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Szó - beszéd
A kishegyesiek lapja

Ami belefér, azt bele kell tenni
Augusztus 6-án hajnalban
Mirsa és én, elhagytuk Kishegyest, majd pár órával később az
országot. Köszönet érte legfőképp
anyáinknak, Janeznak, Szulónak.
Segítségük nélkül még mindig
itt lennénk. De nem úgy lennénk
itt, mint ahogy most itt vagyunk,
hanem, úgy, hogy közben talán
egyáltalán csak itt lettünk volna és sehol máshol. Mint például
Magyarországon, Ausztriában és
Szlovéniában. Ezt a három országot érintette az idei Tour de Délvidék bicikliútvonala.
Sopronig busz vitte a kb negyven
túrázót, a bicajokat kamion szállította. A bicajozás valójában 7.-én
kezdődött, de akkor teljes erőbedobással.
Mirsával nem sűrűn tekertünk
együtt, különböző stílusban éltünk
napról-napra, de össze-összefutottunk néhányszor, akár a hegyesi
templom előtt vagy a facebookon.
Pár szóval üdvözöltük egymást pl
egy Fertő-tó körüli nap után az aznapi kemping konyhájában, egy intéssel vettünk tudomást egymásról
a Rába folyóban, lihegve köszöntünk egy 14%-os emelkedőn az
Őrségben... Viszont volt egy közös
élményünk is, ahol a Szó-Beszédet
is szánkra vettük. Magyarország
leghosszabb vasúti hídját siettünk
megnézni egy kisebb karavánnal,
amikor Mirsa csapatával találkoztunk Őriszentpéter városában.
Onnan együtt haladtunk a viadukt
felé, s együtt tapasztaltuk meg,
hogy akárhogy is nézzük, ez csak
egy nagy adag beton, és együtt
tapasztaltuk meg, hogy van egy
keskeny betonsáv a sinek mellett,
ahol elfér egy bicaj, és együtt tapasztaltuk meg, hogy “može bez
karte!” és átkerekeztünk a 45m
magas, 1400m hosszú vasúthíd
egy méter széles szabad sávjában,
és megtapasztaltuk, hogy ez bizonyára nem kerékpárút, de megéri

kipróbálni és nem leesni. Így szereztünk Sándor István kishegyesi
lakos és jómagam egy közös tapasztalatot. Közös még bennünk
ezzel a túrával kapcsolatban az,
hogy mindketten nagy szakításként éltük meg az itthonlétet, az
ágybanalvást és a gyaloglást. Közös még az is, hogy mindketten
őrölten élveztük az őrségi hegyvidéket, az erdei utakat, a természet
nyújtotta gyönyörű látványt, az
itthon még sosem tapasztalt minőségű bicajutakat, bicajúthálozatot.
Mindketten ezerszer felkiáltottunk
látva, hogy mennyivel száguldunk
le a lejtőkön és mindketten kívántuk már, hogy a több kilómétéren
át emelkedő hegyek kezdjenek
már lejteni. Mindketten írtunk
jegyzetek, naplót, amik viszont
nem hiszem, hogy megegyeznek.
Én, az enyémből emlékezek ide
naplóhűen néhány mondatot minden túranapról.
2010.aug.06.péntek
... Tegnap este féltízkor végleg
befejeződtek az előkészületek: a
bicajok és a csomagok és a túrázók útra készek. Legalábbis azok,
akikkel tegnap este féltízkor találkoztam befejezték előkészületeiket: bicajaik, csomagjaik, túratársaik útra készek. Legalábbis,
akikkel tegnap este féltízkor találkoztak. ...Ez a nap buszozás,
a bicajok kamionon túráznak. Ezt
tudván, meg egyáltalán más megoldást nem találván hárman (Martin, Mirsa, én) mégis beiktattunk
egy tisztelettávot: kocsiban Janez
meg csomagok, bicajon meg mi a
topolyai templom udvaráig, ahonnan keresztényszomjaztatás (nincs
kút, sem vízcsap) miatt kölcsönvízzel indultunk, de az első adódó
alkalommal sörre cseréltük. Én pl
nem. ...
2010.aug.07.szombat
...belekezdtünk a vagányoknak

ajánlott Fertő-tó körüli túrába. Száz
kilóméterre saccolta Zsoldos Ferenc, a túratervező, de aki körültekert kb száznegyvenet mért. Egész
nap, legalábbis, amig úton voltunk
esett az eső. Nagyon jó volt így is,
vagyis egy kicsit sem volt rossz így
sem. ...
2010.aug.08.vasárnap
... Ezen a napon tapasztaltuk meg
először igazán a hegyvidéki utakat.
Néhányat filmeztünk is, mert an�nyira hihetetlen utak voltak. Ma is
áztunk, este meg ismét sikeresen
beáztunk, bár mindenfélével továbbfejlesztettük a sátrat. Valami
osztrák cserkészekkel osztottuk a
táborhelyet, ahol külön tábortűznél
zenéltünk az éjszakának. ...
2010.aug.09.hétfő
... A legszebb útvonal., amit valaha
láttam. A tiszta érintetlen természet,
s a közepén illedelmesen, diszkréten
egy kiváló minőségű bicikliút. Eleinte inkább hegymászás és ereszkedés volt, de végül elértük az erdőt,
ami elvezetett a lékai vár lábához,
a lékai tó partjához. Gyönyörű látvány, igazi hegymászás vot följutni
a várkapuig. Ott találkoztunk túratársakkal...
2010.aug.10.kedd
...kicsit félve, de bemerészkedtünk
a Rábába, ami kb térdig ért és olyan
sodrása volt, hogy a labdázáskor
elütött labdáért mint a villám úsztunk, de visszafelé, sodrással szemben úgy sétáltunk, mintha láncokat
húznánk magunk után. ...
2010.aug.11. szerda
...én egyedül kerülőúton, aszfalton, Martin és Olivér újra az edőbe,
hogy rövidítsenek. Vaksötétben kb
50km/h sebességgel száguldottam
a tábor felé. Útközben egyszer egy
disznópörkölés világította az utam,
néha pedig a felbukkanó holdfénynél láttam, hogy denevérek köröznek a fejem fölött. Rekordidő alatt
befutottam a táborba, ahol mindeki
kocsmázott. Kb mindenkinek elmeséltem, hogy mi volt, mi van,
ugyanis az erdőjárók még sehol. A

sátorba ébresztettek hajnali félötkor.
2010.aug.12.csütörtök
... egyedül tekertem, össze-vissza
tévelyegve a szlovén falvak között,
ahol nem volt a STOP és a hegylejtést jelző táblákon kívül semmi
utalás arra, hogy merre járok. ...
2010.aug.13.péntek
... Elég volt már a templomokból,
tekerni akartam, meg hát csábított a
kemping melletti Vadása-tó. Egyetlen látnivaló az ország leghosszabb
vasúti hídja, ami nem is volt látványos, de sikerült élménnyé tenni,
amikor a sinek mellett végigbicajoztunk. ...
2010.aug.14.szombat
Egy kocsma tovább nyitvatart a
kedvünkért, ott iszogatunk hajnalig, és onnan űz el néhány helyi
részeg nemzettudati faggatója . De
nem baj, a szomszéd faluig el kell
jutnunk egyáltalán nem józanon a
hajnali kamion indulásig, ami után
fél napnyi buszozás vár ránk, aztán
meg mindenkit az otthon édes otthon.
2010.aug.15.vasárnap
Mint valami elvadult nép fölszállunk a buszra, később bevonulunkki tudja hol- egy Tescoba, még
később leugrálunk az első szippantás szerbiai levegőért a határon,
nem sokkal később Topolyán, az
út mellett várjuk Janezt, hogy hazakocsiztassa a csomagjainkat és
tekerehessünk még egy utolsót.
racka
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Generációm védelmében
Mindennapos jelenet a helyi közösségben:
Csörög a telefon, a vonal
túlsó végén idős, részemről értelmesnek gondolt polgártársam
hangja.
- A Helyi Közösség főfőnökét kérem, mondja.
- Tessék, mondom.
- Maga az?, kérdezi.
- Én, mondom. (Nem én vagyok.
De nincs is a HK-nak főfőnöke. Van
tanácselnöke, titkára, stb.) Nem én
vagyok a főfőnök, de egyszerűbb,
ha azt mondom, igen, mint ha elkezdem magyarázni, ki kicsoda,
és kinek mi a munkaköri leírása

találok úgyis. Abba nem is kezdek bele, hogy van olyan is, hogy
településfejlesztési stratégia, meg
olyan, hogy a helyi közösség végrehajtó bizottsága, meg olyan is,
hogy Tanács.
Nem kezdem el magyarázni, mert már régen rájöttem, hogy
nem tudom elmagyarázni. Pontosabban el tudom magyarázni, de a
vonal másik végén ez senkit nem
érdekel, csak az a fontos, hogy ő
megmondja a magáét. Ő tudja a
legjobban – mondja.

