Keze így szép lassan
elernyedt, nem figyelt a vérkeringésre.
Elismerték tehát ártalmatlanságát, és
visszavásárolhatta egy fülbevalóját
és a bicaját, azzal a feltétellel, hogy
csak keddenként hajthatja. Ugyanis
Nyíva Béla kerékpárjával együtt
gyermekkori szokásáról is lemondott:
keddenként a piacon burekot
majszolni és azon morfondírozni
zsírtól csillogó kezét nézegetve (ezt
isteni gondviselésnek illetve szellemi
szárnyalásnak tudta be magának),
hogy vajon az a nő, akit mamának
hív, valóban az édesanyja(?). Miután
leszopogatta a zsírt ujjairól, széles
mosollyal integetett a járókelőknek,
és hazatekert.
racka
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AZ ESZMÉLÉS VÉGET NEM ÉRŐ TÖRTÉNETEI (2)
Amikor forgás közben teljes erőből nekivágódtam
a konyhakredencnek, mert csárdást táncoltunk éppen, és
Piroska elengedett, a csörömpölésre anyuka odajött, és
azt mondta, leheljek rá. Azt hitte ugyanis, hogy részeg
vagyok. Azt hiszem, ötödikes lehettem, amikor Feri
unokabátyám esküvőjét tartották, és be kell ismernem,
hogy anyuka gyanúja nem volt egészen alaptalan, mert
akkor már rendelkeztem „részeges” múlttal. Másodikos
voltam ugyanis, amikor a téli szünetben Feri bátyáméknál

disznót vágtak, és mi természetesen ott voltunk. De
nemcsak a rokonság, hanem Feri bácsi ismerősei és barátai
is. Ahogy akkoriban szokás volt, ez legalább tíz-tizenöt
embert jelentett. Amikor leszúrták a disznót, velem
próbálták megetetni a szalmával megpörkölt fülét (de nem
sikerült, mert kihánytam). Ezután nekem nem sok dolgom
akadt, így csatlakoztam Feri bácsiékhoz, mert úgy vettem
észre, hogy nagyon érdekes történeteket mesélnek. Apám
kinn maradt, szétvágta és kibelezte a disznót, hogy az
asszonyoknak is legyen idejük a belek megtisztítására. Az
ő feladata volt az, hogy észen maradjon, és megszervezze
a munkát, Feri bácsi viszont a cimborákkal iszogatott a
szobában. Én, mivel akkor még a tüzelést sem merték
igazán rám bízni, beültem velük a szobába, hallgatózni.
Széles jókedvvel arról kezdtek beszélgetni, hogy mi is
történt Lajos bácsival, a fuvarossal, amikor berúgott, és egy
egész rakomány pozdorjával belefordult a temetőárokba. A
kendergyárból kikerülő pozdorja akkoriban olyan fontos
tüzelő volt, mint manapság a szén, vagy a tűzifa, még az
iskolában is ezzel fűtöttek. Igaz, voltak hiányosságai, amit
mi gyerekek természetesen előnnyé tudtunk változtatni.
Persze, nem én voltam ilyen vállakozó kedvű, hiszen rólam
egyébként is az a hír járta, hogy „csendes birkatürelmű
gyerek” vagyok, hanem az újfalusi fenegyerekek. Fercsi
és a Jancsi (a tanító néni egyszer azt mondta, úgy látszik,
minden haszontalan gyerek neve -csire végződik, mert
volt még egy Karcsi is, aki szintén olyan volt, mint az
előző kettő, azzal a különbséggel, hogy ő nem újfalusi volt,
viszont nagyon szeretett verekedni) pontosan tudták mit
kell csinálni, hogy a pozdorjakályha befulladjon és ledobja
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a tetejét. Ilyenkor aztán ki kellett szaladni az osztályból az
udvarra, mert elöntötte a szobát a füst, és jött a Rócsild
(de lehet, hogy Rotschildnak kellene írni) tanító bácsi,
hogy megjavítsa. Biztosan sejtett valamit, mert mindig
megkérdezte, hogy melyikünk babrálta meg már megint a
kályhát. Mi persze nagy ártatlanul vonogattuk a vállunkat,
pedig pontosan tudtunk mindent. Igazából féltünk is a
Gyula tanító bácsitól, mert mindig résen volt, egyszer
rajta is kapta Jancsit, amikor bemászott a szenespincébe
az ablakon keresztül. Jancsi a szünet után szeretett volna
kimászni, a tanító bácsi viszont kivárta a pillanatot,
és akkorát rúgott a fenekébe, mert csak farral tudott
visszamászni, hogy visszabukfencezett a szén tetejére, és
a tanítás végéig ki sem mert onnan jönni.
Lajos bácsi hivatásos fuvaros volt, és azt mondta, hogy
nem is ivott volna ő olyan sokat, de mindenütt megkínálták,
és neki nem volt szíve elutasítani az embereket, mert
még megsértődtek volna. Én úgy láttam, hogy ezt
őszintén mondja, de a többiek csak mosolyogtak, meg
hümmögtek hogy „persze...persze...”. Így történt, hogy
egyik alkalommal kótyagosan (a többiek szerint viszont
jó részegen), tetejesen megrakodva nem vigyázott, és
belefordult a temetőárokba. A pozdorját, mivel nem volt
nehéz, a kocsi oldalát meghosszabítva szállították, így
úgy nézett ki, mint egy szalmával megrakott kocsi, csak
deszkaoldala volt. A pozdorja betemette Lajos bácsit is,
de ő kivájta magát alóla, és megpróbált megbirkózni az
árokkal is. Ez azonban keményebb diónak bizonyult, ezért
úgy gondolta, ott megy ki belőle, ahol az a legsekélyebb.
De sehogy sem talált ilyen helyet. Többször is elment az
árok egyik végétől a másikig, s mire kimászhatott volna,
visszafordult. A kóválygás közben meg is kérte az egyik
arra járó parasztembert, segítsen neki kijönni az árokból,
de az azt válaszolta neki, hogy „Lajos, te éppen jó helyen
vagy a temetőárokban”. A másik aztán megkönyörült
rajta, és kisegítette, s mivel lovaskocsival volt, kihúzatta
a speditert is az árokból. A pozdorját azonban már nem

