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Vezércikk

A legutóbbi szerkesztőségi gyűlésen lapunk egykori 
szerkesztője, Szerbhorváth György fejéből pattant ki az 
ötlet, hogy a Szó-Beszéd tartalmazzon kuponokat, ami-
ket az olvasóink felhasználhatnak. Így felkerestük Kátai  
Csabát és Dávidot, akikkel sikerült megegyeznünk, s az 
eredmény a hátoldalon megtekinthető. A kupon felhasz-
nálásával – mint ahogy ez olvasható rajta – a kis hambur-
ger 90 dinárba, a hazai italok pedig 80 dinérért kaphatóak. 
A kupon egyszer használható fel. A jövőben is folytatni 
szeretnénk ezt a kuponosdit, így minden felajánlást szíve-
sen fogadunk. 

Amire fel szeretném hívni a figyelmüket, az a 
Facebookon elérhető kérdőív. Mivel a Szó-Beszéd első-
sorban a kishegyesieknek szól, úgy gondoltuk felmérjük, 
hogy kik is azok, akik olvassák az újságot, mennyire van-
nak megelégedve a lappal, illetve mit várnak el az újságtól, 

mit látnának szívesen a hasábokon. A kitöltéssel a mun-
kánkat segítik és úgy gondolom, hogy a véleménynyilvání-
tással mindenki jól jár. A kérdőív a Szó-Beszéd Facebook 
oldalán érhető el. Amennyiben a kitöltők megszavazzák, 
a következő megjelenéskor beszámolunk a kérdőív ered-
ményeiről.

Ezeken kívül még arról szeretném tájékoztatni olva-
sóinkat, hogy a jövőben szívesen várunk olvasói leveleket. 
Ha úgy érzi, van valami régi emléke, melyet meg szeretne 
osztani a nyilvánossággal, valami olyan problémára szeretne 
rávilágítani, ami sokakat érint, vagy csak szívesen írna va-
lamit, jelentkezzen és küldje el írását a szobesz@gmail.com  
email címre. 

Csőke Márk

FELHÍVÁS

december 7.A fogyatékos emberek világnapja alkal-
mából a bácsfeketehegyi Izida Anya- és Gyermekvédelmi 
Társulat tagjai látogatást tettek a kishegyesi önkormányzat-
ban. Az izidás gyerekeket és fiatalokat Marko Lazić, Kishe-
gyes község polgármestere, Kerekes Zoltán alpolgármes-
ter, Szűgyi István, a községi képviselő-testület elnöke és  
Lukács Klára, a községi tanács szociális ügyekkel megbí-
zott tagja fogadta.

december 11. Nem formális megnyitó keretében adták 
át a Nők Kishegyesi Fóruma új székházát. Az épületet már 
több mint tíz éve az egyesület rendelkezésére bocsájtotta 
az önkormányzat, de mostanáig (a nem megfelelő körül-
mények miatt) nem sikerült véghezvinni a szükséges át- 
alakításokat. Az új épületben már helyet kapott a Női Fó-
rum Kreatív Kézműves Köre és a kishegyesi házi beteg-
ápolási szolgálat. Az átadót közös ádventi gyertyagyújtás 
követte. 

december 17. A Helyi Közösség és a civil szerveze-
tek képviselői közösen díszítették fel a téren felállított 
karácsonyfát. A díszeket kukoricacsuhé felhasználásával a 
Helyi Nyugdíjas Egyesület, a Dália kézimunkacsoport, a 
kishegyesi Nagycsaládosok Egyesülete, a Nők Kishegyesi 
Fórumának tagjai, valamint Kollár Ilona készítették el.

KÖZÜGYEK - KISHEGYES
2016. DECEMBER — 2017. JANUÁR
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Közügyek

Az idei évben is a kiállított karácsonyfák felajánlásból 
érkeztek, köszönjük azoknak, akik ezzel tették szebbé az 
ünnepet. 

A volt szövetkezeti otthon földszinti termét a Helyi 
Közösség próbateremmé alakította át, annak érdekében, 
hogy néptáncosaink a téli időszakban is fűtött helyen tud-
janak próbákat tartani. A próbatermet a Helyi Közösség 
tanácsának elnöke Mohácsi Zoltán adta át rendeltetésre a 
néptánc szakosztályoknak. 

december 27. Kishegyesen közös jótékonysági akciót 
szervezett Topolya és Kishegyes Községek Szociális Köz-
pontja, a Vöröskereszt, valamint a VMSZ kishegyesi női 
- és ifjúsági fóruma – Több mint 70 ajándékcsomag került 
kiosztásra a népkonyha felhasználóinak gyerekei között.

december 28.  Családbarát helyi közösség díjban része- 
sült Kishegyes, ugyanis negyedik alkalommal rendezte meg 
díjátadó ünnepségét a Vajdasági Nagycsaládos Egyesületek 
Szövetsége (VANCSESZ) az adai Városháza nagytermé-
ben. Idén először osztottak díjat a helyi közösségeknek, 
amelyet a kishegyesi Helyi Közösség érdemelt ki kimagasló 
eredményeiért. A díjat Mohácsi Zoltán tanácselnök, Sípos 
Tibor titkár és Lukács Klára tanácstag vették át.

2017. január. 02. A Melódia Kamarazenekar újévi 
koncertjének a zsúfolásig megtelt Helyi Közösség tetőtere 
adott otthont.

2017. január 13. Az idei évben az önkormányzat 41 
egyetemistával írt alá támogatási szerződést, ők havi szin-
ten fognak önkormányzati tanulmányi ösztöndíjat kapni. 
Kovács Károly, a polgármester ifjúsági ügyekért felelős se-
gédje az egyetemisták támogatása kapcsán arról számolt be, 
hogy ebben az évben egy újítást is bevezettek az ösztöndíj- 
programba, ugyanis a posztgraduális képzésen résztve-
vők számára is biztosított ösztöndíjpályázási lehetősé- 
get Kishegyes község önkormányzata. Emelett, az idei 

évben is támogatták azokat a hallgatókat, akik külföl-
dön folytatják a tanulmányaikat. Az ösztöndíj összege 
nem változott a múlt évihez képest, a kedvezményezett  
egyetemistáknak havonta 6.000 dinárt folyósítunk 9 hó-
napon keresztül. 

S.Istwan

KÖNYVTÁR - VISSZATEKINTÉS

Az előző évben számos rendezvénye volt a Kishegyesi 
Könyvtárnak. Kézműves foglalkozásokat tartottunk, ahol 
rongybabákat készítettünk, több alkalommal tojásokat is 
festettünk. Októbertől folyamatosan várta az alsós gyereke- 

ket a Könyvkuckó, ahol betekintést nyerhettek a mesék bi-
rodalmába, vághattak, rajzolhattak, s közben jókat szóra-
kozhattak. Karácsony közeledtével megtartottuk a már-már 
hagyományossá vált mézeskalácsfestésünket is. Könyvtá-
runkban heti rendszerességgel jelentkezett egy felsősök-
nek szóló műhelymunka is, az Új Hullám, melyet Patyerek 
Réka vezet, ahol a felsős diákok megtanulhatják az irodalmi 
műnemeket és műfajokat is egyaránt. Mindezek mellett ön-
ismereti célokat is szolgál a kreatív írás műhelye. 