Én nem tudom a legjobban,
ezért is döntök másokkal közösen, próbálok egy csapatban dolgozni, tőlem telhetően a legtöbbet
megtenni a faluért, és egy lenni a
falu többi polgára közül. Nem próbálom meg elmagyarázni – csak
magamban gondolom – hogy a
tények akkor is mellettem, pontosabban mellettünk állnak, mert ha
összeszámolom az elmúlt években
leaszfaltozott utcák, felújított középületek, kulturális rendezvények,
szobrok (!), megvalósult projektumok számát, az messze felülmúlja
ebben a közintézményben. És csu- a minket megelőző két évtized bedák csudája: még nevük is van.
ruházásait. Tisztában vagyok vele,
Azért az mégiscsak sok – hogy az idők is sokkal nehezebbek
mondja a hang a telefonban – hogy voltak a 80-as évek végén, a háaz összes utcát leaszfaltozzák, az borús 90-es években, sőt még 5-6
én utcám meg megint nem lesz évvel ezelőtt is nehéz volt bármibe
megcsinálva, mert mégiscsak az kezdeni (De addig mi is volt? Ki
lenne a legfontosabb utca a falu- kúrta el a 70-80-as éveket? – kérban, ő már harminc évvel ezelőtt dezhetném Gy.F. barátunk szelleis megmondta. Bezzeg a többi… mében.), de akkor is úgy gondoTudja ő, melyik utcában ki lakik, lom, nem ártana észrevenni azt,
melyiket miért csináljuk most ép- hogy az elmúlt néhány év alatt
pen – ezt részletesen el is meséli.
egyfajta generációváltás történt a
Próbálom elmagyarázni – közintézmények élén, aminek látnem először – hogy egyrészt min- ható eredményei is vannak.
den utcában lakik valaki, másrészt
Észre kellene venni, az
nekünk minden utca fontos, végül, elmúlt pár évben igenis történhogy én lennék a legboldogabb, ha tek dolgok: tizenötnél is több utmár az ő utcája is elkészülne – de cát aszfaltoztunk és betonoztunk
már tudom előre, süket fülekre le, egy új tűzoltóotthont kaptunk,
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elkezdődött a helyi közösség tetőterének beépítése, a Női Fórum
épületének felépítése, felújult az
iskola, a tornaterem, teniszpályánk
lett, új ügyfélszolgálati irodákban

intézhetjük ügyeinket az önkormányzatnál, két szobrot is állítottunk, folyamatos a Nagypark
és a temetőpark rekonstrukciója,
mezőőreink vannak, határutakat
rendeztünk, több kilométernyi
vízvezetéket cseréltünk, árkokat
ástunk, gázt kaptunk, és sorolhatnám tovább a beruházásokat… és
akkor még nem beszéltem a kulturális rendezvényekről, a Dombos
Festről, a Gyöngyösbokrétáról, a
hegyesi csatákról... De...
De mindezt nem mondom
el. Nem mondom el, mert már nem
vagyok benne biztos, hogy érdemes, és lesz bárki is a vonal végén,
aki meghallgatna.
vg-hk
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Iskolakezdési támogatás
kishegyesi diákoknak
szoros barátságok kötődtek itt, s a
kapcsolat jelentősége már régen túlmutat a focin, ami persze fontos része
a kapcsolattartásnak.

Örkény város a legfiatalabb
testvértelepülése Kishegyesnek. Ennek ellenére a két település között a
kapcsolat sokkal nagyobb múltra tekint vissza. Legalább tíz éve annak,
hogy kipattant örkényi barátaink
fejéből az ötlet, hogy a történelmi
Magyarország majdnem közepén
(Budapesttől nem messze) egy olyan
megmozdulást szervezzenek, ahol
minden határon túli régiót képvisel
egy-egy település. Az apropó ezúttal a sport volt, kispályás labdarúgótornát szerveztek, ahol Vajdaságot
Kishegyes képviselte, de jelen voltak
Udvard, Marosvásárhely, stb. képviselői is. Az elképzelés elérte célját,

Mi sem bizonyítja jobban ezt
az állítást, mint az a kezdeményezés,
amit Lusták István és Lustákné Aradi
Erzsébet indítottak el. Örkényen a helyi lakosok és vállalkozók adományt
gyűjtöttek és ajánlottak fel testvértelepülésük, Kishegyes számára. Ennek eredményeképpen nem túl régen
megújult néhány tanterem az iskolában, új táblák kerültek az osztályokba.
A kezdeményezők elképzelése szerint
az összeg másik része tehetséges, nehéz anyagi körülmények között élő,
magyar ajkú, kishegyesi kisdiákok
között került kiosztásra.
A támogatás kiosztására
2010. szeptember 11-én került sor,
Kishegyesen annak a hagyományos
nemzetközi labdarúgótornának a
keretein belül, amely folytatása egy

sorozatnak, mely Örkény városában
kezdődik, Udvardon folytatódik, s
Kishegyesen ér véget. Az alkalmi
ünnepségen Molnár Márta iskolaigazgató a kezdeményezőket méltatta, elmondta, hogy újfent igaz emberszeretetükről és nagy szívükről
tettek tanúbizonyságot. Lusták István
a támogatás kiosztása előtt hangsúlyozta, hogy számukra nagyon fontos
a határon túl élő magyarok segítése.
Tíz kisdiák, illetve család részesült
támogatásban, melyet az iskolai költségek lefedésére és tanszer vásárlására fordíthatnak, illetve egy kis diák
esetében a műtétje során felmerülő
költségek egy részét tudja fedezni.
A labdarúgótorna a barátság jegyében telt el, az örkényi,
békésszentandrási, isaszegi, udvardi
és a vendéglátó csapat részvételével.
Mivel nem az eredmény volt a fontos,
így csak zárójelben jegyeznék meg,
hogy természetesen Kishegyes csapata lett az első.
hk

Allergiás a parlagfűre? Majd lesz!
Az orvostudomány mai
állása szerint az allergiás megbetegedéseket, így a parlagfű okozta
szénanáthát, asztmát, ekcémát meggyógyítani nem lehet.
Tehát, községünk lakosai
között nagyon sok gyógyíthatatlan
beteg van.
Tudta ezt? Segítene is nekik?
Községünkben
Slavica
Nikolić környezetvédelmi felügyelőhöz érkeznek be azok a lakossági,
mezőőri felhívások melyben igazolják a parlagfű jelenlétét a lakott és
mezőgazdasági területeken.
Mezőőrök fényképekkel bizonyítják, a lakosok pedig személyesen is kihívhatják a felügyelőnőt a
szembesítésre.
A parlagfű jelenlétéről megbizonyosodva, a tulajdonost levélben
értesítik az elvégzendő irtásról, melyre
7 nap áll rendelkezésére. Amennyiben

ezt nem végzi el, az országos
növényvédelmi felügyelősétől kapott írásos határozatban vonják
felelősségre mely 2.500,00 dinártól
500.000,00
dinárig
terjedő
pénzbüntetést von maga után.
A
községi
felügyelőség
tanácsaival,
könnyen
parlagfűmentessé tehetjük környezetünket.
Házunk környékén a füves terület
folytonos nyírásával, kaszálásával
elejét
vehetjük
a
parlagfű
elszaporodásának. Ha már megnőtt
parlagfüvet kell irtanunk, annak
legjobb módja a gyökérrel történő
kihúzás.
Mezőgazdasági területeken
a mezőgépekkel történő leforgatás
vagy a vegyszeres kezelés a hatásos.
Az utóbbi csak a lakott területeken
kívül engedélyezett.
A község területén a DTD
végzi a Krivaja melletti terület