segítette visszalapátolni, azt természetesen Lajos bácsinak
kellett újra felraknia. Már amit felrakott. Maradt is pozdorja
napokig az árokban, mindaddig, míg az ott lakók össze
nem gyűjtötték. Figura bácsi az Újfaluból meg arról mesélt,
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amikor ők nemrégiben disznót vágtak. Kezdetben minden
rendben is zajlott, de amikor a szalmával pörkölni kezdték
a jószágot, az felugrott, és berohant a szalmafészer alá.
Szerencsére a böllérek még nem voltak nagyon részegek,
és nem késsel rohantak utána, hanem vizesvödörrel. Így
a szalmafészer megmenekült, meg nyilván az egész ház
is, a szerencsétlen pára viszont időközben elvérzett. A baj
csak az volt, hogy a fészer alól nehezebb volt visszacibálni
a tetemet az udvarra, mint élve kihúzni az ólból. Figura
bácsiról annyi maradt meg még az emlékezetemben, hogy
évekkel később, amikor a könyvesboltokban, meg aztán
a trafikokban is megjelent a Figurae Veneris (errefelé
ez a kiadvány volt a szexuális forradalom hírnöke),
nekem mindig a Miska bácsi jutott eszembe, és nagyon
nehéz volt megmagyarázni a többieknek, miért nem
tudok izgalomba jönni a pózok, vagy ahogy a könyv
nevezte, a figurák láttán. Pista bácsi aztán egy egészen
időszerű témával hozakodott elő, azzal ti., hogy a Vadász