Szép számban voltak könyvbemutatók is, külön figyel-
met érdemelnek a kishegyesi írók: Krekity Olga, Szőke 
Anna, mindezek mellett Fehér Miklós és Hulló István 
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könybemutatóját is meghallgathatták az érdeklődők. Előadá-
saink közül kiemelném a magyar Nobel-díjasokat bemutató 
estünket, ahol Faragó Péter és Kanyó István arra vállalko-
zott, hogy a C-vitamint és egy csillagvizsgálót szemléltes- 
senek. 

Az iskolások több ízben is ellátogattak a könyvtárba. 
Az elsősöknek bemutattuk a könyvállományt, sőt ingyene- 
sen be is iratkozhattak. Osztályfőnöki órára is sor került, 
a hetedik osztályt, valamint később a negyedikeseket lát-
ta vendégül a könyvtár. Két kiállításnak is otthont adott a 
könyvtár, Vass Szabolcs: A fészek című grafikájának, illet-
ve a Kosztolányi-talány című fotókiállításnak. 

Megrendezésre került az Aranyeső vers-és prózamon-
dó verseny is, amit minden évben hatalmas siker övez. 

Megszerveztük a régi könyvek vásárát is, ahol szép 
számban adtunk el könyveket. A befolyt összeget új köny-
vek vásárlására fordítottuk, így növelni tudtuk a könyv-
állományt. Az új könyvek vására sem maradt el, kétszer 
is ellátogatott hozzánk a Corvina könyvesház, és elhozta 
nekünk gazdag választékát. 

Kecskés Tünde

AZ ÓVODA DECEMBERI TÖRTÉNÉSEINEK  
KÉPRIPORTJA 

December 10.  Óvodánk Macskák nevű csoportja Tal-
pai Zsana óvónő vezetésével a Nyugdíjas Otthonban Luca-
napi gyermekjátékokat mutatott be.

December  folyamán szülői alkotóházat szerveztek 
csoportjaink: 

December 20. Gyermekmissziótól, Halász Sámuel és 
Renáta jóvoltából minden gyermek külön - külön egy 
ajándékkal teli cipősdobozt kapott, mindezek után még 
egy bábelőadással is meglepték az óvodásokat, amit a 
gyermekek nagyon élveztek.
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December 23. Az óvodában Télapó váró ünnepség volt. Köszönjük szépen a Télapó csomagokat az AGRIRO-
MAGNA vállalatnak a a kishegyesi óvodások részére.  
A szeghegyi és a bácsfeketehegyi óvodások nevében is 
köszönjük azoknak, akik biztosították a csomagokat:  
ZADI PBR.- (Lovćenac), ARETOL DOO- (Újvidék),  
H.T. DOO (Kishegyes),  GILJEN AMD  DOO – (Feket-
ics), N.A.M.  TOTALTECH  DOO,  FATELEP –(Feket-
ics),  MONTEL  SZTR. – (Kishegyes), BRAĆA VEGŠE – 
(Feketics), RISTO STOJANOVIĆ, CHICK PROM – 
(Kishegyes), EURO 92- (Feketics), KALMAR SZR., 
ŽIVINASTIJA STR., METAL PEPI MBR. és maga az 
óvoda: PÁN PÉTER I.E.I.

Ezúton köszönjük a más adományokat is: VRKLARI  
cégnek (Sekulić  B. ) a lekvárt,  Martinović Zorannak a 
gyermekjátékokat és a VITAL vállalatnak a kekszet (Me-
dela štrudla).

Janó Mária

2016. okt. 21. – A Magyar Nemzeti Tanács jóvoltából 
harmadikos és negyedikes diákjaink szabadkai kirándulá- 
son vettek részt. Megismerkedtek a város nevezetességei- 
vel, ellátogattak a Városházára, a Városi Múzeumba és a 
palicsi állatkertbe is. Sajnos az esős idő nem kedvezett a ki-
rándulóknak, de a gyerekek ennek ellenére jól érezték ma-
gukat. Köszönjük a Magyar Nemzeti Tanácsnak a lehető- 
séget.

2016. okt. 29. – Zentán a Stevan Sremac Általá-
nos Iskola Thurzó Lajos munkaegységében tartották az  
I. Messzeringó gyermekkorom világa elnevezésű szavaló-
versenyt, melyen 110 szavaló vett részt. Iskolánkat Bácsi 
Virág (5.c), Vanka Réka (6.a) és Kanyó Natália (6.b) kép-
viselték. Az 5-6. osztályosok kategóriájában Vanka Réka 
első helyezést ért el, Bácsi Virág pedig különdíjat kapott. 
A diákok felkészítője Molnár Krekity Olga.

2016. nov. 04. – Alsósaink és az ovisok Korhecz Imo-
la és a Cimbora zenekar lemezbemutató koncertjén vettek 
részt a színházteremben. A Legyél a cimborám című albu- 
mot a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet adta ki. A 
hangulatos műsort nagyon élvezték a gyerekek.

2016. nov. 04. – Utó-Halloween bulit tartottunk iskolánk- 
ban. A diszkózás mellett a gyerekek különböző ügyességi 
versenyekben is bizonyíthattak.

2016. nov. 26-27. – Jubiláris huszadik alkalommal tar-
tották meg Bácsfeketehegyen a Dudás Kálmán Nemzeti 
Vers- és Prózamondó Találkozót, a Magyar Nemzeti Tanács 
kiemelt rendezvényét, a Vajdasági Magyar Versmondók 
Egyesületének szervezésében, a Feketics Művelődési Egye-
sület közreműködésével, és a Vajdasági Magyar Művelődé- 
si Intézet szakmai támogatásával. A versenyre az egész 
Kárpát-medence területéről jelentkezhettek a kilencedik 

ISKOLAHÍREK
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életévüket betöltött magyar anyanyelvű amatőr versmon-
dók. Két művel kellett készülniük az egyetemes magyar 
irodalomból, illetve egy verssel vagy prózával a határon 
túli magyar irodalomból. A több mint 70 résztvevőt a Ko-
vács Frigyes, Pataki András, Wischer Johann, Bori Feke- 
te Ágnes, Tóth Péter Lóránt, Lőrinc Tímea összetételű 
zsűri értékelte.

