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SZÓ-BESZÉD, A KISHEGYESIEK LAPJA

 A tervezett ütemben, még karácsony 
előtt összegyűlt a szükséges aláírás, ami 
lehetővé teszi, hogy létrejöjjön a Kisebbségi 
Magyar Választói Névjegyzék. Ez nem csak 
azt jelenti, hogy már az idei évben közvetlen 
úton tudjuk megválasztani képviselőinket 
a Vajdasági Magyarság Országos 
Kisebbségi Önkormányzatába, a Magyar 
Nemzeti Tanácsba, hanem sokkal inkább 
azt, hogy nemzeti közösségünk jelesre 
vizsgázott összetartásból, identitásunk 
vállalásából. Gyorsan világossá vált 
mindenki számára, hogy ami történik 
az több pusztán annál, miszerint élünk a 
törvény adta lehetőségeinkkel. A vajdasági 

magyarság újra összekapaszkodott, és 
azt üzente: nemzeti közösségként kívá-
nunk megmaradni itt, Vajdaságban, 
ápolva kultúránkat, hagyományainkat, 
történelmünket, és tiszteletben tartva az 
országot ahol élünk.
 Kishegyes község élen járt e 
kezdeményezés megvalósításában. A tavalyi 
év folyamán a magyar lakosság több mint 
80%-a, azaz több mint 4800 magyar ember 
íratkozott fel a névjegyzékre. Kishegyes, 
mint település is szépen teljesített, túllépve 
itt is a 80%-os határt, közel 3100 kitöltött 
és aláírt kérelemmel. Vajdaság magyarok 
lakta településeinek élbolyába tartozunk. 
Köszönet illet minden kishegyesit a gerinces 
kiállásért.
 Vajdaságban, több mint 120 000 
aláírás gyűlt össze december 16.-ig. Ezt 
Pásztor István Zenta város főterén jelentette 
be Orbán Viktor, a Fidesz MPSZ elnökének 
látogatása alkalmából. A 100 000. aláírást 
Sólyom László Magyar Köztársasági elnök 
jelenlétében, ünnepélyes keretek között 
Szabadkán írta alá Lifka Sándor unokája. 

 Ahogyan jeleztük, 
addig folytatjuk a munkát, 
amíg megtalálunk min-
denkit, s akit csak lehet 
meggyőzünk, hogy irat-
kozzon fel a névjegyzékre. 
Ennek értelmében, még 
nem fejeztünk be az 
aláírásgyűjtést. A következő 
hetekben felkeresik önkén-
teseink azokat, akiket eddig 
nem találtunk meg. Akiket 
valamilyen okból mégis 
elkerülnének önkénteseink, 
és szeretne felíratkozni a 
névjegyzékre, kérem keres-
sen meg a Községháza 
épületében, a 31-es számú 
irodában, vagy 730-010-es 
telefonszámon.
 Akinek vannak kül-
földön élő hozzátartozói, 
barátai, kérem az internet 
segítségével tájékoztassák 
őket, hogy a www.nevjegy-
zek.org oldalon elérhető és 
letölthető az űrlap, töltsék 
ki nyomtatott formában, 
majd postai úton juttassák 
el az önkormányzat címé-
re (Kishegyes Község 
Önkormányzata, Fő utca 32., 
24321 Kishegyes, Szerbia), 
ezzel is gyarapítva az aláírók 
számát. Ha kérdésük van, 
bizalommal forduljanak 
hozzám a fenti elérhetőségek 
egyikén, vagy az ifj.juhasz.
balint@gmail.com címen. 

ifj. Juhász Bálint

ELÉRTÜK A TÖRVÉNYES 
MINIMUMOT

 Az utóbbi időben az 
ember számtalan jó előadás között 
válogathat. Néha úgy tűnik, a bőség 
miatt választani  sem könnyű. 
Ezen előadásokat figyelemmel 
kísérve gyakran felmerül bennem 
hasznosságuk mértékének kérdése, 
mivel, többnyire a sikeresség 
szempontjából értékeljük a dolgokat. 
Sokkal fontosabb azonban, 
ha akárcsak egy rövid ideig is 
odafigyelünk egymásra, ha egy 
kicsit is magunkénak tudjuk érezni 
mások gondjait. Ilyenkor ugyanis a 
Lélek munkálkodik közöttünk és 
ez mindenek feletti érték.

 A fentieket Orosz Attila 
református lelkipásztor mondta 
a Keresztény Értelmiségi Kör 
kishegyesi összejövetelén, amelyen 
a kárpát-medencei keresztény 
felelősség volt a központi téma. Mint 
elhangzott, a történelmi  egyházak 
– különösen az elcsatolt területeken 
– , a fennmaradásukért vívott 
csatáikban fokozottabban harcoltak 
a nemzeti tudat fennmaradásáért 
is. Az egyik legfontosabb dolog, 
tudatosítani, hogy az elcsatolt 
területeken élő kisebbség alapvetően 
szórványban él. A keresztények 
ebben a helyzetben különösen 
egymásra vannak utalva, s már az 
egyszerű találkozások is sok lelki 
erőt tudnak adni, mivel az anyagi 
segítségre nincs túl nagy lehetőség. 

Papp Imre

JÓ, HA FIGYELÜNK 
EGYMÁSRA
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 Karácsony alkalmából Kishegyesen 
ötven kishegyesi, szeghegyi és 
bácsfeketehegyi gyereknek adott 
át ajándékot Egeresi Sándor, Tarto-
mányi Képviselőház elnöke. Alkalmi 
beszédében a házelnök kiemelte, 
tartomány szilárd elhatározása, 
hogy tartalmat adjon a közelmúltban 
elfogadott  statútumnak, és ezek közé 
tartozik a szegénység felszámolása is a 
tartományban. Ennek egyik mutatója 
viszont a nagyfokú munkanélküliség. 
Kishegyesen például jelenleg 57 száza-
lék a munkanélküliségi arányszám, 
ami azt jelenti, hogy minden 
második munkaképes embernek 
nincs munkája. Ez nagyon magas 
arányszám, amin mindenképpen 
változtatni kell, mert a tartománynak  
csak  egyenjogú polgárai lehetnek és 
ebben egyik legfontosabb teendő a 
munkanélküliség felszámolása. Az 
ajándékok kapcsán kiemelte, hogy a 
karácsony és újév közötti  időszak az 
öröm ünnepe és ezek az apróságok azt 
a célt szolgálják, hogy öröm töltse el a 
szíveket. 

Papp Imre

FELSZÁMOLNI A 
SZEGÉNYSÉGET

AZ EGYMÁSRA FIGYELÉS 
 PÓTOLHATATLAN

Karácsonyi és évzáró műsort tartott a kishegyesi  
Petőfi Sándor Művelődési Egyesület

Karácsony alkalmából  
ötven kishegyesi gyerek-

nek adott alkalmi  
ajándékot Egeresi Sándor 
a Tartományi Képviselő-

ház elnöke

 Jézuskának a kedvéért egy szép 
lejtőt járunk címmel táncokból, karácsonyi 
énekekből és betlehemes játékokból álló egész 
estét betöltő karácsonyi és évzáró műsort 
adtak szombaton este a kishegyesi Petőfi 
Sándor Művelődési Egyesület szakcsoportjai. 
 A műsort megelőzően Linka B. 
Gabriella, az egyesület elnöke szólt a csopor-
tok  és az egyesülethez  tartozó egyének idei  

eredményeiről. Mint mondta ilyenkor újév 
és karácsony táján az emberek boldogságot 
szoktak kívánni egymásnak, nagyon gyakran 
csak megszokásból, mert ahhoz, hogy valaki 
boldog lehessen nem kell sajnálnia az időt 
önmagára és a körülötte levőkre. A Szalakótát, 
a Garagulyát, valamint a napokban kiváló  
minősítésben részesített Rizgetős tánc- és 
énekcsoportokat a Csalóka zenekar kisérte 
Csonka Ferenc vezetésével.
 A műsort követő társasesten ifj. Virág 
Gábor , a helyi közösség titkára köszönetet 
mondott  az egyesület szakcsoportjainak fára-

dozásukért, és mindazoknak,  
akik –  mint hangsúlyozta –  
az év folyamán hozzájárultak 
ahhoz,  hogy élhetőbbé 
váljon a település. Az idei 
évben sajnos elmaradtak a 
nagyobb beruházások, az 
eseményeket tekintve azon-
ban azt is mondhatnánk, 

hogy ezúttal a lelkiekbe, 
a szellemiekbe ruház-
tunk be, hiszen 
megünnepeltük letele-
pedésünk évfordulóját, 
megszerveztük a 
Gyöngyösborkétát és 
a Durindót, a Dombos 
Festet, a hegyesi 
csata évfordulójára az 
emlékcsatát, a Csépe-
napot... A jövő évi 

tervekről szólva .
 Juhász Bálint, a 
helyi közösség tanácsának 
elnöke rámutatott, hogy 
valószínűleg néhány napon 
belül, mihelyt megszületik az 
országos költségvetés, tudni 
fogjuk, mire számíthatunk. 
Remélhetőleg többre mint az 
idén, hiszen már jóváhagyott 
beruházások várnak megva-
lósításra. Mint mondta, 
nagyon fontos az anyagi 
gyarapodás is, de különösen 

ebben az időszakban 
az a legfontosabb, 
hogy egymásra is 
odafigyeljünk. Ezt 
az odafigyelést sem-
milyen más eredmény, 
vagy beruházás nem 
pótolhatja.

Papp Imre
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  Mikor végeztél?

- 2008. decemberében diplomáltam, ezt követte a féléves gyakornokság, 
amiből három hónapot a verbászi kórházban töltöttem a belgyógyászaton, 
sebészeten, nőgyógyászaton és a gyerekgyógyászaton, a másik három 
hónapot pedig a hegyesi egészségházban. Igyekeztem valamennyi orvos 
munkáját megismerni. 2009. júniusában államvizsgáztam Belgrádban. 
Ezután két hónap pihenés következett. 2009. szeptemberétől a hegyesi 
egész-ségház sürgősségi szolgálatában dolgoztam, ami éjszakai, illetve 
hétvégi ügyeletet jelentett. Decembertől neveztek ki választott orvosnak. 

 Furcsa érzés ismerősöket, falubelieket, utcabelieket gyógyítani?

- Nem, hiszen már a tanulmányaim alatt is sokan kikérték a véleményemet. 
Megmértem szomszédok vérnyomását, elolvastam a szakorvostól kapott 
szakvéleményt stb.,  tehát megszoktam hogy ismerősök, utcabeliek keres-
nek fel. Nagyon örülök, hogy sikerült a faluban elhelyezkednem, mivel 
választott orvos is vagyok,  jó, ha közel tudok lenni az itteniekhez.

