SZÓ-BESZÉD, A KISHEGYESIEK LAPJA

HA MÁR FELELŐSÖKET KERESÜNK!?
Nem tisztem a politikusok megvédése, soha nem is
tartottam feladatomnak. A politikusok majd megvédik
magukat vagy megvédik őket tetteik (ha tudnak ilyesmit felhozni a maguk igazának bizonyítására). Az viszont nagyon is idegesítő számomra, ha valaki léptennyomon az önkormányzati vagy akár tartományi vezetést okolja olyasmiért, amihez (enyhén szólva) kevés
közük van. Egy ilyen mértékben központosított országban, mint amilyen a miénk (ahol egy ceruza megvásárlásáért is a belgrádi minisztérium által jóváhagyott
közbeszerzést kell kiírni), nagyon nehéz felelősségről
beszélni. A felelősség mögött kell, hogy álljanak anyagiak és kell, hogy legyen hatáskör. Ebből a szempontból
nem csak a kishegyesi község, hanem mind a több száz
Szerbia szerte, szinte semmilyen feladatkörrel nem rendelkezik és ennek megfelelően pénze sincs. Már-már
azt hiszem, a központi hatalomnak csak azért van szüksége az önkormányzatokra, hogy legyen kin gyakorolja
protekcionista és önkényes hatalmát, és legyen egy az
emberekhez legközelebb álló struktúra, amely felfogja az emberek elégedetlenségének hullámait. Ebből a
szempontból igaza van fiatal kollégámnak, aki nemrégiben azt javasolta egyik cikkében, hogy „adjuk el a
községházát”. Akár el is adhatnánk, csak az a kérdés,
hogy mit is kellene megoldani, és ez előbbre mozdítana-e bennünket?!

Arról szólt nemrégiben a vita, hogy betelepítés történt-e Kishegyesen vagy sem, valamint, ezért a cselekedetért az önkormányzat-e a felelős. Személy szerint valóban örülnék neki, ha ezért a község vezetősége felelősségre vonható lenne. Gyanítom, hogy még a tartomány
esetében se lehetne senkit senki kérdőre vonni. A lakosság letelepítésének, áttelepítésének kérdése kizárólag állami feladatkör és nyilvánvaló, hogy az állam nem
a (szintén elnéptelenedő) dél-szerbiai és kelet-szerbiai
falvakba irányította, sem a horvátországi sem pedig a
koszovói menekülteket, hanem Vajdaságba, azon belül
is elsősorban Bácskába. Oldalakat lehetne írni arról, miért van az, hogy Szerbia (vagy az egykori Jugoszláviák)
nem tartott(ák)a tiszteletben a nemzetközi egyezményeket, amelyek szerint a kisebbségek által lakott területeken tilos a kialakult nemzeti egyensúly megbontása.
Pontosan az ellenkezőjét tették az I. és a II. világháború
után is, valamint a legutóbbi délszláv háborúk idején is.
Akik ezért a községi vezetést teszik felelőssé, nyugodtan
felelőssé tehetik a kishegyesi magyar embereket is, akik
viszont eladják bárkinek az üresen álló házaikat.
Más lapra tartozik viszont, hogy szólni azért lehetett
volna sokkal erélyesebben is.
P.I.

KÖZÜGYEK - KISHEGYES
október 3. – Esős időszakban a Deák Ferenc utca középső szakasza kritikus pontnak számított, hiszen az utca
felső szakaszán keletkező esővíznek gátat szabott a nem
megfelelően kiépített és elhanyagolt árokrendszer. A KisKomunál Kft. az utca középső szakaszán felszakította a
bejáratokat, ahová aztán betongyűrűket helyeztek el, amelyek az akadálymentes vízelvezetést fogják szolgálni. Az
utcában keletkező esővíz ezt követően az Alvég utcában
lévő községi árkon keresztül folyik majd a Krivaja folyóba.
október 5. – A gyermekhét keretében a kishegyesi, a
bácsfeketehegyi és a szeghegyi általános iskolák diákparlamentjeinek képviselői tegnap ellátogattak a kishegyesi
önkormányzatba.

október 7. – Kishegyesen az Verbászi utat és a Krivaj
folyót egy községi árok köti össze, amelyen keresztül az
utcából leömlő esővíz a folyóba távozik. A Kis-komunál
Kft. munkatársai kitakarították, majd kibetonozták annak érdekében, hogy az utca vízelvezetését hatékonyabban
tudják biztosítani.
október 11. – A gyermekhét alkalmából Mohácsi
Zoltán, a kishegyesi helyi közösség tanácsának elnöke és
Sipos Tibor, a helyi közösség titkára ellátogatott a Pán
Péter Gyermekintézmény kishegyesi központi óvodájába.
A helyi közösség elöljárói labdákkal és karikákkal ajándékozták meg az óvodásokat, majd egy vidám testnevelésóra
erejéig csatlakoztak hozzájuk.
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október 18. – A kishegyesi önkormányzat rendszeresen támogatja a fiatal tehetségeket. Gvozdenović Katarina mindenképp közéjük tartozik, hiszen a korosztályában
országos asztalitenisz-bajnok. Katarinát Kerekes Zoltán,
Kishegyes község alpolgármestere fogadta, és egy videokamerával ajándékozta meg.
október 24. – A vasútállomás megvilágítását az elmúlt
időszakban gyakran megrongálták. Megoldásként a Helyi Közösség új lámpaoszlopokat helyezett ki az állomás
környékére, amelyre új a lámpatestek kerültek.
Erre azért volt szükség, mert az épület oldalaira felhelyezett lámpatesteket a padlásáról ismeretlenek megrongálták, ellopták annak fém alkatrészeit. A Helyi
Közösség a rongálások ügyében feljelentéssel fordult a
rendőrséghez.
október 31. – A kishegyesi helyi közösség munkacsoportjának és a Kis-Komunál Kft.-nek egy közös sikertörténete az ingyenes avarelhordás. A nagy népszerűségnek
örvendő akciót az idei évben is megszervezte a Helyi
Közösség, amely egészen december 12-ig tartott.
november 1. – Megújult a színház előtti téren álló falutérkép Kishegyesen.
november 4. – Emléktábla avatást és megemlékezést
tartottak Kishegyesen az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából a színház előtti téren. A
táblát dr. Babity János, Magyarország szabadkai főkonzulja
és Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke leplezték
le.
A megemlékezést közös gyertyagyújtás követte a
forradalom és szabadságharc emlékére, az ‘56-os hősök
tiszteletére. A program zárásaként a Helyi Közösség
tetőterében az évforduló apropójára szervezett konferenciát tartottak az érdeklődők számára, amelyen Mohácsi
Zoltán tanácselnök köszöntötte az egybegyűlteket, vendégeket.
november 7. – A kishegyesi önkormányzat a tavalyi
sikeres egyetemista-ösztöndíjazási programot követően az
idén is pályázatot írt ki egyetemisták számára. A támogatás sajátossága, hogy külföldön tanuló egyetemi hallgatók
is megpályázhatják az ösztöndíjat. Feltétel, hogy az egyetemista Kishegyes község területén lakjon, és Szerbia állampolgára legyen. Az alapképzés hallgatói második évtől,
illetve a mesterképzésen részt vevők pályázhatnak. Az idei
év egy újítása, hogy a posztgraduális képzésen részt vevők
is kérvényezhetik az ösztöndíjat. A pályázat november 7
és november 30 között volt nyitva.
november 20. – A községi tanács határozatának
értelmében, községünk mindhárom településére
fekvőrendőröket helyeztek ki, a gyorshajtók megfékezése

– a közlekedés biztonságosabbá tételének érdekében. A
munkálatok kivitelezésében a Vojput Közvállalat mellet
Kishegyes község telekrendezési és útügyi közvállalata vett
részt.
november 21. – Folytatódnak a vízelvezető árkok karbantartási munkálatai. A Kis-Komunál Kft. munkatársai
a Szivárvány utcában tisztították meg a kritikus pontokat.
november 25. – Kishegyes község megalakulásának
napját ünnepelték községünkben. Ez alkalomból a
képviselő-testület ünnepi ülést tartott, ahol a képviselőkön
kívül jelen voltak magas rangú tartományi és diplomáciai képviselők, a községi intézmények és szervezetek,
valamint a szomszédos községek képviselői. Az ülésen
köszöntőbeszédet mondott Marko Lazić, Kishegyes község polgármestere és Szűgyi István, a községi képviselőtestület elnöke.
november 28. – A Petőfi Sándor Művelődési Egyesület néptánc csoportjainak sok nehézséget okoz a téli hideg
időszakban történő táncfelkészülés. A Helyi Közösség a
próbák folytonos megtartásának érdekében a szövetkezeti
otthonban e célra megfelelő fűthető próbaterem kialakításán dolgozik.
december 2. – A kishegyesi Helyi Közösség
tetőtere adott otthont a “Folyók fölött” című verses-zenés összeállításnak, melynek vendégei Krnács
Erika előadóművész, Zsoldos Ervin verséneklő és Szerda
László zenész voltak. Az est folyamán felléptek a Kishegyesi Ady Endre Kísérleti Általános Iskola szavalói..
december 5. – A kishegyesi iskolaparkon áthaladó
kitaposott gyalogösvény szilárd téglaburkolatot kapott.
december 6. – A Prosperitati Alapítvány december
6-án a Vajdasági Magyar Szövetség lakossági fórumán mutatta be legújabb pályázatait. A tűzoltó otthonban tartott
összejövetel vendége volt Pásztor István - a VMSZ elnöke
és Juhász Bálint, a Prosperitati Alapítvány ügyvezetője.
A III. pályázati körben a nagyléptékű mezőgazdasági
és általános gazdaságfejlesztési hitelkonstrukciós pályázatok kerültek kiírásra. Emellett megjelent három kisösszegű
támogatási pályázat is, amely most is nagy érdeklődésnek
örvend: gépvásárlás a mezőgazdasági termelők és mikroés kisvállalkozások számára valamint többéves ültetvények telepítése és fejlesztése.
S.Istwan
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KISHEGYESI NYUGDÍJAS EGYESÜLET NAPLÓJÁBÓL
A helyi sajtó jóvoltából folytatjuk eseménybeszámolónkat. Büszkeséggel és elégedettséggel nyugtáztuk, hogy a Nyugdíjas otthonban hosszú idő után felújító munkálatok folytak (kívül és belül egyaránt, festések).
Az őszi hónapokban nagyon aktív volt a tagság. Több
jelentős versenyen vettek részt „Veterán” sportolóink.
Bácskossuthfalván közepes eredményt értünk el, viszont
Bajsán (ahol a hat csapat a visszavágót játszotta), pikádóban
megszereztük az első helyet.
Az egyesület először vett részt kártyaversenyen (römi),
Topolyán. Egyéni versenyben megszereztük az első és a
negyedik helyet. Sportolóink elért eredményeikre vis�szagondolva felbátorodtak, majd részt vettek az északbácskai versenyen, Szabadkán. 13 csapat versenyzett, mi
a 7. helyen végeztünk. Nem ábrándultunk ki, hisz több
évtizetdes múlttal rendelkező csapatok ellen versenyeztünk. Rengeteg tapasztalatot szereztünk és újat is tanultunk. Hajszál híján és a rutintalanság miatt maradtunk le
a dobogós helyezésről, de töretlen optimizmussal várjuk a
következő versenyt.

Történelmi esemény a szervezet életében, hogy a Helyi
Közösség közreműködésével felvettük a kapcsolatot testvértelepülésünk nyugdíjas szervezetével. Egyesületünk 8
tagú küldöttséggel látogatott el Örkénybe. Felejthetetlen
fogadtatásban volt részünk, tavaszra ők látogatnak majd el
hozzánk.
A rengeteg verseny és elintéznivaló mellett volt időnk a
mulatozásra is. Sikeresen megszerveztük az Erzsébet–Katalin-bálat is. Kitűnő volt a hangulat. A névnapukat ünneplőket meg is ajándékoztuk.
Kitüntetett színhely volt a (önkormányzat segítségével
felújított) Nyugdíjas Otthon, ugyanis advent első vasárnapján itt gyújtottuk meg településünk koszorúján az első
gyertyát. A gyertyagyújtáson részt vettek a civilszervezetek
és az egyház képviselői is. Szerény ünnepi műsorunk után
megvendégeltünk minden résztvevőt.
Nincs vége az évnek, de tevékenységeinknek sem, de
erről majd legközelebb.
Kőműves Valéria

NŐI FÓRUM HÍREI
A szervezet tevékenysége az eltelt hónapban elsősorban a piactéri épületünk berendezésével, szépítgetésével
telt.
• Október folyamán Dudás Csanád víz-központi fűtés és gázszerelő kisiparos befejezte a hátralévő vízvezeték
szerelői munkálatokat, Tóth József kishegyesi villanyszerelő befejezte a lámpák, kapcsolók stb. felszerelését, Berger
Lászlóék pedig felszerelték az ajtókat, csúszóajtókat.... A
Novi Sad-gas szakmunkásai Simonyik Antal és Gyurik
János önkéntes hozzájárulásával az épületnél beüzemelték
a gázfűtést. Egyedi Erzsébet vállalkozónak köszönve pedig ingyenes kábeltévé és internetes csatlakozást kaptunk.
• A Kreatív Kör tagjai ajtókat, ablakokat festettek,
terítőket, függönyöket, drapériát varrtak, sepertek, súroltak, lemostak, felmostak...
• Az épület december 11-én Szeretetnap keretében nyitotta meg kapuit. Mindenkinek, aki bármivel hozzájárult, hogy elkészüljön az épület, nagyon köszönjük.
Igyekszünk majd olyan tartalmakkal megtölteni, hogy a
kishegyesiek magukénak érezzék majd a szép közösségi
házat. Hiszen csakis úgy van értelme működtetni, fűteni,
fenntartani, ha sokrétű tevékenység folyik majd benne.
Azonban a kéthavi aktivitásunk mégsem csak a ház
körüli teendőkkel telt.