Díjazottak:

Kisgyermek kategória (alsósok): 
1. Erdei Anna Dorka (4.b) (Molnár Krekity Olga) Kis-
hegyes 
2. Bába Lujza (Krizsán Szilvia) Újvidék 
3. Kiskomáromi Zsolna (Molnár Krekity Olga) Óbecse

Gyermek kategória (5-6 osztály): 
1. Szabó Rebeka (Molnár Krekity Olga) Topolya 
2. Kormányos Ákos (Kovács Jolánka) Muzslya 
2. Vajda Noa Pálma (Barta Júlia) Bácsfeketehegy 
3. Bácsi Virág (5.c) (Molnár Krekity Olga) Kishegyes 
Zárójelben a felkészítők neve.

A díjazottak mellett iskolánkat képviselték még a verse-
nyen: Nagymélykúti Csongor (3.a), Bede Barnabás (3.b), 
Bede Borbála (3.b), Dudás Iván (3.b), Gál Flóra (3.b), 
Virág Anna (3.b), Vanka Réka (6.a), Kanyó Natália (6.b), 
Szőke Rebeka (8.b)

2016. dec. 02. – Nyolcadikosaink Szabadkán jártak 
az Expecto mentálhigiénés központban, ahol a függőségi  
betegségekkel kapcsolatos műhelymunkákban vettek részt, 
és filmet néztek a kábítószer élvezők életéről. Ez után jutott 
idő még egy kis városnézésre, kikapcsolódásra is. A diáko-
kat Csőke Csilla, Kormányos Andrea és Sípos Varmuzsa 
Katalin kísérték el a kirándulásra.

2016. dec. 03. – Zentán tartották a Fekete Mihály Mate-
matikai Emlékverseny döntőjét a Bolyai Tehetséggondozó 
Gimnázium és Kollégium épületében. A két fordulós 
versenyre több mint 200 általános- és középiskolás 
diák jelentkezett, közülük 120 jutott el a zentai döntőre. 
Iskolánkat Lengyel Viola (5.a), Halasi Annabella (5.b), 
Süli Babett (5.b), Bácsi Virág (5.c), Gál József (7.c),  
Kalauz Katarina (7.c) és Világos Adriana (7.c) képviselték.  
Gál József a hetedikesek mezőnyében megszerezte a má-

sodik helyet, ezzel bekerült a 20 tagú vajdasági csapatba, 
amely az Ukrajnában megrendezésre kerülő nemzetközi 
versenyen fogja képviselni tartományunkat. Halasi An-
nabella, Süli Babett, Bácsi Virág és Kalauz Katarina di-
csérő oklevélben részesült. Lengyel Viola első versenyén 
szépen teljesített. Világos Adriana más elfoglaltsága miatt 
nem tudott elutazni a versenyre. A diákok felkészítője: 
Magyar Tibor.

2016. dec. 20. – A 8. a osztály Csőke Csilla tanárnő ve-
zetésével, idén is megszervezte a hagyományos karácsonyi 
vásárt iskolánk előcsarnokában. Az érdeklődők a diákok 
által készített sütemények, saját készítésű karácsonyi dí-
szek és játékok közül válogathattak.

2016. dec. 21. – Kunszentmiklós és Tas polgárai kará-
csonyi ajándékgyűjtést szerveztek a vajdasági szegénysorsú 
diákok részére. Az akció szervezője Tóth Péter Lóránt 
Radnóti-díjas versmondó és Jó Ember-díjas szamaritánus 
volt. Iskolánk szegénysorsú diákjain kívül az ajándékok-
ból jutott még Magyarcsernyére, Padéra, Szajánba, Tor-
dára, Pirosra, Gombosra, Bácskertesre, Bácsgyulafalvára, 
Bácsfeketehegyre, Bácskossuthfalvára, Zentagunarasra, 
Gunarasra, Csantavérre, és Horgosra is.

2016. dec. 22. – A Nemzetközi Gyermekmisszió karácso- 
nyi témájú előadással és cipősdoboz-ajándékokkal lepte 
meg alsós diákjainkat.

2016. dec. 23. – Karácsonyi ajándékokkal leptük meg 
diákjainkat, az ajándékokat ezúttal is adományokból fedez- 
tük, köszönet mindenkinek, aki adományaival hozzájárult 
az ajándékok gazdagabbá tételéhez.

Hagyományteremtő szándékkal idén már második 
alkalommal diákjaink egy része karácsonyi tánccal lep-
te meg diáktársait, a tanárokat és a jelen lévő szülőket. 
A vidám félévbúcsúztatóba végül a diákok és a tanárok 
nagy része is bekapcsolódott, ünnepi hangulatot teremtve  
iskolánkban.

Fülöp Valentin
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Civil élet

A TŰZOLTÓK NAPLÓJÁBÓL

 

Az utóbbi két hónap igen eseménydús volt a  
tűzoltóink számára. Ahogy csökkent a hőmérséklet, egyre 
inkább nőtt a tűzesetek száma.  Volt olyan alkalom, ami-
kor egy nap három tűzeset volt. A fent említett eset ja-
nuár 11-én történt, először a hajnali 
órákban riasztották tűzoltóinkat egy 
istállótűzhöz és a gyors beavatkozás-
nak köszönhetően időben sikerült 
a jószágokat kimenteni és a tüzet 
gyorsan eloltani, így csak anyagi kár 
keletkezett. Alig, hogy utántöltöt-
ték a tűzoltókocsit, már egy másik 
tűzesethez hívták lánglovagjainkat, 
Bácsfeketehegyre. Ekkor egy társas-
ház  földszinti lakásában ütött ki tűz. 
A tüzet sikerült gyorsan lokalizálni, 
ezáltal nem terjedt tovább a többi la-
kásra. Személyi sérülés nem történt. 
A harmadik tűzeset egy kémény-
tűz volt, ahol csak minimális beavatkozásra volt szükség.  
A statisztikát tekintve, 2016 decemberétől január derekáig 
21 alkalommal kellett tűzoltóinknak beavatkozniuk, ebből 

8 tűzeset volt és 20 alkalommal vettek részt önkéntes tűz-
oltóink a különböző intervenciókban.

Megemlíteném, hogy december 30-án a tűzoltóotthon 
nagytermében évbúcsúztatót tartottunk aktív tagjainknak, 

ahol Szűgyi István elnök, bajtársunk 
köszönetet mondott mindenkinek, 
aki az elmúlt évben részt vett tűz- 
oltásban, különféle beavatkozásokban 
és az egyesület más tevékenységeiben.

A kishegyesi tűzoltó egyesületünk-
ben sosem áll le az élet, férfi és női 
csapatunk már megkezdte a fel- 
készülést a Bácskossuthfalván már-
cius folyamán megrendezésre kerülő 
Moravicai-Tűzoltó Kupára. Remél-
jük, hogy a sok gyakorlás meghoz-
za majd gyümölcsét és a versenyen 
tovább tudjuk majd öregbíteni  
községünk hírnevét.