kocsmában a hét végén a Sanyi bácsi (akit pontosan úgy
hívtak, mint az ismert betyárt), megint „cirkuszolt” és a
vége az lett, hogy valaki (érdekesmód sosem derült ki,
kicsoda) megkéselte. A bicskák abban az időben gyakran
előkerültek a csizmaszárból, és ezeknek a történeteknek
az egyik szereplője szinte mindig Sanyi bácsi volt. Később
rájöttem, hogy ezek a késelések azért nem lehettek olyan
halálosan komolyak, mert a „résztvevők” gyakran a
kórházig se jutottak el.
Ilyen történeteket hallgattam, és mosolyogtam
rajtuk, mert a felnőttek is nevettek rajta, vagy tágra
nyílt szemekkel rémüldöztem (amikor Sanyi bácsi
megkéseléséről beszéltek). Mondhatnám azt is, hogy
illedelmes voltam, pontosan tudtam, mikor mit kell
tennem. Feri bácsi egy idő után azt mondta, menjek oda
hozzá, és én természetesen oda is mentem. Akkoriban a
felnőtteknek szót kellett fogadni, még akkor is, ha nem
a szüleink voltak. Nem úgy volt, hogy a gyerekek voltak
a fontosak, mint mostanság, és nem nekik hittek, hanem
csakis a felnőttnek. Ha valamelyik gazda beárult bennünket,
hogy belelegeltettünk a tehenekkel a kukoricájába, akkor
apám nem nekünk hitt, hanem az illetőnek, még akkor is,
ha történetesen nem is mi voltunk a tettesek. Mi, gyerekek
éppen azért szerettünk volna mielőbb felnőttek lenni, hogy
akkor is igazat adjanak nekünk, amikor éppen hazudunk.
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Feri bácsi a térdére ültetett, ők jókat nevetgéltek
én meg, mert nem mindig volt fogalmam arról, hogy
miről is van szó -, mintha érteném, hogy mi történik -,
szintén mosolyogtam. Egyszercsak azt mondta, hogy
elég nagy vagyok ahhoz, hogy megkóstoljam a pálinkát.
Nem lelkesedtem az ötletért, de különösebben nem is
tiltakoztam. Azt gondoltam, hogy ez is biztosan a felnőtté
válás része lehet, és addig be sem fogadnak a bandába, míg
meg nem kóstolom. Valójában tényleg ilyesfajta rituálé
volt, csak nem olyan formában, ahogyan én gondoltam.
Megöntötte a gyűszűnyi poharat, és azt mondta: ezt
egyszerre hajtsd fel. Én persze szót fogadtam, de amikor
lenyeltem, egyszerűen nem kaptam levegőt. Levegő után
kapkodva azt hittem, hogy itt a vég, de a társaság, mikor
látta mi történik velem, méginkább rötyögésbe kezdett.
Kis idő múlva azután lélegzethez jutottam, és már nem
is voltam olyan dühös, hogy nem veszik komolyan a
haldoklásomat. Lenyeltem a lét, és először éreztem olyat,
hogy a hideg ellenére baromi melegem lesz.
Az első után még három „gyűszű” következett,
a többi mesére pedig már nem emlékszem, mert úgy
elzsibbadtam, hogy alig tudtam lemászni Feri bátyám
térdéről, amikor pisilni kellett. Kifelé menet azonban
már teljesen összemosódott előttem minden. Lehet,
jobb lett volna, ha a konyhában maradok, de én mégis
mindenáron ki akartam menni az udvarra. Ennek az lett a
következménye, hogy szép egyenesen lefejeltem a bejárat
harmadik lépcsőjéről. Ami nem lett volna baj, ha csak föld
lett volna a lépcső előtt, de tégla volt, meg járdaszegély
szintén téglából, így az egyik élére állított téglára
csapódtam. A szegély tenyérnyi hosszúságban hasította
fel a homlokom. Anyám meg az asszonyok, amikor
megláttak, kis híján elájultak, de utána gyorsan elvittek
haza (ne hozzak már szégyent a családra). A pálinkázás
kezdetén kívül a disznóvágásból nem is emlékeztem
semmi másra. Másnap hallottam, amikor apuka és anyuka
vitatkozni kezdtek ezzel kapcsolatban. Anyuka szerint a
Komlódiak voltak az iszákosok (apai nagymamám fajtái,
akiktől a széles homlokot örököltem), mert közülük szinte
mindegyik „olyan volt”, apuka szerint viszont a Kányák
(édesanyámék családjának ragadványneve volt) sem voltak
szentek, és való igaz, hogy a nagytatát sem kellett sokat
biztatni, hogy felhajtson egy–két pohárral.
Engem persze nem az zavart, hogy történetesen
Komlódi vagyok-e vagy Kánya, sokkal inkább az, hogy
szét akart esni a fejem. Keserves pityeregésbe kezdtem,
mire apuka csak annyit jegyzett meg, hogy Feri megint tett
cukrot a cefrébe. Nekem viszont az volt az igazi élmény,
hogy túléltem az egészet, és a középiskola végéig közelébe
sem kerültem semmiféle alkoholnak.
PAPP Imre
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ISKOLAHÍREK

s

Érdekesen alakult a második
negyedév az iskolában. Több szünet
is félbeszakította a tanítást. Volt, amit
előre is tudtunk, de volt, ami váratlanul
ért bennünket. Az őszi szünet október
30-tól november 2-ig tartott.
Tanulóink november 5-én
fényképez-kedtek, azóta már el
is készültek a képek és a 2010-es
naptárok is.

s

November 7-e munkaszombat
volt, vagyis tanítási nap.

s

Kényszerszünet következett
a H1N1 vírus megfékezése miatt a
minisztérium utasítására, november
10-től 15-ig. A hírt este fél 6-kor tudtuk
meg, ekkor értesítettük a tanárokat,
gyerekeket.

s

November 16-án, Topolyán,
a Tolerancia Világnapja alkalmából
ünnepséget és képzőművészeti kiállítást tartottak Az ünnepségen
kiosztásra kerültek az idei Tolerancia
Díjak, melyet dr. Bojan Pajtićnak, a
Vajdasági Végrejható Tanács elnökének, Szili Katalinnak, a magyar Országgyűlés volt elnökasszonyának,
és a topolyai községnek ítéltek oda. A
tolerancia fejlesztéséért és ápolásáért
kiírt képzőművészeti pályázatban
való részvételért diplomát adtak át
iskolánknak is. 5 tanulónk – Tóth
Karolina, Tóth Petra, Sarnyai Ajnó,
Becskei Anikó és Papp Orsolya
Mohácsi Zoltán rajztanár vezetésével
kollázst készített.

s

Az
iskolanap
idén
a
vírus
miatti
óvintézkedéseknek
köszönhetően elmaradt. Pihenéssel
ünnepeltünk, mivel november 20-án
nem volt tanítás.

s

November
22-én
a
Dudás Kálmán szavalóversenyen
(Bácsfeketehegyen szervezték meg)
Kancsár Larissza (8.b) különdíjat
kapott.
November
28-án
Lazarevácon
zongoraversenyt
tartottak.
Az
ered-mény
a
következő:
Csőke Noémi 1. helyezett,
Péter Fanni 2. helyezett
Toldi Blanka 3. helyezett lett.
Dudás Virág Ervin a bulgáriai
nemzetközi hegedűversenyen külön dicséretben részesült. Ervin
december 13-án Romániában lép
fel.
Tehetséges fotósaink: Süli
Imre, Kanyó Dániel és Sarnyai
Ajnó műhelymunkán vettek részt
Újvidéken. A szervezők: Kishegyes
Község Fejlesztési Társulása és
az Interkulturalni Teatar III/40. A
műhely a szenvedélybetegségekkel
foglalkozott. December 12-én újabb
csoportos foglalkozáson vesznek
részt diákjaink: Sipos Melissza,
Fabó Csaba, Székely Amanda,
Lakatos Szabrina, Perović Gordana
és Jovanović Margaretta.