• Elsősorban a Kreatív Kézműves Kör tagjai jeleskedtek. Kézműveseink részt vettek az Ady Endre Iskola
által szervezett Etno nap programjában, bemutatkoztak
Nagybecskereken a Falusi Nők Alkotásainak 8. kiállításán.
Kreatív, kézműves foglalkozást tartottak a kiskunmajsai
ORGONA Egyesített Szociális Intézmény által működtetett, nappali ellátóhoz tartozó gondozottak részére és ellátogattak az 56-os múzeumba is.
• Halottak napján megemlékeztünk a Nők
Kishegyesi Fórumának elhunyt tagjairól.
• November folyamán a Községi Házi-betegápolás
Szolgálata tanulmányi kiránduláson járt a szatymazi Gondozási Központban, ahol megismerkedhettünk az ottani
szociális ellátással és képet kaptunk a tanyavilágban élők
életkörülményeiről.
• Szervezetünk fontosnak tartja, hogy felemelje szavát az erőszak ellen, ezért tagjaink figyelemfelkeltő plakátokat készítettek a kishegyesi Ady Endre Kísérleti Általános Iskola tanulói, a Szociális Központ munkatársai és a
Nők Kishegyesi Fóruma tagjainak közreműködésével.
Zsidai Erzsébet
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Október elején a gyermekhét alkalmával színes
programok várták az ovisokat együttműködvén más
intézményekkel és egyesületekkel :
A Kishegyesi Nagycsaládosok Egyesületével közösen
gólya témára játszó- és alkotóházat rendeztünk a
gyerekeknek, amelyhez a KINCSE biztosította a szükséges
kellékeket.
Az Ady Endre K.Á.I. Bagolysuli szakcsoportja interaktív
előadást tartott óvodásainknak a gólyákról.Sportnap
alkalmával a kishegyesi Helyi Közösség labdákat, karikákat
és ugráló köteleket ajándékozott a gyerekeknek.
A Vöröskereszt almával örvendeztette meg a gyerekeket.

ismereteket gyűjtöttek a tűzoltók munkájával kapcsolatosan,
megfigyelték a ruházatukat és munkaeszközeiket. Nagy
élmény volt számukra, hogy beülhettek a tűzoltó autóba.
Az ősz folyamán óvodánkban a gyerekek két bábelőadást
tekinthettek meg: Mészáros Enikő előadásában az Ugri
és Bugri című mesét illetve a temerini Vándorszínház
előadásában a Vándormese című összeállítást.
A Központi Óvoda udvarán a Kis- Komunal vállalat új
bukszust telepített. Az ültetési munkálatokban nagycsoportos
óvodásaink is részt vettek. November folyamán óvodás
csoportjaink őszi ünnepséget illetve játszó- és alkotóházat
tartottak. Részben megújult a Gazdászati- és a Központi
Óvoda konyhája, rozsdamentes konyhaelemeket szereltek be.
Gyermekeink nagy örömére óvodánkba is eljött a
Mikulás. Minden csoportban vendégeskedett egy kicsit, a
gyerekek dallal, tánccal és versekkel köszöntötték. A Mikulás
pedig mandarint, banános csokit és szmokit osztott nekik.
Óvodánk megköszöni az együttműködést a kishegyesi
Helyi Közösségnek,  KINCSE-nek, Maronka Károly Ö.T.T.nek, Bagolysulinak, Vöröskeresztnek, Dombos tv-nek,
Dudás Istvánnak, Sipos Lolitának és Szilágyi Józsefnek.
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Dudás Istvántól lufikat kaptak óvodásaink.
A gyerekekkel ellátogattunk a Tűzoltó Otthonba is, ahol

Janó Mária

KÖNYVTÁR HÍREI
Október 6-án indult a Könyvkuckó elnevezésű foglalkozásunk, ami azóta is folyamatosan működik. Hetente
két alkalommal szervezzük meg alsós gyermekek számára.
Játékosan, kreatívan vezetjük be őket a könyvek világába.
Minden alkalommal rajzolunk, vágunk, zenét hallgatunk,
esetleg rövid videót nézünk, hajtogatunk, csoportmunkában dolgozunk, tehát igen színes programokkal várjuk a
gyerekeket.
Október 25-27. Megszervezésre került a régi könyvek
vására. Itt a könyveket 50 dinárért vásárolhatták meg. Szerencsére nagy volt az érdeklődés a régi könyvek iránt, így
a befolyt pénzösszeget új könyvek vásárlására fordíthattuk.
Október 31-én könyvtárunkba látogatott két negyedikes osztály. Egy tartalmas előadást hallgathattak meg a
könyvtár történetéről, láthatták a könyvállományt, betekintést nyerhettek a mindennapos munkába, ismerkedhettek
lexikonokkal, valamint az olvasóteremben a helytörténeti
gyűjteményt is megtekinthették.
November 14. Előadás: Faragó Péter és Kanyó István
arra vállalkoztak, hogy magyar Nobel-díjasokat mutassanak be. Két izgalmas előadást láthatott és hallhatott minden
kedves érdeklődő. Kimutatták a c-vitamin jelenlétét, valamint előkészítették a csillagvizsgálót, aminek használata a
kedvezőtlen időjárás miatt meghiúsult.

December 2. Kishegyesen évek óta nem üzemel
könyvvesbolt. Ezt az űrt kívánja pótolni a Kishegyesi
Könyvtár, azzal, hogy minden évben így karácsony táján
megszervezi az új könyvek vásárát. Már régóta együttműködünk a magyarkanizsai Corvina könyvesbolttal, ami
idén is elhozta gazdag kínálatát.
December 17. Kézműves foglalkozás: karácsonyi mézeskalács festése Ilus nénivel
Kincses Tünde
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ISKOLAI HÍREK
2016. szept. 28. – A Helyi Közösség épületének tetőterében
tartották meg az Aranyeső vers- és prózamondó verseny
döntőjét. Az alábbi eredményeket érték el tanulóink:
3-4. osztály: 1.hely: Gál Flóra (3.b) 2.hely: Erdei Anna
Dorka (4.b) 3.hely: Virág Anna (3.b)
5-6. osztály: 1.hely: Bácsi Virág (5.c) 2.hely: Vanka Réka
(6.a)
2016. okt. 03-06. – Idén is tartalmas programokkal
készültünk a gyerekhétre.
Hétfőn fordított nap volt, vagyis a diákok váltották le
a tanárokat, ők tartották az órákat, ők irányították az
iskolát. Nem csak az iskolában volt fordított nap. Erre az
egy napra diákjaink adták a falu polgármesterét, a Helyi
Közösség titkárát és a könyvtár vezetőjét is.
Az alsósok aszfaltrajzoltak.
Kedden kvíznapon vettek részt felsős diákjaink. Az
osztályok közötti műveltségi versenyben az alábbi
osztályok voltak a legügyesebbek: 5.c, 6.a, 7.c, 8.b
Alsósaink sportnapot tartottak.
Szerdán sportnapot tartottunk a felsősöknek. Fociban,
kiütőcskében, kötélhúzásban és szkanderben mérhették
össze erejüket.
Az alsósok frizuraversenyen vettek részt. A győztesek:
1. osztály: Paróczi Dorina (1.b) és Rózsa Zsombor (1.b);
2. osztály: Talpai Tea Zita (2.a) és Petri Dominik (2.b);
3. osztály: Cékus Lara Szintia (3.a) és Papp Dominik
(3.b); 4. osztály: Erdei Anna Dorka (4.b) és Ódor
Szabolcs (4.b)
Ugyanezen a napon a Vöröskereszt ifjú aktivistái almát
osztottak tanulóinknak.
Csütörtökön mozinapra került sor a színházteremben.
Az alsósok a Pán című gyermekfilmet nézték meg, a
felsősök pedig a Holnapolisz című filmet láthatták.
2016. okt. 14. – Iskolánk második alkalommal szervezett
Etno-napot.
A reggel a győri Cifra Műhely foglalkozásaival indult. Itt
alsós diákjaink ismerkedhettek a népzenével, a néptánccal,
a népi hagyományokkal, és különböző műhelymunkákon
vehettek részt. A Figurás banda „hangszersímogatást”
szervezett a gyerekeknek, ahol megismerkedhettek a népi
hangszerekkel az érdeklődők.
Ünnepi műsorunk fél-11kor kezdődött. Diákjaink
5 nyelven köszöntötték az egybegyűlteket: Kanyó
Natália (6.b) magyar, Nemanja Šljivar (5.d) szerb,
Miloš Matić (8.c) montenegrói, Leontin Kukači (7.d)
albán, Novaković Regina (6.b) roma nyelvű köszöntőt
mondott. Ez után Hajvert Ákos igazgató szólt az
egybegyűltekhez, kiemelve annak jelentőségét, hogy

a diákok ne csak éljenek egymás mellett, de ismerjék
is meg egymás kultúráját és szokásait. Majd iskolánk
kórusa következett, akik magyar, szerb és roma énekeket
adtak elő.
A Petőfi Sándor Művelődési Egyesület Cselefendi
táncegyüttese Libalegelő címmel somogyi játékokat
és táncokat adott elő. Utánuk a Princeza Ksenija
Montenegrói Kulturális Pedagógiai Egyesület fellépése
következett, akik montenegrói néptáncokat mutattak be.
Őket Elmedina Kukači (5.d) és Verolind Kukači (3.c)
albán nyelvű énekprodukciója követte.
A folytatásban tanulóink versekkel mutatkoztak be.
Kanyó Natália (6.b) magyarul, Milica Savković (5.d)
szerbül, Vanja Zorad (6.c) montenegrói nyelven,
Novaković Regina (6.b) roma nyelven szavalt. Utánuk
a 3.a osztály magyar népi gyermekjátékokat mutatott
be. Majd a feketicsi Nikola Đurković Általános Iskola
tamburazenekara lépett színpadra. Ezek után roma
tánc következett. A műsort a Petőfi Sándor Művelődési
Egyesület Vackor táncegyüttese zárta, akik mezőföldi
táncokat mutattak be.
Az ünnepi műsor után az érdeklődök megtekinthették az
öt nemzet standjait, ahol a nemzetekre jellemző ételekkel,
italokkal és hagyományokkal ismerkedhettek meg.
A diákokat pedig újabb műhelymunkák várták, melyeket
a Nők Kishegyesi Fóruma, a KINCSE, a Nyugdíjas
Egyesület és Kollár Ilona tartottak.
Fél egytől ebéd várta a vendégeket és a fellépőket. Három
fajta bab közül lehetett választani. Iskolánk mestere
Csernik Ferenc bablevest, Bíró Ákos sűrű babot, Danica
néni pedig hagyományos roma babot főzött.
Támogatóink: Kishegyes Község Önkormányzata, Helyi
Közösség (Kishegyes), Vajdasági Magyar Művelődési
Intézet (Zenta), Smartcom (Topolya), HT doo
(Kishegyes), BigChick (Kishegyes), Sógor hentesüzlet
(Kishegyes), Kátai hentesüzlet (Kishegyes), Lengyel
Andor (Kishegyes)
Együttműködő partnereink: Nők Kishegyesi Fóruma
(Kishegyes), KINCSE (Kishegyes), Nyugdíjas Egyesület
(Kishegyes), Nikola Đurković Általános Iskola
(Bácsfeketehegy), Petőfi Sándor ME (Kishegyes), Kollár
Ilona (Kishegyes), Princeza Ksenija MKPE (Szeghegy),
Kodály Zoltán MMK (Topolya), Kis-Komunal
(Kishegyes), C Textil (Topolya)
2016. okt. 17. – Felsőseink rendhagyó irodalom- és
történelemórán vehettek rész ma a színházteremben,
melyet Tóth Péter Lóránt Radnóti-, Latinovits- és Illyés
Gyula-díjas versmondó tartott. Péter az 1956-os Emlékév
tiszteletére készítette el műsorát Forr a dal már címmel.
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2016. nov. 12. – A IV. Vajdasági Gyermek Szólótáncversenyt Szabadkán a Gyermekszínházban tartották meg a
Talentum Tehetséggondozó Művészeti Egyesület szervezésében. A versenyen a Németh Nikolett (2.a) – Papp
Petronella (2.a) és a Juhász Réka (6.a) – Petri Viktor (7.b)
párosok különdíjasok lettek.

barátságos kézilabda és focimérkőzéseket rendeztünk.
Kézilabdában mi voltunk a jobbak, fociban viszont vendégeink nyerték mind a két mérkőzést.
2016. dec. 05. – A Tijana Jurić alapítvány tagjai tartottak
előadást felsős diákjainknak. Az alapítványt a tragikus
körülmények között elhunyt lány édesapja alapította
annak érdekében, hogy megóvja a gyerekeket a hasonló
bűncselekményektől. Az előadáson szó volt a diákokat az
interneten keresztül fenyegető veszélyekről, az idegenekkel
szembeni helyes viselkedésről, és arról is hogyan tudják
megvédeni magukat az ilyen esetektől.

A párosok versenyében részt vettek még: Gál Flóra (3.b)
– Ódor Szabolcs (4.b), Petri Vivienn (5.b) – Szőke Szabolcs (7.a) és az Ország Anita (8.a) – Rigó Réka párosok
is.
2016. nov. 18-19. – Idei iskolanapi műsorunk címe Mosolysziget volt, melyben a humor játszotta a főszerepet. A
műsorban több mint 200 gyerek lépett fel énekes, táncos,
verses produkciókkal. Köszönjük a diákoknak és felkészítőiknek a szorgos munkát. Idén is velünk ünnepeltek
a békésszentandrási Hunyadi János Katolikus Általános
Iskola diákjai és tanárai. Szombaton a szokásokhoz híven

2016. dec. 06. – A Mikulás idén sem feledkezett meg
diákjainkról. A gyerekek csokit kaptak tőle, cserébe pedig
versekkel, énekkel, alkalmi produkciókkal lepték meg a
nagyszakállút.
Fülöp Valentin

AZ ÜGYELETES TŰZOLTÓ NAPLÓJÁBÓL
Az idei év is mozgalmasan telt el a tűzoltó egyesületünkben, minden hónapra jutott valami esemény, verseny,
ünnepség. Sajnos, a tűzesetek száma is megnőtt. 2016 novemberéig 62 alkalommal kellett beavatkozniuk, ebből 35
alkalommal vettek részt önkéntes tűzoltóink is, 416 és fél
munkaórával. A beavatkozás nem csak tűzoltást takar, hanem vízszivattyúzást (a pincékből), vízhordást, balesethez
vonulást, balesetek utáni útmutatást.
Március folymán férfi tűzoltó csapatunk részt vett
a Bácskossuthfalván megrendezésre kerülő MoravicaTűzoltó Kupán, ahol az előkelő 6. helyezést szerezték meg.
Húsvétkor templomunkban az idén is a cserkészekkel
őriztük a szent sírt. Húsvét hétfőn az immár hagyomány�nak számító locsolkodás sem maradhatott el. Fiatal láng�lovagjaink tűzoltó kocsival körbejérták a tűzoltófeleségeket, barátnőket és egyesületünk női tagjait. A locsolást
most is kellő szakértelemmel és felszereléssel végezték:
kézi fecskendővel, vödörrel és tűzoltókamionnal.