Dr. Kurin Ákos
   

VÖRÖSKERESZT DECEMBERI AKTIVITÁSA

December elején Palánkán négy aktivistánk vett részt a 
háromnapos szemináriumon, ahol a katasztrófavédelem-
mel kapcsolatosan újabb információk birtokába juthat-
tak. Három éve volt felénk egy olyan válsághelyzet, melyre 
még nagyon jól emlékszünk, a hasonló helyzetekre kell 
felkészíteni, kiképezni aktivistáinkat.

Az önkéntesek világnapja alkalmából szerény körül-
mények között, de megemlékeztünk aktivistáinkról, 
elismerésként kis ajándék és emlékplakett átadásával.  
A Vöröskereszt nagyon fontosnak tartja, hogy nyisson az 
önkéntesek felé, így tudunk majd rájuk építeni, és segítségük- 
kel pedig újabb aktivistákat vonhatunk be.

A hónap folyamán gyűjtési  akció volt a község mind-
három iskolájában, a diákok és a vállalkozók támogatásával 

csomagok készültek, amelyeket a népkonyhát felhasználó 
szülők gyermekeinek osztottunk szét.

Szeretnénk megköszönni mindenkinek a nagylelkű 
támogatást, akik az ünnep meghitt hangulatában 
együttérzőek voltak és segítették munkánkat.

Önkéntes véradási akció is volt minhárom helységben, 
ami igazán fontos, aki vért ad az életet is ad. Folyamatos 
volt a népkonyha ellátása a december folyamán, bőséges 
ételekkel és kaláccsal is bővült az ünnepi adag.

A használt ruha gyűjtése és osztása sem szünetelt, az 
érintetteknek meleg ruhához juthattak. Az adakozókat 
továbbra is várjuk csütörtökönként. 

Szakál Györgyi

-Mark
Bélyegző

-Mark
Bélyegző

-Mark
Ceruza

-Mark
Ceruza



SZÓ-BESZÉD, A KISHEGYESIEK LAPJASZÓ-BESZÉD, A KISHEGYESIEK LAPJA

7

Civil élet

NYUGDÍJASOK

A nyugdíjasok számára is véget ért az év. Vegyük sorra 
a komolyabb eseményeket. December 10-én megtartottuk 
immár hagyományos adventi teadélutánunkat. Teljes tag- 
ságunk részt vett a délutánon (kb. 80 fő), majd megvedégeltük 

őket édes és sós süteményekkel, teával, üdítővel. Az ese-
ményt színvonalasabbá tették a Pán Péter óvodásai és a Vaj-
dasági Versmondó Egyesület tagjai. Köszönjük nekik.

A hónap legnagyobb eseménye a szilveszteri ünnepség 
volt. Minden várakozást felülmúlt az érdeklődés, majdnem 
100 személy búcsúztatta velünk az esztendőt. A jó hangula- 
tot biztosította az élőzene, a finom ételek és italok. A mulat- 
ság hajnalig eltartott. Mindenki számára volt elegendő tom-
bola. A kishegyesi vállalkozók, vállalatok, intézmények, 
magánszervezetek több mint 100 ajándékot ajánlottak fel a 
számunkra.

A januári hónapot lazítással töltjük.  

Kőműves Valéria

Szeptember 17-én Vajda Boglárka segítségével kéz- 
műves foglalkozásunkon gólyát készítettek a gyerekek.

Október 3–7 között a KCSSZ támogatásával Gyermek- 
heti programokat szerveztünk. A programok témája a 
gólyák élete volt.

Az ősz beköszöntét színes papírból készült őszi ajtó- 
kopogtatóval üdvözöltük. A foglalkozást egy kis sütögetés-
sel fejeztük be.

Október 14. Etno–nap az Ady Endre Általános Iskolában. 
Ezen a napon bemutattuk a gyerekeknek, hogy régen ho- 
gyan is játszottak, amikor még nem volt tv, számítógép, mobil- 
telefon. Gombozàs, fonáljáték, ugróiskola, gumiugrálós já-

ték, karikázás, vona-
tozás ès csoport- 
játékok várták a 
gyerekeket.

November 12-én 
Ilus nénivel csuhé-
angyalkákat készí- 
t e t tü n k . N ove m -
ber 16-án Alkotó 
szellemű nevelés 
címmel Gyurcsik 

Klára és Róbert előadást tartott szervezésünkben.
November 19-én HAGYOMÁNYŐRZŐ DISZNÓTO-

ROS NAPOT tartottunk a focipályán. Ezen a napon a régi 
disznóvágások hagyományait, hangulatát idéztük fel és  
mutattuk be kedves vendégeinknek.

Decemberben még mézeskalácsot is festettünk Ilus né-
nivel, részt vettünk a falu karácsonyfájának feldíszítésében. 
Papp Mihálynak és Etelkának köszönhetően gyümölcs 
adományt osztottunk. Bakorek Angéla adventi dekorációt 
készített, amiket elajándékoztunk a falu hivatalainak. Részt 
vettünk a karácsonyi vásáron, valamint bejglisütő verse-
nyen is megmérettettük magunkat a VANCSESZ szervezé-
sében. Köszönjük a támogatóinknak: a helyi közösség- 
nek, a kishegyesi községnek, a Bethlen Gábor Alapnak, 
a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének, a 
Vancsesznek, hogy 2016-ban is támogatták munkánkat. 
Köszönjük a kishegyesi polgároknak, a gyerekeknek, a 
civil szervezeteknek, hogy együttműködtek velünk és részt 
vettek programjainkon.

Zsoldos Ildikó

NAGYCSALÁDOSOK ŐSZI ÉS TÉLI HÍREI
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A TŰZ CSIHOLÓI
A KISHEGYESI VERSMONDÓ KÖR EREDMÉNYEI AZ ELMÚLT FÉL ÉVBEN

A kishegyesi Ady Endre Kísérleti Általános Iskola vers-
mondóihoz – „a tűz csiholóihoz” a 2016-2017-es iskola-
évben más községbeli versmondók is társultak. Szárnyaim 
alá került a harmadikos Alács Varró Emese Pacsérról, Bagi 
Natália és Kiskomáromi Zsolna Óbecséről, Hodik Anna-
bella Bácsfeketehegyről és Szabó Rebeka Topolyáról.

2016. július 28., Kishegyes
SZAVAK ÉS DALLAMOK
Komolyzenei-irodalmi estet tartottunk a kishegyesi Ady 

Endre Kísérleti Általános Iskola elballagott nyolcadiko- 
sai előadásában 19 órai kezdettel az iskola Galériájában.

Közreműködött: Csőke Noémi, Major Lili, Németh 
Emil, Paulyuk Jenifer és Toldi Emese.