4

tisztántartását, a helyi közösségek
a helyi közterületekért felelősek,
míg a határban a földtulajdonosok
(nem a bérlők) felelnek a földek
tisztaságáért.
Így némi odafigyeléssel és
a környezetünk tisztántartásával
csökkenthetnénk az allergiás gyógyíthatatlan betegek számát. Tegyünk
jót!
fekete h.
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Szent Istvánra emlékeztünk Isaszegen
Isaszeg falunk egyik testvértelepülése. Ez a kapcsolat közel
három éve fennáll, a közös múltból,
a közös történelemből fakad. Az ös�szekötő kapocs az 1848/49-es magyar
szabadságharc, s azon belül is a sikerek. A tavaszi hadjárat első szakaszának döntő csatájára 1849. április
6-án, Isaszegnél került sor, mikor is a
magyar seregek – a jól kigondolt haditervnek köszönhetően – fényes győzelmet arattak a fölényben lévő csá-

szári hadsereggel szemben. Isaszegen
igen nagy kultusza van a csatának,
számtalan honvédsír, szobor, rendezvény, még a Csata vendéglő és panzió
is őrzi az emléket, jegyzi a történelmet az utókor számára.
Ugyanennek a tavaszi hadjáratnak egyik utolsó győztes csatája pedig éppen Kishegyesnél a
hármashatárban zajlott. 1849. július
14. a hegyesi csata időpontja. Egyre
többet halljuk együtt a dátumot, és
a történelmi eseményt jelölő elnevezést. Nem véletlenül. Hosszú idő után
Kishegyesen is hagyománya, kultusza
teremtődik ennek a csatának. Emlékmű, szobor és évente ismétlődő emlékcsata jelzi azt, hogy Kishegyes is
az egyetemes magyar történelem része, s hogy mi kishegyesiek büszkék
vagyunk erre.
Hatvani Miklós polgármester
úr meghívására Isaszegen ünnepeltük
Szent István napját, az államalapítás
ünnepét. Kishegyest hárman képviseltük, Csóré Róbert polgármester, Linka B. Gabriella a művelődési
egyesület elnöke és ifj. Juhász Bálint
a helyi közösség tanácsának elnöke.
Külön megtisztelt minket testvértelepülésünk elöljárósága. Az ünnepi

szentmise után polgármesterünket
kérték fel, hogy mondjon ünnepi beszédet. Íme néhány részlet belőle:
Tisztelt ünneplő közösség!
„…István abban különbözött
az akkori európai történetek legtöbbjétől, az ő igazi nagysága abban állt,
hogy szuverén módon határozta meg
Magyarország helyét Európa hatalmi
térképén. Vegyük észre, becsüljük,
éljük meg követendő példaként azt a
tartást, az önbecsülést és öntudatot,
amit követve, egyaránt elutasítva a
hűségesküt a német-római császárnak
és a hűbéresi viszonyt a pápához, annak hatalmát csak a lelki dolgokban
ismerve el. A császár és a pápa között
megőrizte országa teljes függetlenségét. A függetlenséget úgy őrizte meg,
hogy a lehető legteljesebben bekapcsolódott Európa gazdasági és kulturális vérkeringésébe, többek között
azzal is, hogy megnyitotta a Szentföldre Magyarországon keresztül vezető zarándokutat…”
„…Mi, délvidéki magyarok
sikeresek kívánunk lenni. Sikeres
nemzet része kívánunk lenni, olyan
nemzeté, amely teljesítménye alapján megingathatatlan tekintélynek
örvend, olyan nemzet része kívánunk
lenni, amelynek anyaországa erős, dinamikusan fejlődő, ránk odafigyelő,
nekünk segíteni tudó. Úgy vagyunk
mindebben érdekeltek, hogy tenni
kívánunk mindezért, áldozatot is, felelősséget is vállalva. A Szent Istváni tanulságot éltetve és továbbvive.
Együttműködve, közösen. A Délvidékről, Kishegyesrôl jöttem. Külön
szeretnék köszönetet mondani az Állampolgársági Törvény módosításáért
és a nemzeti együvé tartozás törvényének a meghozataláért, a Tanúságtételért a Nemzeti Összetartozásról.
Elégtételként éltük meg őket. Vis�szaigazolásaként örökös meggyőződésünk megalapozottságának, hogy
a magyar nemzet egy és oszthatatlan, és annak mi, délvidéki magyarok
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egyenrangú, szerves részét képezzük.
Büszkék vagyunk, hogy a nemzethez
tartozás hitében kitartottunk. Büszkék vagyunk, hogy ilyen nemzethez
tartozunk.
Köszönöm, hogy itt lehettem
most, és azokban a mérdföldköveknek
számító pillanatokban, amikor egy
közösség kemény, fáradhatatlan munkájával elérte, hogy a településüket
ezentúl VÁROSNAK nevezzék. Itt is
az egységes akarat vitte sikerre ezt a
közösséget, amihez csak gratulálni lehet.
Isten éltesse Isaszeget! Isten
éltesse az egyetemes magyar nemzetet!” (a részlet Megjelent az Isaszegi
Tájékoztató szeptemberi számában)
Felemelő pillanatoknakban,
határtalan vendégszeretetben volt részünk Isaszegen augusztus 20-án. A
rendezvények, a beszélgetések során
volt alkalmunk az önkormányzatban
jelen lévő minden párt és szervezet
képviselőjével találkozni. Fontosnak
tartották. Nekünk pedig jól esett. S azt
tapasztaltuk, hogy ez nem csak munkanapokon működik így, a mindennapi munkából is közösen veszik ki a
részüket. A településre érve pedig azt
láttuk, hogy két év alatt, sokminden
változott. Épülget, szépülget a település. Ennek pedig mindenki örül, mert
szeretik a helyet, ahol élnek… Ezt a
történetet hoztuk haza, s ilyenkor az
ember mit kívánhat mást, mint hogy
Kishegyesen is mind többünknek legyen része hasonló, helyhez kötött élményben.
jb
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A rendszeres szemétkihordás felé
A meglevő szeméttelepek a kishegyesi községben nem felelnek meg a
szigorú előírásoknak
Az építkezési törmelék elhelyezéséről szóló községi határozat meghozatala ismét felvetette a szemétkihordás kérdéseit. A szervezettebb szemétkihordás érdekében néhány évvel ezelőtt a kishegyesi képviselő-testület a
kommunális vállalatot, vagy ahol ilyen nem működött, a
helyi közösséget bízta meg a háztartási szemét elszállításával, meghagyva a lehetőséget, hogy a polgárok maguk
is elhelyezzék a szemetet, ha nem akarják igénybe venni a
kommunális vállalat szolgáltatását.
Mindhárom településnek saját szeméttelepe van,
de mint az már oly sokszor elhangzott, ezek nem felelnek
meg a mind szigorúbb környezetvédelmi előírásoknak.
A képviselő-testület legutóbbi ülésén és a határozatot előkészítő községi tanács ülésén is figyelmeztettek
arra, biztosra vehető, hogy néhány éven belül kötelezni
fogják a községet a szervezett háztartási szemétkihordásra, vagyis a szemét biztonságos elhelyezésére. A megoldás erre nyilvánvalóan a regionális szeméttelep használata
lesz. Ennek ötlete már korábban is felvetődött, a község
előbb néhány környező községgel közösen próbált megoldást találni a problémára, de még a lokáció kijelöléséig sem jutottak el. Senki sem rajongott azért, hogy saját
határában rakják le mások szemetét. A legkomolyabb
kezdeményezés a probléma megoldására akkor indult el,
amikor a szabadkaiak kezükbe vették a dolgot, s kijelölték
a regionális szeméttelep helyét a nitrogénművek melletti
területen, ahol az európai előírásoknak is megfelelő szeméttelepet lehet kialakítani.
Ezzel nem is lenne gond, csak az a baj, hogy a
kishegyesiek számára ez a szeméttelep igencsak távol
esik, több mint negyven kilométerre, ami természetesen
a szemétkihordási díjat fogja terhelni. Jelenleg egy zsáknyi szemét elszállítása a kommunális vállalat szervezé-

sében még ötven dinárba sem kerül – egészen pontosan
47,20 dinár. Ha valaki saját szervezésében oldja meg a
szemétszállítást, nem fizet semmit a szeméttelep használatáért. A regionális szeméttelepre való szállítás ezzel
szemben biztosan többe fog kerülni, és nem lesz könnyű

majd meghozni az idevágó és nyilvánvalóan népszerűtlen
határozatot. Az sem mellékes, hogy ily módon nagyon is
kifizetődő lesz a szelektív hulladék elhelyezése, mivel az
egy kis fáradságon kívül nem kerül majd semmibe. A jelenlegi szeméttelepre azonban, ahogyan azt a kommunális
vállalatban mondják, még évekig lehet majd hordani az
építkezési hulladékot, vagyis a vert falú házak földjét, a
téglát vagy téglatörmeléket, a betondarabokat (vas nélkül),
vagyis mindent, ami nem minősül veszélyes hulladéknak.
Ez ugyanis része lesz majd a terep használat utáni szanálásának.
Papp Imre

A GYEREKEK SZERETIK A BÁBOKAT

A kishegyesi Peter Pan
Óvodában vendégszerepelt a Vajdasági Magyar Óvodapedagógusok
Egyesületének szervezésében a zentai