Májusban, Szent Flórián napján testületileg jelen voltunk a tűzoltók tiszteletére tartott szentmisén. A hónap folyamán otthonunkban vendégül láttuk az óvodásokat, akik
megnézhették, hogy hogyan és milyen felszerelésekkel dolgoznak a tűzoltók. Az aratás ideje alatt szervíz csoportunk
elvégezte a mezőgépek kötelező tűzvédelmi ellenőrzését.
A nyár folyamán jelen voltunk a Dombos Festen, ahol
a tábortűz ideje alatt tűzőrséget adtunk. A nyári szünet
utolsó napján ott voltunk a Női Fórum által szervezett
Vakációbúzutatón is. Az eseményen a gyerekek beülhettek a tűzoltóautóba és különböző vizes játékokat játszhattak. Ősszel meghívást kaptunk Pusztamérgesre, egy
kakaspaprikás főzőversenyre, aminek szívesen tettünk
eleget. Szeptember végén, immár harmad ízben vettünk
részt a Budapesten megrendezett hagyományörző tűzoltóversenyen, pontosabban a IX. Nemzetközi és II. Kárpát
Haza hagyományörző tűzoltóversenyen. Férfi csapatunk
minden évben dobogós helyzéssel tért haza, ez idén sem
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volt másként, a II. Kárpát Haza versenyen az első helyen
végzett. Női csapatunk ez évben először vett részt a versenyen és nemzetközi kategóriában harmadik lett. Október folyamán a laktanyánkban ismét látogatást tettek
az óvodások.
Megragadnám az alkalmat, hogy felsoroljam aktív
tűzoltóinkat, akik félreteszik munkájukat, szabad idejüket feláldozva rohannak önkéntesen tüzet oltatni, másoknak segiteni. Legtöbb alkalommal 60 és fél munka órával
Szeszták Szabolcs, Virág Miklós 45 és fél, Horváth Zoltán 44, Stanković Ádám 41 és fél, Szeszták Szilárd 33
órával volt valamilyen beavatkozáson. Dudás Róbert 21,
Skallák Róbert 16 és fél, Dudás Tibor 16, Papp Róbert
15 és fél, Szeszták Lóránt 15, Faragó Zoltán 14 és fél órát
„melegedtek a tűznél”. Kanyó Dániel 13, Kustudić Zoran
12 és fél, Vujović Dejan 9 és fél, Kurin Ákos 8, Horváth
László 7, Papp Zsolt 6 órát voltak aktívak. Nem utolsó

sorban Pešikan Dragan és Mátyus Géza 5, míg Zelenka
Imre, Mátyus Péter 4, Szvoreny Tibor és Kéménczy Noémi 3 órát dolgoztak önkéntesen. Vujović Ranko Utasi
Ferenccel 2, Petri András 1 és fél órát, valamint Skallák
József, Szeszták István, Fehér Zoltán és Szvoreny László
1-1 órát önkénteskedtek. Magyarázatra szorul, hogy idősebb bajtársaink nem minden alkalommal lettek beírva az
ügyletes könyvbe, mert sokszor tartalékként, a laktanyában maradtak. Összegezve az eddigieket: 30 tűzoltónk 416
és fél munkaórát töltött el a 2016-os évben tűzoltással vagy
valamilyen más beavatkozással. Minden elismerés nekik!
Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kí�ván a Szó-Beszéd olvasóinak a Maronka Károly Önkéntes
Tűzoltó Testület!
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• Október elején az idősek világnapja alkalmából,
a kishegyesi Vöröskereszt aktivistái meglátogatták az idősebb lakosokat, sor került egy kis beszélgetésre és jelképes
kis ajándékcsomaggal leptük meg őket.
• Bácsfeketehegyen, a Tűzoltóotthonban teadélutánt szerveztünk a társaságot igénylő, kimozdulni vágyó
idősebb emberek számára, és egy kis műsorral kedveskedtünk nekik.

Akishegyesi nyugdíjas otthonban vérnyomás- és
cukorszintmérést szerveztünk az érdelkődőknek, Szeghegyen, az egészségházban, Bácsfeketehegyen pedig a nyugdíjas otthonban. Partnereink a cukorbetegség ellen küzdők
egyesülete és a nyugdíjas egyesület volt.
•

• A gyermekhét kapcsán községünk mindhárom
óvodájába ellátogattunk és bekapcsolódtunk a napi aktivitásba, játékos formában ismertettük a Vöröskereszt szerepét a társadalomban.

• Minden csütörtökön 10–12 óráig a begyűjtött, jó
állapotban lévő, használt ruhát osztjunk a kishegyesi központi raktárunkban.
• Községi szinten
beindult a népkonyha
program november 1-től,
200 adag főtt ételt osztunk ki, hetente háromszor.
• A szenvedélybetegség ellen küzdők hónapja alkalmából előadássorozatot szerveztünk az iskolákban a szülők számára. A diákokat pedig az AIDS-szel
kapcsolatosan világosítottuk fel.
A Vöröskereszt aktivistája:
Szakál Györgyi

• Az élelmezési világnap alkalmából élelmiszercsomagot osztottunk a községben, segítve a rászoruló családokat.

A ZENEI TANULMÁNYOKAT FOLYTATÓ
KISEGYESI EGYETEMISTÁK EREDMÉNYEI
A felsőfokú zenei oktatásban három kishegyesi diák részesül, mindhárman a Szegedi
Tudományegyetem Zenetudományi Karának
hallgatói, az év folyamán a következő jelentős
eseményeken vettek részt .
Dudás Virág Ervin a szegedi Zeneművészeti
Kar második évfolyamának hegedő szakos
hallgatója, tanára Szecsődi Ferenc . A győri
Wieniawski-emlékversenyen különdíjat kapott a Wieniawski – mű legjobb előadásáért
és az osztatlan kategóriában 2. dijjal tüntették ki. Ervin a számos zenekari és kamarazenei valamint szólisztikus fellépése mellett
két jelentős szóló koncertet adott tanárával,
Topolyán és Újvidéken.

8

SZÓ-BESZÉD, A KISHEGYESIEK LAPJA

Németh György a zongora szak negyedik évfolyamán
tanul, tanára dr. Császár Zsuzsanna, a tavalyi iskolaév
legjelentősebb fellépése júniusi diplomahangversenye
volt Szegeden az egyetem Fricsai hangversenyternében,
részt vett a Šabaci Nemzetközi Zongoraversenyen és a
Szegedi Tudományegyetem keretében megrendezett Tudományos Diákköri Konferencián ahol különdíjjal tüntették ki. S ezzel jogot nyert a budapesti döntőben való
részvételre, mely jövő évben kerül megrendezésre.

Csőke Andrea szintén a szegedi Zeneművészeti Kar
zongoraművész  szakos hallgatója, tanára dr. Császár
Zsuzsanna. A Šabaci Nemzetközi Zongoraversenyen
3. díjat nyert. Október 8-án a budapesti Művészetek Palotája üvegtermében adott szólóhangversenyt, s december 3-án Budapesten a Bartók Emlékházban játszott .
A
Tudományos
Diákköri
Konferencián
előadóművészeti kategóriában (Téma : Debussy :
Images I.) harmadik díjat nyert, s zenetudomány
kategóriában (téma: Zeneszerzők a kultúra szövevényében – Párizs XIX.-XX. század fordulóján) szintén
harmadik díjat nyert és ezzel az eredménnyel ő is
részt vehet a budapesti döntőben.

AZ ENDUKAS LOVASKLUB EREDMÉNYEI
Hátasok:
Cékus Árpád galopp versenyen Adán 1. helyet illetve Csantavér is első helyet ért el Gádzsó nevű lovával. A
Nišben megrendezett távlovagló versenyen pedig 4. helyezést ért el.

Cékus Noémi pedig Fickó nevű lovával ért el 5. helyezést Nišben.
Ügetősök:
Brezovski Miklós Fatima B.O. nevezetű lova 2.helyet
ért el az Adán megrendezett versenyen, s hajtója Boris
Kečenović volt.
Vanka Csilla Good Bay Baby nevű lova 2.helyet ért
el Pacséron, s hajtója Szőke Róbert volt. Ezzel a versen�nyel a két éves Good Bay Baby sikeresen kvalifikálódott.
Szvoreny László Merlin P.S. nevű lova 3.helyezést ért
el a Vajdasági Vágtán tartott ügető futamon, a hajtója
pedig Gajić Marko volt.
Az idei év verseny szezonja lejárt, a lovak most élvezik a jól megérdemelt pihenőjüket élvezik, áprilisban
pedig újra indulnak a versenyek újra
Cékus Lenke
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A PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
ÉVES TEVÉKENYSÉGE
C
I
V
I
L

Január:
A Rizgetős TE csömöri gasztronapokra látogatott el.

lépése. Ahogy minden éveben, most is a legjobb három
együttes között szerepeltek.

Február:
Farsangi játékok- Művelődési Egyesület szervezésében.

É
L
E
T

Március:
15. – Koszorúzás.
18. – Óbecsei Petőfi Sándor Kúltúrkör Itthon? Otthon?
című zenés, verses összeállítása.
19. – Falunapi műsor - Művelődési Egyesület szervezésében.

Július:
3.– Színjátszók bemutatója- Karnyóné show.
20–22. – A pomázi Magyar Vár táborában vettek részt
a Rizgetős TE tagjai.
29–30.– Anna-napok.
Magyarországi komlói vendégtáncosok, Pöndöly
Egyesület táncosai és a kishegyesi Vackor TE fellépése.
31.– Megbibirtyölöm avagy űjjé babám a hasamra c.
táncszínházi produkció bemutatója.
Augusztus:
Békésszentandrási Vitamin-napok.
Szajkó és a Kótyomfitty énekeseinek előadása az önkormányzatban, az orosz vendégek fogadásának alkalmából.
Társastánc tanfolyam bemutató és vizsgaelőadása.
Szeptember:
17. – Karnyóné turné Feketicsen.
22 –23. – Csépe-napok.
25. – Karnyóné turné Óbecsén.
Október:
15. – Megbibirtyölöm avagy űjjé babám a hasamra turné Komlón.
28. – Karnyóné turné Topolyán.

Április:
3. – Vackor TE a Budapesti Országos Táncháztalálkozón
és Kirakodóvásáron részt vett az aprók bálján.
22–24. – Középiskolások Művészeti Vetélkedőjén (Temerin) a Rizgetős TE táncos és énekes szólistáinak eredményei:
Kótyomfitty énekcsoport 2. helyezés,
Dudás Nikolett szoló ének kategóriában, 1. helyezés.
23. – Szólj, Síp, Szólj! énekes vetélkedőn, melyen a
Zengő citera zenekar képviselte az egyesületet, bronz minősítést kaptak.
Május :
23. – Kőketáncon, a Vackor és a Cselefendi TE versenyeztek Kishegyesről, ezüst minősítést értek el.
Június:
11–12. – Gyöngyösbokréta (Torda)Rizgetős TE fel-

November:
4. – 56-os emlékmű avatás.
12. – Negyedszer megrendezett Vajdasági Gyermek
Szólótáncversenyen a művelődés több táncosa is indult.
Németh Nikolett és Papp Petronella páros, valamint Ju-
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hász Réka és Petri Viktor páros különdíjban részesült.
13. – Szabadkai Népszínház vendégszereplése,Tapasztalt
asszony című előadása.
19. – Megbibirtyölöm, avagy űjjé babám a hasamra
turné Óbecsén.
20. – Megbibirtyölöm, avagy űjjé babám a hasamra
turné Zentán.
30. – Békésszentandrás, András-nap.

Az est előadói:
Krnács Erika előadóművész
Zsoldos Ervin verséneklő
Szerda László zenész
Vendég előadók:
Hajvert Ákos Radnóti-díjas előadóművész, valamint a
Kishegyesi Kísérleti Általános Iskola szavalói.

December:
1. – Mécsvirág
„Folyók fölött” verses-zenés összeállítás a kortárs vajdasági magyar költők és prózaírók műveinek felvonultatásával.

3. – Karnyóné show turné Kishegyesen.
18. – Karácsonyi műsor.

ASZTALITENISZ
S
Szávaszentdemeteren szervezték meg a Nyári
barátság elnevezésű nemzetközi atlétikai tornát,
2016.08.24-én. A kishegyesi atléták újból Zenta színeiben
versenyeztek. A fiatalabb pionir (2003/04) kategóriában,
vortex dobásban, a következő eredmények születtek:
Világos Adriana 1.hely
Zorad Vanja 4.hely
Nagy Kanász Bianka 7. hely
A Dombos asztalitenisz klub Kovács Katona Lillával
erősitve kezdte meg a 2016/2017-es versenyszezont. Az
idei versenyszezon első pontszerző ranglista versenyét
Zenta városa szervezte meg a város új sportcsarnokában.
Szombaton, szeptember 3-án kezdtek a kadétok, ahol idén
Katarina is indult. Lilla bronz érmes lett.
Katarina ebben a korcsoportban a legjobb 16 között
fejezett. Másnap az újoncok között indultak Katarina,
Regina és Viola. Katarina csoport másodikként került
a főtáblára. Viola szintén csoport másodikként került a
főtáblára. A legjobb nyolcba jutásért való küzdelemben
Regina és Viola veszített, így ők a legjobb 16 között
fejeztek. Katarina a főtáblán sima 3:0-ás győzelmet aratott.
A döntőbe jutásért azonban Katarina veszitett, de a dobogó
harmadik fokán fejezte a 2016/2017-es versenyszezon
első országos ranglista versenyét, megszerezvén országos

11

ranglista versenyen az első érmét.
Mint tudjuk a 2015/2016-os versenyszezont Viola a
24. helyen zárta, Regina a 25. helyen, Katarina pedig a 14.
helyen. Lilla aki az elmúlt versenyszezont 14.helyen zárta,
szintén nagyot lépett előre a harmadik helyezésével.
-Vasárnap fejeződött be Vrnjačka Banjában a
Szerbiában megszervezett legnagyobb asztalitenisz torna
a Serbian Junior& Cadet Open. A verseny a nemzetközi
asztalitenisz szövetség: ITTF védnöksége alatt lett
megszervezve. Az öt napig tartó versenyen 18 ország,
csaknem 150 válogatott játékosa vett részt. Ezen a tornán
Katarina volt a legfiatalabb játékos.
A szerbiai kadét válogatott tagjai voltak: Gvozdenović
Katarina, Kovács Katona Lilla, Danijela Karkušova,
Radmila Tominjak, Danijela Bosika, Anđela Menger,
Lenka Nikolić, Sofija Nikolić, Ivana Ćućuz, Emilija
Popović, Bezeg Réka, Fejős Anna és Gyurcsik Barbara.
Katarina és Lilla első alkalommal játszottak a Szerb válogatott keretein. Lilla Szerbia B csapatában indult csapatversenyben és bronz érmes lett. Lilla egyéniben a legjobb
16 között fejezett.
Katarina párosban a legjobb 8 között fejezett. Párban az
óbecsei Ćućuz Ivanával volt. Egyéniben szintén a 8 között
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fejezett vígaszágon. Mindkét játékosunk felíratkozott az
európai és a világ ranglistára.
Október 16-án tartották meg a 2016/2017-es versenyszezon újonc csapat bajnokságát Vajdaság AT területén. A
kishegyesi Dombos Asztalitenisz klub lány csapata első ízben vett részt csapatbajnokságon és ELSŐ lett. Csapatunk
tagjai: Gvozdenović Katarina, Szőke Regina és Kovács
Kiara nagyon szoros küzdelmek árán, de megszerezték a
megérdemelt trófeát.
December 4-én Sztapáron rendezték meg az U 14 ( 14
évesek korosztálya) vajdasági csapat bajnokságát. Csapatunk: Gvozdenović Katarina, Kovács Katona Lilla és Kovács Kiara összetételben megnyerte idősebb korosztályban
is a csapatbajnokságot. Mint már beszámoltunk róla csapatunk október 16-án az U 12 (12 évesek korosztálya) korosztályban lett Vajdaság legjobb csapata. A döntőt Óbecse
csapatával játszották és 3:2-es eredménnyel győzött csapatunk.