A műsort összeállította: Csőke András és Molnár 
Krekity Olga

2016. szeptember 11., Kishegyes
A Vajdasági Magyar Versmondók Egyesületének szer-

vezésében tanteremszínházi előadás készült az augusztusi 
Szép Szó Műhelyben a legidősebb versmondók közre- 
működésével (Bagi Natália, Bojko Andrej, Hajvert Ákos, 
Hodik Annabella, Paulyuk Jenifer, Kecsenovics Kitti, Kő-
műves Csaba, Major Lili, Morotvánszki Nikoletta, Tóth 
András). A legmerészebb álmaink is megvalósíthatók – de 
nem így c. műsort Pataki András, a Soproni Petőfi Színház 
igazgató-főrendezője állította össze Örkény István és Nagy 
László szövegeiből. A darab bemutatója a kishegyesi Ady 
Endre Kísérleti Általános Iskolában zajlott le.

2016. szeptember 20., Szabadka
Versszólamok és dallamcsokrok
Az Életjel — Csáth Géza Művészetbaráti Kör szeptem-

ber 20-án vendégül látta a Vajdasági Magyar Versmondók 

Egyesületét a Szabadkai Városi Könyvtárban. A verses-ze-
nés esten fellépett: Szabó Rebeka, Vanka Réka, Bácsi Vi-
rág, Vajda Noa Pálma, Németh Emil, Szabó Némedi Ró-
bert, Bede Anett, Paulyuk Jenifer, Bede Noémi, Major Lili, 
Hodik Annabella, ifj. Gál József és Szőke Rebeka. Zárszó: 
Hajvert Ákos, a VMVE elnöke. Felkészítő pedagógusok: 
Barta Júlia, Csőke András és Molnár Krekity Olga.

2016.  szeptember 28., Kishegyes
A hegyesi LITERAtúra irodalmi rendezvénysorozat 

az idei évben az Aranyeső vers- és prózamondó verseny 
döntőjével kezdődött, amelyet helyi Közösség épületének 
tetőterében tartottak meg. A versenyt a Kishegyesi Könyvtár 
szervezte és a kishegyesi Ady Endre Kísérleti Általános Is-
kola, valamint a bácsfeketehegyi Nikola Đurković Általános 
Iskola diákjai vettek részt rajta. A versenyen a résztvevőknek 
ma élő, fiatal költők verseiből kellett egy-egy költeményt 
előadniuk. A kishegyesi versmondókat Kőműves Noémi szí-
nésztan hallgató készítette fel. Íme az eredményeik:

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. október 8., Topolya
Ezen a napon a topolyai Kodály Zoltán Magyar 

Művelődési Központ Aurora Stúdiója vajdasági szintű Tóth 
Ferenc Vers- és Prózamondó Szemlét tartott Tóth Ferenc 
költő és néprajzkutató (Topolya, 1940–1980) halálának 
36. évfordulója alkalmából a ME központi székházában, a 
Gorica épületében.

-Mark
Bélyegző

-Mark
Ceruza

-Mark
Ceruza

-Mark
Ceruza

-Mark
Ceruza



SZÓ-BESZÉD, A KISHEGYESIEK LAPJASZÓ-BESZÉD, A KISHEGYESIEK LAPJA

9

Művelődés

Versmondóink (Molnár Krekity Olga felkészítésében) 
ezen a vetélkedőn is megmérettek, és a következő eredmé-
nyeket érték el.

Az alsósok kategóriájában Kiskomáromi Zsolna 
(Óbecse) a második, Alács Varró Emese (Pacsér) harmadik 
lett. 

Az 5-6. osztályosok mezőnyében Szabó Rebeka (Topo-
lya) harmadik helyezész ért el.

A 7-8. osztályosok mezőnyében Szőke Rebeka (Kishe-
gyes) második lett.

A középiskolások csoportjában első díjat Bagi Natália 
(Óbecse), a harmadikat pedig Major Lili (Kishegyes) kap-
ta. 

A vetélkedőn a középiskolások korcsoportjában a 
kishegyesi Bojko Andrej és Paulyuk Jenifer is bemutatko-
zott.

2016.  október. 29., Zenta
Zenta városában  a 

Stevan Sremac Álta-
lános Iskola Thurzó 
Lajos munkaegységé-
ben tartották meg az I. 
Messzeringó gyermek- 
korom világa elne-
vezésű szavalóver-
senyt, amelyen 110 
szavaló vett részt. A 
kishegyesi versmondók közül az 5-6. osztályosok kate-
góriájában a kishegyesi Vanka Réka első, a topolyai Sza-
bó Rebeka pedig harmadik helyezést ért el. Az ugyancsak 
kishegyesi Bácsi Virág különdíjat kapott. A csoportot 
Kanyó Natália is erősítette Molnár Krekity Olga fel- 
készítésében.

2016. október 29., Kishegyes
Az adai VANCSESZ (Vajdasági Nagycsaládosok Egye-

sületének Szervezete) a Kátai-tanyán szervezte meg a IV. 
Délvidéki Sajó Sándor versmondó versenyt, amelyre az 
általános és középiskolás tanulók hazafias költeményekkel 
nevezhettek be (kötelezően egy Sajó Sándor költeménnyel).

A vetélkedőn a felsős általános iskolások mezőnyé-
ben a kishegyesi Szőke Rebeka második helyezést ért el.  

A középiskolások csoportjában az óbecsei Bagi Natália 
versenyzett, aki az első helyet megszerezvén részt vehetett 
az Ipolyságban (Szlovákia) megtartott nemzetközi döntőn, 
ahol különdíjat szerzett.

2016.  november 26-27., Bácsfeketehegy
Huszadik alkalommal tartották meg Bácsfeketehegyen 

a Dudás Kálmán Nemzeti Vers- és Prózamondó Talál-
kozót, amelyen mind a 14 tanulóm derekasan helyt állt  
(Alács Varró Emese, Bagi Natália, Bácsi Virág, Bojko 
Andrej, Erdei Anna Dorka, Hodik Annabella, Kiskomá-
romi Zsolna, Kőműves Csaba, Major Lili, Paulyuk Jenifer, 
Szabó Rebeka, Szőke Rebeka és Vanka Réka – közülük a 
kétfordulós elődöntő után 12-en be is jutottak a vasárna-
pi döntőbe). A több mint 70 résztvevőt a Kovács Frigyes, 
Pataki András, Wischer Johann, Bori Fekete Ágnes, Tóth 
Péter Lóránt, Lőrinc Tímea összetételű zsűri értékelte. 

Díjazottak: 
Kisgyermek kategória (alsósok): 
1. Erdei Anna Dorka (4.b), Kishegyes 
3. Kiskomáromi Zsolna, 4. osztály, Óbecse  

Gyermek kategória (5-6 osztály): 
1. Szabó Rebeka, 5. osztály, Topolya 
3. Bácsi Virág (5.c), Kishegyes  

Ifjúsági kategória
2. Major Lili, elsős gimnazista, Kishegyes 
Különdíj: Hodik Annabella, harmadikos gimna-
zista, Bácsfeketehegy.