 A faluban dolgozó három választott orvos egyike vagy. Szerinted, 
hogyan kell az efajta szolgálatnak működnie? Nekem van elképzelésem, 
de a tiéd érdekelne. 

- Ebben, a minisztérium által engedélyezett formában nagyon megterhelő, 
hiszen csak három választott orvos lehet a faluban, ugyanakkor rengeteg 
adminisztrációt követelnek tőlünk, ami persze a minőség rovására megy. 
Nem tudunk kellő időt szakítani egy-egy betegre, sőt ha bármelyikünk 
egy időre eltávozik – például évi szabadság miatt – , az ő betegei is hoz-
zánk kerülnek. Véleményem szerint, jobb volt a korábbi gyakorlat, vagyis 
az, amikor a beteget az éppen rendelő orvos fogadhatta. Sajnos, ha a 
minisztériumban másként látják, nem sokat tehetünk ellene.

 Most általános orvos vagy, de gondolsz-e esetleg szakosodásra, 
és ha igen, mit választanál?

- Igen, természetesen, de előtte három-négy évig általános orvosként kell 
dolgoznom. Azon, hogy mit választanék, még nem gondolkodtam. Amire 
az egészségháznak, a falunak, szüksége lesz.

 Pár mondat erejéig visszatérnék az írás elején tett ígéretemre, 
mármint, hogy majd a végén leírom miért gondolom, hogy Szabolcsról és 
a hozzá hasonló fiatalokról hírt kell adnunk. 
 A legfontosabb dolog, miszerint az ő példája is megerősít ben-
nünket abban, hogy kishegyesiként, magyar fiatalként erős hittel, 
akarattal és szorgalommal, igenis eredményesen be lehet fejezni a 
mumusként emlegetett orvosi, állatorvosi, építészeti stb. egyetemeket is. 
A másik dolog, ami megfogott, hogy a beszélgetésünk során hangjában 
egy pillanatig sem éreztem az elvágyódást, azt, hogy máshol szeretne 
boldogulni.
Ja igen, és el ne felejtsem megemlíteni, amit Szabolcs többször is kihang-
súlyozott, miszerint az érdem, hogy idáig eljutott, nem csak az övé. Ezúton 
szeretné megköszönni szüleinek, testvérének, rokonoknak, barátoknak és 
ismerősöknek a támogatást, a sok, sok bíztatást. Ugyancsak köszönetet 
mond az egészségház orvosainak, nővéreinek és valamennyi dolgozójának.  

  Zsidai Erzsébet

 Az íróasztalnál halk szavú, vissza-
fogott viselkedésű fiatalember ül. Az 

asztalon számítógép, 
vé r nyo m á s m é r ő , 
különféle nyomtat-
ványok, egy orvosi 
rendelő elengedhetet-
len kellékei.
 Nemrégiben 
ő lett a választott 
orvosom. És nem 
csak az enyém.  
- Györgyi nővérrel 

pillanatnyilag hatszáz beteg ellátásáról 
gondoskodunk – mondja, miközben én 
kérdezgetem, ő méri a vérnyomásom, kopog a 
számítógép billentyűzetén, receptet nyomtat. 
 Dr. Almási Szabolcs tavaly decem-
berben kapott minisztériumi engedélyt, hogy 
a kishegyesi egészségházban választott orvos-
ként dolgozzon.       
 Már az első perctől kezdve 
szabadkozik, arra kér, ha már így kell lennie, 
hogy írok róla, tényleg csak pár sor legyen. 
Én, ezt egész másképpen gondolom, hogy 
miért, később el is mondom.

 Megkérem, mutatkozzon be pár 
mondattal, azaz mondja el, mi döntött abban, 
hogy az orvosi pályát választotta. 

- Az általános iskolát Kishegyesen végeztem, 
majd a szabadkai Svetozar Marković Gim-
názium természettudományi szakára íratkoz-
tam, mert főként a biológia, fizika, kémia 
érdekelt, így szinte biztos voltam benne, hogy 
később, az egyetem kiválasztásában is majd 
ezek a tantárgyak befolyásolnak. Így kerültem 
Újvidékre, az Orvostudományi Egyetemre. 

 Az egyetemek közül - szerintem - az 
egyik legnehezebbet választottad. Tanul-
mányaid alatt volt olyan időszak, amikor 
megbántad e választást?

- Nem. Igaz, egy kicsit nehéz és szokatlan 
volt, hogy első évben sokat kellett forgatnom 
a szótárt, hiszen addig a szaktantárgyakat, 
a szakkifejezéseket magyarul tanultam. A 
tanulást viszont könnyítette, hogy minden 
hónapban voltak vizsgáink, folyamatosan 
kellett készülni.

SZABOLCS, A VÁLASZTHATÓ ORVOS
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 Az MTI Délszláv lapszem-
léjében 1928. május 4-én arról 
tudósított, hogy az analfabetizmus 
elleni küzdelem jegyében „a 
szabadkai tanfelügyelő programmba 
vette erre, hogy három polgári isko-
lát állittat fel a bácstopolyai járás-
ban. Első lesz a csantavéri aztán a 
bácsfeketési (sic!) és kishegyesi. Nikics 
tanfelügyelő a lap munkatársának 
kijelentette, hogy ennek a járásnak 
a lakóssága tulnyomólag magyar és 
semmi akadálya nincs annak, hogy 
magyarnyelvü legyen az ujskolákban 
az oktatás.”
Hát, azóta elmúlt egy kis idő, és tény-
leg, tanulhatunk magyarul… Az ak-
kori adatok szerint egyébként Vajda-
ság lakosságának 76,69 %-a tudott írni-
olvasni. Csak akkor még nem mérték 
a funkcionális analfabetizmust, ami 
azóta annál inkább teret hódított: az 
emberek elvben tudnak olvasni, csak 
éppen nem értik meg a szöveget.

1928. július 26-án olyasmiről tudó-
sított az MTI, ami valahonnan szin-
tén ismerős – az állampolgárság 
kérdéséről van szó, a hercehurcáról, 
amikor valakik senkinek sem kel-
lenek, még Magyarországnak sem, 
noha magyarok: 
„Janó János, Juhász István és 
Balogh István kishegyesi munkások 
kálváriája régóta foglalkoztatja a 
sajtót. Pesics Dragomir jegyző mint 
idegen állampolgárokat ismételten 
kitoloncoltatta őket Magyarországra, 
a magyar hatóságok azonban mindig 
visszadobták őket. A három embert 
anyagilag is teljesen tönkretette 
a meghurcoltatás. Hétfőn végre a 
szabadkai ügyészséghez feljelentés 
érkezett Pesics jegyző ellen, hogy 
hivatalos hatalmával visszaélve 
jogtalanul utasította ki a három 
magyar munkást, mert mindhárman 
okmányokkal tudják igazolni, hogy 
szerb állampolgárok. A vizsgálóbiró 
a feljelentést visszautasitotta, mert 

a három feljelentő munkás aláirása 
nem hiteles. Erre az ügyészség meg-
szüntette az eljárást a jegyzővel 
szemben.” 

1928. október 2-án az MTI a Hírlap 
alapján arról írt, hogy „igen érdekes 
sajtópert tárgyalt a szabadkai 
törvényszék. Szőke Hugó kishegyesi 
földbirtokos, tartománygyülési kép-
viselő, becsületsértési pert inditott 
a Szervezett Munkás cimü lap 
ellen, mert az azt irta róla, hogy 
magyarpárti. Szőke azért tartotta 
sértésnek, hogy őt magyarpártinak 
irták, mert ő radikális. A biróság 
felmentette a vádlott ujságirót, mert 
nem talált sértést a tévedésben, a 
közönség pedig megállapitotta, hogy 
a magyar pártra nézve nem tulságos 
szerencsétlenség, ha az illető úr nem 
tartozik tagjai közé.”
Na lám – szóval, nem csak az 1990-
es években léptek be magyarok a 
radikális pártba – hanem már a huszas 
években is… A történelem mindig 
ismétli önmagát, s ahogy Marx 
mondta, ami először tragédia volt, az 
utóbb komédiaként ismétlődik meg.

1929. január 31-én az MTI arról 
számolt be, hogy „Faragó Andor 
kishegyesi fakereskedőt államellenes 
izgatás vétsége cimén 6000 dinár 
pénzbüntetésre itélte kedden a sza-
badkai törvényszék. A tárgyaláson 
kiderült, hogy feljelentői személyes 
ellenségei, akik közül egyik 
fegyházviselt, a másik ellen most folyik 
hamis eskü miatt az eljárás, a biróság 

mégis kivette az esküt tőlük. A vád 
az volt, hogy Faragó a vendéglőben 
a márványasztalra kártyázás közben 
egy térképet rajzolt és ezen a Péter 
király csatornánál jelölte meg azt a 
határt, amelyet Rothemerre ki akar 
eszközölni Magyarországnak.”
Kérdésünk már nem is az, hol a határ és 
hol lehetne, inkább csak annyi: van-e 
még Kishegyesen vendéglő, és ha van, 
találhatunk-e benne márványasztalt?

Fentebb még egy olyan hírről 
számoltunk be, miszerint igenis lehet 
magyar nyelven tanítani Kishegyesen. 
Nos, három évvel később, 1931. 
augusztus 26-án Belgrádból arról 
tudósított a Magyar Távirati Iroda, 
hogy „A Duna-ujvidéki bánság 
hivatalos közlönye jelenti, hogy 
Kishegyes községben két magyar 
tannyelvü osztályt állitólag kevés 
jelentkező miatt bezártak. Helyette két 
szerbnyelvü osztályt nyitottak meg.”
Hmmm. Ez is ismerős?