S
P
O
R
T

Az elmúlt másfél hónap sem volt esemény mentes az
asztaliteniszezők életében, mivel három országos ranglista
verseny is volt ez idő alatt, kettő torna és folytatódtak a vajdasági női liga versenyei is. Katarina időközben Szendrő
azaz Smederevo városában megnyerte élete első országos
ranglista versenyét is. Jelenleg az országos ranglistán az U
12 korosztályban Katarina 534 ponttal a harmadik helyen
van, Regina 74 ponttal a 19., Viola 67 ponttal a 21. helyen
vannak. Az U 14 korosztályban Lilla 720 ponttal a második
helyen van, Katarina pedig 267 ponttal a hatodik helyen
van. A vajdasági női ligában, a hetedik forduló után csapatunk az előkelő 2. helyen van 12 ponttal.A nem ranglistás
versenyek közül, Újvidéken és Moholon járt csapatunk az
elmúlt hónapban. Újvidékről 4 érmet hoztak haza: Lengyel
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Anna és Nagy Petra bronz érmet, Katarina ezüst érmet,
Lilla pedig arany érmet. Moholról viszont rekordszámú 11
éremmel tértek haza játékosaink. Érmeseink: Kovács Katona Lilla (2 érem),Gvozdenović Katarina (2 érem), Szőke
Regina, Kovács Kiara, Lengyel Anna, Lengyel Viola, Virág
Énok, Kincses Anita és Kincses Dániel. Aranyérmesek
lettek: Katarina, Lilla és Anita, ezüst érmesek: Regina,
Viola és Anna, bronzérmesek pedig: Kiara, Énok és Dániel.
E versenyek mellett, a „Feketics” művelődési egyesület
valamint a „Feketics” ATK szervezésében, november 12-én
részt vettünk „Asztalitenisz kicsiknek és nagyoknak” elnevezésű közös asztalitenisz tornán Bácsfeketehegyen. A
jó hangulatú versenyen mindenki nagyon jól érezte magát.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a bácsfeketehegyiek
vendégszeretét és segítőkészségét!
Bíró Anikó
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FK EGYSÉG
S
Nagyon vártuk már, hogy túl legyünk a nehéz időszakon, s végre elérkezett a pillanat. Véget ért a nehéz, őszi
idény a szabadkai körzeti ligában, ahol az Egység szenior
csapata is próbálta (próbálja) kiharcolni a neki járó helyet.
Szerettünk volna egy jobb helyezést elérni a táblázaton,
de ez sajnos most még nem sikerült. Jelenleg utolsók vagyunk, az idén 18 csapat indult a megszokott 16 helyett,
sajnos az ellenfelek nagyon erősek. Nehéz lesz felküzdeni
magunkat, de nem ismerünk lehetetlent.
Az eredményekről: a 17 mérkőzésből 16 meccset elveszítettünk. Az utolsó mérkőzés alkalmával a törökkanizsai
Obilić csapattal döntetlent játszottunk. Érdekes, hogy ez
a csapat a második helyen zárta ezt a félidényt (54 pont-

tal), és nekünk sikerült egy ilyen erős csapattól egy pontot kiharcoltunk. Sajnáljuk, hogy csak egy pontot tudtunk
megszerezni eddig, de minden erőnket, tudásunkat arra
fordítjuk, hogy az idény második felében annyi játékost
hozzunk, amennyit a költségvetésünk enged. Társaimmal
együtt azon leszünk, hogy bevonjuk a hegyesi magánvállalkozókat, hogy segítsék a munkásságunkat.
Voltak nagyon szép mérkőzések, nagy harcok a pályán.
Ezekből látszott, hogy a hegyesi gyerekek nagy vágya,
hogy az Egység kiváló eredményeket tudjon felmutatni.
Úgy gondolom, hogy ez a csapat sokkal többre képes, de
jelenleg nincs önbizalma. Ezt a megingott önbizalmat a kiváló eredmények tudnák helyrehozni, azon leszünk, hogy
pár olyan játékossal bűvüljön a csapat, akik kimagaslóan

fognak teljesíteni, így majd a siker sem marad el.
Az előző cikkben beszámoltam arról, hogy teljesen felkészületlenül kezdtük el a bajnokságot, még az is kérdéses
volt, hogy lesz-e elég játékosunk. Most már ezen a részen
is túl vagyunk, büszkén mondhatom, hogy a kezdő 11-ből
8 játékos kishegyesi volt, amire már régen nem volt példa.
Utoljára hagytam azokat, akiket a legjobban szeretek
és maximális támogatást kapnak tőlem és a klubtól is: a
pionírjaink. A pionír szelekciót a 12–14 éves gyerekek alkotják, ők a mi reménységeink. Nagyon sikeresek a gyerekeink, majdnem minden meccset nagy gólaránnyal
megnyertek. Az ő kis ligájukat 10 csapat alkotja. Fontos
megjegyezni, hogy a régi topolyai ligát kibővítették, most
hozzácsatolták Verbászt, illetve még
Becsét és a szenttamási körzeti ligát is. A 9 csapatból nálunk csak a
verbásziak és a szenttamásiak voltak
eredményesebbek, de meg kell említenem, hogy az ő klubjuk nagyon
rendezett, szervezett, nagy tradícióval rednelkeznek, valamint nagy
sikereket értek el. Jelenleg is a vajdasági ligában fociznak. Jelenleg mi
a másodikak vagyunk a táblázaton,
ami nagy öröm számunkra.
Azon fogunk dolgozni, hogy a
dobogó élére kerüljenek a fiúk, ezért
mindent megteszünk. A téli hónapokban sem pihenünk, hanem kispályás turnért szervezünk. Nagyon
fontos, hogy folyamatosan formában legyünk, ugynais március végén
folytatódik bajnokság második fele.
Szeretnék köszönetet mondani
azoknak a kishegyesi szurkolóknak, akik rendszeresen kilátogattak a mérkőzéseinkre és szurkoltak, nagyon hálásak
vagyunk ezért. Jövőre is (ha lehet még nagyobb számban)
várjuk a kedves szurkolókat, mert nagy szükség lesz rájuk.
Valamint szeretnék köszönetet mondani azoknak a
szülőknek is, akik lehetővé tették, hogy a gyerekeink minden mérkőzésre eljussanak, ami eddig óriási probléma
volt, viszont az idén minden könnyen ment. Példátlan ös�szefogásról tettek tanúbizonyságot a szülők, büszkék vagyunk rájuk.

13

Hajrá Egység!
Rápóti Zsolt
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KERESZTREJTVÉNY
FÉLÁR!
TÖRTÉNELMI
... TURMAGYAR
NER,
ÉNEK.NŐ PATAK

CELSIUS

KISHEGYESI
ÍRÓ VOLT

NŐI
AMÁLIA, HÁZHELY VISELET
BECÉZVE

SAPIENTI ...

HÁZAK
SORA
ALKOTJA

KISHEGYESI
SZÁRMAZÁSÚ ÍRÓ

ASZTÁCIUM

KEREK
SZÁM

PUHA
FÉM

NORVÉG SZÁRAZ
LEVÉLAUTÓJEL SZŐNYEG

KÖRZET
KISHEGYESI
ÍRÓ

TONNA

VOLT

É

V
ZAMAT

FRANCIA
SZAMÁR
(ANE)

NITROGÉN
AZ EGYIK
APOSTOL

SZEGEDI
SZÁLLÁS
(JOÓ)
ÉN,
SZERBÜL

ÍGY SZÓLÍTOTTA FELESÉGÉT
MIKSZÁTH

MEGA

MONDAT
ELEME

ALKOTÓRÉSZ

ÉPPHOGY

GLÉDA

ÍRÁS A
LAPBAN

ÉNEKESNŐNK

KELET,
NÉMETÜL

SZÉN

...-FÚL

KASSÁK
LAPJA
VOLT

FRANKFURTI REPÜLŐTÉR

SORVÉG!

MOGYORÓ,
ANGOLUL

LEGALUL
LEVŐ

... GARBO,
SZÍNÉSZNŐ
VOLT

SUGÁR

IDECIPELŐ

ÉNEK,
NÓTA

OROSZLÁNNÉV

ÁLLÓVÍZ

PECÁZÁS
KELLÉKE

FARÁGÓ
BOGÁR

LITER
ÉTELÍZESÍTŐ
DÉL

NŐI NÉV

LOMBOS
NÖVÉNY

LUXEMBURG

VÉRFAKTOR

AMPER

REMEG A
BOKOR

KISHEGYESI
HEGEDŰMŰVÉSZ

PÁNTLIKA

HÁZAT
LEDÖNT

KLÓRRAL
TISZTÍT

NAPSZAK

TEKINTÉLY, JÓ
HÍRNÉV
LATIN
KÖTŐSZÓ

AUTÓPÁLYA

RÉGI
KASTÉLY

SZOMBATHELY
RÉSZE

ÚJLAK
HORVÁT
NEVE

AUSZTRIA

FECSKEFARK!

OSON,
ELFUT

A

F
A KEFE
KÖZEPE!

MÓNIKA,
BECÉZVE

MŰSORSZÓRÁS
KÉRDŐSZÓ

KAVICS

MAGYAR
ROCKEGYÜTTES

... KUROSAWA

ÉGÉST
SZÜNTET

GÖRÖG
BETŰ
NŐI NÉV

VÁRÁT
DOBÓ
VÉDTE

ROMÁN
FOLYÓ

LETAKAR
NEM MŰ KÖDIK
AZ ÓRA

JAMES...
AM. SZÍNÉSZ V.

AZ EGYIK
LEGJOBB
MAGYAR
BOR
ÉN, TE, ...

MEGABYTE
KACAT

ESZES

BRIT
ÉNEKES
SZÁZAD,
RÖVIDEN

OXIGÉN

SVÉDORSZÁG

ÁMULATBA EJT
FÉL
ZSÁK!

KISHEGYESI
RENDEZVÉNY

A NYÁR
VÉGE!

GIGA

KELET
MENET
ELEJE!
SÁRGA,
NÉMETÜL
KÉMIAI
KÖTÉS
FAJTÁJA

NEWTON

BÉRKOCSI
SOFŐRREL

NÉVELŐ

HASZNOS,
RÉGI,
TAVALYI TERMETES

AFRIKAI
RÉSZLET!