Dárika
Bábcsoport,
akik
két előadással kedveskedtek a
kicsiknek. Kopasz Ildikótól, a
csoport vezetőjétől megtudtuk,
hogy bábdarabjaikkal Zentán és
a község falvaiban többször is
szerepeltek már, és vendégeskedtek
Magyarkanizsán is. A kishegyesi
gyerekeknek a Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj, valamint a Róka és
a kiskakas című darabokat mutatták
be. Az első darabban nagyobb bábokkal játszanak, s mint a csoportvezető
mondta a gyerekeket – tapasztalataik
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szerint – egyáltalán nem zavarja, hogy
látják a bábok mozgatóit. A Róka
és a kiskakas című darab klasszikus
bábjáték, paraván mögött játszák. A
csoport a fiatalokkal is foglalkozik. A
három kismalac és a farkas című mesét
a gyerekekkel együtt készítették,
ők festették a bábokat, a díszletet
is önállóan készítették, ráadásul
ők maguk a darab szereplői is.
A csoport mint megtudtuk
a
gyermekhét
keretében
Bácsfeketehegyen is bemutatkozik.
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Óvodások fogadása
Szeptember
1-én
a
kishegyesi óvodákban is fogadták a most először óvodába induló
gyerekeket és természetesen a többi korosztályt is. A gyerekeket és
a szülőket Juhász Erzsébet főóvónő köszöntötte, jó munkát és kellemes időtöltést, tanulást kívánva

mindegyiküknek. Kishegyesen
az idén valamivel több mint 130
óvodás lesz a két óvodában. A
legkisebbek számára az idén is
megszervezték a napközis ellátást.
Papp Imre

A montenegrói mint hivatalos nyelv
Politikai csatározás várható

Biztosra vehető, hogy politikai vita várható a kishegyesi képviselő-testületnek azon az ülésén, amelyen (a tervek szerint a hónap végén)
módosítják a község statútumát és
hivatalos nyelvvé teszik a montenegróit. Sőt az is valószínű, hogy a vita
országossá is duzzad, mint ahogyan
az eddigiek során is már olvasható volt megjegyzés a kezdeményezés benyújtásakor is a fővárosi és a
podgoricai lapokban. A kishegyesi
statútummódosítási határozat elindításakor az ülésen jelen volt a Szerb
Radikális Párt képviselője is. Pártja
hónapok óta bojkottálja a testület üléseit. A képviselő nem szólalt ugyan
fel, de nyilvánvaló, hogy éppen ez
a téma érdekelte, és bizonyára el is
mondja majd véleményét adandó alkalommal.
A montenegrói államiságot
a szerb hivatalos politika sohasem
vitatta el, hiszen az történelmi tény,
viszont abban többé-kevésbé megegyezett minden eddigi szerb véleménynyilvánító, hogy valójában két
szerb állam létezett: Szerbia és Montenegró. A különálló nemzet tényét,
és ezzel egy időben a különálló nyelv
tényét is tagadták, vagyis sohasem
fogadták el, sőt, mivel a királyi Jugoszláviában a szerb pravoszláv egyház
iurisdikciót szerzett a montenegrói
pravoszláv egyház felett, az egyházi

önállóságot is megkérdőjelezik. Aki
egy kicsit is foglalkozott a két nemzet
történelmével, pontosan tudja, hogy
a két népnek kétségtelenül közösek a
gyökerei, ahogyan közösek a gyökerek a horvátokkal is, a szlovénekkel is
és a bosnyákokkal is, és lingvisztikai
szempontból (némi lexikális – szókincsbeli – eltéréssel) azonos nyelvet
is beszélnek (kivéve a szlovénokat,

akiknek nyelve közelebb áll a nyugati
szlávok – csehek és szlovákok nyelvéhez).
Ezek a kérdések már a kérelem elindításakor vitát váltottak ki.
Nenad Stevović a Krstaš Egyesület
és a Montenegrói Párt elnöke hosszas
vitákat folytatott a belgrádi Politika
című napilap, valamint a podgoricai
Pobjeda napilap hasábjain. A szerbiai cikkírók szinte kivétel nélkül
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nemcsak a kérelem szükségességét
kérdőjelezték meg, hanem a különálló nyelvnek és a különálló nemzetnek a létezését is. Valójában ezt kell
tisztázni ahhoz, hogy egy szerbiai
népességet kisebbségnek lehessen tekinteni és ennek megfelelően a nyelvének használatát is hivatalossá kell
tenni ott, ahol a törvények szerint
erre adott a lehetőség. A Montenegrói Párt szerint ilyen községek Kishegyesen kívül Verbász és Kúla is, és
még néhány dél-szerbiai község, ahol
a montenegróiak számaránya eléri a
törvényben megszabott határt.
Amennyiben a kishegyesi képviselő-testület meghozza döntését a
statútummódosításról és hivatalossá
teszi a montenegrói nyelvet, valójában ezeket a dilemmákat dönti el oly
módon, hogy a maga részéről kisebbségnek tekinti a montenegróiakat
Szerbiában. A gond csak az, hogy az
itt élő montenegróiak sem egységesek ebben a kérdésben. Nem kevés
arányban vallják ugyanis magukat
nemcsak montenegróiaknak, hanem
szerbeknek is, és egyáltalán nem tekintik magukat kisebbségnek ebben
az országban. Ez nemcsak azokban a
községekben van így, ahol ezt a kezdeményezést eleve elutasították, hanem Szeghegyen is, ahol a lakosság
túlnyomó többsége montenegrói.
Papp Imre
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Megkérdeztük a dombosiakat...
Önnek van véleménye? És ha
igen, ugyan mi? És miért hiszi, hogy
az bárkit is érdekel?
Rozika néni (néni), 92 éves ingatlanspekuláns:
E b b e
mongyam,
drágaságom? Mi ez?
Ez a kicsi főveszi,
amit mondok? A
csudába... Tudom
én ám ... Vót itt
egyszer a Bartók
Béla huszonhatba,
na annak is vót
ilyenje, abba énekőtünk... Kombiné,
kombiné, a csipkés kombiné... Hej, de
pötyke legény vót a Béla… Akkó még
vót kiállásuk, nem úgy mint máma…
A dédonokám is emós! … Hát, aztat,
de a Bélának nem ilyen kicsi vót ám…
hanem nagyobb... Fonográfja, az... Jaj,
Pityukám (a szerző megj.: Györgynek hívnak), de régen láttalak, hun a
csudába vagy e’veszve? Há’ áruljuk
a kertet, nem bírok én mán veteményezni a lumbágómmal... A házat is
elannám, oszt mennék a fiamékhó,
de senki se veszi meg itten... Magába meg összedűne... Há’ de Józsikám
gyere mán be, egyé egy kis kalácsot,
de lefogytá’ (a szerz. megj.: plusz 10
kiló két év alatt)... Tán csak nem vagy
beteg? Há’ egyé’, bogaram, gyere,
a zsebedbe is teszünk, olyan sápadt
vagy... Nem vagy beteg tán? Lekvárt
is kenyek rája, abba van a vitaminy!
... A zsebedbe is egy kis lekvárt…
Anyuka jól van, Lacikám?
Petya (fiú), 25 éves egyéni munkanélküli, épp sztrájkol:
Há’ mi itt csak a fiúkkal csapatjuk a sört penkive’, b.meg, há’ jó
vicc.... Mutasd mán, b.meg, mi ez,
mobil? Ja, ez ... mi... diktátor? Ja,
diktafón... Na fizessél jedan-dva
mán egy sört, b.meg. Mit kő mondani, b.meg? Nem jó itt semmi, b.meg.
Tanájjá ki magad valamit, b.meg,
oszt írjad bele újságba, b.meg. Nem
maradok én itten, b.meg, megyek én
gasztarbajternek, jó vicc, ugye? Me-

gyek én, b.meg, Bécsbe, Ausztráliába,
hát, b.meg, meg se állok odáig. Megkapom a magyar passzust is, b.meg,
meg se állok semeddig.
Lüsziána (lány), 15 éves elsős középiskolás:
Hihi... hihihi... Jaúúú... Hihi.
... He?
Géza bá (férfi), 41 éves nyugdíjas:
Na te is már ezzel az újsággal, nincs okosabb dógod? Csak a
píszt lopjátok el... Minek ez a Szóba-szó? Csak pízbe kerül. Én nem
veszem, minek? Drága. A vélemény
meg olyan, öcsém, ha nem tudnád,
mint a segg, höhö, mindenkinek van,
höhö... Nekem humorom is van, höhö!
De ott fönn, hohó, mindegyik lop!
Mongyanak le! Lop, csal, hazudik,
politizál, építkezik mindegyik... Új
autó, új ház, új gyerek – ezeknek mindenre telik. Nekem meg a körmöm alá
ment a piszok, begyulladt, oszt nyugdíjaztak, öcsém, hát én innen figyelem ezeket... Most itt betonyozzák az
utat az én uccámba, ezt nézem egész
nap itt, hogy talicskázzák elfele a lóvét... De milyen taktikusok, öcsém, én
megmondom az igazat a szemedbe...