Jelezzük, hogy az MTI közzétett 
archívuma nem tűnik teljesnek. 
A következő hírünk már háborús 
hír, 1941. április 19-én már a harci 
cselekményekről számolnak be, a 
magyar csapatok vonultak be Bácskába, 
illetve azt egykori Jugoszláviába. 
Ezen a napon valójában április 12-i 
híreket közöltek, így például, hogy 
Vukovár már fel van lobogózva, 
Belgrád még ég, akárcsak az újvidéki 
repülőtér több épülete; a zentai hidat 
az ellenség felrobbantotta, akárcsak 
az újvidéki hidakat (ez is ismerős 
későbbről…). Majd így folytatódik 
a beszámoló, melyet alighanem egy 
repülőgépes őrjárat után írtak meg: 
„A községek kihaltak, a polgári 
lakosság házaiban keres menedéket.
Csapatainkat zászlólobogtatással fo-
gadják az uton.
Gombos lakossága csoportokban 
kendőkkel integetett gépünk felé. 
Gombos és Hódság között légvédelmi 

A Magyar Távirati Iroda kishegyesi hírei – anno

Nemrégiben a Magyar Távirati Iroda (MTI) honlapján (www.mti.hu) tette közzé  
archívumának egyes részeit. Most az 1920 és 1945 közt megjelenő kishegyesi hírekből  

szemezgetünk. Az idézeteket betűhíven vesszük át.
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tüzérállások vannak. Kishegyes 
és Szeghegy között a visszavonuló 
szerbek tüzeltek gépünkre. Topolyánál 
a polgári lakosság integet.
Az erdőöv megszállása folyik, 
csapataink a drótakadályokon tul-
jutottak.”
A történet végét ismerjük … Ha még 
mindig nem is teljesen… Túl sokba 
került, az biztos.

Nem sokkal később, április 26-án az 
MTI – miután idézi Horthy Miklós 
kormányzó úr őfőméltósága Hitler 
Adolf német birodalmi vezérhez és 
kancellárhoz születésnapja alkalmából 
írt sorait – arról számol be, hogy a 
posta vezérigazgatósága közli, április 
24-én és 25-én a katonai közigazgatás 
alatt álló kerületeken a következő 
postahivatalok nyíltak meg: Bajsa, 
Bácsfeketehegy, Bácskossuthfalva, 
Izsép, Kerény, Kishegyes, Martonos, 
Nagyfény …
Arról már nem tudósít az MTI, 
hogy mivel a magyar hatóságok 
még a helyi magyarokban sem bíz-
tak meg, Budapestről, illetve más 
(kis)magyarországi településekről 
hoztak postahivatalnokokat a bács-
kai településekre, ami kissé le is 
lohasztotta a reménykedő helybélieket 
és csak feszültséget szított a helybéliek 
és a jövevények közt.

1941. május 23-án pedig az a hír jutott 
el a széles nagyérdeműhöz, hogy 
Kishegyes község képviselőtestülete 
elharátozta, hogy Platthy Pál tábor-
nokot díszpolgárrá választja.
Hogy ki volt ő? Alighanem az a 
vezérőrnagy, aki bevonult Kishegyesre 
– később a 13. gyalogdandár parancs-
nokaként Platthy Pál vezérőrnagy 
Óbecsén maradt vissza a katonai 
közigazgatás tisztjeként, de később a 
tábornagyságig vitte. Hogy diszpolgár 
lett-e, nem tudjuk. Egyébként másutt 
azt olvashatjuk róla, hogy 1942-44-
ben létezett egy antifasiszta ellenállási 
mozgalom, melynek egyik csoportját 
bizonyos Platthy Pál vezette, és egyes 
adatok szerint az 1944-45-ös idők után, 
később is katonatiszt maradt. 1977-
ben hunyt el az 1891-ben született, 

turóczdivéki és nagypalugyai Platthy 
Pál vezérezredes, a Farkasréti temető-
ben nyugszik. 
 
1941. szeptember 23-án még arról 
tudósíthatott az MTI, hogy „Bács-
megye egyik legnagyobb magyar 
községe, a nyolcezer főnyi lakosságu 
Kishegyes, lelkes ünnepségen avat-
ta fel a község főterén felállitott 
Országzászlót. Az avatáson a 
megyei, járási hatóságok képviselői, 
számos környékről jött küldöttség is 
résztvettek. A község elszármazottai 
nevében Szegedi Károly adta át a 
felajánlott lobogót, majd az EONB. 
Elnöksége részéről dr. Széll Sándor 
tanácstag mondott nagyhatásu 
avatóbeszédet, Fodor Lajos biró a 
felszabadult magyarság érzelmeit 
tolmácsolta.” 
Igen, nem gépeltük félre: 1941-
ben ezek szerint nyolcezren lakták 
Kishegyest... Hová lettek az emberek? 
Ma ötezren, ha élnek Kishegyesen…

Ám lassan érkezni kezdtek a harctéri 
hírek is, melyek korántsem voltak 
ily vidámak és felszabadultak, júni-
us 21-én a Vöröskereszt adatai 
alapján közölték „a szaloniki német 
gyüjtőtáborban internált délvidéki 
hadifoglyok névsorát” – így többek 
közt az 1901-ben született kishegyesi 
Juhák Antal nevét is. De az ő 
hazaszállításuk Görögországból ekkor 
már folyamatban volt, s ezek a foglyok 
még szerencséseknek is mondhatták 
magukat, nem úgy, mint azok, akik 
később szovjet fogságba estek. 

A következő év őszén is akadt még 
jó hír, 1942. szeptember 15-én arról 
tudósított az MTI, hogy „Kishegyes 
községben 41 többgyermekes magyar 
családot földhöz juttatnak. Az egyes 
családok 2-3 hold földet kapnak.” 
Sőt, november 14-én már arról írtak, 
hogy „az ujvidéki földbirtokpolitikai 
kirendeltség Kishegyes községben 
195 családot juttatott földhöz.”
Ám ha megnézzük a többi hírt is 
ezen a napon, már világos, hogy ég 
a világ, és földosztás ide vagy oda, 
nem lett szebb az élet – az MTI arról 

is hírt adott ekkor, hogy Casablanca 
közelében egy marokkói katonai 
alakulat lemészárolt mintegy ötven 
amerikai katonát, Kecskeméten pedig 
kötél általi halálra ítéltek egy 57 éves 
teknőkészítőt, aki elsötétítés ideje 
alatt lopott… 

A szegénység egyre nagyobb úr 
lett, hiány lépett fel mindenből, 
jegyrendszert vezettek be, már 
ahogyan az háború alatt szokás, 
aki meg tehette, nyerészkedett... 
1943. július 21-én arról adott hírt az 
MTI, hogy „Kishegyes községben 
nagyarányu cukorjegyhamisitásnak 
jöttek nyomára. Több kereskedőnél 
találtak hamis cukorjegyeket. A 
cukorjegycsalást ugy követték el, 
hogy a fehér szinü cukorjegyeket 
átfestették és igy nagyobb mennyiségü 
cukorra váltották be. Az igy jogtalanul 
szerzett cukrot zugkereskedelemben 
hozták forgalomba. Több letartóztatás 
történt.”

1944. április 8-án meg arról 
tudósítottak – öröm a nagy ürömben, 
a gyászban -, hogy Kishegyes kép-
viselőtestülete határozatot hozott, 
amelynek értelmében 29 hadirokkant 
és hadiözvegy között kerti földet 
osztanak ki. – Íme, már akkor is 
inkább csak a propagandahíreket 
hozták nyilvánosságra, arról ugyanis 
nem szóltak, hogy ki mikor halt meg 
vagy vált rokkanttá.

S miközben 1944. május 30-án 
megtudhattuk, hogy a német csapatok 
Olaszországban területet nyertek – 
éppenséggel közben meg tönkre lettek 
verve -, s Irak királya Alexandriában 
tölti a nyarat, addig Bácskában 
meggyilkoltak egy fiatal asszonyt: 
„Kishegyes határában az országuton 
meggyilkolva találták ifj. Kecskés 
Istvánné 23 éves fiatalasszonyt. Fejét 
kilenc tőrszurás érte és fojtogatás 
nyomai is látszanak a nyakán. A 
nyomozás során az a feltevés alakult 
ki, hogy kéjgyilkosság áldozata lett.”
És azóta sem vált szebbé a világ. 

- szerbhorváth -
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A vajdasági óvónők kishegyesi téli találkozója

Több mint ötven óvónő vett részt a kishegyesi 
Kátai-vendégházban 
megszervezett hagyo-
mányos téli találko-
zón. A központi téma 
a decemberi ünnepkör 
és annak az oktatás-
ban, nevelésben való 
felhasználása volt.
A találkozó első 
napján Ripcó László, 
Kis Herceg-díjas 
bábművész, a szabad-
kai bábszínház nyu-
galmazott művésze 
tartott előadást a ma-
rionettbábokról, a kesztyűbábokról, valamint a 
gyerekek és a bábok kapcsolatáról. 
Szombaton, Luca nap előestéjén a kishegyesi 
óvodások és óvónők tartottak egy közel egyórás 
lucázást, felölelve a Luca napi szokások szinte 
teljes skáláját, amelyeket az óvodai foglalkozások 
keretében mindenütt hasznosítani lehet. 
A foglalkozásbemutatót követően dr.Silling 
István egyetemi tanár, nyelvész és néprajzkutató, 
a decemberi ünnepkörről szólva rámutatott, hogy 
valójában az egész december ünnep, kezdve 
Mikulástól Luca napon át karácsonyig. Ünnepelni 
viszont csak tiszta szívvel lehet, mert az ünnep 

nem a külsőségek, a csillogás és az ajándékok 
ünnepe, hanem a benső, a lélek ünnepe. Éppen 
ezért az ünnep előkészítésében a legkevésbé sem 
lenne szabad érződnie a stresszes kapkodásnak és 
türelmetlenségnek. A középpontban a szeretetnek 
kell lennie, hiszen a szeretet motivációja száz-

szorosan meghálálja magát. A decemberi ünnepkör középpontja 
mindenképpen karácsony, a születés és a megújulás ünnepe. A 
magyarság körében újabbkori szokásnak számít a karácsonyfa-
állítás és az ádventi koszorú is. Nem baj, ha ezeket a 

hagyományokat is ápoljuk, de tudni kell 
hogy a Luca-búza és a termőág-virágoztatás 
sokkal ősibb hagyományunk, kapcsolatban 
áll az ősi termékenység ünnepekkel. Ebben 
az időszakban valamikor nemcsak lucázás 
folyt, hanem a karácsonyt megelőző kilen-
cedben az úgynevezett Szentcsalád-járás. 
Ebben az időszakban arra emlékeztek, 
amikor a Szentcsalád szállást keresett, és 
ezeken a napokon este később zárkóztak 
be, hátha valaki szállást keres. Szokás volt 
a szegények megajándékozása, hogy széppé 
váljon az ünnepük azoknak is, akiknek 
már senki sem teszi széppé az ünnepét. 