NŐI NÉV
A VÖLGYBE

SZIGET,
RÖVIDEN
ELNÖKI,
RÖVIDEN

HÚROS
FEGYVER

EME

SPANYOL
AUTÓJEL

LASSAN
LESZÜRETELI
AZ
ALMÁT
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KARNYÓNÉ SHOW
A komikum, avagy a lét mélyebb bugyraiba vezeő út
(két felvonásban)
Csokonai Vitéz Mihály Az özvegy Karnyóné s két
szeleburdiak című művében szimbiózisban él komikum
és tragikum. A kishegyesi amatőr diáktársulat kiválóan
moralizál, kellőképpen harsány. Kegyetlenül, kendőzetlenül tárja a nézők elé az kapzsiság, a féltékenység,
a hiúság borzalmait. Kiváló dramaturgiai módszerrel
a színpad és a publikum közötti „falak” lebomlanak, a
szereplők két oldalt, a folyosókon közlekednek. Brechti elidegenítő effektusokat alkalmazva (ahogyan kiszólnak a szereplők, kérdéseket tesznek fel, ahogyan
a vízipisztollyal a közönség közé lő a szereplő) mégis
„emlékeztet”, hogy a néző színházban van, nem szabad
idealizálnia a látottakat, el kell gondolkodnia a történéseken. A Molnár Róbert rendezte mű egyik alappillére
a pénz és a pénzéhes emberek. Ebben az univerzumban
nem számít a gerincesség, nem számít az erkölcs. Remekül lehet párhuzamot vonni az aktuális világképpel,
ahol a pénz hiánycikk.
Az uzsorásként funkcionáló Karnyóné úgy hiszi,
özvegységre jutott, mert hitveséről évek óta nem ka�pott semmiféle életjelet. Rengeteg megtakarított pénze
van, így igen kapós asszony, két kérő is csahol mellette
(pénze miatt): Tipptopp és Lipittlotty. Karnyóné szíve
inkább az utóbbi láttán dobban nagyot, pedig az ifjú
hatalmas adósságát nem hajlandó leróni, mindig csak
ígérget. Tipptopp viszont egy furfangos csellel félreteszi
vetélytársát (elhiheti a ficsúr, megbízhatatlan úriemberrel, hogy megnyerte a lottót), és szerelmi ígérettel
ráveszi Karnyóné szobalányát, hogy inkább őt ajánlja a
gazdasszonya kegyébe, mintsem a Lipittlottyot.
Az özvegyet szörnyű csalódásként éri, mikor
Lipittlotty elhagyja (mert úgy véli, már nincs szüksége
az asszony pénzére) és szitkokat szór rá, illetve sértő
megjegyzéseket tesz a korára. Bevallja, hogy a kézcsókok
csak illemből voltak, hogy szörnyen öreg már, és egy
igazi bolond, ha azt hiszi, hogy valaki vonzódik hozzá a
külseje miatt. Ezzel az aktussal pokollá vált a nő élete, rá
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kellett döbbenie, hogy Lipittlotty buzgalma mögött nem
áll szerelem, csupán pénzéhessége. Az özvegy kedélyál�lapota fluktál, majd kilátástalanságában, gyötrelmei közepette öngyilkosságot követ el (a társulat megoldásában). A kijátszott és félrevezetett Lipittlotty visszatérve
előbb végez Tipptoppal, majd önmagával is. Micsoda
tragikus vég (lenne, ha itt végződne a történet).
Csokonai azért írta meg ezt a zenés bohózatot, hogy
nevessünk, viszont számomra Karnyóné kilátástalansága, beteges párkeresése, vagy a fia fogyatékossága
nem igazán kacagtató. A kishegyesi társulat előadása
remekül tematizálja az emberek közötti kapcsolatokat,
azoknak a minőségét, milyenségét, a groteszk világot.
A „haszonhúzás” visszataszító ereje mozgatja a társulat
darabját. A karakterek fő jellemzői (öregasszony, ficsúr),
néha elhomályosulnak, de ez nem csorbítja a darab
minőségét.
Talán a főbb mondanivalót beárnyékolja a túlzásba
vitt humor. A cselekedetek, az emeri jellemek kirajzoló�dása, jellemfejlődése nem mindig kristálytiszta, mivel a
bohóságot (nem minden esetben) nem mindig ellensúlyozza a fontos tartalom.
A kiváló zenei betétekkel még élvezhetőbbé tették az
előadást, a felkészült néző ezeken a zenés bejátszásokon
meg sem lepődik. A minimalista díszlet remekül párosul a mű világához.
A kishegyesi társulat folyamatosan fejlődik, érlelődik. Rendkívül komoly témákkal foglalkoznak, felemelik a mobil képernyőjére tapadt tekinteteket. Engedjünk a könnyed szórakoztatás csábításának, adjuk át
magunkat az előadás groteszk hangulatának.

P. Réka
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HIVATALOS FOTÓKLUBJA LESZ HEGYESNEK
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A tavalyi évben alakult meg falunkban a Dombjektív Fényirda. Néhány lelkes amatőr fotós kezdeményezéseként indult útjára, és egészen mostanáig mint
nem formális csoport működött. A közös fotózások mellett tartottak karácsonyi jótékonysági fotózást, részt vettek
fotópályázat szervezésben és néhány kiállítást is sikerült

megszervezniük. Csabai Norbert, a fotóklub elnöke arról
számolt be lapunknak, hogy az idei évben kevésbé volt
aktív a fényirda, viszont most elérkeztek egy lényeges pillanathoz.
- Az idei évben kevesebb dolgot csináltunk, mint
tavaly de azért aktív maradt a társaság. A nyár és az ősz
során volt néhány természetfotózásunk, a hidegebb idő
beálltával pedig bevonultunk a stúdióba. Modelleket
fotóztunk, és portfóliót készítettünk egy szeghegyi lánynak, aki modell szeretne lenni. Sajnos, a stúdió, amely egyik tagunk átalakított
szobája, immár szűkösnek bizonyult, mind
a felszerelés, mind a létszámunk miatt. Többek között ezért is szántuk el magunkat arra
a lépésre, hogy hivatalosan is bejegyeztetjük a
klubot.
- A gyakorlatban ez mit jelent?
- Továbbra is hasonlóan fogunk működni,
mint idáig, a hangsúlyt a közös fotózásokra
és különböző, technikák módszerek elsajátítására helyezzük, de a hivatalos forma több
lehetőséget jelent számunkra. Elsősorban
pályázni tudunk különböző projektumokra
és programokra, amit idáig, jogi háttér nélkül,
nem tehettünk meg. Egy egyszerű kiállítás
megszervezése is költségekkel jár, pl. a fényké-

pek előhívása megfelelő méreteben, keretek vagy paszpartú, stb. Szeretnénk tematikus fotózásokat és különböző
képzéseket is szervezni, de mindkét esetben költségek
merülnek fel, akárcsak különböző fotófelszerelés beszerzésénél. Ha pályázni tudunk különböző alapítványoknál,
akkor sokkal komolyabb projektumokat is meg tudunk
valósítani, mint idáig. Eddig nagyon sok segítséget
kaptunk az önkormányzattól, a helyi közösségtől és
az ifjúsági irodától, ezért a jövőben is szeretnénk
együttműködni velük.
- Ami a jövőt illeti, mik a terveik?
- A klub bejegyzése után elsősorban egy megfelelő
helyiséget szeretnénk biztosítani a munkához.
Amint említettem, idáig egy klubtagunk alkalmi
stúdióját használtuk, de ez minden szempontból
szűkösnek bizonyult. A megfelelő munkához egy
tágas helyiség kell, ahol kényelmesen elférünk mi
is és a felszerelés is. Ez azért is fontos, mert nyitni
szeretnénk a fiatalabb generációk felé, s ők még nem
rendelkeznek komolyabb felszereléssel. Pl. egy nem
megfelelő gyújtótávolságú objektívvel közelről nem
készíthetünk teljes képet egy modellről. Magyarán,
messzebbről kell fotózni, és egy kis helyiségben ez nem
megvalósítható. Ami a fotózási terveinket illeti, most
egy retrofotózáson gondolkozunk, amikor régi képeket
próbálunk újragondolni. A jövő év derekéig szeretnénk
valamilyen képzést is megszervezni, azt egyelőre még
nem tudjuk, hogy milyen témában.
LJ.
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Végre itt a fenyő... Leopold zihálva lépet be a szobába,

- Én a balerinát szeretném elkápráztatni a trombitám-

maga után húzva a nagy, szúrós, zöld óriást, aki még csak

mal, de mindig csak az az öreg, piros csuhás Télapó mellé

O

ezután vetette le hópalástját. A kandallóban égő, recsegő,

kerülök. – siránkozott a kis trombitás.

R

ropogó farönkök boldogan viháncoltak, huncutkodtak,

- Minden évben arról álmodozok, hogy a gyönyörű,

csintalankodtak. Remekül érezték magukat, amíg le nem

hamvas kis gömböcske mellé tesznek, nem pedig az örök

olvasztották a nagy zöld óriás hátáról a havat. Az öreg fe-

álomszuszék Hold mellé. – duzzogott a fuvolás angyal.

nyő egy kissé elszomorodva nézett a vidám lángocskákra.

- Képzeljétek csak el, milyen szépen festenék az ezüst-

- Miért olvasztottátok le rólam a gyönyörű fehér pa-

hajú, piros orcájú, csillogó, fekete szemű tündérke mellett?! – ájuldozott a diótörő.

lástomat? Nagyon szerettem viselni.
- Ne lógasa az orrát fenyő úr! Ezután sokkal szebb pa-

Mindenkinek megvolt a maga kívánsága, de a mit

lástot ölthet magára, önben fog mindenki gyönyörködni.

sem tudó Leopold, mint minden évben, most is a meg-

– Így viháncoltak a lángocskák.

szokott helyükre kezdte aggatni őket.

Az öreg fenyő bús szemei egy pillanat alatt felcsillantak és ajka mosolyra fakadt. Miután Leopold is átmelegedett, azonnal hozzálátott az előkészületekhez. Hol jobbra

- Állj! Talán nem hallottad jól a kívánságaikat? – kiáltott
fel Ditti és odafordult a díszes társasághoz.
- Majd én segítek nektek. Valóra váltom a kívánságaitokat. – mosolygott lágyan a kislány.

fordította a fenyőt, hol balra...
- Na most úgy tűnik jó, mert anya leállt a megjegyzéseivel. – mondta elégedetten Dittinek, aki épp akkor
bújt elő egy nagy szekrény aljából. Apró kezei alig bírták
tartani a hatalmas dobozokat, melyben ekkor még szun-

Leopold pedig egy hosszú sóhajjal, szemét forgatva
megkérdezte:
- Talán te hallottad? Ugyan már a díszek nem beszélnek! – és tovább aggata a díszeket.

dikáltak a szebbnél-szebb díszek. Miután megpillantotta

- De beszélnek! – erősködött Ditti.

a magasba nyúló, méltóságteljes, öreg, zöld óriást, szemei

- Ugyan már, csodák nincsenek. Menj inkább aludni,

felragyogtak és törékeny, fehér kis kezeivel megpróbálta

későre jár. – és egy durvább mozdulattal arréblökte a kis�-

átölelni.

lányt. Ditti ajkai sírásra álltak. Az óra pontosan éjfélt ütött

- Nagyon köszönöm neked, kedves fenyő, hogy szebbé varázsolod a karácsonyunkat.

és egy csillag hullt alá az égből, fényével pedig elárasztotta
a szobát. Ekkor a fenyő ismét megszólalt.

- Ne köszönj még semmit se kislány! Megteszek min-

- Óvatosabban, fiatlember! Csodák mindig vannak,

den tőlem telhetőt, de biztosat nem ígérhetek – recsegte

de nem elég csak nézni a szemeinkkel, látnunk is kell ve-

kedvesen a fenyőfa. Ditti kaján mosollyal a fenyőre né�-

lük. Engedj a fantáziádnak és akkor te is láthatsz.

zett és tisztogatni kezdte a díszeket. Leopold behozta a

Leopold ámulkodva nézett fel az öreg, bölcs fenyőre,

létrát és nekiláttak a fenyő pompába való öltöztetéséhez.

majd Dittire és arcán nagy mosoly jelent meg. Immár ő

A dobozból elsőként az arany csillag kerül fel a fára. Ő a

is látott.

fenyő koronája. Majd az angyalkák a következők, arany
Bakos Dorisz

hangszereikkel.
- Engem biztos, hogy már megint az a beképzelt csillag alá tesznek, pedig én a délceg ólomkatona mellé szeretnék kerülni. – sóhajtott fel a hárfán játszó angyalka.
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Az igazi hagyomány sohasem a múlt élethű visszaállítására törekszik, hanem arra, hogy elibe álljon a pusztulásnak, amit az idő, a feledékenység és a dolgok természetes halála hoz elénk.
Amikor ünnepkörről beszélünk népszokásokra, pontosabban egyházi szokásokra gondolunk. A népszokás
elsősorban a falusi közösségekre volt jellemző, valójában közösségi ünnepek jutnak eszünkbe a szó hallatán.
A vallási ünnepkörökhöz fűződő hagyomány mindkét
közösségben, a városiban és a falusiban is jelen volt, az
eltérés inkább a külsőségekben jutott kifejezésre. Régen a
hagyományos falu egész életét a népszokások alakították.
A legtöbb népszokás a kereszténység előtti korból származik, gyökereik a pogány világba nyúlnak vissza. Ezt
a több évszázados (talán évezredes) szokásvilágot nem
lehetett egy pillanat alatt megszüntetni, ezért az egyház
más ideológiával beemelte az egyházi ünnepek sorába.
(Mindenkinek ajánlom: Ratkó József: Segítsd a királyt c.
drámáját) Legékesebb példák erre a napfordulókhoz kapcsolódó ünnepek, események. Megnyilvánulási formái:
hit, cselekmény (mágikus eljárás).
A népszokások bármelyik területét is vizsgáljuk, elmondhatjuk, a múltban mélyreható közösségi szerepük
volt. Az emberek tudatában az összetartozást erősítette.
A mai (nép)szokások és vallásgyakorlási formák már
nem azonosak azzal, amit ötven, hatvan évvel ezelőtt gyakoroltak az emberek, s amelyre a rendszeres templomba
járás volt a jellemző. A hagyományos hitéleti forma lassan
átminősült.
A már meghonosodott tömegeket megmozgató szocialista ünnepek eltörölték a század első felében még élő
hagyományokat, 2000 után pedig már megsemmisült a
gyökerek nélkül álló kommunista ünneplési forma. Az
átmeneti időszakban (1990 ás 2005 között) ünnep nélkül maradtak az emberek. Ez azt jelentette, hogy a vallási
(amelyek már előbb megszűntek) és a közösségi hagyományok (szocialista ünnepek) hatásának csökkenésével
párhuzamosan az ünnepek kiüresedtek és az elsekélyesedésnek a folyamata lépett elő.
Ekkor a vallásgyakorlásnak egy új típusa jelent meg,
amely a zárt környezetből való kilépést, a megszokott,
bensőséges környezet elhagyását jelentette.
A különböző civil mozgalmaknak köszönhetően ez a
„lebegő” állapot kezd megváltozni. S bár nem önkezdeményezésre jöttek létre a találkozók, ma már mindenki
elfogadja, mint hagyományápolást, hagyományőrzést.
Erőt merítettek maguknak az emberek, s ha nem is mindig nagy horderejű megmozdulásokat szerveznek, de