s

s

s

A hetedikesek egészségügyi
előadáson vettek részt, melynek témája
a tuberkulózis és az influenza volt.
Harmadikosaink pedig az alumíniumdobozok (limenkák) újrahasznosításáról
tanulhattak.

s

A Kishegyesi Ifjúsági Iroda és
a Vöröskereszt szervezésében december
11-én 14 órakor filmvetítésre került sor
a községháza nagy tanácstermében.
Iskolánk hetedikes és nyolcadikos
diákjai vettek részt.

s

Bosszantó, hogy a hetedik
osztályosoknak még mindig nem érkezett meg a tankönyvek egy része. A
„reformgeneráció” minden évben ezzel a
problémával küzd, minden évben késve
kapják a könyveket, munkafüzeteket.
És még senki sem tudja, hogy is néz
majd ki a kisérettségi...

s

Az Oktatásügyi Minisztérium
rendelete alapján december 19-től
rendkívüli téli szünet kezdődött. Az
első félév (a tervek szerint) január 11én folytatódik. A felsősök délelőtt,
az alsósok délután jönnek majd. A
második félév január 18-án kezdődik, a
bizonyítványokat is majd ezen a héten
November 30-án iskolánk kapják ki a diákok.
tanulói az Újvidéki Színházba
látogattak, a Portugál című előadást
A gyerekeknek a Télapó is
nézték meg.
hozott ajándékot, csomagot, köszönve
ezt a vállalkozóknak, jószándékú
December 1-jén a Kishegyesi embereknek.
Ifjúsági Iroda aktivistái előadást
tartottak a 8.-osoknak az AIDS
világnapja alkalmából. Az előadás
nem csak az AIDS-ről szólt, hanem
a nemi betegségekről is általában.

s

s

s

s

December 1-jén és 3-án
iskolánkba
drámapedagógusok
érkeztek Budapestről. Elsős és
másodikos diákjainknak foglalkozást
tartottak, a Császár új ruhája című
Az iskola diákjai és dolgozói
mesét dolgozták fel. A gyerekek és mindenkinek áldott, békés karácsonyi
tanítók is jól érezték magukat, hiszen ünnepeket és nagyon boldog, sikerekben
ők is részesei és alakítói lehettek a gazdag új évet kívánnak.
történetnek.