2016. november 12., Udvarnok (Banatski Dvor)
November 12-én Udvarnokon tartották meg a VI. 

Szűcs Imre Gyermekversmondó Versenyt, amelyen mind-
össze 30 benevezett versenyző indult az anyagi meg- 
szorítások miatt. 

Tanítványaim közül a 3-4. osztályosok mezőnyében 2. 
lett Kiskomáromi Zsolna (Óbecse), 3. pedig  Alács Varró 
Emese (Pacsér).

Molnár Krekity Olga
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„MEGBIBIRTYÖLÖM, AVAGY ŰJJÉ 
BABÁM A HASAMRA” TURNÉ 

Néhány idézet azokból a kritikákból, amelyet a tavaly 
nyáron debütáló táncszínházi előadás kapott. A darab  
továbbra is töretlen sikerrel robog előre, mindenhol magá-
val ragadja a közönséget.

 A kishegyesi Rizgetős táncegyüttes és a Fokos zene-
kar közös produkciója, a Megbibirtyölöm, avagy űjjé ba-
bám a hasamra című előadás, Burány Béla munkássága 
előtt tiszteleg és az ő „pajzán ” népmesegyűjteményét (Mé 
piros a gólya csőre?) használja fel kerettörténetként. A da-
rab az autentikus folklór és a színház elemeit ötvözi.

Az előadás sikerét bizonyítja az is, hogy már a premi-
ert követően, számos felkérést kapott az együttes és többek 
között Komlón (Magyarországon), Zentán, Óbecsén is be-
mutatták a darabot. Patyerek Csabát, az együttes vezetőjét 
és a darab koreográfusát kérdeztem a turnéval kapcsolatban.

Számos előadáson vagytok túl. A darab iránti érdek-
lődés továbbra is nagy, eddig bárhol jártatok hatalmas 
ovációval jutalmazott benneteket a közönség. Mit gon-
dolsz, minek köszönhető az állandó és folyamatos siker, 
elismerés?

Egyrészt egy olyan műfajról beszélünk, amiből Vajda-
ságban hiány van. Másrészt a darab, amely egy könnyed 
hangvételű témát dolgoz fel, úgy van megszerkesztve, hogy 
az előadást azok is kedvelik, akik egy színházi előadásra 
váltanának jegyet, valamint azok is, akik táncos produkciót 
szeretnének látni. Harmadrészt úgy gondolom, hogy a fen-
tebb említettek önmagukban kevesek lennének a sikerhez, 
 ha az előadásban résztvevő táncosok, zenészek, rendező, 
műszaki szakemberek nem olyan magas színvonalon vé-
gezték/nék a munkájukat, mint ahogyan azt teszik.

Mi kell ahhoz, hogy egy ekkora volumenű műsor ola-
jozottan működjön?

A legfontosabb a folyamatos szervezés. Vagyis a tánckar-
nak, a zenekarnak, a műszaknak az összeegyeztetése, plusz 

az adott színházzal való kontaktálás, az időpont egyezteté-
se. Az előadások pedig úgy néznek ki, hogy az esti műsor- 
hoz, már kora délután meg kell érkeznünk a helyszínre.  
A hangosításon keresztül a fénytechnikáig mindent be kell 
állítani. Majd lemegy az egész előadás (próbaképpen), utána 
 már a viseletek, jelmezek, kellékek előkészítése zajlik. Ami 
a legfontosabb, a folyamatos koncetráció.

A továbbiakban hova viszitek még a darabot, milyen 
felkérések érkeztek?

Március 26-án Magyarkanizsán, s április 2-án Szabad- 
kán, a Népszínházban lesznek állomásai a turnénak. Tár-
gyalások folynak külföldi fellépésekről is, terveink között 
szerepel egy boszniai fellépés.

A turné mellett, mivel foglalkozik még az együttes? 
Mik a tervek a közeljövőben?

Folyamatosan végezzük a megszokott, éves munkán-
kat. Ez általában egy új táncanyag tanulásával kezdődik az 
év elején. Idén is, az egyik neves szakember, Appelshoffer 
János személyében - A Honvéd Táncszínház tánckar- 
vezetője (a Népművészet Ifjú Mestere) érkezik hozzánk és 
ördöngösfüzesi magyar és román táncokat fog majd taní-
tani nekünk.

Január 22-én, mint minden évben, részt veszünk a 
Gyöngyösbokrétán, ami a vajdasági magyar népzenei 
együttesek és néptánccsoportok és szólisták hagyomány- 
ápoló és hagyományőrző, ifjúsági és felnőtt kategóriájú 
szemléje. Valamint, folyamatosan a készülünk az éves falu- 
napi műsorainkra. További sikerekben, és eredményekben 
gazdag évet kívánok a csapatnak!

Patyerek Fodor Nóra
 

Művelődés

„Igazi csemegében lehetett részünk.” 
„A tánc magában mesélt.” 
„Összességében egy gyönyörűen megkoreografált, 
humorban gazdag, lenyűgöző mesejátékkal 
ajándékoztak meg bennünket.”
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ÁTADÁSRA KERÜLT AZ ÚJ 
PRÓBATEREM

A karácsonyi programsorozatokon belül (a karácsony- 
fa díszítésének ünnepi hangulatában) került sor az új 
próbaterem átadására, a kishegyesi néptánc szakosztályai 
számára. Mohácsi Zoltán, a Helyi Közösség Tanácsának 
elnöke, bocsátotta rendelkezésre. A terem kapcsán Moh-
ácsi elmondta, hogy egy régi problémára sikerült megol-
dást találni.

-Miért volt szükség egy új próbaterem kialakításá-
ra? 

Évek óta problémát jelent a néptánc szakosztályainak a 
téli felkészülés az előadásokra. Van egy gyönyörű színház- 
termünk, de nagysága miatt anyagilag lehetetlen fűteni. 
Ezt eddig úgy tudtuk megoldani, hogy a próbák a tűz- 
oltó otthon termében voltak megtartva, ahol az optimális 
hőmérsékletet biztosítani tudtuk, viszont a padlózat nem 
volt alkalmas táncolásra. Szakmai szempontból a problé- 
mát, Linka B. Gabriella a művelődés elnöke, valamint 
Patyerek Csaba szakosztályvezető, művelődésszervező 
jelezte felénk.

-Hogyan jutottak el az ötlettől a megvalósításig?
A kishegyesi Helyi Közösség, valamint annak munka-

csoportja, megfontolta a lehetőségeket és ennek tükrében 
elkezdte keresni az esetleges megoldásokat. Arra az el- 
határozásra jutottunk, hogy a Helyi Közösség saját forrá-
sait felhasználva egy, a néptáncra alkalmas próbatermet 
alakít ki, mivel úgy véltük, hogy fontos dologról van szó. 
Sok kishegyesi gyermek jár néptáncra, magas színvona-

lon folyik az oktatásuk. Úgy érzem, az egész közösség 
nevében mondhatjuk, hogy büszkék vagyunk a munká-
jukra. Ezért nekikezdtünk egy új, alkalmas próbaterem 
kialakításához.