megvalósítsák önmagukat. (Lásd: Betlehemes Találkozó,
Adventi gyertyagyújtás, Karácsonyköszöntés a téren)
A vallásosságnak ez az új típusa, hogy megváltoztatja
a térbeliséget, valamifajta kimozdulással, helyváltoztatással, mobilizációval jár. A nyilvánosság felvállalásával
közösség-ínségüket és összetartozásukat juttatják kifejezésre az emberek. Jelzik saját hovatartozásukat is, s egyfajta nemzeti-vallási szimbólumként működtetik az ilyen
találkozókat.
A karácsonyi ünnepkör az adventtel kezdődik. A keresztény kultúrkörben a karácsonyt megelőző negyedik
vasárnaptól karácsonyig tartó időszak. Mindig november
27. és december 3. közé esik, a Szent András apostol napjához (november 30-hoz, amikor András névnap is van)
legközelebb eső vasárnap. Idén ez november 27-e, tehát
ekkor kell meggyújtani az első gyertyát az adventi koszorún. Advent eljövetelt, várakozást jelent. Az Úr eljövetele. Advent első vasárnapjától hajnali misén vettek részt
a hívek, az ún. roraten. Mára már az advent is kiszakadt
eredeti ünnepköréből. Már nem a belső lelki megújulás
jellemzi, inkább a testi-lelki fáradság. Gyakran halljuk:
Csak, ha elmúltak az ünnepek, én úgy kifáradtam. Csak,
ha elmúltak az ünnepek, mert agyonra ettük magunkat.
Nagyon ritkán halljuk, hogy megünnepeltük a Kis Jézus
születését, vagy, hogy elmentünk a templomba.
Mifelénk az adventi koszorú készítése új keletű szokás. Az 1980-as években jut el hozzánk részben a nyugati vendégmunkások által, részben a médián keresztül.
Egyébként koszorút a 19. – 20. századtól szokás készíteni.
Napjainkra már az adventi koszorú készítése is eltér eredeti küldetésétől. A három lila a bűnbánatot jelképezné, a
rózsaszín pedig örömvasárnapot szimbolizálja. Szomorúsággal tölt el a kirakatokban, áruházakban látható adventi
koszorúk tömkelege. A fogyasztói társadalom bedarálta e
szép jelképet. Készítőik versenyt futnak az ízléstelenséggel.
A Szentcsalád-járás nálunk, itt a Délvidéken már igen
kevés helyen lelhető fel. Vannak még településeink, ahol
esténként 2-3 család összefog, de azok száma elenyésző.
Ennek megszűnését nem csak az ateista társadalom segítette elő, a vegyes házasságok is felgyorsították e szép
szokás elmúlását. A szentcsalád-járás a 20. század elejéről származó katolikus szokás. A hívek minden nap más
házhoz visznek egy a szent családot ábrázoló képet, majd
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imákat mondanak, és karácsonyi énekeket énekeltek, utána beszélgettek. A népszokás arról a bibliai eseményről
emlékezik meg, amikor a gyermekét váró Szűz Mária és
Szent József Betlehembe érvén szállást kerestek maguknak.
Összegzés:
Sokszor azon eltöprengek, vajon én képes lennék-e
felújítani, megszervezni egy ilyen kedves szokást? A kör-

nyezetemben nem. Mégis, bízom a fiataljainkban, akik
mindent megtesznek azért, hogy a karácsonyi ünnepkör
újból ott lakozzék a szívekben. Ehhez kívánok mindnyájunknak erőt, egészséget és hívő lélekhez méltó karácsonyi ünnepet.
Szőke Anna

A napokban jelent meg az új könyve, ami a Kártyavár összedűlt - Egy tovatűnt gyermekkor emlékei címet viseli.
. A bemutatója dec. 19-én lesz a Helyi Közösség tetőterében 17 órai kezdettel. A könyvet bemutatja Lovas Ildikó,
dr. Faust Dezsőné Erika és sokan mások.

RÉGEN AZ ÚGY VOLT...
Minden egyes család másként ünnepli a karácsonyt
és az évek múlásával minden változik. A hagyományok
néhol csak a terített asztalon köszönnek vissza. Ezért kerestem fel a nagymamámat, aki még emlékszik arra, hogyan is ünnepeltek régen. A nagyi csak mesélt és mesélt.
Én hallgattam. Kérdeztem. Voltak történetek, amiket
már hallottam, de voltak újak is. Sok-sok emlék.
A legkorábbi karácsonyi emléke 1956-ból volt. Ebben az évben a mami hat éves volt. 1956 karácsonyát egy
gyermek szemszögéből ismerhettem meg. Karácsony
böjtjén mindig mákos guba volt és bab. Szokás volt a kis
Jézuskának és az angyaloknak kitenni egy kis fokhagymát, vöröshagymát, valamint a vacsorából pár falatot. A
nagymamámnak és húgának, át kellett mennie a szom�szédba, míg a szüleik feldíszítették a fát. Szaloncukorral
és (mivel az apukájuk ügyes mesterember volt) saját készítésű égősorral díszítették fel a fát. Az ajándék narancs,
valamint rongybaba és mézeskalács volt.
1966-ban a mama már férjes asszony volt. Itt már
két család szokásai egyesültek. Nagyanyám hozta otthonról a sajátját és a tata is az övét. Az anyósa házánál
mindig volt az asztal alatt egy kosárban széna/szalma,
búza. Nagyika mosolyogva jegyezte meg, hogy szerencsére mindkét család hagyományaiba beleillett a mézes
pálinka. Anyósával együtt sütötték a mézeskalácsot és a
gubát. Rotyogott a szárma, amit szigorúan az éjféli mise
után volt szabad elfogyasztani. Mindig nagy, élő fenyő�-

fát vettek és együtt díszítették. Egymásnak nem vettek
ajándékot, mert a házasságuk első évében egymásnak
voltak azok.
1976-ban az új házukban is mindig volt a fa alatt búza.
Ekkor már két fiúkat küldték át a szomszédba. Jöttek a
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sógorok az ángyikkal és lefoglalták a fiúkat (az apukámat és az
öccsét), míg a mama és a tata otthon feldíszítették a fát. Ekkor
már a nagyi maga főzött a családra. Amíg ő sürgött a konyhában, a tata és fiúk hallgatták a lemezeket vagy a tévét nézték.
Az 1987-es karácsony kicsit nehezebb volt, de akkor is próbálták a legjobbat kihozni belőle. Fenyőfa és terített asztal
volt. Mama a vetett ágyba rejtette a lemezjátszót, amit a szüleim kaptak ajándékba.
Elérkezett az első év, amire én is emlékszem, 1996. Négy
éves voltam, az öcsém csecsemő volt, már akkor volt két
unokahúgom is. Nagyi mesél és én visszaemlékezek. Ekkor
nagy izgalommal díszítették a fát a tatával, hiszen az unokák
öröme mindig nagyon fontos volt. Két baba várt minket a fa
alatt. Egy nekem és egy az unokahúgomnak. Mami mondó-

kájából tudom, hogy nagy volt az izgalom. Egy szőke és egy
barna baba feküdt a fa alatt. A mama legnagyobb meglepetésére a szőke hajú unoka rohant a barna babáért, a barna
hajú pedig a szőkéért. Ezek a babák egész nap társaink voltak, amíg körbe jártuk a családot.
Idén, 2016-ban, karácsonyi hangulatban ülünk és beszélgetünk. Az unokák már felnőttek. Mama szerint megidézzük a hagyományt. Mi is narancsot és egy jó vacsorát
kapunk, majd az éjféli mise után szármát. Eszünk-iszunk,
együtt vagyunk. Ez a lényeg, ha a hagyomány már nem is
úgy él, mint régen, egy dolog mindig megmarad: a család.

KB

KARÁCSONYI EMLÉKEK
Talán gyermekkorban tudja az ember őszintén, képzelőerejének meséjébe ágyazva megélni a valóságot, a nagy
ünnepeket és a kis örömöket.
Emlékszem (az ötvenes évek közepén), mennyire igyekeztek szüleim december 24-én délutáni alvásra bírni.
Bátyámnak sikerült rávennie, azzal az ígéretével, hogyha
alszok délután akkor hoz nekem a Zsiga Bandi cukrászdájából mákos cukrot. A dolog működött. Mély álomba
merültem. Mivel egész nap a Jézuskáról, a karácsonyfáról
és az angyalkákról beszélgettünk a családban, természetesen velük is álmodtam. Tisztán emlékszem az álmomra.
A kis vaságyamból kimásztam – ez eleve lehetetlen volt,
mert magas vasráccsal volt védve, de az álmokban minden lehetséges – és az ágy alá bújtam. Álmomban szívem
hevesen dobogott és lestem, vártam. Nemsokára fénylő
alakok jelentek meg, én tudtam, ezek az angyalok. Csodaszépek voltak. Csöndben bevitték a fenyőt a nagyszobába.
Hallottam, hogy énekelnek és közben díszítik a fenyőt. Mikor befejezték, leguggoltak, benéztek az ágy alá és annyit
mondtak: Jézuska szeret titeket, és a karácsonyfán minden
dísz és ajándék tőle van. Nagyon élethűen tudok álmodni
a mai napig. Nemsokára téliesen felöltözve, nagy lármával
jöttek be az ajtón – mintha akkor értek volna haza – a
bátyám, a szüleim és a nagymama. Felriadtam álmomból

és nagy meglepetésemre a másik ajtó küszöbén megálltak
és álmélkodást színlelve egyszerre mondták: „Öcsi, nézd!
Itt járt a Jézuska, míg mi odavoltunk!” Figyeltek rám,
ahogy bementem a szobába és ámulattal néztem a plafo�nig érő, angyalhajjal, színes gömbökkel és csillogó díszek�kel pompázó karácsonyfát. Ekkor megszólaltam, én kiles�tem és láttam! Részletesen elmeséltem az álmomat, mintha
valóság lett volna. Türelmesen és mosolyogva hallgatták.
Néha bevillant valami nekem a szemük csillogásából: ezek
tudják, hogy mesét mondok. A közös öröm és az éneklés
a fa körül a lélek öröme volt. Nem volt baj, hogy az egész
kegyes hazugságon alapult. A szeretet és az összetartozás
érzése serkenti a kis emberpalánták képzelőerejét.
Röviddel utána megérkezett édesanyám bátyja. Marci
bátyánk humoros ember volt, szerettük. Bátyámmal úgy
vonszoltuk be a szobába, nézze már meg mit hozott a Jézuska. Ő baptista vallású volt. Általában, ha eljött hozzánk,
megrovóan szólt anyámhoz: „Te, Rozál, vegyétek már le a
falról a keresztet a felfeszített Jézussal! Ti élvezkedtek abban, hogy látjátok minden nap a szenvedését? Vedd le!
Szilvi leveszi róla Jézust, a kereszt aljából egy kicsit levág
és visszaakasztja a helyére. Akkor bár látjátok, a keresztény
vallás egy nagy PLUSZT ad az emberiségnek!” De, mikor
bejött velünk a szobába, megjátszotta, hogy nagyon meg
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van lepődve. Annyit mondott, „Jézusom, ez maga a csoda”, és hanyatt esett. Szerencsétlenül esett, mert belevágta
a küszöb szélébe a fejét és eszméletét vesztette. Ott feküdt
széttárt karokkal, vérző fejjel. Én hirtelen a megtestesült
felfeszített Jézust láttam benne. Persze egy kis hidegvizes
dörzsölés után észhez tért és kérte a forralt bort.
Késő délután az egész család serénykedett. Ruhák vasalása, cipők fényezése, öltözködés stb. Eljött az este 11 óra,
mikor az egész család útra kelt (fent laktunk a „hegyen”,
a Petőfi S. utcában). Egy leírhatatlan élmény következett.
Ahogy mentünk, percenként újabb és újabb csoport csatlakozott hozzánk. Mindannyian a templomba igyekeztünk.
Korán kellett menni, hogy helyet kapjunk (természetesen
álló helyet). Az akkori papunk Isten áldása volt a falunak.
Akkor még Tarján Lerch Imre plébános, de nemsokára esperesi rangot kapott, és halála előtt a Pápától megkapta a
Msgr (Monsignore) címet is. Körülbelül ezren lehettünk
minden évben az
éjféli misén. Mikor
elkezdett öblös hangján prédikálni, még
az utcán is hallották.
Ő a mondanivalóját
nem a szokványos,
hivatalos papi stí�lusban mondta el.
Kezdte azzal: „Na,
mit szóltok hozzá,
a Vojvodina ismét
győzött”. Ezután a mindennapi életből kiragadott példákkal jellemezte a HIT fontosságát. Mindenkor két dologra

okvetlenül kitért. Jézus tanított és a lényeg, hogy mit üzent
nekünk a tanításai által. Az életét már emberek írták le, de
abból is sokat tanulhatunk. A másik, amit mindig megemlített, a falunk volt. Általában úgy belemelegedett a prédikációba, hogy a vége felé már kiabált. Korholt, megrótt és
tanácsokat adott. Sokszor elsírta magát: „Mi lesz veletek
hegyesiek?! Mi lesz? Ne hagyjátok magatokat a tespedtségben! Tanítassátok tovább gyermekeiteket. Okos generációk nőnek fel itt, ti pedig elherdáljátok a lehetőséget. Azt
akarjátok – és zokogásba tört ki – hogy másik nemzetek
napszámosai legyenek utódaitok?! Kérjétek Istent, meg�segít! De csak akkor, ha tiszta szívetekből hisztek benne.
Ilyen volt a mi szeretett papunk, esperesünk. Mikor vége
volt a(z) (általában kissé hosszabbra sikeredett) misének,
senki nem méltatlankodott. Hazafelé átszellemülve, szép
csendesen ment a falu népe. Másnap volt mit megvitatni.
Annyi biztos, ezek az éjféli misék feledhetetlenek voltak és
mélyen bevésődtek ünnepélyességükkel és mondanivalójukkal a szívekbe.
Végül megemlítenék egy évfordulót. Most van kerek
800 éve, hogy Assisi Szent Ferenc egy levelet írt a Pápának, kérve tőle, engedje meg, hogy az ő kis városában fölállíthasson egy kis betlehemi jászlat a kis Jézussal. Ezzel
ünnepélyesebbé téve a már nagyon elanyagiasodott világunkban (800 évvel ezelőtt) ezt a szent ünnepet. A Pápa
jóvá hagyta, azóta van a templomokban Betlehem. Gondoljunk bele, 800 év alatt semmit sem változott, mi több,
kezdi teljesen elveszíteni ez az ünnep az igazi lényegét, és
a hasznot húzók ünnepe lett belőle.