Mindezek a tartalmak gazdag anyagot szolgáltatnak az óvodai 
foglalkozások kialakításában. A karácsonyi énekekről szólva 
elmondta, hogy ezeket is most már nyugodtan lehet tanítani 
a gyerekekkel. Tudni kell azonban, hogy például a legrégebbi 
énekünk a Csordapásztorok kezdetű dal, viszont a legszebb és 
legelterjedtebb a Mennyből az angyal. 
A résztvevők jelenlétét és az előadók munkáját megköszönve 
dr. Szőke Anna a Vajdasági Magyar Óvodapedagógusok 
Egyesületének elnöke rámutatott, hogy az egyesület fennállásának 
14 éve alatt számtalan találkozót szervezett s ezek mindegyikén 
a szakmai ismeretek maximumát próbálta nyújtani. A legjobb 
előadásokat, bemutatókat igyekezett bemutatni, erre fognak 
törekedni a jövőben is. Mint mondta biztosan kényelmesebb lett 
volna otthon maradni, de akkor egy élménnyel szegényebbek 
lettek volna, és megfosztották volna magukat a találkozás 
örömétől. Külön köszönetet mondott a kishegyesi Peter Pan 
Óvodának a bemutató előadásért. 

Papp Imre

KARÁCSONY KÖZÉPPONTJÁBAN  
A SZÜLETÉS ÉS A TERMÉKENYSÉG ÁLL

BETÖRTEK A PLÉBÁNIÁRA
  
 A karácsonyi éjféli mise ideje alatt ismeretlen tettes/ 
tettesek betörtek a plébániára. A betörők azonban nem találtak 
se pénzt, se egyéb értékeket. 
 Brasnyó Ferenc plébános elmondása szerint, a betörők 
egyedül azokat a használaton kívüli pénzérméket és szakadt 
bankjegyeket találták meg, amelyeket a perselyekből gyűjtenek 
be, de természetesen értéktelenek. A legnagyobb kár, hogy négy 
ajtót is felfeszítettek. A betörés módja azonban arról árulkodik, 
hogy ugyanarról a betörőről van szó, aki korábban a templomi 
perselyeket is feltörte.
      Papp Imre
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Fiúk: 

1. Balog Stefan és Klacek 
Anikó - STEFAN

2. Baranyi Róbert és Kerepes 
Gabriella - MÁTÉ

3. Burján Tibor és Onhausz 
Ágnes - TAMÁS

4. Csabai Károly és Pál  
Márta - IGOR

5. Csáki Andor és Gyalus 
Sarolta - ALEX

6. Dudás Károly és Major 
Gabriella - BENCE

7. Fabó József és Jovanović 
Nataša - SZEBASZTIÁN

8. Flaismann Alojz és Zelenka 
Izabella - DÁVID

9. Hegyellai Norbert és 
Zelenka Blaženka - TAMÁS

10. Huber Zsolt és Papp Erika - 
MARTIN

11. Kapor Aleksandar és 
Almási Valentina - ALEX

12. Maráz Róbert és Ludrován 
Szilvia - ÁRLEN

13. Milo Zoltán és Spasojević 
Emilia - ZOLTÁN

14. Németh Lajos és Molnár 
Lívia - LAJOS

15. Novaković Živko és Hasani 
Resmija - BORIS

16. Perlić Nikola és Tóbiás 
Miett - STEFAN

17. Péter Adolf és Hegedűs 
Dóra - ÁDÁM ÁRON

18. Rác László és Szakács 
Amália - ZOLTÁN

19. Rózsa Sándor és Kovács 
Kornélia - ZSOMBOR

20. Virág Gábor és Klivinyi 
Beáta - ÉNOK

21. Zelenka Zoltán és Opp 
Erzsébet - DOMINIK

22. Zorad Aleksandar és 
Ključarić Danijela-ALEKSA

 
 

Lányuk született: 

1. Dorkó Zsolt és Tóth  
Tamara - RÉKA

2. Földi Attila és Krizsán 
Ildikó - KITTI

3. Huszár László és Huszka 
Ibolya - NIKOLETT

4. Ivošević Saša és Sekicki 
Ivana - KATARINA

5. Jovanović Nikola és 
Dimović Renata - MAGDOLNA

6. Kecskés Ferenc és 
Brezovszki Beáta - VILLŐ

7. Kollár Dénes és Homogyi 
Dóra - ZSANETT

8. Kovács Tivadar és Huszta 
Henrietta - TIMEA

9. Mátyus Timea - LARA
10. Mészáros Tibor és Lengyel 

Angéla-  TAMARA
11. Novaković Dragan és 

Jovanović Jasmina - LOLITA
12. Nyírádi Attila és Kocsis 

Dianna - ENIKŐ
13. Onhausz Szilveszter és 

Pintér Jolán - EMINA
14. Papp Tamás és Fodor 

 Ildikó - RÉKA
15. Papp Tibor és Hesz 

 Erzsébet - HEIDI
16. Szőke Géza és Pál  

Erzsébet - RAMÓNA
17. Szűcs Gyula és Barcsik 

Karolina - MARA
18. Tamási Attila és Kókai 

Melinda - LAURA
19. Víg Ferenc és Csanád  

Viola - ZSANETT

Vidéken születettek: 

1.Bába Attila és Krizsán  
Szilvia - KRISTÓF

2.Bíró István és Birkás  
Zita - BOGLÁRKA

3.Brezovszki Dénes és Dévity 
Angéla - VIKTOR

4.Huzsvár Norbert és Moldvai 
Marika - DOMINIK

5.Kancsár Kornél és László 
Margaréta - LENKE

6.Lakatos András és Jovanović 
Tamara - BOŽIDARKA

7.Malomrazić Mladen és Mold-
vai Katalin - MILOŠ

8.Ocsenás László és Bacsó Juli-
anna - TAMÁS

9. Pelle Zsolt és Székely Emese 
Csilla-ZSOMBOR ZSOLT

10.Petrović Aleksandar és Kátai 
Zita - ELENA

11.Preradović Goran és Juhász 
Andrea - ANĐELIJA

12.Pribicki József és Mogyorósi 
Erika - ZALÁN MÁRK

13.Sipos Zoltán és Csizmadia 
Renáta - TIMEA

14.Stojanović Ivan és Kocsis 
Krisztina - MATIJAS

ANYAKÖNYVI HÍREK

Születések 2009-ben
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Férfiak:
1. Balog László 71
2. Bélik István 82
3. Berkec László 67
4.  Blaskovics Dezső 57
5. Csernus Illés 76
6. Dániel Mihály 48
7. Dudás Lajos 76
8. Frindik Károly 81
9. Goda István 64
10. Gombos István 66
11. Halasi Béla 75
12. Hegedűs Péter 77
13. Hegyellai István /Huszár/ 60
14. Kancsár Ágoston 90
15. Karna Mihály id. 73
16. Kiss Péter 65
17. Kiss Rudolf 64
18. Klinkó István 44
19. Kollár Zoltán 62
20. Kormos József 81
21. Kósa Lajos 76
22. Körmőczi Tibor 85
23. Kratok Péter 68
24. Laczkovics Imre 62
25. Lakatos János 54
26. Lengyel József 75
27. Magó Mihály 61
28. Major János 75
29. Malkácsi István 74
30. Nagy János /Kanesz/ 85
31. Németh József 89
32. Ocsenás Ferenc 63
33. Palócz Mihály 76
34. Papp Imre 70
35. Papp István 86
36. Papp Sándor 69
37. Pesti Antal 62
38. Rózsa György id. 92
39.  Sági József 86
40. Szabó Antal /Kramli/ 56
41. Szabó Sándor 71
42. Tóth János 67
43.        Truzsinszki Imre id. 84

Vidéken-külföldön eltemetettek: 

1. Bartus Szulomár Rozália 90
2. Csordás Antal /kőfaragó/ 71
3. Dudás Kollár Katalin 76
4. Fodor Mihály 81
5. Fridrich Sándor 82
6. Gálity Fridrich Júlia 63
7. György Ferenc 82
8. Takács Béla 63
9. Tóth Mihály 72
10. Vass Schultz Etelka 75
11. Zsidai István 64

Nők: 

1. Bacsó Cser Zsuzsanna 54
2. Bálint Balázs Margi 86
3. Becskei Onhausz Gizella 65
4. Benkó Varga Júlia 62
5. Cékus Tóth Julianna 88
6. Csépe Csőr Erzsébet 89
7. Fece Maronka Anna 58
8. Fehér Ernyes Irén 80
9. Gere Kottman Júlia 
10. Hajagos Major Anna 74
11. Hajnal Zelenka Ilona 79
12. Hegyi Hunyadi Tünde 48
13. Hornyák Molnár Amália 79
14. Huszár Schultz Mária 69
15. Juhász Papp Mária 42
16. Juhász Tóth Mária 85
17. Kalmár Mária 83
18. Kiss László Margit 75
19. Kiss Truzsinszki Gizella 87
20. Kollár Varga Rózsa 75
21. Kovács Péntek Ilona 66
22. Kovács Vásárhekyi Mária 84
23. Kopasz Farkas Mária 84
24. Körmőczi Fux Julianna 82
25. Nagy Farkas Ilona 88
26.      Pandurcsek Hajagos Jusztina 67
27. Paróczi Ott Krisztina 76
28. Paróczi Tóth Ibolya 53
29. Rápóti Bezzeg Éva 77
30. Safrankó Tóth Erzsébet 89
31. Szabó Truzsinszki Margit 80
32. Szalma Szokola Ilona 66
33. Szikora Piroska 66
34. Sztoity Becskei Anna 88
35. Tóth Talpai Irén 88

1. Gavlik Péter 98
2. Horváth Ferenc 96
3. Safrankó Mihály 95
4. Földesdi Julianna 93
5. Zsadányi Szőke Rózsa 91
6. Szőke Hajdu Veronika 91
7. Dudás Sándor 91
8. Szabó Süge Gizella 91
9. Sztipánovics István 90
10. Malkácsi Fodor Gizella 90
11. Firány Gábor 90
12. Szőke Maczkó Aranka 90
13. Kurnyák Bodza Mária 90
14. Klaczek Zsidai Rozália 90
15. Dudás Dudás Piroska 90
16. Dudás Péter 90
17. Szabó Budai Piroska 90
18. Bacsó Kálmán 90
19. Hajas Mária 89
20. Kormos Kratok Erzsébet 89
21. Maronka Ferenc 89
22. Sipos Kiskovács Ilona 89
23. Fridrich Magó Margit 89
24. Kecskés Faragó Etelka 89
25. Fejfár Dudás Julianna 89
26. Molnár Elek 89
27. Szilágyi Bogdán Hilda 89
28. Lukács Szabó Mária 89
29. Fodor Tóth Piroska 89
30. Kis Gurbity Erzsébet 89
31. Papp Szűgyi Ilona 88
32. Berta Dudás Julianna 88
33. Kormos Kerepes Gizella 88
34. Pataki Virág Matild 88
35. Baranyi Antal 88
36. Toldi László 88
37. Hornyák Lajos 88
38. Palusek Acsai Erzsébet 88
39. Hornok István 88