-Melyik helyiségre esett a választás és milyen átala-
kításokra volt szükség?

A volt szövetkezeti otthon egyik helyisége (ahol régen 
hentesüzlet volt) mellett döntöttünk. Ezt a helyiséget telje- 
sen felújítottuk, szigeteltük, helyreállítottuk a plafon és fa-
lak állapotát, bemeszeltünk, felújítottuk a világítást és ter-
mészetesen új padlózatot alakítottunk ki, ami táncolásra 
alkalmas.

-Kik felügyelték a munkafolyamatot és ki volt a ki-
vitelező?

Én, valamint Sípos Tibor (a Helyi Közösség titkára) 
kísértük végig a munkálatokat. A kivitelező pedig a Mo-
dul Gradnja építkezési vállalat volt.

Mohácsi Zoltán azzal zárta sorait, örülnek, hogy egy 
ilyen szép karácsonyi ajándékot adhattak az egész közös-
ségnek. A termet gyermekeink még sokáig használni tud-
ják és további sikerekkel öregbíthetik Kishegyes hírnevét, 
valamint a továbbiakban is sok örömet okoznak majd 
polgárainknak. 

Patyerek Fodor Nóra
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FK EGYSÉG

Sport

Annak ellenére, hogy a szurkolóink a focival nem is iga-
zán foglalkoznak, mi ebben a hosszú hideg időszakokban is 
gondolunk, és azon dolgozunk, hogy minden rendben le-
gyen a tavaszi idénykezdésre. Az edzésekkel januárban nem 
igazán haladtunk, de ez nem ez nem rajtunk múlott, hiszen az 
iskolában a téli szünetben nem kaptunk időpontot a torna- 
teremben, s a tanítás megkezdése után heti két alkalommal 
tartottunk egy órás edzést, ami elég kevés, de ez is jobb a 
semminél. Ez februártól megváltozik, mert ha esik, ha fúj, 
mi kimegyünk és edzünk a nagypályán.

Az Egység vezetősége az utóbbi időszak-
ban több gyűlést is tartott azzal a céllal, hogy 
megoldást keressen az előttük álló akadály-
ra, minden segítséget  megragadtunk. Perlić  
Nikolát (Pindzót) megválasztottuk sport-
igazgatónak, mivel jó ismeretséggel rendelke-
zik a község játékosainak köreiben, s szakmai- 
lag is nagy tapasztalata van. Bízunk benne, 
hogy nagy hasznát vesszük majd. Jelen pillanat- 
ban vele közösen járjuk a községet abban a reményben, 
hogy megtaláljuk és átigazoljuk a legeslegjobbakat, hogy 
végre a mi hajónk is meginduljon előre.

Vannak már eredmények, de ezekről majd legközelebb 
fogok beszámolni, miután február végén lezárul az át- 
igazolási időszak, hiszen addig még sok tennivalónk akad.

Az anyagi hátteret is meg kell teremteni, anélkül nem 
fogunk tudni erősítést hozni, sajnos az a világ már elmúlt. 
Meg szeretném említeni azokat a kishegyesi patriótákat, 
akiknek szíve még távolról is Kishegyesért és az Egységért 
dobog. Hadd említsem meg azokat a kishegyesi fiatalokat, 
akik külföldön dolgoznak, akiknek van szívük és lelkük, akik 
felismerték bennünk a tenni akarásunkat és a segítségünk- 
re siettek. Tőlük kaptunk jelentős anyagi segítséget,  
például Amerikából Kerepes Lehel úgy döntött hogy nem 
hagyja magára az Egységet, s gyűjtésbe kezdett. Hamaro- 
san össze is gyűlt annyi pénz, hogy érdemes legyen el- 
küldeni nekünk. A másik ilyen fiatalt, Juhász Róbertet 
sem hagyhatom ki, hiszen ő is Lehelhez hasonló felajánlást 

tett. Anyagi támogatás mellett kapunk még tőle fel- 
szerelést, pólókat, amelyekre büszkén felvarrjuk szeretett 
klubunk lógóját.

Lesznek még támogatók, vannak helyi vállalkozók, 
üzletemberek, és egyszerű emberek is, akik szeretnek és 
támogatnak bennünket. Bár nem közvetlenül ide, mégis 
meg szeretném említeni, hogy a szurkolóink mennyire 
vágynak az jó eredményekre. Egy szurkolónkkal beszéltem 
a napokban, s azt mondta, hogy ő az első győzelemre  
malacot fog sütni a játékosoknak,egy másik falunkbeli 

pedig bárányt süttet minden harmadik 
győzelem után.

Jó érzéssel töltöttek el ezek a szavak,  
bárcsak jönnének a győzelmek, mert sajnos 
eddig ezeknek a gyerekeknek kimaradt az 
életünkből a sikerélmény, kész csoda hogy  
még így egyben van a csapat! 

Mindent egybevetve egy pozitív évet tud-
hatunk magunk mögött, már nem vagyunk 

úgy elkámpicsorodva, van önbizalmunk, megvan a bátor-
ságunk ahhoz, hogy talpra tudjunk állni a következő hó-
napokra.

Biztosan emlékeznek az olvasók, tavaly az augusztu- 
si hónapban mekkora gondokkal küzdöttünk, maga a klub 
sorsa forgott kockán. Két héttel a bajnokság kezdete előtt 
se pénzünk, se elég játékosunk, a fudballszövetség pedig 
kérte a tartozást. 

De most már sokkal jobb a helyzet, a na-
pokban törlesztette a klub az utolsó adósságát. 
Az utolsó dinárral is elszámoltunk a topolyai, illetve a sza-
badkai fudballszövetséggel, már nem tartozunk senkinek. 
Hiszem azt, hogy ez már nagyon rég történt meg a klub 
életében, hogy így tudja zárni az évet és hogy könnyebben 
kezdheti majd az előtte álló második felét az idénynek. 
Ezek az adósságok a játékosok regisztrálásából fa-
kadnak, a markicák, a kötelező licenszelések, a ver-
senyek részvételi díjai, a szenioroknak, és a pionírok-
nak egyaránt jelentős pénzösszegeket emésztenek fel. 
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A mérkőzések delegálása nem tartozik ide, az se kevés 
pénz volt, de azt eddig minden alkalommal a mecs-
csek után kitisztáztuk, erre különösen odafigyeltem, 
ugyanis a szabályok szerint 3 nap után ha nem fizetjük 
ki a bírókat az első figyelmeztetést követőn a büntetés 
3000 dinár, s minden következő figyelmeztetés további 
2000 dinár. Szerencsére egyszer sem fordult elő, hogy a  
szövetség figyelmeztetett volna bennünket. Azon el lehet  
gondolkodni, hogy ki van kiért, a fudballszövetség a klu-
bokért vagy fordítva. Inkább fordítva. Elszomorító, de 
sajnos ez a helyzet.