Kellemes karácsonyt!
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BESZÉLGETÉS CSÓRÉ RÓBERT POLGÁRMESTERREL –
KICSIT MÁSKÉPPEN
Amikor felvetettem a felelős szerkesztőnek, hogy
a karácsonyra megjelenő számba Csóré Róberttal, Kishegyes polgármesterével szeretnék beszélgetést készíteni,
még magam sem tudtam, mit fogok majd kérdezni tőle,
csak annyit, hogy a közelgő ünnepekre való tekintettel,
semmiképpen sem évértékelő beszámolót szeretnék tőle
hallani, számomra ismeretlen adathalmazzal, ami nekem,
a választópolgárnak valójában semmit nem jelent.  
Ezért, amikor leültünk, igyekeztem olyan kérdéseket feltenni neki, hogy aki ezt a riportot elolvassa, a válaszain
keresztül egy kicsit jobban megismerhesse…
Annak
idején
mindketten
Rácz
József
megkeresésére vállaltuk el a jelöltséget a Helyi Közösség
Tanácsába, Téged akkor mi vezérelt, hogy belevesd magad
a közéleti munkába?
- Régen volt, akkoriban a faluban a Platán Környezetvédő
Egyesület elnöke voltam – az volt a célom, hogy kicsit
szépítsem a falut, azért is léptem be magába az egyesületbe
is, tehát lehetőséget láttam arra, hogy a tanács tagjaként
a környezetvédelem terén tudjak tenni valamit. Ez volt
az egyik oka. A másik pedig - így visszagondolva-, mivel
lázadó típus vagyok, úgy éreztem, nem csak a milosevityi
hatalomnak kell felsőbb szinten eltűnnie, de itt helyben,
helyi szinten is szükség van a változásokra.
Akkoriban a tanácsülések jócskán belenyúltak
az éjszakába, sokszor vérre menő viták is voltak – én
belefáradtam -, Te viszont egyre jobban belelendültél,
olyannyira, hogy a legutóbbi önkormányzati választáskor
a polgármester tisztséget is elvállaltad…
- Lényegében az akkori elhatározásom, illetve a céljaim
sokat nem változtak. Hogy miért vállaltam el ezt a tisztséget?
Önkormányzati dolgozóként, illetve helyi közösségi
tanácstagként láttam, mik a hiányosságok, hol vannak
azok a csikorgó fogaskerekek, amik nem működnek, menet
közben megismertem az önkormányzat és a helyi közösség
működését. Úgy éreztem, hogy a polgármesteri székből
méltóképpen tudnám képviselni azokat a érdekeket, amik
számomra és a közösség számára fontosak, nem csak a
falu,
Kishegyes szintjén, hanem községi szinten is, tehát
mindhárom településen, habár nem tagadhatom, hogy
szívem elsősorban Kishegyeshez húz. Úgy vélem, sikerült
jó csapatot magam köré gyűjtenem, képesek leszünk
eleget tenni a kihívásoknak, megpróbálunk maximálisan
kihúzni mindent, amit egy önkormányzat meg tud tenni a
közösségért, a lakosságért.
A te tisztséged szerteágazó munkával jár, van-e
kedvenc területed, vagyis olyan, amin szívvel-lélekkel
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munkálkodsz, illetve olyan, amit legszívesebben – ha
tehetnéd, átengednél másnak?
- Hát igen, nem tudok kibújni a bőrömből, informatikus
vagyok, számítógépen nőttem fel, vagyis a technika, az
informatika áll hozzám legközelebb, ezért is támogattam
az iskolákban az informatikai oktatást, az informatikai
termek felújítását. Szükségesnek tartom, hogy a gyerekek
úgy kerüljenek ki az iskolából, hogy legyen informatikai
háttértudásuk, ami a mai világban elengedhetetlen.
Akik jobban ismernek, tudják rólam, hogy álmodozó
vagyok, nagy álmaim voltak, de úgy néz ki, hogy ezek nem
is voltak elérhetetlen álmok, hiszen sorra valósulnak meg.
Elsősorban a községbeni beruházásokra gondolok, amiket
most nem szeretnék felsorolni, de gondolom már mindenki
hallott róluk. Szerencsére ebben a közösségben valóra lehet
váltani olyan dolgokat, amiket az ember megálmodik,
és ha nagyon akarja, meg is tudja csinálni, és nagyon jó
érzés, amikor az ember látja az eredményt... Megpróbálunk
olyan dolgokat csinálni, amik másutt még nincsenek, mert
számomra sokkal nagyobb kihívás, ha nem csak követjük a
mások jó példáját, hanem mi magunk is kezdeményezünk,
ha mi is példaképül szolgálunk más önkormányzatoknak.
Mik azok a legfontosabb szempontok, amikhez
tartod magad a munkád során?
- A munkatársaimtól csak azt várom el, amit saját magamtól
is: nyíltságot, őszinteséget, korrektséget és a munkához
való maximális pozitív hozzáállást. Azt az elvet vallom,
hogy nem a munkahelyünkért járunk be dolgozni, hanem
azért, hogy még több munkát találjunk magunknak, amivel
még többet tudunk adni, és szerintem ez látszik is az
önkormányzat munkáján.
Egy vezetőnek sokszor kell komoly döntést hoznia,
ami mások életét jelentősebben befolyásolhatja – tehát
szomorú dolgokban is-, kinek vagy kiknek a tanácsait
szoktad meghallgatni?
- Igen, ezek nagyon nehéz pillanatok, főleg amikor nagyon
rövid idő alatt kell dönteni. Vannak olyan döntések, melyek
csak egyik vagy másik ember életében fontosak, és vannak
olyanok, amelyek az egész közösségre nézve fontosak.
Ilyenkor mindig megpróbálom azoknak az embereknek
a véleményét kikérni, akiket az adott szakterületen a
legtapasztaltabbaknak, legmegbízhatóbbaknak tartok.
Ez változó, minden kérdésnél más és más. Megnevezni
nem is szeretnék senkit. De hála istennek nagyon sokan
vannak, akikre számíthatok, egyeseknek kellő tapasztaltuk
van, másoknak a tenni akarás a fontos. És nem csak
munkatársakról van szó, a civil szervezetek mozgatóira is
számíthatok, akik tevékenyen részt vesznek a falu, a község
életében.
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életét. Voltak olyan megkeresések is, hogy külföldön élő
honfitársaink támogatnák ezt vagy azt az ügyet, konkrétan
a templom restaurálását, egyes épületek felújítását.

- Az eddigiek során mi volt a legkellemetlenebb
feladatod?
- Talán amikor a politika a közösség érdekei fölé helyezi
magát, és annak a kereszttüzében kell állnom, hiszen
függetlenül attól, hogy egy pártnak köteleztem el
magam, nekem ebből a pozícióból a lakosok érdekeit kell
képviselnem és meg kell találnom a helyes utat.
Sajnos az elmúlt évben volt egy-két nagyon kellemetlen
pillanat, amikor a politika szereplői a saját érdekeiket a
közösség érdekei elé helyezték. Ez nagyon rossz időszak
volt, szerencsére rövid ideig tartott, de súlyosan az
önkormányzat munkáját. Reméljük, ennek az időszaknak
már vége …
A mindennapok során is vannak nehéz pillanatok, amikor
emberek sorsáról kell dönteni, amikor hiába ismerem egy
család szociális helyzetét, a szűkös községi költségvetés
miatt nemet kell mondanom, illetve azt, hogy érje be
azzal, amit az önkormányzat nyújtani tud.