Kibetonyozza az én utcámat, hogy ne
szóhassak semmit, egy szót se, hogy
az övét is kibetonyozzák... Ez a fifika.
Na de átlátok én a szitán... Gondójják,
megforgatják a fejemet, mint a betonkeverőt? Hohó, öcsém, lopnak ezek!
Krisztiánó Ronaldó (ifjú), 19 éves
politikai aktivista, pr-marketingmanager közgazdász-hallgató:
Mink nagyon fontosnak tartjuk, hogy az ifjúság fontosnak tartsa
az ifjúság fontos kérdéseit, és szeretnénk támogatni azt, hogy fontos
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legyen támogatni az ifjúság esetében
azt, amit szeretnénk, ha fontos lenne
az ifjúságnak is támogatni. Mert a
jelenben tudni kell, hogy mi a múlt,
hogy tudjuk a jövőt, s a fiataloknak is
fontos, hogy a jelenben merítsenek a
múltból jövőre.
Genya (becenév, fiú), 22 éves profi
focista:
A meccsről akarod? ... Hát a
f...omat az edzőbe, hát mondom neki,
engem rakjon be, rakom belé, b.meg,
nem tettek be, hát jó vicc, győztünk
nélkülem is, pedig azér... Én vagyok
a legjobb, mindenki megmondhassa,
b.meg, igaz, Petya? Hozzá mán egy
sört, Jucó! Te fizeted... De engem
meg nem tesz be a csapatba, mer nem
vótam edzésen, meg lassan futok...
Hát amikó elmentünk a Petyával a
gunarasi diszkóba, f..omba, érted, há
nem? Ha szombat, akkó diszkó! Csajok, érted, meg minden ... Lerúgom
a zedző fejit, meglátod, komám, ha
meglátom a fejit. De ezt nehogy megírjad! Jucó, hun a sör? Petya, aggyá
mán egy cigit!
Manci (nő), 48 éves
malacfül-daráló és
töpörtyűsütő vállalkozó (hivatalosan):
Hogy
is
monggyam
no...
Mi az apjokkal
megtaláljuk a számítást... Kicsibe,
okosba... Nem köll mindig a legnagyobb, szépen, apránkint... Megyeget,
dógozgatunk, sokat is... Jaj, de sok a
munka... Van ez a harminc munkás,
hát no, van velük dolog, egyik ide,
másik oda, alig tudják ledógozni azt a
napi 14 órát... Bezzeg a mi időnkben,
mi az apjokkal reggeltől estig! ... De
az adó, meg emez-amaz. Mi már csak
így, az apjokkal, nem akarunk mi má
semmit, vagy sokat, ugye ... Csak hát
a gyerekek, nekik legyen majd kön�nyű... Továbbtanulni, nem ez a kétkezi munka, én is csak egész nap számolom a pénzecskét a két kezemmel, hát
fárasztó ... A gyerekek... Krisztiánó
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A szórványok szórványa
Ronaldó, még egyszer az orrodba
látom turkálni a kezed, földugom a
malac seggibe! ... Hol is tartottunk,
elnézést? Egy töpörtyűt, tessék, vegyen csak! ... Csak a gyerekeknek
meglegyen... Okosak, persze... Hát
a Krisztiánó Ronaldónak is vettünk
már vagy három nyelvvizsgát, nem
ócsó az se, elmentek az árak, az
adók...
Irma néni (nő), 51 éves női önkéntes
Jaj, Bélám, de rég láttalak
... Jaj, nem is a Béla... Te vagy az,
Gyulám? Téged is de rég láttalak. De
lefogytál! Vagy az a Petya? ... Tessék, egyél egy kis lepényt! ... Meg
még egyet. Na meg még egyet, ezt
is kóstold meg, hű, de finom, mi? Te
mintha híztál volna, nem?
Petya bácsi (férfi – volt), kora ismeretlen, Petya dédapja
Hogy hínak? He, nem hallom, hangosabban! ... Ösmertem a
dédapádat. Az még rendes embör
vót! Nem mint máma az embörök
... Amikor a bálba jártunk vele.
Hinnye-bennye! A jányokhón!
A köcsögös-kontyossát a világnak! Miket kufircoltunk a szőlőbe!
Ennye-bennye! De azt is elvitte a
filoxéra. Isonzónál meg hogy megzavartuk a muszkákat... Vagy a
macskazabáló taljánokat? Má’ nem
is emlékszem pontosan... Még öregapád is rendös vót! Együtt loptunk
a közösbű a szociálizmusba... Apád
mán nem ösmerem... Mit mondottál,
hogy hínak? ... Ühüm. Na, majd
este megnézlek, oszt bejelöllek a
Facebook-on. Fönn vagy? ... As�szony, kezdek fázni, kapcsójjad mán
be az internetet is, gyütt-e e-mail?
Aztán meg, asszony, hallasz te?!,
ne felejts el majd este megetetni a
Farmville-n... Mán megint elúszott a
bónusz. A poznanicin is fönt vagy?
Hogy hínak, mit mondtál, ecsém?
Bejelöllek ott is. Iwiwen is vagy?
Nagyon zsír.
Kérdező: Micimackó György

Dr. Szőke Anna Istenfélésre vagyunk ítélve című
legújabb kötetének bemutatója a kishegyesi
könyvtárban

A zsúfolásig
megtelt
kishegyesi
könyvtárban bemutatták dr. Szőke Anna
Istenfélésre vagyunk
ítélve című legújabb
kötetét. Szöllősi Vörös
Júlia könyvtárigazgató a jelenlevőket és
vendégeket köszöntve
kiemelte, hogy ezzel
az eseménnyel kapcsolódik a könyvtár
a kulturális örökség
napjainak megünnepléséhez, a közösségtudat erősítéséhez. A
kötet bemutatása előtt
Németh Ferenc, a
Forum Könyvkiadó
igazgatója köszöntötte
a szerzőt, valamint a
szintén jelen levő dr.
Silling Istvánt 60. születésnapja alkalmából.
A kötetről szólva elmondta, hogy a Versec
környéki magyarság a
beolvadás előrehaladott állapotában van, s
a kötet azt bizonyítja,
hogy nemcsak nyelvében, hanem hitében is
él a nemzet. Dr. Silling
István egyetemi tanár
a kötetet méltatva arra
utalt, hogy e területet eddig senki sem
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kutatta, első avatott
kutatója kétségtelenül
Szőke Anna.
Mint mondta,
a szerző adatokkal bizonyítja, hogy ezekben
az elzárt falvakban a
megmaradás záloga
már nem
az iskola,
hanem az
egyház.
A könyv
valójában Szőke Anna
doktori
ér tekezésének átdolgozot t
változata,
s a kutatások kal
kapcsolatban rávilágít egy
csoportra, akiket a
helybeliek pémeknek
neveznek, ez az odatelepített
cseheket
jelenti. Ez a kérdéskör külön kutatást is
megérdemelne.
Dr.
Szőke Anna a kötetről szólva elmondta,
hogy ötéves kutatás
eredményeit foglalta
össze. Mint mondta,

ha megszűnik az oktatás és lassan elveszik a
nyelv, csak a vallás és
a szokások maradnak
meg, és a Versec környéki magyarok esetében valójában csak a
szokásaiban él a nemzet. Ez a szórványok
szórványa. Elhangzott
az is, hogy a kötetből
még egy kötetnyi adat
kimaradt, de jelenleg kishegyesi témájú
könyveket készít elő.
Szintén kutatásra érdemesnek tartotta a
pémek kutatását, sőt
arra ösztönözte a fiatalokat, hogy válasszák

másoddiplomának a
néprajzi kutatást, mert
elhelyezkedni ezzel
a szakmával nagyon
nehéz, viszont vannak
kutatásra váró területek.