TABULA RASA
Minden tinédzser egyik meghatározó létélménye a
felnövés vágya. Ha megkérdezzük őket, miért szeretnének felnőttek lenni a válaszok általában így hangzanak:
hogy független legyen a szüleitől, ne korlátozzák, komolyan vegyék a véleményét, munkába álljon és keresete felett saját maga rendelkezhesen. És hogy ne kelljen
többet iskolapadban iszonyú unalmas órákat hallgatnia,
ne kelljen hétfő reggel az elbliccelt házi feladat miatt aggódnia, ne kelljen verset fejből megtanulnia, senkit nem
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érdeklő kötelező olvasmányokkal küszködnie, megalázó
tábláhozhívásokat elszenvednie és bugyuta fogalmazásokat
írnia arról, milyen is volt a nyara.

vasata van - mindazok mellett, hogy egyébként szép míves
alkotás. Arany a saját korában kritikaként írta és párhuzamot vont I. Edward angol király és I. Ferenc József kö-

Nincs kőbe vésve semmi sem.
A társadalom és az ezredforduló előtt felnőtt nemzedék remek kékgalléros alapanyag volt, nem vitás. A nagyobb probléma, hogy az akkor felnőttek ezt a törekvést
és szemléletmódot megpróbálták továbbörökíteni a következő nemzedékekre is, részben sajnos sikerrel. Ők pedig
ezáltal válnak/váltak rugalmatlanná. Szakmát kell tanulni,
mert az a fontos - hallottam sokszor, mielőtt középiskolába indultam. Mondanom sem kell, hogy állategészségügyi
végzettségem ellenére - amivel a falumban is sokan rendelkeznek - nem elletésből meg a műtétekből élek, hanem
számítógépes rendszereket meg webet fejlesztek.
Hogy mindezt mi tette lehetővé? Egy másik emberi
alapélmény, az egyik legelemibb úgy hiszem. A kíváncsiság, a felfedezés vágya és a vég nélküli tanulás. Ma már nem
termelésre épülő társadalomban élünk, hanem tudásalapúban, vagy hogy megismerkedjünk egy új idegen szóval is:
kompetencia alapúval. A kompetencia tulajdonképpen alkalmazott ismeretet, jártasságot jelent. És ezen ismeretek
megszerzése jóval túlmutat a konvencionális oktatás keretein. Igen, minden bizonnyal fontosak a Walesi-bárdok is,
vagy kovalens kötés, de ugyanilyen fontos pl. az együttműködésre nevelés, a logikus és kritikus gondolkodás oktatása, a problémamegoldási metódusok ismertetése, az ok és
okozat közötti összefüggések felismerésének képessége. És
a legfontosabb talán: a tudás iránti vágy lángjának meggyújtása és tűzzé szítása a következő generációkban. Az,
hogy tudatosuljon bennünk: felelős részei vagyunk egy
társadalomnak és nem velünk kezdődött és ér véget a világ.
Hogy fontos részt venni a közösségek életében, formálásában, tudásunk megosztásában, ahogy ugyanilyen befolyásoló lehet megismerni más ideákat, véleményeket, megérteni a körülöttünk lévő világot, a többi embert.
A legnagyobb problémát a jelenlegi, elaggott rendszer
jelenti. Ha már Arany János meg Walesi-bárdok ugye. Ennek a versnek a nyelvezete mai szemmel nézve alig érthető,
hemzseg a furcsa kifejezésektől. Történelmi és politikai ol-

zött. A mű oktatása - az én időmben - kimerült abba, hogy
betéve meg kellett tanulni, talán nem is értettük mit szavalunk éppen. A mai generációk számára meg már pláne
értelmezhetetlen. Hogy hogyan lehet mégis a régi dolgokat
új köntösbe bújtatva, érthetően és még fontosabb: élvezhetően átadni? Remek példa az eletbenmaradnanak.hu oldal.
Arany versét népszerű képregényformába öntötték, hogy
élvezetes, izgalmas, modern legyen. A hatékony oktatás
jövője elsősorban a bevett dogmák felülvizsgálatán, megváltoztatásán múlik, hogy elfogadjuk mindig javíthatunk a
módszereinken. Ha kell, hát képregénnyel, számítógépes
prezentációkkal, YouTube videókkal, Wikipédia bejegyzésekkel.
Mindazon által, hogy kiemelkedően fontos a mai gyerekeket önfejlesztésre serkenteni egy másik ugyanilyen
jelentős szelete ennek a folyamatnak, a mai felnőtteket és
idősebb generációkat is bevonni ebbe a folyamatba. Fejétől
bűzlik a hal, mint mondani szokás. Ha egy szülő, nagyszülő nem szupportív a fiatalok irányába és állandóan visszafogja őket, pálcát tör törekvéseik felett sokkal többet árthat,
mint egy elmaradott módszerekkel operáló oktatási rendszer. Fel kell ismernünk felnőttként is, hogy a saját ismereteink és tudásunk bizony töredékes és elavult. Észre kell
vennünk mekkora a felelősségünk, mikor lekicsinylően
kedvét szegjük a gyerekeknek, „nem vagy rá képes”, „minek”, „semmi értelme”, „úgyse lesz belőle semmi”. Olyan jól
megtanították a tehetetlenséget, hogy idővel összeroppant
a hülyeség gravitációs ereje.
Nyitnunk kell a világ felé. Ennek egyik legegyszerűbb
eszköze és egyben elmaradottságunk fokmérője a világháló. Nem a Facebook az internet, csupán egy parányi szelete.
Nézem napról napra, ahogy magukat komolyan gondolkodó felnőttek demagóg, hatásvadász, hisztérikus hangvételű
cikkeket és bejegyzéseket osztanak meg egymással. Elnyomó zsidókról, gonosz migránsokról, rákgyógyító csodaszerekről.
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A legutóbbit egy korombéli posztolta: „Pusztító hóvihar közeledik Magyarország felé!”. A cikk több száz
megosztást ért el. Megnyitottam és végigolvastam. Az
Országos Meteorológiai Szolgálat vészjelzésére hivatkozva állították, hogy bizony itt az évszázad vihara és nem
tudni mi vár ránk. Szinte már azt sugallta, hogy aki nem
készül fel időben a nagy hóvihar miatt végül odajuthat,
hogy fel kell vernie a parkettát és a szoba közepén tüzet
gyújtania, élelem híján meg megsütheti rajta a macskáit
meg a kanáriját. Nem voltam rest elfáradni a OMSZ oldalára, ahol a hétvégére semmilyen vészjelzés nem volt
kilátásba helyezve. Szó sem esett róla, hogy szombat hajnalban az Apokalipszis Lovasai belovagolnának a Kárpátmedencébe.
Bemásoltam a jelentést a poszt alá válaszul, hogy
vegye észre a meggondolatlanul „Megosztás-t” nyomó
ismerős, mekkora bakot lőtt. A reakciók leptek meg leg-

inkább: „Egy kis havazás meg szél miatt már pánikolnak,
ez Magyarország, meg az elmúlt nyolc év.”
Igen, mint sejthetik, kis híján lefejeltem a billentyűzetet.
Verdikt
Ki kell törni, szét kell feszíteni azokat a kereteket,
amelybe az előző generációk, a megalkuvás, a tanult tehetetlenség belenevelt bennünket. Meg kell kérdőjelezni,
felül kell vizsgálni, meg kell érteni a kort amiben élünk. Az
ide vezető első lépés pedig felismerés: a tudás megszerzése és a tanulás egy élethosszig tartó folyamat és korántsem
ér véget az iskolapaddal. Ami pedig még fontosabb: egy
könyv elolvasása nem fájdalmas, egy új nyelv megtanulása nem spanyolcsizmás kínzás, egy ügy élére állni nem
szélmalomharc. Embernek lenni pedig nem megalkuvás!
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Szabó Árpád

ÚJ HULLÁM
VARIÁCIÓK EGY TÉMÁRA

Reggel van, itt a karácsony.
A fa tündököl, a csegők csilingelnek.
Angyal száll a földre. Köd van.
Varázslatos karácsony, mely szívemben lángol.
Ajándék a fa alatt,
lágy hang üti meg az emberek fülét.
A délelőtt mézeskalács illatú
Varázslatos karácsony, mely szívemben lángol.
Vérpiros a Mikulás szánkója.
A kandallóban a tűz lángja lobog.
A fa alatt készülődik a nagy tánc.
Varázslatos karácsony, mely szívemben lángol
Hólepel fedi az utcákat.
Az ajtó felett csillogó fagyöngy.
Az ember fehér dallama cseng.
Varázslatos karácsony, mely szívemben lángol.
Bársonyosan fehér kezek vigyáznak,
Anyám szeme csillog.
Hangja lágy és kedves.
Varázslatos karácsony, mely szívemben lángol.
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„Minden írás ellenállhatatlan belső igénye közös:
meghaladni a beszédet. Mindegyiket a lehetetlen
megfogalmazása érdekli..”
(Esterházy Péter)

T
O
L
L
F
O
R
G
A
T
Ó
K

SZÓ-BESZÉD, A KISHEGYESIEK LAPJA

T
O
L
L
F
O
R
G
A

Varázslatos karácsony, mely szívemben lángol,
négy vérpiros gyertya az asztalon táncol.
Csengő szól, hangja, mint a bársony.
Varázslatos karácsony, mely szívemben lángol,
érzem a délelőtt mézeskalács illatát.
S látom anyám lágy kézmozdulatát.
Varázslatos karácsony, mely szívemben lángol,
a karácsony fehér dallama cseng.
Az ajándék: a szeretet.
Varázslatos karácsony, mely szívemben lángol,
hólepel a tájon.
Gömb az ágon.
Varázslatos karácsony, mely szívemben lángol,
kandallóban tűz lángol.
Varázslatos karácsony, mely szívemben lángol,
angyalka az ágon.
Szívekben szeretet lángol.

Ez az ünnep
szívemhez kötött.
Varázslatos karácsony, mely szívemben lángol.
Csengő szól,
bársonyosan fehér.
Varázslatos karácsony, mely szívemben lángol.
Csillogó fagyöngy alatt,
táncolnak az érzések.
Varázslatos karácsony, mely szívemben lángol.
Havas szélnek
fehér dallama cseng,
varázslatos karácsony, mely szívemben lángol.
A délelőtt mézeskalács illatú.
Anyám lágy keze
orcámon végig simul.
Varázslatos karácsony, mely szívemben lángol.
A Télapó nyoma
már látszik a hótakarón.
Varázslatos karácsony, mely szívemben lángol.
Lágy hang a szívemben,
varázslatos karácsony, mely szívemben lángol.
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E gyönyörű ünnepen
angyalkák szállnak a földre,
s a csengőt megkondítja
a tél szele.
Ekkor fehér dallama cseng,
minden ember szívébe hatol.
Varázslatos karácsony, mely szívemben lángol.
Bársonyosan fehér
hólepel takarja be a falut,
mely nem fázik többet,
mert felmelegíti az angyali szeretet.
A délelőtt mézeskalács illatú,
s a kisfú ajándék vonatja zakatatol.
Varázslatos karácsony, mely szívemben lángol.

Szerzők: Molnár Réka, Vanka Réka, Halasi
Annabella, Süli Babett

24

SZÓ-BESZÉD, A KISHEGYESIEK LAPJA

VAKÍTÓ FEHÉRSÉG
T
O
Egy pillanatra megállt az ajtóban, körbenézett.
A szobában enyhe félhomály terült szét lustán. A behúzott függönyön csak néhol szűrődött be egy leheletnyi
fény, de az sem sokáig. A magány fakult, poros szőnyegére lépve mintha elpirult volna, megszeppenve ki is szökkent rögvest a résen, ami az előbb beengedte.
A szobában minden a helyén volt. Szinte jól esett volna
egy-egy széthagyott pulóver a széken, mosatlan teáscsésze a fotel melletti üvegasztalon, vagy páratlanul szétdobált zokni a szőnyegen, vasalódeszka a sarokban, vasalatlan zsebkendőkkel, egy-két könyv a polcon, ami kicsit
kijjebb nyújtózkodik társainál, egy szirmát bontogató
virág, vagy bármi, ami ezt az elképesztően precíz rendet
megoldja, s arról tanúskodik, hogy e házban ember él...
Bár a bútorok, s az egész szoba már annyira megszokta
ezt a merev, szoborba öntött rendet, hogy ilyesmit még
elképzelni is sértő volt, nem oda illő.
Ez a szigorú rendezettség, ami az egész házba befészkelte magát, azt a látszatot adta, hogy itt bizony senki nem
lakik.
De ez nem így volt, ugyanis a gazdasszony épp most lépett be a szobába, kezében a reggeli újsággal. Mindennapi barna ruháját viselte, amiből legalább tíz ugyanolyan
sorakozott a szekrényben, makulátlanul, messziről elkerülve a fakulást, katonás sorba rendezve.
Határozott léptekkel az ablakhoz ment, mint aki egy
lépést sem tesz megfontolás nélkül, és félrehúzta a függönyt, éppen csak annyira, hogy a fény a sarokban álló
szürke fotelre vetüljön.
Orrára biggyesztette olvasószemüvegét és a fotelban ülve,
egyenes háttal, szigorú szemmel átlapozta az újságot.
Csak a főbb címeket olvasta. Ezek alapján szelektálta,
melyik cikket érdemes elolvasni. „Vihar okozta baleset
a város szélén... 2011. augusztus 9...szerencsétlenség...
földrengés...halál...” Becsukta az újságot, lerakta az asztalra és a függöny résén kilesett az utcára.
Barátnőit várta, a már menetrendszerű vasárnapi há�romórai teadélutánra.
Négyen jöttek össze a faluból, mindig másikuknál, már
évek óta. Hárman közülük osztálytársak voltak még réges-régen, negyedik társuk időközben szegődött hozzá�juk.
Már jó pár éve összeültek vasárnaponként. Pontosabban
nyugdíjbamenetelük óta.
Ezek a délutánok főleg a heti történések, pletykák kivesézésére szolgáltak, de emellett az újság főbb cikkeit is
átforgatták.
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Lassan meg kellett érkezniük. Még egyszer körbenézett,
majd miután megállapította, hogy itt még a porsze�
mek is tudják, hol a helyük, félrehúzta a függönyt, ami
eddig csak azért volt behúzva, hogy a nyári napfény ne
melegítse föl túlontúl a szobát. Meg is látta barátnőit,
akik mindig pontosan érkeztek, amikor a harang ütötte
a három órát. Hármuk öregesen döcögő, méltóságteljes
alakja a túloldalról közeledett, süteménnyel fölszerelkezve, hogy annyi édességet egy hét alatt lehetetlenség lett
volna megenni.
Csöngettek. Kiment ajtót nyitni, habár erre semmi szükség nem volt. Már otthon érezték magukat egymás otthonában, a csöngetés is fölösleges volt, valószínűleg csak
megszokásból nyomták meg az ajtó melletti gombot, mielőtt beléptek.
A ház egyszerre mintha piactérré változott volna. A zsibongást nem tudta elnyomni a ház kongó üressége sem.
Sürögni-forogni kezdtek rögtön, meghazudtolva korukat.
A süteményeket a konyhába vitték, majd letelepedtek a
szobában, mindenki a megszokott helyére.
A háziasszony a konyhába ment, megfőzni a négy kávét,
kettőt cukor nélkül és kettőt édesen. Tálcán vitte be a
szobába, ahol már nagyban folyt a társalgás.
Miután az összes szomszédot kibeszélték, a délelőtti misén történteket, a heti eseményeket, kit, kivel, mikor láttak, és hol, milyen beszédfoszlányt csíptek el egy kapu
előtt elhaladva, kinél lopták el a tyúkokat vagy éppen a
diót az éjjel, hogy történt az a veszekedés a piactér kel�lős közepén, mennyiért árulják a meggyet, hogy fölment
a tojás ára, és hogy a féjreik (már akinek volt) milyen
nehézkesen mozognak újabban, mintha hirtelen megöregedtek volna, hogy még a beszédben is kifáradnak,
nemhogy a zsörtölődésben, és egyéb lényeges és még lé�nyegesebb dolgokat is megbeszéltek, mint például, hogy
aznap négy perccel később kukorékolt a kakas...
Ez után, menetrend szerint, jöhetett a napilap. Minden
írást, hírt alaposan átnéztek. Minden úgy történt-e, aho��
gyan azt eltervezték, ahogyan megírták múlt vasárnap. A
szomszéd utcában leszakadt a tető, a központban a szerencsétlenség...
Csak ezután kezdtek neki a jövő heti hírek megszerkesz�
tésének, alaposan átgondolva a dolgot, különös figyelmet
szentelve a halottasrovatnak. Mozdulataikból, az arcukra
kiülő érdeklődő tekintetekről senki nem mondta volna
meg, hogy ők most valami természetelleneset csinálnak.
Csak miután befejezték a munkát, ültek le megint nyu-
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godtan beszélgetni, kezükben az újonnan megszerkesztett hetilappal. Jól átböngészték, nem hagytak-e ki valami fontosat, vagy éppen egészen apró közölni valót, ami
szemlátomást lényegtelennek tűnt, azonban mégsem volt
az.
Már órák óta kortyolgatták azt a három korty kávétmerthogy a csésze méretéből adódóan több nem fért volna bele. Az újság kézről kézre járt.
És egyszer csak észrevették... Az, ami eddig mindegyikük
figyelmét elkerülte, most ott állt fehéren-feketén, a
hetedik oldal szélén.
A saját gyászjelentésüket olvasták.
„...január hatodikán, ismeretlen módon mind a négyen
életüket vesztették. Mindeddig nem sikerült kideríteni,
senki sem érti hogyan...”
Négy szempár nyílt még kerekebbre, amint az oldal tetején olvasható dátum szerint péntek volt, 2013. Január 12.
Egy szót sem szóltak ez után.