ANYAKÖNYVI HÍREK
Elhalálozások 2009-ben

Legidősebbek
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1.       Angeli Mátyás-Sipos Mária
2.    Bacsó József-Kormos Gizella
3.      Burján Fülöp-Novák Margit
4.             Csáki Lajos-Tóth Etelka
5.    Csernik István-Juhász Matild
6.  Döme Károly-Kormos Erzsébet
7.       Dudás József-Vastag Gizella
8.        Dugandžić Andrija-Kozina 

Ljubica
9.     Kratok Dénes-Major Aranka
10.     Major Sándor-Toldi Viktória

1.Biró István-Birkás Zita (Szeged)
2.Cvijetić Ranko-Varičević Mirjana 

(Németország)
3.Fabó József-Jovanović Natasa
4.Faragó Arnold-Herbut Lidia

5.Gábor Andor-Faragó Mónika (Szeged)
6.Gulity Ferenc-Opp Erzsébet

7.Horváth Miklós-Mijatov Mirella (Bu-
dapest)

8.Jerković Đuro-Cvetičanin Milka 
(Rakovica)

9.Kecskés Kornél-László Maragaréta
10.Kormos Ferenc-Cékus Anita
11.Kurnyák József-Lukity Erika

12.Majtényi Attila-Brezovszki Andrea
13.Magó László-Csépe Gizella

1. Ács Ferenc-Kerekes Gizella
2. Bajnár István-Vass Eszter
3. Csáki Gábor-Utasi Ágnes
4. Erdődi Mihály-Baracskov Matild
5. Halasi György-Kormos Matild
6. Juhász József-Mudrinski Veronika
7. Kókai Béla-Süli Jolán
8. Kollár József-Német  Katalin
9. Kormos László-Faragó Valéria
10. Kubik László-Bederka Borbála
11. Kurnyák Ferenc-Holló Mária
12. Lakatos Tibor-Bacsó Matild
13. Lantos Gábor-Csóré Viola Ibolya
14. dr. Majláth Norbert-Kecskés Márta
15. Nagy Kanász István-Szabó Varju 

Anna
16. Péter Mihály-Dudás Ibolya
17. Petri András-Tóth Erzsébet
18. Pintér Ferenc-Medve Rozália
19. Popé József-Dudás Gabriella
20. Popovity György-Izsák Etelka
21. Süli Sándor-Kátai Etelka
22. Szabó Antal-Sörös Eszter
23. Szeszták István-Dániel Rózsa
24. Tóth Antal-Tóth Anna
25. Tóth József-Benkó Mária
26. Török Ottó-Kormos Rózsa

ANYAKÖNYVI HÍREK

35 éves házasok

50 éves házasok

Házasságot kötöttek 2009-ben

11.       Németh Tamás-Molnár Borbála
12.       Papajcsik Antal-Csabai Katalin
13.                 Péter Sándor-Csáki Ilona
14.              Sinka Ferenc-Toldi Gizella
15.         Szűgyi István-Kollár Borbála
16.    Takács György-Radócz Erzsébet
17.          Tóth Szilveszter-Skallák Vizi 

Erzsébet
18.           Vigh János-Fülöp Magdolna
19.             Vörös István-Goda Piroska
20.      Zsadányi Péter-Vujkovity Anna

14.Mike József-Bata Bernadetta (Budapest)
15.Mitrović Branislav-Romanić Ljuba

16.Nagradić Lazo-Paurača Jelena
17.Ocsenás László-Bacsó Júlia

18.Paróczi Sándor-Liebscher Mónika (Német-
ország)

19.Pelle Zsolt-Székely Emese Csilla (Szeged)
20.Révész Márió-Kara Ildikó

21.Schailing Helmut-Zelenka Zita
22.Sipos Tamás-Bodor Piroska

23.Stanković Boško-Kalanjoš Jasna
24.Szabó Ernő-Csáki Andrea (Szeged)

25.Tóth József-Ujvári Rózsa
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A Csépe Emlékbizottság értékelte az idei 
irodalmi napot

 Jó hangulatú, változatos műsorú, dinamikus 
irodalmi délutánt jelentett a tavalyi Csépe Imre Irodalmi 
Emléknap. Két előadás hangzott el. Igen érdekes témát 
boncolgattak , a szélesebb közönség számára is érthető 
előadások voltak ezek- állapította meg az irodalmi emléknap 
bizottsága. A bizottság tagjai kedvezőnek tartották, hogy 
az emléknapot követően értékelhették azt, és, lehetőségük 
nyílt arra is, hogy máris a következő  rendezvény 
lehetséges tematikájával foglalkozzanak. Egyöntetű 
volt a vélemény, miszerint a következő hónap folyamán 
meg kell alapítani azt a szervezetet, melyet Kishegyesi 
Irodalmi Körnek fognak nevezni, és elsődleges feladata 
az irodalmi nap megszervezése lesz. Az önálló egyesület  
megalapítására elsősorban a pályázások sikeressége miatt 
van szükség. Egyetértettek abban is, hogy a szervezetnek 
lesz tiszteletbeli elnöke, rendszerint egy kiemelkedő 
irodalmár, aki kapcsolataival segíti a bizottság munkáját, 
s akit két évre választanak, azzal, hogy egy alkalommal 
újból meg lehet választani. Mellette tevékenykedik egy 
operatív elnök is, aki elsősorban a szervezési kérdésekkel 
foglalkozik majd. 
 Az irodalmi nap szerves része lesz a továbbiakban 
is az Aranyeső Vers- és Prózamondó Verseny, amelynek 
a jövőben is mindenekelőtt a vajdasági magyar irodalom 
népszerűsítését kell szolgálnia.
 A tervek szerint a bizottság legkésőbb két hónapon 
belül összeül megvitatni, hogy milyen dokumentumok 
szükségesek a szervezet megalapításához. 

Papp Imre

HAMAROSAN MEGALAKUL AZ 
IRODALMI KÖR

JOGI TANÁCSADÁS 
 A Katalán Ombudsman, a Tartományi Végrehajtó Tanács, valamint a kishegyesi önkormányzat által indított és 
támogatott  ingyenes jogi tanácsadást és jogi képviseletet az ügyfelek továbbra is igénybe vehetik péntekenként 9 és 13 
óra között a Községháza földszinti 14-es irodájában.
 Az ingyenes jogi képviselet megvalósításához a jelentkezőknek több feltételnek kell eleget tenniük. Ezt a 
szolgáltatást ugyanis csak a szociálisan hátrányban levők igényelhetik, de alapfeltétel az is, hogy az illető vajdasági 
lakos legyen és nem foglalkoztatott eddigi peres ügyeiben ügyvédet. Az igénybevevőnek igazolnia kell jövedelmét, 
a háztartásban élők számát, adóbizonylatot a föld utáni adó befizetéséről, munkanélküli esetében a foglalkoztatási 
iroda igazolását, és mellékelni kell egy nyilatkozatot arról is, hogy az igénylő felelősséget vállal a folyamodványban 
feltüntetett adatok hitelességéért. A kérvényeket egy háromtagú bizottság bírálja el. A döntés ellen a Vajdasági Ügyvédi 
Kamarához lehet fellebbezni. Ha azonban az ügyvéd teljesen reménytelennek ítéli meg az ügyet, illetve ha kiderül, 
hogy az ügyfél hamis adatokat adott meg, természetesen nem fogja elvállalni. Ez esetben a szolgálat felmondhatja a 
szolgáltatást, amit természetesen meg is kell fizetni.
 Az ingyenes jogi képviseletre felhatalmazó dokumentumokkal kapcsolatos kérdőívet az érdekeltek a Községháza 
Ügyfélszolgálati Központjában szerezhetik be.

Kishegyes község a Szülőföld Alap Iroda támogatásával, 
másod ízben szervezett ECDL tanfolyamot. 
A tanfolyam szerb nyelven folyt, 10 köztisztviselő 
vizsgázott sikerrel, a szabadkai „HRK Consulting” d.o.o. 
szervezésében Námesztovszki Zsolt előadótanárnál. 
Csóré Róbert polgármester, a diplomaosztón elmondta, a 
tanfolyam célja a köztisztviselők informatikai tudásának 
javítása, a hatékony és gyors számítógépes ügyfélkiszolgálás 
érdekében. A községházán működő ügyfélszolgálati 
központban, most már minden munkatársnak megvan ez 
a fajta képzése.
Elmondta még, hogy a jövőben is terveznek ilyen jellegű 
tanfolyamot a községi intézmények dolgozóinak, illetve 
azon regisztrált munkanélküli személyeknek, akiknek 
a munkavállaláshoz segítséget nyújt az ECDL képzés 
megszerzése.  

Fekete H.

ECDL TANFOLYAM 
 KISHEGYESEN

RÖVID HÍREK
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 Csányi László, a Csongrád Megyei Közgyűlés 
elnöke és Magyar Anna, a Művelődési és Határon 
Túli Magyarok Bizottságának elnöke iskolánkat 
könyvadományban részesítette. Több mint 5o szakkönyvet 
kapott könyvtárunk, az anyaországiak ezzel is segíteni 
szeretnék a délvidéki magyar oktatást. Köszönetet 
mondunk ifj.Juhász Bálintnak a HK tanácselnökének, 
és Fremond Árpád parlamenti képviselőnek, akik nélkül 
nem jött volna létre a találkozó. Losonczi Tóth József, a 
Csongrád megyei Önkormányzat  ifjúsági referense adta át 
a könyveket Bajmokon. Reméljük, továbbra is gondolnak 
ránk, hiszen minden segítségre szükségünk van.

 A téli szünet a H1N1 vírus miatti óvinézkedé-
seknek köszönhetően december 21-én kezdődött, és 2010. 
január 11-éig tartott. Állítólag lesz ismét szünet, de erről 
még senki nem tud semmi biztosat, mert a H1N1 vírus 
harmadik hulláma február végén, március elején tetőzik.