Papp Imre
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Negyven ház rongálódott meg,
vagy vált veszélyessé
A leendő Kúla–Kishegyes csatorna ne legyen az őzek vesztőhelye
Az építési törmeléket egyelőre a meglevő szeméttelepekre lehet szállítani – hangzott el a
kishegyesi Községi Tanács legutóbbi ülésén, melyen az aktuális
beruházásokról is szó volt.
A községi képviselő-testület ülésének végeztével a Községi
Tanács Csóré Róber polgármester
elnökletével megtartott ülésén ös�szegezte a Moholi út közszemlére

tett tervének észrevételeit, és mint
elhangzott, a terv iránt nagyon
sokan érdeklődtek, de komolyabb
megjegyzéseket nem tettek rá.
Egyetlen szakmai – jogi megjegyzés érkezett, amely szerint a későbbi bonyodalmak elkerülése érdekében egészen pontosan, vagyis
parcellákra lebontva kell meghatározni a terv úgynevezett „hatási határait”, vagyis minden olyan
parcellát be kell vonni, amelyet a
kivitelezés bármilyen formában
érinthet.
A fentihez hasonló nagy
beruházásnak számít a községben
a Kúla–Kishegyes csatorna kiépítése is, amely, mint ismeretes, a
község határáig ki is épült. Ez a
terv július folyamán volt közszemlén, és az egyik legfontosabb észrevétel a vadásztársaságoktól jött,
amelyben arra kérik a kivitelezőt,
úgy használja a szigetelőanyago-

kat, hogy a csatorna ne váljék az
őzek és más kisebb vadak vesztőhelyévé. A csatorna kúlai határban megépített részén ugyanis
a szigetelő fóliát a csatorna teljes
szélességében helyezték el, ami azt
eredményezte, hogy a vadak nem
tudtak kimászni a vízből és belefulladtak.
A tanács támogatta annak
a községi határozatnak a meghozatalát, melynek értelmében meghatározott helyre lehet szállítani az
építkezési törmeléket, a veszélyesnek nem minősülő anyagokat, földet, téglát, betont, cserepet. A községnek négy-öt éven belül egészen
biztosan be kell majd kapcsolódnia
a regionális szemételhelyezés rendszerébe, és erre fel kell készíteni a
kommunális vállalatokat is.
A polgármester tájékoztatója szerint az elmúlt időszak esőzései miatt a községben legalább negyven
ház rongálódott meg, egyes helyeken csak repedések jelentkeztek,
más esetekben viszont az épület
életveszélyessé vált. Öt helyen beszakadt a talaj, ahol évszázadokkal
korábban pincék, földbe vájt járatok, vermek vagy alagutak voltak.
A község segély címén mintegy
félmillió dinárt osztott ki a károsul-
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taknak, vagyis az erre a célra szánt
összeget teljes egészében felhasználták. Mint elhangzott, az esővíz
elvezetése szempontjából a község
mindhárom településén vannak

kritikus pontok, amelyeket teljes
egészében még nem sikerült kiiktatni. Szeghegyen ilyen a csomagolóüzem melletti utca, Kishegyesen
a Kertsor, Bácsfeketehegyen pedig
az alacsonyabban fekvő utcák több
pontja.
A kérdésekkel kapcsolatban szeptember 8-ai ülésén hozott
határozatot a képviselő-testület.
Papp Imre
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ÉRTESÍTÉS

OBAVEŠTENJE

Felhívjuk minden Kishegyes községi középiskolás
figyelmét, hogy az önkormányzat a 2010/2011-es iskolaévben is
egyaránt támogatja az utazó diákokat, valamint a kollégiumban
vagy magánházaknál lakó diákokat.
A kitöltendő ívet átvehetik Kishegyesen a községháza
Ügyfélszolgálati központjában Moldvai Istvánnál, Bácsfeketehegyen és Szeghegyen a Helyi közösség épületében, a helyi
irodákban Papp Júliannánál, illetve Kovijanić Stanka-nál.
Szükséges dokumentumok:
iskolai bizonylat a 2010/2011-es iskolaévről
szerződés fénymásolata a kollégiummal
a felhasználó folyószámlaszáma
További információt a 024/730-010, Bácsfeketehegyen a 024/738042, Szeghegyen a 024/735-001 telefonszámon kaphatnak, vagy
a www.kishegyes.com, illetve a www.maliidos.com oldalon
találnak.
A támogatás egész évben igényelhető, a bejelentkezett
dátumtól.

Obaveštavamo srednjoškolce opštine Mali Iđoš,
da lokalna samouprava i u školskoj 2010/2011
godini pomaže u finansiranju učenika koji
svakodnevno putuju javnim prevozom, koji su
smešteni u domu učenika odnosno u privatnom
smeštaju.
Zahtev možete preuzeti u Malom Iđošu
u Uslužnom centru kod Moldvai Ištvana, u
Lovćencu u Mesnoj kancelariji kod Kovijanić
Stanke i u Feketiću u Mesnoj kancelariji kod Pap
Julijane.
Potrebna dokumentacija:
- potvrda o školovanju za školsku 2010/2011
godinu
- fotokopija ugovora sa domom učenika
- broj tekućeg računa korisnika
Više informacija možete dobiti na broj 024/730010, u Lovćencu na 024/735-001 i u Feketiću na
024/738-042, odnosno na web stranici www.
kishegyes.com i www.maliidos.com.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
az aktív munkakeresés témakörében szervezett képzésben való részvételre
Kishegyes Község Ifjúsági
Irodája – összhangban Kishegyes
Község Helyi Ifjúságpolitikai Akciótervével (HAT) – pályázatot ír ki
a községben élő fiatalok számára. A
pályázat célja a fiatalok munkaerőpiaci versenyképességének javítása,
a képzések és a szakmai gyakorlat
megszervezése által.
A jelentkezés feltételei
•
a pályázó vállalja, hogy részt
vesz a képzés teljes programjában
•
a pályázó fiatalabb 30 évnél
•
a pályázó állandó lakhellyel
rendelkezik
Kishegyes
Község
területén
•
a pályázó rendelkezik elegendő szabadidővel, amit a pályázat
keretében megszervezett képzésen
való részvételre tud fordítani
A program folyamata:
A program négy egynapos képzésből
áll (2010. október 16. és 30., illetve
november 13. és 21.), amely a következő témákat öleli fel:
•
Személyes üzleti készségek

és tulajdonságok felismerése
•
Hogyan írjunk önéletrajzot,
(CV) illetve motivációs levelet
•
Hogyan győzzük le az akadályokat
•
Hogyan lehet információhoz
jutni a foglalkoztatás és munkakeresés
témakörében
•
Hogyan lehet leküzdeni a
munkáltató kételyeit
•
Hogyan kell viselkedni egy
állásinterjún
•
Hogyan tudunk javítani a
kommunikációs készségünkön, hogy
csapatjátékosok lehessünk
•
Hogyan használjuk az állam
és a tartomány intézkedéseit, hogy
azok, megkönnyítsék a munkába
állást
A felkészítést sikeresen teljesítő
fiataloknak
lehetőségük
lesz
szakmai
gyakorlatot
szerezni
valamely vállalkozásban vagy közintézményben.
Jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével lehet, mely átvehető
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irodánkban, illetve megtalálhattok
a következő weboldalakon: www.
kishegyes.com, www.feketics.com
, www.kishegyesyouth.com, www.
kishegyes.rs.
A jelentkezéseket legkésőbb október
10-ig küldhetitek el a következő
e-mail címre: kzm.maliidjos@
gmail.com, s.istwan@gmail.com,
vagy átadhatjátok személyesen irodánkban.
További információért
hozzánk bizalommal!

forduljatok

Elérhetőségeink:
Kishegyesi Ifjúsági Iroda
24321.Kishegyes Fő utca 32
www.kishegyesyouth.com
kzm.maliidjos@gmail.com
024/730-010
065-60-58-027
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Az 55. osztálytalálkozó
Már pár hónapja szervezzük az osztálytalálkozót.
Az egyikünk a zenészekkel lett megbízva, a másikunk a
teremfoglalással, a harmadik az osztálytársak felkeresésével.
Megbeszéltük a dolgokat, és mindannyian nagyon
vártuk augusztus utolsó vasárnapját, tudniillik már évek
óta találkozunk ebben az időben. Nem azért, mintha feledékenyek lennénk, de biztos ami biztos, így mindenki
észben tarthatja.
Akivel én beszéltem, a lelkére kötöttem: el ne késsen,
legkésőbb fél nyolckor legyen Ivica vendéglőjében, mert
akkorra jön a fényképész, nyolckor a vacsora. Megígérte
mindegyik a pontosságot.
Nagyon vártam a vasárnapot. Kicsit együtt leszünk,
elbeszélgetünk, nevetgélünk, táncolgatunk, élőzenére ropjuk a csárdást, meg ami jön sorba.
Megérkezett a várva várt nap, én, aki soha sem, hazudok, nagyritkán fekszek le délután, ezen a vasárnapon
elfogott a buzgóság, először fekve néztem a TV-t, majd se
szó, se beszéd, elaludtam. Nem mondtam a lányomnak,
hogy keltsen fel, mert nekem osztálytalálkozóm lesz.
Negyed nyolckor csöng a telefon, és az egyik osztálytársam felesége érdeklődött az időpont után, ugyanis a férje
elfelejtette, nyolcra vagy fél nyolcra kell a tetthelyen lenni.
A lányom halkan figyelmezteti, hogy anyu alszik.
„Osztálytalálkozó fél nyolckor vagy nyolckor?”- kérdezi
a hölgy.
Erre már a lányom felráz álmomból:” Anyu, neked osztálytalálkozód van ma!”
„Szent Isten! Elaludtam. Elfelejtettem szólni neked: Meg
az igazság fáj, de elfelejtettem, hogy 29-e van, augusztus
utolsó vasárnapja.”
Leugrottam a kaucsról, rohantam a fürdőszobába,
és negyed óra alatt pucc parádéba vágtam magam. Már
jött értem a másik osztálytársam, aki majd összeveszett a
férjével, mert azt találta mondani: „Biztos elaludt a barátnőd.”
Kapott is a fejére, hogy gondol ilyent rólam, soha
sem aludnék, amikor menni kell a találkozóra. Pedig bezzeg aludtam. Ez még nem minden. Volt egy kis késés, meg
a számlámra ugratás, de megérdemeltem ám, még jobban
is, mint amennyit kaptam. Hanem nekem kellett volna köszönteni vacsora előtt mindenkit, de én elfüleltem, mert a
verset otthon felejtettem.
Ezt nem vették zokon, mert nem tudták, hogy ez is része
lett volna az estének.
A lelkiismeret nem hagyott nyugton, Ivicát megkértem, engedjen meg egy telefonhívást, aki készségesen
megtette, még a felesége is segített, mert hát a szemüveget
is otthon felejtettem,
Még jó, hogy a fejem a nyakamon volt, mert azon van a
fülem, és így a lányom lediktálhatta a verset.