A ház asszonya – aki immáron 34 éve volt özvegy, és egyedül élt ebben a házban, ahol a magány szürke íze érezhető
volt még ilyenkor is – az ablakhoz lépett. Nem értette...
Szemébe belefúródott a vakító fehérség. A fák ágai roska�doztak a hó alatt, ami az utakat is belepte, s még érintet�lenül feküdt mindenütt, betakarva a világot.
Valahol messze, az utca vége felé a postás alakja távolodott. Aznap nem adta be a leveleket, mintha a házat a
nyolcas szám alatt elnyelte volna a föld. Megfeledkezett
róla, vagy éppen szánt szándékkal kikerülte. A hó miatt
gyalog kellett megtennie a megszokott utat, s lépte nyomát rögtön belepte a záporozó fehér, mintha ott se járt
volna.
Valahonnan kutyaugatást fútt arra a szél, a hó pedig szakadatlanul esett, befödve a postás lábnyomait, az ugatás
hangját és a négy barátnő emlékét.
Csőke Andrea

KÖNYVAJÁNLÓ - EUROPEANA

Patrik Ouředník 2001-ben írta meg Europeana - A huszadik század rövid története című művét. Ha az olvasó
meghall egy ilyen című művet, igen kicsi az esélye, hogy
felébred benne a vágy az adott mű elolvasására, ezért is
próbálom rövid írásomban bemutatni a művet és néhány
részt idézek a könyvből.
A mű sikerét mi sem bizonyítaná jobban, minthogy 29
nyelvre fordították le az elmúlt 15 évben. A mű arra vállalkozik, hogy bemutassa a 20. század történéseit, de nem
úgy, ahogy ezt egy történelemkönyvben megszokhattuk. A
mű, ahogy a The New York Times is írja, „egyszerre súlyos
szakkönyv és irodalmi bűvészmutatvány.” Habár van némi
tagolása a műnek, olyan, mintha egy levegővel elmondott
eszmefuttatás lenne, mely nem szorítkozik csupán a politikatörténetre, de ugyanúgy bemutatja egyedi stílusában
a kor gondolkodásmódját, társadalmát, találmányait, tragédiáit. A mű belefért egy 200 oldalas kisebb formátumú
könyvbe, így az olvasó idejét sem veszi túlzott mértékben
igénybe. Nem szaporítanám a szót, inkább beszéljen helyettem maga a mű, mely az idézetekhez hasonló iróniával
tűzijátékként sziporkázik az első sorától az utolsóig.
„Az 1944-ben Normandiában elesett amerikaiak jól

megtermett fiúk voltak, akiknek az átlagos testmagassága 173 cm-t tett ki, s ha úgy fektették volna őket egymás
mögé, hogy egyikük talpa az utána következő feje búbjával összeérjen, akkor ez 38 km-t tett volna ki. A németek is daliás legények voltak, de legnagyobb termetűek az
első világháború szenegáli lövészei bizonyultak a maguk
176 centiméterével, így hát őket küldték az első sorokba,
hogy a németekre ráijesszenek. Az első világháborúról
azt mondták, hogy a csataterein úgy hullottak az emberek
mint magok a földbe, ezért az orosz kommunisták később
kiszámolták, hogy egy kilométernyi hulla milyen men�nyiségű trágyának felel meg, és milyen megtakarításokat
érhetnek el, ha a drága külföldi trágya helyett az árulók és
a bűnözők holttesteit használják fel. ...”
„ ... Aztán az emberek összehasonlították a nyelveket és
azon kezdtek gondolkodni, ki rendelkezik a legfejlettebb
nyelvvel, és ki jutott legtovább a civilizációs folyamatban.
Többnyire azt tartották, hogy a franciák, mert Franciaországban érdekes dolgok történtek, és a franciák értettek
a társalgáshoz s kötőmódot és régmúlt idejű feltételes
módot használtak, csábítóan mosolyogtak a nőkre, a nők
pedig kánkánt táncoltak, miközben a festők impresszió-
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kon töprengtek. A németek viszont azt mondták, hogy
az igazi civilizációnak egyszerűnek kell lennie és közel
kell állnia a néphez, s hogy ők találták ki a romantikát,
és sok német költő írt a szerelemről, és köd ülte meg a
völgyeket. ...”
„ ... Az antropológusok azt mondták, hogy az emlékművek alkalmasabbak az elgondolkodtatásra, mint a
múzeumok vagy a levéltárak, mert a történelem helyett
inkább az emlékezetre hivatkoznak, az emlékezet pedig
életre kelt, a történelem viszont megfosztja legitimitásától az élő múltat, mert mozdulatlanná teszi az időben. ...”

„ ... A század végén megkezdődött Jugoszlávia bombázása. A légitámadások hetvennyolc napig tartottak, és
ez volt az első nemzetközi konfliktus Európában 1945
óta, és ugyancsak ez volt az első olyan háború, amelyben a győztes fél egyetlen katonája sem vesztette életét,
és a hadászat sratégiái azt mondták, hogy ez már a jövő
igérete, s a jövőbeni háborúkban senki sem fog meghalni, az ellenséget kivéve. ...”
Csőke Márk
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AZ ESZMÉLÉSEK VÉGET NEM ÉRŐ TÖRTÉNETEI
(18)
Keresem a régi utcaképeimet. Nem a fotókat, hanem
az emlékeket, úgy ahogyan bennem megmaradtak s
időnként még most is felelevenednek. Olyasfajta érzés ez,
mintha elszármazott lennék, aki vagy fél évszázad után
barangol szülőfalujában, de alig akad ház, amelyikről
megismerné az utcát. Nincsenek felismerhető házak,
nagykapuk, kerítések. Igazából fel sem lehet ismerni a
régi falut. Megváltozott, és még csak azt sem merem
mondani, hogy rosszabb lett, mert ellenkezőleg, jobb lett.
Gyakran jómagam is csak arra emlékezem, hogy vasárnap
reggel, amikor a kismisére mentünk minden ház előtt el
volt seperve a járda és fel is locsolták, talán azért, hogy
ne poroljon. Pedig a port nem a gyalogosok verték fel,
hanem a lovaskocsik, leginkább pedig a traktorok. Ilyenek
azonban csak vasárnap voltak az utcák, vagy valamelyik
sátoros ünnep, búcsú, vagy pünkösd napján. Talán nem is
azért, mert szorgalmasak voltak, hanem mert ezt tanulták
elődeiktől, és persze attól is tartottak, hogy ha ezt nem
teszik meg, megszólja őket a falu. Az nagy szégyen volt, ha
valakit megszóltak. Nyáron, szombat esténként, nekünk,
gyerekeknek is fel kellett söpörni a tanya udvarát, pedig
arrafelé nemigen járt más rajtunk kívül. A téglával kirakott
járdát valószínűleg könnyebb volt elseperni, mint nekünk
a baromfitollal teli porcfüves első udvart.
A járdák nagyobb részét valahol az ötvenes évek legelején
rakták le. Nemrégiben hallottam azt az anekdotát,

T

hogy amikor az orvos előtt rakták, a doktor figyelte
a munkájukat és észrevette, hogy Józsi bácsi az egyik
téglát elszabta, amit aztán földdel pótolt. A doktor
meg is jegyezte, hogy: „szóval földdel szokták elfedni a
hibáikat!?” Az öreg mester sem maradt azonban adós,
mert azt válaszolta, hogy: „doktor úr a maguk hibáit is
földdel szokták elfedni”.
A napokban a Széles utcán bicikliztem. Valamikor sokat
jártam itt lovaskocsival. A kaszálóban, az „aljban”, vagyis a
Krivaj-partján volt néhány kvadrát füvünk. Nyáron innen
kellett hozni zöldet a teheneknek és a lovaknak. Egy 14-15
éves gyereknek nem is volt olyan egyszerű, mert át kellett
menni a „nemzetközi úton”, a főutcán, ahol akkoriban
már igencsak megszaporodott a forgalom. Különösen a
bolgár teherautóknak volt rossz hírük. Kifelé, a kaszálóba
menet nem a Széles utcán mentem, mert Baranyiék
kocsmájának sarkán nem lehetett látni az úttestet. Egy
utcával lejjebb, a bikaistálló utcájában jó volt a kilátás.
Viszont éppen a volt bikaistálló előtt volt egy hirtelen
lejtő s mivel a szekéren nem volt fék, nem volt könnyű
rákanyarodni a Vasút utcára. Visszafelé jövet a fatelep
után (csak a Vasút utcában volt fatelep), bekanyarodtam
a Széles utcába. Onnan a Gazdászati iskola felé vettem
az irányt, de nem a Sárgagödör irányába, hanem az
Újfalun keresztül. Mindkét irányban volt emelkedő, de
a Sárgagödörnél sokkal meredekebb, majd Paliék utcáját
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meghaladva, kiértem az alsó dűlőre és Lakatosék tövissel
bekerített szőlője mellett értem haza.
Ha őszinte akarok lenni, nem voltak szebbek az akkori
utcák, mint most. A Széles utcán például rendszerint két
kocsi járat is volt attól függően, hogy eső után a sárban hol
kezdtek el járni. Kátyú azonban igen gyakran volt minden
utcában. Itt azonban nem tartottam a kátyúktól, de a Bajsai
úton, ahol a szövetkezet nagy traktorai hihetetlen nagy
kátyúkat tudtak kivájni és attól féltem, ha felül a kocsi a
keréksávok közötti részre, nem lesz, aki lecibáljon onnan.
Amikor nem volt kátyú kőkemény rögökkel volt teli az utca.
Talán éppen ezért nem sok ház volt ahol kaszálták az utcai
füvet. Igaz nem is lett volna könnyű, hiszen mindenhol
volt vízelvezető árok. Legfeljebb egy két bokor volt a járda
szegélyénél, többnyire bukszus, vagy néhány igénytelen
virág. Meg persze fák. Sok akác és gyümölcsfák. A legtöbb
meggy és barack. Ezt azért tudom ilyen pontosan, mert a
meggyet és a barackot mi diákok ültettük a hatvanas évek
első felében. Hetedikes voltam, amikor a Lehel utcában
dolgoztunk, a Gazdászati előtt az Újfaluig. A meggy
azokban az években nagyon menő volt, úgy tudom, hogy
a németek számára vásárolták fel, de aztán valami miatt
megszűnt a felvásárlás. Az utcában azonban a meggyfák
megmaradtak. A háztartásokban tudták hasznosítani
mindkét gyümölcsöt, ”legrosszabb esetben” pálinkát
főztek belőle, nem is akármilyet. A Pacsirtatelepre meg

a Szőlőkapura a tanyáról szinte minden nap ráláttam, de
furcsa, hogy gyerekként talán egyszer sem jártam arra.
Többször is gondoltam arra, hogy egyszer arra megyek és
a Szőlőkertben a főúton elmegyek a második dűlőig, mert
az pontosan a tanya irányában ért véget a Szőlőároknál,
ahol én már otthonosan mozogtam, hisz ismertem
szinte minden bokrot a tanyánktól kezdve egészen a
Mátyus szállásig. Minden nyáron ugyanis itt legeltettük
a teheneket. Legalább annyira ismertem, mint a Moholi
utat. Mostani lakhelyem utcájában sem jártam emlékeim
szerint csak egyszer. Talán nyolcadikosok lehettünk és
természet órán az volt a feladatunk, hogy pucoljuk ki a
vágóhíd pöcegödrét. Tele volt rothadó belekkel, bőrökkel,
csontokkal. Többen hánytak is, de mégis végig kellett
csinálni. Manapság ilyesmi miatt felmentenék az igazgatót
is meg a tanárt is. Bandi barátommal azért választottuk ezt
az utcát, mert a végén volt egy ártézi kút, ahol lemostuk
cipőinket. Még így is napokig éreztük a rothadó belek
szagát a cipőinken. Nem voltak szebbek azok az utcák sem
és a házak sem. Azt hiszem jóval szegényebbek voltak az
emberek és szegényesebbek voltak házaik is. Egy dologra
azonban ma is emlékszem: talán nem is akadt ház ahol
nem lakott senki.
PAPP Imre
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