 Iskolánk is szeretett volna örömet szerezni a 
tanulóknak, így december 23-án bizonyítvány helyett, 
csomagot osztottunk. Szeretnénk megköszönni min-
denkinek, aki adományával hozzájárult ahhoz, hogy ez 
lehetővé váljon:  
Burján Anikó, Agriromagna, Agrokons, Aroma, 
Avellana, Kishegyes Község Önkormányzata, Chick-
prom, Continental - Szabadka, Eco-Term, Kiskommunál, 
Helyi Közösség, Vojvodina Pékség, Szépségszalon – 
Sándor Margit, Kurin Szikvízüzem, Substratum, Pöndöl, 
SZR Modulgradnja, SZR Montel, ZZ Lasta Feketić, 
Živinastija. 
Köszönjük! És köszönjük Komáromi Attilának is a 
gyönyörű fenyőfákat! Diákjaink feldíszítették, és iskolánk 
ékessége volt.

 Január 11-én folytatódott az első félév, amely 
január 18-án be is fejeződött.

 Január 16-án a Vadászegyesület nyúlbefogásra 
hívta diákjainkat. Több mint negyvenen vettek részt 
ezen az érdekes eseményen, mellyen összesen 99 nyúl 
akadt a hálóba. A sikeres együttműködés eredményeként 
a Vadászegyesület egy laptoppal ajándékozta meg isko-
lánkat. Köszönjük!

 Február elsején váltunk. Az alsósok délelőtt, a 
felsősök pedig délután jönnek iskolába. 

 A Vöröskereszt községi szervezetétől iskolánk 
kirakós játékokat és füzeteket kapott ajándékba. 
Köszönjük!

Molnár Márta

 Elegem van a tetűből. Nem szeretem. Sőt, 
kifejezetten tetűútáló lettem. Boldog lehet minden szülő, 
aki még nem irtotta csemetéje fejéből a sörkéket... 
 Az óvodában már elkezdődik a tetűinvázió. Az első 
„találkozásom” egy élő példánnyal, megdöbbentő volt. Ő 
nézett rám. Én meg ugrottam ölemben a gyermekemmel. 
Azt sem tudtam, hogy fogjam meg... De öt perc 
„zavarászás” után sikerült. És ítéljenek el az állatvédők, 
de megöltem. És az össz sörkéjét is kiirtottam. És ez nem 
egyszer történt meg. Háromhavonta körbetelefonáltunk, 
mi szülők, hogy az akció indulhat, ki talált éppen állatkát. 
És jött a sampon, meg a bogarászás. Én mindig pozitívan 
fogtam fel! Mert ugye lehetne, hosszúhajú lányom is...
 Azután jön az iskolai időszak. Tetűstől. A XXI. 
században. Mert mit csinálnak a gyerekek? Összebújnak. 
Sugdolóznak. Birkóznak. Egymás sapkáját a fejükre 
húzzák. És máris kezdődik a vándorlás. És itt is szólnak 
a szülők. Egymásnak, a tanító néninek, a tanárnak. És 
„normálisék” ki is irtják. A többivel meg nem tudunk 
mit kezdeni. A tavalyi összefogásnak köszönhetően 
egészségügyi nővér jár átnézni a gyerekek fejét. Most 
az is egy dolog, hogy félévente nem elég. De mindenki 
leterhelt, nem is érhet rá. És akkor mi történik? Kapunk 
egy listát. És? Szerintem minden osztályban minden szülő, 
minden tanító, minden osztályfőnök tudja, hogy ki az, aki 
nem törődik a gyerekével. Kik azok, akiknek a noteszába 
a tanító néni rendszeresen beírja, hogy: Kedves Szülő! 
Legyen olyan drága, kedves, és méltóztassa a lánya/fia 
fejét megmosni, tetveket kiirtani. És addig, amíg valami 
is mozog a hajkoronájában, ne jöjjön iskolába. (És ez a 
házirendben is szerepel!) És akkor mi van? Mi történik? 
Semmi. A kisdiák maximum 1 napig nem jön suliba 
(jobbik esetben!), majd megjelenik. 
 Egy kis emlékeztető: egy nősténytől akár 200 utód 
is származhat, tehát az eltetvesedés viszonylag gyorsan 
bekövetkezhet. Kizárólag az ember vérét szívja, naponta 
6-12 alkalommal. Az éhezést rosszul tűri. 
 És akkor a tetűirtás kinek a hatásköre? Ha a szülő 
le sem teker bennünket? Mi, az iskola dolgozói rá sem 
nézhetünk a gyerekfejre. Az egészségház nem illetékes. 
Vagy még nem találtuk meg az illetékest? Vagyis nem 
eleget segít. Nem elég a félévi átnézés. A szociális központ 
hol van? Talán először otthon kellene rendet tenni. A 
házban is, meg a „fejekben” is. És az normális, hogy a 
diákok 20%-a most, jelen pillanatban bogarakkal rohangál 
a hajában? 
 A megoldás szerintem az lenne, ha EGY valaki (az 
ILLETÉKES – akit keresünk), rendszeresen bogarászná, 
mosná, tisztítaná a fejeket. És akkor nem történhetne meg 
az az eset, amikor már egy kislánynak a legyek beköpték a 
fejét, majd kukacok mászkáltak a sebben. Igen. Borzasztó. 
Igen. Szörnyű. És ez itt nálunk történik. 
 És S.O.S.!!!! 

Molnár Márta

ISKOLAHíREK S.O.S.
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 Rohanó világunkban 
természetessé vált a pénzte-
lenség, a depresszió, a kilátásta-
lanság, valamint, hogy az embe-
reknek nincs idejük egymásra. 
Vajon így éltek 70 évvel ezelőtt 
is?
 Dudás Sándor 1919-ben 
született, és áprilisban fogja 
ünnepelni 91. születésnapját. 
Sándor bácsi korát meghazud-
toló szellemi frissességnek 
örvend, és a ház körüli munká-
ban is kiveszi a részét. Sőt, ha 
a beszélgetésünket követően 
nem hozza utánam a tollam, 

akkor náluk felejtettem volna. 
Sándor bácsi a ’70-es évek óta 
nyugdíjas,  neheztel az államra, 
mert felesége halála után elvették 
a harcos nyugdíját, és most csak 
a minimális nyugdíjat kapja. 
Tűrhető egészségnek örvend, a 
tavalyi évben pedig  meglepte a 
fogorvost, amikor elment fogat 
húzatni.
- Apám szabadkai, anyám 
csantavéri, én Žedniken 
születtem, de abban az időben 
vándoroltunk, és úgy kerültünk 
Kishegyesre. Iskolába már itt 
jártam, öt osztályt fejeztem be - 
kezdte történetét Sándor bácsi. 

 Hol volt katona?

- A szerb hadseregbe soroztak 
be a második világháború 
előtt. Miután kitört a háború, 
német hadifogságba kerültem. 

a fizetésemből csináltuk. 
Örököltem is egy kicsit, de nem 
sokat, mert nyolcan voltunk 
testvérek, az öregeknek meg 
csak két és fél lánc földjük és 
egy házuk volt.

 Hány unokája van?

- Hat unokám, meg hat dédu-
nokám van. Nincs olyan nap, 
hogy a dédunokáim meg ne 
látogatnának. Ükunoka is jó 
lenne, de manapság valahogy 
nehezen megy.

 Meg szeretné élni a 
százat?

- Az már sok! Úgy vagyok 
vele, örülnék, ha elvenne a 
Jóisten. Dolgozni dolgoznék, 
de már nem nagyon bírok. Ez 
nem tetszik sehogyan sem. 
Mindig azon vagyok, hogy 
valamivel elmotyogjak. A 

harcosnyugdíjam is elvették, 
miután meghalt a feleségem. 
Azt mondták, hogy sokat kapok. 
Panaszkodtunk, de hiába.

 Sándor bácsi lassanként 
a Jóistennel való találkozásra 
készül, de azt nem lehet elmon-
dani róla, hogy szomorú em-
ber. Beszélgetésünk során 
viccelődött, nevetett, és minden-
áron itallal kínált. Azt hiszem a 
mai ember sokat tanulhat tőle. 

Lakatos János

Hat hónapot voltam lagerben, utána jött a magyar 
komisszió, és azok hazahozattak bennünket. A 
háború ideje alatt paraszt 
munkából tengődtem, de 
amikor bejöttek az oroszok, 
elvittek Torzsára munka-
szolgálatosnak. Ott össze 
kellett gyűjtenünk a német 
holmikat, répát szedtünk, 
kukoricát törtünk. Onnan 
áthoztak minket Verbászra, 
ahol megint paraszt mun-
kát kellett végeznem. 
Amikor hazajöttem a mun-
kaszolgálatból, rögtön beso-
roztak katonának. Elvittek 
minket Belgrádba, még Tito előtt is masíroztunk 
egy díszszemlén.

 Mihez kezdett miután leszerelt?

- Először a szövetkezetben kezdtem dolgozni, 
utána elkerültem a szabadkai határba. Ott hét 
évig lovakkal dolgoztam egy gazdasági birtokon. 
Utána hazajöttem, és megint a szövetkezethez 
kerültem. Ezt követően egy kicsit a kendergyárban 
is dolgoztam, de ott nem nagyon tetszett. 1961-
ben a Május 1. vállalattal elmentem kőművesnek 
Belgrádba. Itt gyengébb volt a fizetés, úgyhogy 
átmentem Verbászra a Napredakba.

 Mikor ment nyugdíjba?

- 32 év munka után, a 70-es évek elején mentem 
nyugdíjba, de utána is dolgoztam. Aktívan ’88 óta 
nem bírok dolgozni, de a ház körül még most is 
tevékenykedem. A kertbe már nem nagyon tudok 
kimenni, de a jószágokat én etetem.

 Mi a véleménye a mai világról? 

- Megjárja... Csak nagyon sokat hazudnak. Úgy 
vagyok vele, csak ettől rosszabb ne legyen! Jót 
valahogy nem nagyon várok. Amikor még fiatal 
voltam, hét-nyolc kocsma volt Hegyesen, és már 
vasárnap délután elkezdődött a táncmulatság. Most 
mi van a fiatalságnak? Akkortájt egy dinárért ihatott 
az ember, nem volt ez a nagy pénztelenség.

 Többet lehetett keresni?