- Hogy érzed, megváltoztak irányodban az
emberek mióta polgármester vagy, illetve Te változtál-e?
- Először is magammal kezdeném: valamennyire biztosan
változtam, habár megpróbálok nem változni, főleg nem
rossz irányba. Másrészt, akikkel a tisztségre lépésem előtt
is kapcsolatban álltam, ugyanúgy viszonyulnak hozzám,
mint a tisztségre lépésem előtt. De ez a pozícióval jár,
hogy az ember bárhol megjelenik – legyen az reggel,
délben, vagy este – ő polgármester, és polgármesterként
jelenik meg.
Nem szeretném, ha változnék, mert nem biztos hogy
jó irányba történne, és szerencsére vannak a háttérben
olyanok, akik helyre billentenek, ha rossz irányba
indulnék.

- Mi az, amire az elmúlt időszakból a legszívesebben
emlékszel?

- Milyen érzés egykori civil szervezetesként most
a másik oldalon – a hatalom oldalán – állni?

Amikor az embereken, az arcukon látom a
megelégedettséget… Jóleső érzés látni, ha egy-egy
változás pozitív fogadtatásra talál, mert az őszinte. Néha
amit mondanak, nem biztos hogy őszinte, ki tudja hogyan
vélekednek a hátam mögött.
Valamelyik nap például jól esett, amikor láttam, hogy
a nemrégiben beindult új ügyfélfogadó irodába belépő
polgárnak az iroda kinézete is tetszett, de főleg az, hogy
seperc alatt elintézte, amit szeretett volna. Látszott rajta,
hogy ezért érdemes volt az újítás.

- Ezen is jó néhányszor vitatkoztam már - én még
valamilyen szinten civilnek érzem magam. Kérdés, hogy
ki számít civilnek és ki politikusnak? A politikát a civilek
is a civil szervezetek céljaira szeretnék használni, ezt én
is így gondolom. Azért vagyok ebben a pozícióban, hogy
a politika nyújtotta lehetőségeket a község érdekében
használjam.

- A polgárok a község honlapján, illetve a
polgármesteri fogadóórák alkalmával fordulhatnak hozzád
panaszaikkal, de van-e közöttük olyan, aki kivitelezhető,
megvalósítható ötlettel, javaslattal keres meg?
- Személyesen inkább panasszal keresnek meg, a
fogadóórákra inkább olyanok jönnek, akikre - a probléma
súlyosságától függően - több időt kell szánni. Sokan
keresnek meg információkkal, interneten is naponta
kapok javaslatokat, ötleteket. Ezek közül a kivitelezhetőek
természetesen támogatást is kapnak tőlem. De vannak
olyan ötletek, javaslatok, melyeket csak hosszadalmasabb
jogi vagy szervezési háttérrel lehet megvalósítani.
- A községből nagyon sokan vidéken, illetve
külföldön elismert szakemberként tevékenykednek, őket
megkerestétek-e már, illetve ők kínálták–e tudásukat,
munkájukat?
- Nem titok, hogy ha módomban áll, megkeresem az
innen elszármazott szakembereket, hogy előbbre vigyük
a munkát. Ha van rá mód, hogy visszahozzuk őket,
akkor azzal is megpróbálkozunk, habár ez nagyon nehéz,
hiszen többségük már valahol máshol alapozta meg az
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- Nem árulok el nagy titkot, ha azt mondom, hogy
sokszor késő éjszaka, vagy kora hajnalban a neten látlak
– egy polgármesternek mikor van ideje a családjára, a
barátokra?
- A barátaim nemrégiben vetették a szememre, hogy
elhanyagolom őket, és hogy a fejembe szállt a dicsőség.
Megpróbáltam nekik elmagyarázni, hogy nem erről van
szó, inkább csak arról, hogy a feladatok mennyisége
nem tőlem függ, sokszor nem én osztom be a napi
programomat.
A családomra igyekszem annyi időt fordítani, hogy
igazi család legyünk, és maradjunk. Ezzel a nehézséggel
számoltunk is, amikor elvállaltam ezt a posztot, de
időközben rá kellett jönnöm arra, hogy amint megoldunk
egy problémát, azonnal másik lép a helyébe. Azt is meg
kellett tanulnom, hogy bízzak a munkatársaimban, hogy
nem mindent nekem kell megoldanom, a munkát át kell
engednem a munkatársaknak, az én feladatom csak az
irányítás.
- Amikor említettem, hogy szeretnék egy
„emberközeli” beszélgetést veled, vajon ilyen beszélgetésre
számítottál?
- Nem igazán tudtam, hogy mire is gondoljak, legelőször
a kibeszélő műsorok jutottak eszembe. Persze gondoltam,
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RÓZSÁK A HÓ ALATT
hogy nem a legbensőbb titkaimra vagy kíváncsi,
de fogalmam sem volt miket fogsz kérdezni.
- Végezetül van-e olyan témakör, amiről
nem kérdeztem, de szeretnél beszélni róla?