Vacsora után, ami bőséges volt, még annyian jól
lakhattak volna, de nem csak a mennyiség, a minőségben
még az irigy sem találhatott kivetni valót, most már teli
gyomorral, emelkedett hangulatban sem vallottam be a
bűnömet, úgy tettem, mintha épp most lenne itt az ideje,
és köszöntöttem mindenkit, majd felolvastam a versemet:

Osztálytalálkozó
A hetvenedik év után,
ajándék a minden évi
bulizás.
Osztályfőnöki már régen nincsen,
A 8.a osztályában a hetes
könnyei közt jelenti:
Tizenheten igazoltan
hiányoznak,
igazolatlanul öten,
nem kaptak rá
engedélyt.
Harminckettő
ma már csak tíz,
de hiszen én tévedek!
Itt vannak ők:
Jutka, Babus,
Béla, Lali, Pista
és a többiek.
Harmincketten csárdásozunk,
serdülőkor és ifjúság,
repül velünk sebesen
a múlt és jelen.
Jövőre is együtt leszünk:
Szeretet és Barátság.
Ezek után a zenészek csárdást húztak, talp alá valót,
s egymásra mosolyogva, elkezdtünk táncolni, majd mind
hangosabban énekelni a dalokat egymás után. Rogyásig
jártuk:” repült velünk sebesen a múlt és jelen.”
Szép volt a találkozás.
Radmila Marković
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A nyarunk...

Idén egészen jól kezdődött a
nyár. Budapestre Utaztunk három napra
a Duna karneválra. A júniusi időjáráshoz hűen, nagyon meleg volt. A mini
buszban viseletekkel megpakolva elég
nehéz volt ezt elviselni. A leszállást és
felszállást még egy nagybőgő is megnehezítette. A lányokkal már tudtuk, hogy
nem a legjobb ötlet volt hátraülni.
Az első napon, a XVI. kerületben léptünk fel. A hely ismerős volt,
mert még múlt ősszel jártunk itt egy
másik fesztiválon. Az egész délutánt a
hűvös színházban töltöttük. Vártuk Szabit és Árpit, hogy próbálhassunk. Az
esti program egy táncverseny volt. A
versenytársaink görögök, törökök, bolgárok, olaszok, lengyelek, szlovákok és
erdélyiek voltak. A legnagyobb kedvencem a Martinique-ről érkezett tánccsoport volt. (Martinique egy kis sziget a
Karib- tengerben. Jogilag Franciaország
egyik tengerentúli megyéje.)
Jelenlétükkel még színesebbé
tették a fesztivált. Próbáltunk kommunikálni velük, de mint kiderült csak franciául és kreol nyelven beszélnek. Azért
készült néhány közös fotó.
A második nap már reggel esett,
mikor indultunk a margitszigeti szabadtéri színpadhoz. Természetanyánk
azonban az igazi felhőszakadást estére
tartogatta, így meghiúsítva a műsort.
Mi a színpadon rekedtünk, és tartottunk
egy rögtönzött táncházat. Az ott maradt
nézők egyszerre élvezhették két tájegység táncát. A színpad jobb felén a Maros
táncegyüttes és mi mulattunk, bal oldalon pedig a bolgárok szórakoztatták az
ott maradtakat.
Fáradtan értünk vissza a hotelbe, és rögtön aludni mentünk. A csoport
férfi tagjai azonban még éreztek magukban erőt egy kis kocsmai mulatozásra.
Szombat volt az utolsó nap. Az aznapi
program egy felvonulással kezdődött
délután két órakor. Aznap már nem
esett, ismét felmelegedett az idő. A színpad a Vörösmarty téren volt, élég mes�sze a kiindulóponttól. Míg azt vártuk,
hogy sorra kerüljünk, rengetegen jöttek
oda hozzánk fényképezkedni. Vicces

volt, mert valaki megkérdzte, hogy lefotózhat-e minket, és mire feleszméltünk,
már legalább tíz fényképezőgéppel néztünk farkasszemet.
Műsor után egy hangulatos étteremben vacsoráztunk. Indulás előtt a
lányokkal mégegyszer megnézhettük
Martinique táncát. Fantasztikus volt. A
zenekar csak dobosokból állt, és a táncosok rabszolgáknak voltak öltözve. Mi is
végig ugráltuk a műsorukat. Rohantunk
vissza a többiekhez, akik már indulásra
készen vártak ránk.
***
Nincs nyár a pomázi Magyar
Vár tábor nélkül. Ide már úgymond haza
járunk. Mikor odaérünk ismerősök üdvözölnek minket. Segítenek a csomagokat cipelni és sátrat állítani. Herpai Sanyi
bácsi megkínál minket a jó erős székely
pálinkával, amit ha négyen osztunk egy
kis pohárral, akkor sem tudjuk meginni.
Kata mama pedig finom étellel vár, mosolyogva puszil körbe mindenkit.
Ez mind hozzá tartozik ehhez a táborhoz. Beülünk a csűrbe első
nap, ekkor olyan érzés kerít hatalmába,
mintha nem is múlt volna el ez az egy
év. Ugyanazok az emberek, a barátok. A
nemezelős néninek minden évben megígérjük, hogy reggel tízre megyünk a
foglalkozásra, persze ha ötkor fekszünk
le, úgysem bírunk felébredni még a reggel nyolc órai tornára sem. Pedig Gabi
néni esküszik rá, hogy nem szabad kihagyni.
Azért jó ez a hely, mert itt mindenki megtalálja azt, ami az egyéniségéhez illik. Imre bácsi elintézi nekünk,
hogy lehessen bútort festeni. Még fagyit
is kapunk tőle.
Délutánonként tánctanítás folyik, tehát aki nem táncos, az is részt
tud venni az esti táncházban, el tud lesni
egy-két lépést. Juhász Réka énektanításai révén a nótázásból is ki tudjuk venni
a részünket.
Ez a tábor mindig nyüzsög, minden pontján el lehet időzni egy kicsit. A
kinti csűrben táncolnak, a bentiből szól
a zene Ifj. Csoóri Sándor jóvoltából.
A kézművességeknél szebbnél
szebb dolgokat alkotnak. A gyerekek kipróbálhatják a régi játékokat. A délutáni
szabadegyetemi előadások alkalmával
pedig egy kicsit okosodhatunk is.
Esténként vannak előadások.
Első nap Téka koncert volt, a többi napokon a meghívott táncegyüttesek adtak
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egész estés műsort.
A tábor minden évben más tájegységgel foglalkozik. Minket a DélAlfölddel kapcsolatos tábor alkalmával
hívtak meg. Azóta visszajáró vendégek
vagyunk, ahogyan a Mérai hagyományőrzők és a barcsi Boróka táncegyüttes
is. Velük igen jó barátságot kötöttünk az
évek során.
Idén Mezőség volt a középpontban. Mezőcsávásról érkezett egy csoport, valamint a széki hagyományőrzők
is tartottak egy előadást. Volt széki bál
is, melyen az összes táncegyüttes viseletbe öltözve vett részt.
Egyik este Kallós Zoltán, Kossuth-, és Martin György-díjas néprajzgyűjtő előadását hallgathattuk meg.
Magával hozta egy tanítványát is, aki
mezőségi népdalokat énekelt.
Szerencsénkre idén szép idő
volt a tábor ideje alatt. Ennek köszönhetően el tudtunk menni kirándulni is.
Voltunk Budakalászon fürödni a bányatóban, Imre bácsi elvitt minket Dobogókőre is. Több évnyi küzdelem után a
fiúknak végre sikerült megnyerni a foci
bajnokságot, majd ezen felbuzdulva a
csapat a Magyar Vár kupát is megszerezte. Ez egy idén kitalált verseny volt. A
négy mindenre elszánt tánccsoport küzdött egymás ellen hol sportszerűen, hol
nem. A szabályok értelmében, aki megszerezte a legtöbb koronát, vagyis aki a
legtöbb vetekedőt nyerte, az lesz a győztes. Csakhogy mint kiderült minden csapat másban volt jó. Mi és a mezőcsávási
csoport fej-fej mellett haladtunk, csak
kicsivel maradtak le a barcsiak és a
méraiak. Végül vezérünk, Hunyadi Pepe
győzelemre vitte kis csapatát.
A gálaműsorra a versenyszellem már elszállt, és eltáncoltuk a közös
kalotaszegit.
Minden évben valakit a Magyar
Vár tiszteletbeli polgárává választanak.
Ezt a címet idén Linka B. Gabriella, vagyis a mi Gabi nénink érdemelte ki.
Elérkezett a tábor legszomorúbb része is, a hazautazás. Az időjárás
is tükrözte a hangulatunkat, zuhogott az
eső. A többiek a konyhában gyűltek ös�sze egy utolsó közös éneklésre, hogy így
elbúcsúztassanak minket.
A kombi kigördült a várból, mi pedig
mentünk volna vissza az időben, hogy
még egy hetet itt tölthessünk, de miden
jónak vége szakad egyszer... Ilyenkor
arra kell gondolni, hogy jövőre ugyanitt
találkozunk.