- Dolgozgattunk és jobban lehetett keresni. Most már 
nem. Régen, ahogy a fiatalság nőtt, úgy építettek. 
Én is megvettem 8 kvadrátot, erre építettünk 
házat mind a négy családomnak. Ezt bizony mind 

TÚL A KILENCVENEN
Beszélgetés Dudás Sándorral, falunk egyik legidősebb lakójával
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 Ahhoz, hogy kicsit jobban megértsük a történ-
teket, kezdjük mindjárt az elején. A környezetvédelmi 
szervezet létrehozásának ötlete, 
szintén az említett fiatalok fejéből 
pattant ki, melyre mindannyian 
büszkék lehetünk. Mindez ékes példája 
annak, hogy nem eredménytelenek 
az iskolában megtartott társadalmi 
munkacsoportok, valamint, a 
környezetvédelmi felhívások és saj-
tóhírek. Tehát a megtartott előadások 
mégsem voltak hiábavalóak. 
Örömünkre szolgálhat az, hogy 
a fiatalok körében is találhatunk 
személyeket, akikhez az üzenet eljutott, 
akik belátták, hogy környezetük 
megóvása és szebbé tétele nem csak 
a falu vezetőinek érdeke, hanem 
mindannyiunké, ezért szükségesnek 
látják azt, hogy lépéseket tegyenek 
ennek elérése érdekében.
 Az eredmények egy hosszú-
távú folyamat végkifejleteként biztosan megmutatkoznak, 
ehhez pedig szükség van a megfelelő környezetvédelmi 
tudat kialakítására. Felismerve ezeket a tényeket, 
történetünk fiataljai úgy döntöttek, formális csoportba 
szerveződve tenni próbálnak e közös ügyért. Az elgondolás 
tehát szárnyra kapott, és immáron egy tucatnyi fiatal 
csatlakozott készen állva arra, hogy tegyen is valamit a cél 
érdekében.
 Az ötletek természetesen nem elegendőek, hiába 
születik meg valahol egy jó elgondolás, ha azt nem sikerül 
a való életbe átültetni, megvalósítani, ha mindez kárbavész 
és hiábavaló. A Kishegyesi Ifjúsági Iroda és a Helyi 
Közösség a fiatalok mellé állt, hogy ne csak elgondolások 
szülessenek, hanem eredményekről is beszámolhassunk a 
későbbiekben.
 A Helyi Közösség hozzájárulásának köszön-
hetően a szervezet hivatalos bejegyzésre került, ezen felül 
egy klubhelységet is kapott, ahol a fiatalok találkozhatnak, 
megbeszélhetik a közös feladatokat, filmvetítéseket és 
előadásokat tarthatnak annak érdekében, hogy még több 
társunk érezze magáénak a környezetünk védelmét.
 Az alakuló ülésen, már a konkrét feladatokról is 
szó esett, amiből mindenki kiveszi a maga részét. Van, 
aki a klub felújításában vesz részt és szabadidejét felhasz-
nálva teszi használhatóvá és otthonossá a helyiséget, míg 

mások támogatókat és partnereket keresnek, akikkel a 
továbbiakban is tartják a kapcsolatot. Az Ifjúsági Iroda 

munkatársai a pályázatírás-
ban lesznek a fiatalok 
segítségére, hogy a munkához 
megfelelő anyagi eszközzel 
is a rendelkezhessenek, 
valamint tanuljanak, hogy a 
későbbiek során önállóan is 
képesek legyenek egy-egy 
pályázat megírására.
 Az „Eco Enjoy” a 
következő hónapokban 
faluszépítési akciót tervez, 
ezen felül fásításra és rózsatő 
ültetésre is sor kerül majd. 
AValentin-napi ifjúsági bál 
gondolatát is felvetétték 
a jelenlévők, melynek 
megszervezésre szintén a 
szervezet tagjaira vár. Látva 
az elszánt fiatalokat, bízom 

abban, hogy munkájuk gyümölcsőző lesz. 
 Sok sikert kívánunk nekik, és reméljük a 
későbbiekben beszámolhatunk sikereikről, eredmé-
nyeikről. 
Végezetül az ő nevükben is szólva, megkérek mindenkit, 
segítsük munkájukat, vegyünk részt akcióikban, hiszen 
ők felismerték, környezetünk minősége és megóvása 
mindannyiunk érdeke. Ne csak ők, mindannyian tegyünk 
ezért!

Sándor István

FIATALOK ÖSSZEFOGÁSA, AVAGY  
A KÖRNYEZETVÉDELEM MINDANNYIUNK ÉRDEKE

A fiatalok összefogásának eredményekét, „Eco Enjoy” néven, környezetvédelmi- és ifjúsági 
civil szervezet került bejegyzésre január elején. A szervezet alakuló ülését január 15-én  

tartották meg a Helyi Közösség tanácstermében.

Magyar tudományosság a Vajdaságban

Kiíró intézmény: Tartományi Jogalkotási, Közigazgatási 
és Nemzeti Kissebségi Titkárság
Beadási határidő: 2010. február 15.
Pályázók köre: Nemzeti kisebbséghez tartozó bejegyzett 
jogi személy, civil szervezet.
Összefoglaló: A pályázatot, a Vajdaság autonóm tartományi 
etnikai közösségek szervezetei rendes tevékenységének, 
projektumainak és rendezvényei szervezésének, valamint 
felszerelés beszerzésük és beruházási befektetéseik 2010-
ben való társfinanszírozása céljából írják ki.

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

PÁLYÁZATFIGYELŐ
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AMI KIBUGGYAN BELŐLEM

 Nem tudom, megfigyelték-e már, hogy egy dokumentum-
film, vagy egy jól sikerült fénykép nézése közben akaratlanul is arra 
gondolunk, hogy de jó lenne csak egyszer eljutni oda, csak egyszer 
végigjárni mindazokat a gyönyörű vidékeket, amerre a film készítői 
jártak. Én ilyenkor, gondolatban az operatőrrel bebarangolom a 
szebbnél szebb tájakat, csodálom a gyorsfolyású hegyi patakokat, a 
domboldalakat, a vadvirágokkal megterített lankákat. 
 A dolog érdekessége, hogy mi is hasonlóan szép helyen élünk. 
Csak nem látjuk!
Mert megszoktuk, mert itt van.
Annak bizonyításául, hogy ez mennyire igaz, egy emlékemet osztom 
meg az olvasóval.
 Pár évvel ezelőtt Rácz Józsiéknál ültünk az udvaron, amikor 
Etelka egy fényképet tett elénk. 
A felvétel színes volt és magával ragadó. 
- Etelka, ez gyönyörű. Hol készült?
- Ne viccelj, nem ismered fel? - kérdezett vissza nevetve. 
 Közelebb emeltem a szememhez a kisméretű képet, és amikor 
jobban szemügyre vettem, ismertem fel a mi kertünket. A képen a 
Krivaja folyó, a barackfáink, és a hatalmas leveleket növesztett 
jurgita-tök bokrok láthatóak, melyeknek az indái lekúsznak egészen a 
vízig. Jól kivehető rajta a kis meggyfa, melynek külön története van. 
Csak azért kapott helyet a kertünkben – éppen a parthoz közel – , mert 
a néhai szomszédunk, a Feri bácsi ajándékozta nekünk, hogy amíg 
élünk, emlékezzünk rá.
Vagyis Etelka, az ő kertjéből készített egy szép, színes képet a 
miénkről. 
Úgy is mondhatnánk, nincs a képen semmi különös, és mégis...
Csodaszép!
Hogy mindez miért jutott éppen most eszembe?
 Az ünnepek alatt itthon voltak a sógornőmék Ausztriából. 
Egy megjegyzésük mélyen belém ivódott: minden alkalommal 
szürkébbnek, lepusztultabbnak látják a falut. Talán mi, akik nap, 
mint nap elmegyünk a lakatlan, elhanyagolt külsejű, romos épületek 
mellett, ezt észre sem vesszük, de annak, aki ritkábban jár a faluban – 
netán először – bizonyára feltűnő. 

Más.
 Az ünnepek alatt történt velem, hogy kis híján rám esett egy 
vakolat-darab az úgynevezett Jáni-házról. Tényleg nem sokon múlott! 
Ki lesz a felelős azért, ha valakire – netán gyerekre – ráesik egy 
jókora darab? És nem csak erről, a valamikor szebb napokat megélt, 
faluközpontot csúfító épületről gondolom ezt. Menjünk csak végig a 
főutcán, és most hadd ne soroljam végig az épületeket. Persze nem 
csak ott, hiszen, szinte minden utcában akad egy elhanyagolt ház.  
Amíg valami komolyabb baj nem történik, senki sem tesz lépéseket, 
pedig tudtommal van rá törvényes lehetőség. Tudom, sokszor 
pénzkérdés is egy-egy épület karbantartása, rendbetétele. Nem 
kellene a jószerencsére bízni, hogy: „ hátha nem megy éppen akkor 
ott senki…”
 Végezetül:  szeressük, őrizzük ezt a falut, hiszen minden 
minket körbevevő épületnek, fának, bokornak, virágnak, még az út 
mentén szabadon burjánzó közönséges lapulevélnek is üzenete van.
Bizonyíték erre – legalábbis számomra – , a Ráczék kertjéből készült 
fénykép (is). 

KERÉK-PÁROZOM
 
Már hónapok óta nem volt szülinapom. Nehezen 
viselem ezt az évi beosztást.
Nekem meg már egy hónapja nem jött meg, 
mondta Évi. 
Ezzel úgy fölidegesített, hogy el akartam ütni. 
Hogy panaszkodhat egy hónap után? Tudtam, 
hogy magánakvaló: kiütőcskébe is már előre 
becsukja a szemét, hogy biztos őt találja el a 
labda. És reggel nyolckor is, amikor a főnök 
ordít, hogy nem kapunk fizetést, ha képtelenek 
vagyunk tizennégy órát dolgozni úgy, hogy a 
seggünkön maradjunk, akkor is csak ő sír, hogy 
nincs pénze a gyereke gyógyszerére... És mindig 
sikerül a terve, mert persze, hogy őt nézik, én 
meg hiába blogolok naponta hétszer, mert arra 
csak a nagybácsi ír véleményt. Rólam szóló 
gyerekkori történeteket. De nem törlöm, mert 
akkor az se lenne. Azért rendes, mert egyszer 
odaírta, hogy „minden jobbra fordul”. Ritka 
manapság az őszinte ember. Főleg családon 
belül.
És akkor jön az Évi az egy hónapjával. Jó hogy 
nekimegyek. Sikítva pedáloztam felé, hogy a 
félelemtől megdermedjen, 
és szilánkokra törhessem 
fagyott testét. Évi annyira 
megijedt, s ettől úgy meg-
dermedt, hogy hirtelen tél 
lett, és mire leértem volna 
a lejtőn, már jeges lett az 
út, és elcsúsztam. Vagyis 
a bicajom. Nem hitt eléggé 
magában. Bezzeg én. 
Hasznavehetetlen gép, 
gondoltam. Még csak 
ajkaimra sem igazítottam a szavakat, hogy 
összeszámoljam, s fölírjam a blogomra aznapi 
gondolataim szótagszámát, máris bűnösnek 
éreztem magam. Hogy hihetne magában, ha én, 
a hozzá legközelebb álló, a legkisebb hibájáért 
máris megrovom. Bűntudattal emeltem föl 
a földről. Ebben a pillanatban a szégyen 
szélcsendjéből néhány rövidke röffenés ütötte 
meg fülem. Évi fagyott teste görcsösen vonaglott 
a hóban, és kárörvendően röfögött. 
Rettenetesen feldühített gyúnyolódása, de 
ugyanezzel a tettével örök boldogságot is szerzett 
nekem. Mert e jeges hangulatban annyira 
elöntött a méreg, hogy máig sem tudom, Évi 
elleni haragomban, vagy egy lappangó érzésnek 
engedve meztelenre vetkőztem, és magamra 
emelve biciklimet hangosan kurjongatva 
pörgettem magam fölött a kereket. 

racka
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Nemrég kiadtuk az első lemezünket, és 
két hete testépítő vagyok, és már egy 
hónapra előre van tervem magammal. A 
jövőmmel.
A fiúk szóltak, hogy nyugodjak le, 
vagyis hogy legyek nyugodt. Egy ideig 
tűnjek el, vagyis legyek nyugodt.
A nagybácsi is valahogy így fejezte 
ki magát: a negyedik disznóvágáson, 
amikor elküldött telelni: „mehetné’ 
mostmár, te is anyád után!”