Nézd, a kertben még virítanak a rózsák. Az utolsó szál rózsák. Dércsípte,
hólepte rózsák. Didergő rózsaszín. Fonnyatag virulás.
Nézd, elmúlt már egy világ. Alszik már a világ. Álmodik talán? Miről
álmodik? Lát-e bennünket álmában? Látjuk-e álmát? Vagyunk-e álmai
rózsának, hónak, sárnak, rothadó avarnak? A megszűnésből születő
- Sok mindent nem kérdeztél…a gyerekhéten életnek?
voltam az óvodában, ahol a gyerekek sokfélét Beszéltem neked a halálról. Mit értettél meg belőle? Tudod-e, hogy a
kérdeztek… kedvenc színem, állatom… látod, macskák nem halnak meg, a falevél, a kandallóban ellobbanó tuskó nem
most eszembe jutott egy szép pillanat…az hal meg? Tudod-e? A színek, a hangok, a betűk. A mosoly, az ajándékot
óvodai vendégeskedésem után a könyvtárban nyújtó kéz. A fény. Nem hal meg. Álmodik csupán. Lehunyta szemét, és
a gyerekek szavaltak, és az egyik kisgyerek álmodik. Igazról, tisztáról, teljesről. Valóra álmodja álmát.
Csoóri Sándor versét így konferálta fel: „írta Rózsáim, kedves rózsáim, aludjatok! Mosolyogjatok álmotokban!
Csóré Róbert!”
Engedjétek, hogy gyönyörködjek ráncaitokban, engedjétek, hogy
Most, hogy ilyesmiről beszélünk, eszembe tanuljak álmotokból.
jutott, mi volt az elmúlt időszakban az, ami Tanuljak megbocsátást. Megbocsátani a levelet rágó hernyónak, a
szintén rosszul érintett: amikor megtudtam, nyesegető kéznek, a tépázó jégnek, a tikkasztó napnak.
hogy az az ember tesz nekem folyamatosan Feledni és szeretni. Feledve szeretni, szeretve feledni. Megszűnni,
keresztbe, akiben legjobban bíztam, aki éveken elmúlni. És megszületni.
keresztül a szemembe mosolyogva úgy tett, Gyermekként születni meg. Egy új napsütésben rámosolyogni a
mint aki segíteni szeretne…
méhekre, a dajkáló kézre, a pásztorokra és a királyokra. Mosollyal életet
fakasztani.
A Gyermek megbocsát. Nem rója fel a múlt sérelmeit. Fáj valahol
belül a kitaszítottság, a közöny, a rohanó, csak önmagával törődő kufár
világ. Fáj a mondat: „Nincs számodra hely”. Fáj, de már nem úgy fáj. A
Gyermek úgy érzi, benne van a fájdalom. Magába szívta a közönyös,
gúnyos hangokat, az elutasító, rideg tekinteteket, a sáros utakat, az
ajándékozó kézre mért ütéseket. Benne fáj, lelkében sajog a hidegség.
Benne, lelkében éget a céltalanság. Éget, de nem perzsel. Fáj, de nem
rombol. A Gyermekben nincs halál. Hordozza a megsemmisülést,
magában hordozza az elmúlást, a közönyt, a kitaszítottságot, de kezébe
veszi, rálehel, és lehelete melegétől fullánkját vesztik a bántó hatalmak.
Az elmúlásból életet fakaszt, a közönyt befogadássá változtatja. A
sötétségbe színeket lehel.
- A polgármesterségen kívül van-e más Mert ő a Szeretet.
funkciód?
Rózsáim, engedjétek meg, hogy nézzem álmotokat! Tanítsatok engem,
tanítsatok megbocsátani, el- és befogadni, adni önzetlenül, mosolyogni
- A helyi közösség tanácsában most is ott vagyok, akkor is, amikor értelmetlen, arra is, aki érdemtelen. Mosolyogni a mosoly
úgy éreztem, nyolc év tapasztalattal a hátam kedvéért. Mint a Gyermek. Rózsáim, segítsetek, hogy megtanuljam a
mögött hasznos tudok lenni a kishegyesi Helyi Gyermektől az istálló szalmájából világot teremteni, életre szülni az
közösség Tanácsában. De nincs szándékomban életet.
különböző tisztségeket gyűjteni. Abban a Már vajúdik az Anya. Már közeleg a fény. Már születik az élet. Már
munkában szeretnék tisztességgel helytállni, csókol a szeretet.
amit elvállaltam.
Gyertek, emberek, pásztorok és királyok, kövessétek a csillagot! A
csillagot, mely a Semmi fölött áll és a Mindenre mutat. A mindenség
- Végezetül még egy kérdés. Amikor születik újjá ma éjjel. A kövek, a bogarak hátán csillogó zöld és lila fény,
a Nők Kishegyesi Fórumának vendégeként a mosoly, a tisztaság, az őszinte kézfogás.
itt voltak a kecskeméti Falugondnokok Feledjétek, ami volt! Vegyétek körül jótékony melegséggel, a szeretet
Egyesületének tagjai, mi lángossal vendégeltük melegével, ami fáj a szívetekben. Leheljetek rá sebeitekre, feledjétek
meg őket. Akkor még Te is odaálltál lángost a múltat és éljetek! Adjon nekünk életet a bennünk megszülető Élet,
sütni…Ehhez a riporthoz szeretnék egy akkor mosolyogjon fel bennünk a Gyermek!
készült képet tenni illusztrációnak, ha nincs Rózsáim, kedves rózsáim, olyan jó, hogy vagytok nekem. Köszönöm,
ellene kifogásod…
hogy tanulhatok tőletek. Emberek, kik bántottatok, és ti is, akiket
bántottam, szülessetek új életre bennem. Szülessek új életre bennetek–
- Miért lenne? Az is én vagyok…
bennem. A születő Gyermekben.
Zsidai Erzsébet
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Juhász Mária
(1967 - 2009)
Az Ady Endre Kísérleti Általános Iskola
vezetősége, a tanártársak, munkatársak, diákok
és minden barát nevében búcsúzom Marikától,
iskolánk megbecsült dolgozójától. 1991. szeptember
18-a óta tanította, nevelte, oktatta a kisdiákokat.
2004-től 2008-ig pedig szakszervezeti vezető is
volt.