Kormos Beáta

SZÓ-BESZÉD, A KISHEGYESIEK LAPJA

Dombosi álhírek
A helyi közösség ülésén felmerült, hogy nem feltétlenül a legjobb
megoldást választották akkor, amikor
a szeméttelepre vezető utcát lebeto-

nozták. Olcsóbb lett volna – mivel
a szeméttelep úgyis a falu területén
van –, ha egy olyan üres területet jelölnek ki szeméttelepnek, ahová már
eleve lebetonozott vagy aszfaltozott
út vezet.
A polgármester bejelentette, hogy amíg el nem készül a KúlaKishegyes csatorna, ő bizony kész a
posztján maradni, sőt, akár addig,
amíg ki nem lövik az első községbéli űrturistát. De a csatornabizottság több verziót is kidolgozott: ha
mégsem készül el a csatorna, akkor
a Krivaját nevezik ki annak, akarjanem akarja, eszi-nem eszi. A Potokon
viszont biztosan tó lesz, ha lesz víz.
Ha nem lesz, sziget marad, csak átnevezik Otoknak.
Miután a montenegrói hivatalos nyelvvé vált községünkben, lapunk állandó szerzője, Szerbhorváth
Gy. kéri, hogy őt is tegyék hivatalossá, mert a Nemzetközi Lingvisztikai
Szövetség álláspontja szerint a szerb,
a horvát, a bosnyák és a montenegrói voltaképpen egy nyelv variánsai, nyelvjárásai, dialektusai, azé a
nyelvvé, amit korábban szerbhorvátnak, illetve horvátszerbnek hívtak.
Szerbhorváth ezzel együtt egy állandó állást is kér magának a községházán, hogy az ő nyelvére is lefordítsa
azt, amit benn kuruttyolnak.
Dombosi polgárok egy csoportja kéri, hogy a dombosi magyar
nyelv is legyen hivatalos nyelv, mivel olykor egyáltalán nem értik, a

bácsfeketemeggyesi magyarok mit
beszélnek. Főleg egyes politikusaik.
Dombosra látogatott a szerb
kormányfő, Mirko Cvetković. De senki sem ismerte fel, s később kiderült,
hogy egyszerűen eltévedt.
A községházán cáfolták,
hogy ufót láttak volna. Az igaz, hogy
ismeretlen jelenségről volt szó, amely
elszállt, de fontos hozzáfűzni, hogy a
számítógépes rendszer szállt el ismeretlen okból. Egyúttal jelezték, hogy
a község gazdasági életére vonatkozó
adatok nem vesztek el, mivel olyanok
nincsenek. Közben falunkban járt a
Világbank küldöttsége, mert úgy hallották, Dombos olyan település, amelyet egyáltalán nem érintett a gazdasági világválság. Hamar rájöttek arra,

hogy ennek egyszerű az oka: ahol
nincs gazdaság, ott nem lehet gazdasági válság sem.
A Magyar Nemzeti Tanácsba községünkből delegált illetékes
arra az újságírói kérdésre, hogy mik
lesznek Domboson a kiemelt magyar
intézmények, úgy válaszolt, hogy első

körben a falu bolondjait, a szociális
eseteket és a focistákat emelnék ki,
továbbá a májusfát.
Közben az Egység labdarúgóklub vezetősége cáfolta a hírt, hogy
magyar válogatott focistát igazolnának. Mint mondták, ilyen rosszul
azért még nem állnak.

És végül egy igaz hír a Magyar Szóból, ami akár viccnek is elmenne,
olyan komplikált:
Öttagú jogászbizottságot bízott meg a kishegyesi képviselő-testület szerda esti ülésén azzal, hogy
nyolc napon belül dolgozza ki a község statútumának módosítási vázlatát,
amelybe az érdeklődők betekintést
nyerhetnek a hónap folyamán.
(Kérdésünk az, hogy a módosítás vázlatának megtekintése után
hány tagú jogászbizottság dolgozza ki
magát a statútum-módosítást, ha csak
a vázlathoz kell vagy öt?)
Mic.Gy.
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ÖRDÖGGYŰRŰ
Egy lélegzetvételnyire elengedtelek. Az elmúlt hetek terrorja után
járt neked némi szabadság, bár ez is igazából rólam szólt. Azzal a turpissággal
hajtottam a malmomra ezt - a számomra
önkínzó - jó tettemet, hogy amig te azt
láttad, hogy végre megszabadultál tőlem,
a színfalak mögött újabb agyzsibbasztó
mérgeket kervertem a távollétedben.
Már hajnalban indultál, nem hagytad,
hogy egy újabb nap virradjon ránk...
„Alig jutottam néhány kilóméterre(már éppen kezdtem érezni a szabadságot az ablakon bevágó
huzatban),máris visszarántott a gyeplő,
ami úgy látszik az egész életem nyakára
van tekeredve. Az útitársam előző csaja
hegyesi. A sofőr fél rokonsága hegyesi. A
határon odainteget egy hegyesi. A szerbiai

oldalon vagyunk. Azt mondom, rendben,
a pecsét az útlevelembe hivatalosítja (el)
távozásomat, leüti rólam a sorsüldözöttséget.
Az első városban zentai csaj, júgós rendszámtáblák....oké, határeset, de belefér.
Ugyanebben a városban az első séta: –
Szia! – hegyesi. Ebből baj lesz, el innen,
ki a tanyára.
Meglököm körösztapámat: - Na, ez ám
kocsi! – nem érdekelnek a kocsik, nem
ám, csak kisérőkocsi volt szabadulásom
útján. Ilyen kocsit már javított, éppen tán
egy hegyesiét. Ezt már nem hagyhatom.
Tilta-kozni kezdek, hogy lehetetlen, hegyesinek ilyen kocsija nincs. Kiderül,
hogy a csajáé, de ez már nem állítja meg a
lavinát. A tanyán magamról, a nyaramról,
a hegyesi nyaramról kérdeznek a körösz-

ték. Álmomban hegyesiekkel cimborálok.
Irónia. De egy dalmát városban. Így csak
sors. Az ébredés mellé sorsirónia. Lassan
indulhatok Hegyesre. Határbuszon, kávézói kezeléskor, stoppoláskor hihetetlenül
túljutok Rúzsa Magdi és Lajkó Félix nélkül. De őket már úgyis ledolgoztam a
nyáron többízben.”
Alig hallok ebből valamit, olyan
izgatottan várom már, hogy rád vessem
hálomat és kiszáradásig pörgessem magam az agyad körül. De nem érem el a várt
hatást. Edzettebb vagy. Már megtanultál
védekezni, de ma mégis újra az asztalilámpád mellé könyökölsz, majd hüvelykés mutatóújjaid közé esik a fejed. Velem
elbirtál, de a szobában az előbb kántált
rémek elevenednek meg: hegyesiek.
hegyesX