Azt nem mondta, hogy hol van anyám, 
hogy merre kell menni (utána). A 
bombázás napján láttam utoljára, azóta 
nem küldtek utána.
Mivel hogy már a disznót levágták, 
nagybácsi a zsebembe dugta a két 
fülét meg a farkát, hogy legyen mit 
ropogtatnom, aztán odaszólt búcsúzóul, 
hogy tűnjek el, vagyis hogy legyek 
nyugodt.
Szófogadóan-nyugodtan biciklimre 
ültem, s mivel elég jól tudtam egy 
kézzel irányítani, elővettem zsebemből 
az egyik fülét. Nagyon finom, ropogós 
volt. Örömmel gondoltam a nagybácsira. 
Mindig a kedvembe jár, és el sem 
várja, hogy hálákodjak, gondoltam 
mosolyogva, míg fogaim közül kilógott 
a füle.

racka

DISZNÓRÉSZEK (I.)
 Félnégy, klozet, mosdó, tea, 
 mikádó, gumicsizma, kutya, kapunyitás,
 térvilágítás, haverok.
 Malac, ezbazmegdekurvanagy, nemjönki, vigyázzonnanmajdén, 
holakötél,
 öntsdlevízzel, holakábító, megkrétázzam hova szúrjad, 
eriggyélmá’,
mostszúrjad, addatálat, mégegyet, navégre.
 Palack, perzselő, kapa, lapát, Pepe, tegyükfelarácsra,
 kurvanehézbazmeg, jöhetavíz, holakefe, majdénkaparom,
elégfehérJózsikám, ittafüle.
 Akkorigyunkegyet, megmégegyet, hasítodvagymajdén, holabárd,
 holafűrész, holamalac, belit kimossátok, nincsazapénz, kutyáké.
 Akkoregészség, miezszilva, barackbazmeg, egészség.
 Készavér, üljetekmárle, neállvaegyünk, ittakenyér.
 Sonkamarad, lapockaszalámiba, nemdaráljuk, késselvágjuk,
 ilyetseláttammég, karajmarad, többikolbász, majdéndarálok,
 tokaszalonna abálóba, jóélesezakés, látomazujjadon, 
kötözdbebazmeg,
 egészség.
 Miez, lócomb, minek, szaláminak, oszteztígyhogy, megfőzzük, 
micsoda,
 netörőggyvele, lapockafelitis, cukorminek, kellbele, nabazmeg.
 Sütödazsírt, majdén, Lacisüsse, ittafakanál, Lacikámpirosra,
netanítsálbazmeg, jóvanna, nemkellbeletej, tepertőtsüssél,
nemtejbegrízez, többithurkába, áztasdbealbelet, másikfélétis,
majdéngyúromakolbászt, egészség.
 Miez, hurkatöltő, ilyetseláttammég, kölcsönbevan, ipari, aztlátom,
keményre hagymenjen, miez, lóbélteddle.
 Borsmerrevan, nemkellbele, hogyhogy, mert nem, hátakkor, 
erőspaprika,
zsemlyeminek, tüdőshurkába, ilyetseláttammég, namostlátol, egészség.
 Sajtotmajdén, holaringa, micsoda, kétnyelűkés, jaez, 
borsotebbese,
 nabazmeg.
 Kolbásztkarikába, vagyszálba, szálba, szalonnátebbesózzad,
kolozsváritebbe, sonkátmajdén, szedjétekkiazabálót.
 Holareceháj, hátezmi, cigánka, ilyetseláttammég, pedigjó,
majdmeglátjuk, egészség.
 Májashurka, véreshurka, tüdőshurka, svábhurkába pirítottzsemlét,
 nabazmeg, vastagbélbe, hogynézmánezki, netörőggyvele.
 Fiúk, készapecsenye, csapassunkmárelőttebarackot,
 holakenyér, ittasavanyú, egykisbort, pogácsát,
 mikorleszkészakáposzta, rétesislesz, nabazmeg, banglades-
benmegéheznek,
 eriggyémá.
 Zsírtabödönbe, kolbásztrúdra, hurkátkaréjba, sajtra téglákat,
kiszúrkáltad, ezittenmegyfüstre, ezmegysózóba, miezalé, sonkapác,
nemsózódelőtte, bennevanasó, készvagyunkemberek, egészségünkre.
 Asztalhozemberek, holavécé, igyunkmárelőttekicsit, orjaleves,
toroskáposzta, pecsenye, kishurkakiskolbász, almásrétes,
kidurranokbazmeg, énis, csapassunkegykisbort.
 Kóstolótnehogyitthagyd, hagyadmámiez, leszakadafüle, 
köszmégegyszer.

 Aztán laza tizenkétórás epegörcs.

DISZNÓÖLÉS SZAVAKBAN
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 Sztrájkba lépett a Kis-Kommunál talics-
kája, de követelései még nem ismeretesek. Elem-
zések szerint azonban a talicskát nem lehet 
komolyan venni, mivel eddig is folyton mindenen 
csikorgott. A söprű szóvivője révén jelezte, már 
csak azért sem társulhat a sztrájkhoz, mert beteg-
szabadságon van – megroggyant, mivel túl sokat 
támaszkodtak rá.

 A VMSZ elnöksége cáfolta, hogy Dombos 
csatlakozott volna a schengeni zónához, de azt 
üzenték a Demokrata Párt és más ellenzéki pártok 
képviselőinek, hogy jól gondolják meg, vízum 
nélkül átjönnek-e a községházára.

 A rendőrség olyan információk birtokába 
jutott, mely szerint a csengettyűsi vasúti felüljáró 
megroppanása valójában a hírhedt biatorbágyi 
robbantás elkövetőjéhez, a csantavéri származású 
Matuska Szilveszterhez köthető. A nyomozás 
tovább folyik.

 A tűzoltó-egyesület cáfolta, hogy azért 
van szükségük tologatható pingpong-asztalra, 
amennyiben bekrepálnának a tűzoltóautók, azzal 
gurulnának ki a helyszínre.

 Küldöttség érkezett Amszterdamból. A 
csatornáiról és hídjairól ismert város szakemberei 
azt vizsgálják Domboson, miként lehetséges az, 
hogy a hidakat nem újítják fel, mégsem omlanak 
össze, továbbá egyáltalán hogyan maradnak 
életben a lakosok a Krivaja-mentén, ha azt 
sohasem tisztítják-kotorják ki.

 Önkormányzati berkekből kiszivárgott, 
hogy Dombos jelentkezik az Európai Kulturális 
Fővárosa címre, Pécs példáját követve. A pályázat 
titkos, de a  hírek szerint az ipari parkban opera-
ház épülne, melyet A száz dinárnak ötven 
a fele c. balett előadásával nyitnának meg. 
A Welker-tanyánál a hattyúk tavát építenék 
meg, a kendergyárnál pedig ún. coffee-shopok 
várnák az érdeklődőket. Az infrastrukturális 
fejlesztés jegyében legalább száz méter járdát 
is lebetonoznának. Egyesek azonban túlzásnak 
tartják, hogy az összes dombosi tollforgatónak 
tartsanak egy irodalmi estet, mert az a külföldi 
turistákat inkább elriasztaná.

 Más információk viszont arra utalnak, 
hogy – tekintettel a zavaros afrikai biztonsági 
helyzetre – Dombos inkább a focivilágbajnok-
ság megrendezését vállalná át a Dél-Afrikai 

Köztársaságtól. Így végre sor kerülhetne a focipálya vízszintbe 
tevésére, a szögletzászlónál kunkorodó csücskökre való 
tekintettel. Egyelőre várják a plébános úr válaszát, hogy a 
kézilabdapályán tarthatnának-e mérkőzéseket, legalább egy 
félidőt.

 Az önkormányzat stratégiai irodát állít fel, melynek 
feladata elkészíteni az akciótervet a világvégére. Ezt a napot 
(vagy hetet, több verzió van) gazdag művelődési program 
jellemzi majd. Amennyiben az üstökös becsapódása lehetővé 
teszi, a focipályán rendezik meg az immár hagyományos I. 
Világvége Fesztivált, ha nem, a színházban. 
A program első és utolsó napján mindent meg lehet majd 
kóstolni, tekintettel a várható magas hőmérsékletre elsősorban a 
pörköltek és a rostélyosok lesznek terítéken. Ha vízözön érkezik, 
halászlevet szolgálnának fel, vízitúrákkal és élményfürdővel 
gazdagítanák a programot, mely előreláthatólag ingyenes lesz 
mindenkinek, de a kiskorúaknak feltétlenül.
Ugyanakkor a polgármester cáfolta, hogy ő akkor is a világ 
végéig polgármester akar lenni, ha eljön a világvége vagy ha 
éppenséggel elmarad. 

 A terrorizmus elleni harc legújabb eszközeit látva az 
adóhatóság is beszerzi a legkorszerűbb átvilágító kapukat, 
amelyek mondhatni meztelenre vetkőztetik az embereket. Aki 
nem hajlandó fizetni, annak pucér képeit a Playboynak adják 
el, retusálva a gumicsizmákat és a svájci sapkákat, mivel azok 
nem túl divatosak.

 Lapzártakor érkezett: A délelőtti vonat pontosan érkezett 
meg a vasútállomásra. Az okokat nemzetközi vizsgálóbizottság 
kutatja.

A híreket a  Micimackó Press szállította
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