Elhagyott minket egy jóbarát, egy kolléga, a
Tanító néni. Mi, akik szerettük, most együtt
vagyunk, hogy búcsúzzunk Tőle. Mi, akik
szerettük, megrendülten vettük tudomásul a hírt,
hogy nincs tovább, hogy a küzdelemnek vége.
Pedig vele együtt reménykedtünk mindannyian.
Ha sokszor úgy is éreztem, úgy is éreztük, hogy
feladta, hogy nem akar tovább szenvedni, mindig
jött egy újabb reménysugár, egy újabb lehetőség,
melyben hittünk. És láttuk őt járókerettel
bejönni az iskolába, láttuk őt újra mosolyogni,
láttuk őt fájdalmak között, de mindig is hittük,
hogy amilyen váratlanul elment tőlünk, olyan
váratlanul fogja velünk folytatni ismét. És
egy pillanatra sem tudtuk elhinni, hogy nincs
mentség. Hogy soha többé már nem jössz vissza
közénk.
Vannak pillanatok, melyeket szeretnénk
nem megélni, és vannak helyzetek, melyek
nélkül könnyebb lenne az életünk. Vannak
emberek, akik nélkül nem tudunk élni, és vannak
barátaink, akik nélkül mi magunk sem léteznénk.
Vannak helyzetek, amikor könnyebb lenne
nem beszélnünk, és vannak helyzetek, amikor

Kellemes karácsonyt!

beszélnünk kell, annak ellenére, hogy legszívesebben csak
hallgatnánk. Vannak emberek, akik elvesztésével önmagunk
egy részét is elveszítjük, és vagyunk mi, akiknek tovább kell
élnünk, hogy az ő emléküket megőrizzük.
Mit is mondtál? Hogy karácsonykor, ha tolókocsiban
is, de begurulsz az új iskolakapun... Nemsokára karácsony, és
sajnos soha többé nem léped át a kaput. És az adventi koszorún,
amikor meggyújtjuk a gyertyát, érted is gyújtottunk egyet.
Különösen értékes ember voltál. Igazi tanító. Januárban lettél
volna 43 éves. Kimondani is nagyon fáj. És most megrendült
szívvel állunk az emléked előtt. Tudom, hogy nem vagyok
képes, hogy méltóképpen szavakba öntsem azt az érzést, melyet
megérdemelnél. Pedig szükségem lenne rá, azért is, mert Te
mindig a tökéletességre, a teljességre törekedtél. Munkád során
sokszor voltál osztályfőnök: anyai szeretet, tanítványaidért
való aggódás jellemezte munkád. Mindig is vallottad: ha újra
születnél, akkor is pedagógus lennél! És igazi pedagógus voltál,
mert nem csupán matematikára, természetre tanítottad diákjaid,
hanem egyúttal nevelted is őket. Derűs, de tiszteletet parancsoló
egyéniséged minden pedagógiai helyzeten átsegítettett. Akkor,
amikor a gyerekeink szinte észrevétlenül tanultak meg írni,
olvasni, számolni, még nem tudtuk, amit ma már igen, hogy
ahhoz, hogy ez így legyen, valakinek a munkája kell. A valakié,
a Tiéd, a Marika tanító nénié.
És végig tanítottál. Az utolsó pillanatig. Akkor is,
amikor a valóságban már nem voltál az osztályteremben.
Utolsó mondataid is hozzánk szóltak: a kollégákhoz, a
negyedikesekhez, a nyolcadikosoknhoz, volt diákjaidhoz.
És nagyon büszke voltál gyerekeidre. Mindig mesélted,
hogy emberré, az életre neveled őket. És ez sikerült is.
Juhász Máriát iskolánk saját halottjának tekinti.
Marika, hiányozni fogsz nagyon. Nyugodj békében!
		

(Elhangzott Juhász Mária temetésén 2009.
december 13.-án)
Molnár Márta
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