Köszönöm a támogatóknak a segítséget, illetve nem 
utolsó sorban az edzőnek, Nagy Istvánnak is, ha ő nem 
lett volna ez az adósság valószínűleg nem lenne kifizetve. 
Tudni kell azt hogy az előtte lévő edzőkkel ellentétben Ist-
ván egy dinár nélkül dolgozott, a klubbért tette!

Reménykedünk, hogy sikerül neki jó csapatot össze- 
állítani a tavaszi idényre, és sikerül neki olyan jól felkészíte- 
ni a csapatot, hogy olyan eredményeket érjen el velük, 
amit áldozatos munkájáért megérdemel.

 Rápóti Zsolt

ANYAKÖNYVI HÍREK

Házasságok 2016-ban
1. Hajdú Erik és Fodor Hajnalka
2. Savkov Ferenc és Hajdú Gabriella
3. Németh Norbert és Svebler Hajnalka
4. Molnár Tibor és Gulics Ágnes
5. Berta Krisztián és Budai Irén
6. Lukács Lóránt és Sera Diana
7. Zabos Tibor és Fabó Evelin
8. Dejan Durašović és Gašparović Sandra
9. Szabó Ferenc és Kotró Eszter
10. Papp Attila és Dorogi Szilvia
11. Péter Róbert és Juhász Leonóraa
12. Paskó Péter és Holló Zsuzsa
13. Dancsó László és Deák Magdolna
14. Novák Attila és Povazsánszki Csilla
15. Nagy Emil és Fekete Adriána

16. Major Miklós és Tóth Anasztázia
17. Csabai Norbert és Kerekes Zsuzsanna
18. Haljilj Beszaku és Fljuzje Bunjaku ?
19. Máté Róbert és Nyírádi Dianna
20. Nagy Miklós és Puholák Katica
21. Bojan Radanović és Nataša Bulatović 
22. Móric Gábor és Dudás Mária
23. Bátki Balázs és Vas Nikita
24. Augustinov Krisztián és Sinka Valentina
25. Tomić Slavisa és Tóth Andreja
26. Dejan Vrekić és Ljiljana Matkovič
27. Huszka Norbert és Birgés Anasztázia
28. Kiss Imre és Baravics Mirjana
29. Hans Joachim Prance és Pál Etelka

Vidéken vagy külföldön kötött házasságok:
1. Végső Zoltán és Terebesi Ágnes – Bácsfeketehegy
2. Papp Imre és Kecskés Anetta – Budapest
3. Fontányi Andor és Csonti Elizabetta – Szabadka
4. Dudás Szabolcs és Csernik Lili – Topolya
5. Dudás Norbert és Komáromi Karolina – Becse
6. Dimović Marinko és Lakatos Valéria – Csantavér
7. Makai Arnold és Zećiri Sanela – Topolya
8. Varga Ákos és Falkai Enikő – Topolya
9. Lukács Andor és Cseh Erzsébet – Hódmezővásárhely
10. Papp Zsolt és Bertók Csilla – Budapest
11. Tóth Dániel és Komáromi Zsuzsanna – Szombathely
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Születések 2016-ban 
1. Bacsó Adrián – Perović Gordana: Lilien
2. Tábori Szabolcs – Pulahák Aranka: Csaba
3. Bakorek Attila – Petri Annamária: Leonárd
4. Zekić Petar – Szabó Heidi: Lazar
5. Hajdú Erik – Fodor Hajnalka: Maximillián
6. Sinka Csongor – Kelemen Krisztina: Orsolya
7. Varga Ákos – Falkai Enikő: Levente
8. Szabó Miklós – Bíró Anita: Miklós
9. Lengyel Andor – Utasi Mónika: Szofia
10. Seregély Gábor – Varga Csilla: Bence
11. Novakovics Dániel- Novakovics Dragana: Larissza
12. Rácz László – Szakács Amália: Tamás
13. Tóth Zsolt – Kasza Zsanett: Noel
14. Németh Norbert – Svebler Hajnalka: Norbert
15. Tóth Mihály – Budai Erzsébet: Viktor
16. Galić Marko – Szőke Izabella: Marko
17. Kovács Arnold – Füsztner Beáta: Máté
18. Kukač Evegian – Pavlović Šukreta: Bukuria
19. Tóth Zoltán – Puhalák Anasztázia: Ádám
20. Brezovszki Zoltán – Zelenka Mária: Zoltán
21. Mészáros Tibor – Laczkovics Annamária: Tamás
22. Frindik Márkusz – Kormos Csilla: Ádám
23. Török Ottó – Terek Mónika: Hanna
24. Földi Attila- Krizsán Ildikó: Kira
25. Süli Szilveszter – Benkó Klarita: Szilveszter
26. Bacsó Zoltán – Kiss Enikő: Márton
27. Rózsa Roland – Farkas Izabella: Zalán
28. Kormányos Róbert – Hajagos Angéla: Luca
29. Puhalák Zsolt – Zelenka Karolina: Zsófia
30. Bacsó Aurél – Ivkovity Szuzanna: Dorka
31. Mendrei Krisztián – Kormos Luca: Loren
32. Molnár Tibor – Gulics Ágnes: Dávid
33. Nyirádi Tibor – Halasi Tímea: Réka
34. Bíró Timót – Tóth Anita: Emma
35. Bunjako Haljili – Topiko Flurić: Elmedin

Külföldön és vidéken élőknek:
1. .Janó István – Nemes Tünde: Csenge (Szlovákia)
2. Bagi Szabolcs – László Lenke: Boglárka (Kupuszina)
3. Gephagnon Stephans – Molnár Gabriella: Lucie (Buda-

pest)
4. Dr Móra Szabolcs – Szűgyi Bettina: Ádám (Topolya)
5. Sándor István – Vida Karolina: Áron (Gunaras)
6. Schwartz Nikola – Kormos Magali – Diane Elisabeth 

(Párizs)
7. Stojanov Ivan – Kocsis Krisztina: Szófia (Lovćenac)
8. Dudás Szabolcs – Csernik Lilli: Zalán (Topolya)
9. Lukács Andor – Cseh Erzsébet: Kata (Hódmzővásárhely)
10. Papp Csongor – Csernik Tünde: Ákos (Zentagunaras)
11. Volarević Saša -  Reininger Rita: Andrej (Bécs)
12. Kovács László – Ivić Ivana: Máté (Gyomaendrőd)
13. Tóth Róbert – Janó Krisztina: Viktor (Szabadka)
14. Utasi Péter – Veréb Viktória: Ágota Borbála (Budapest)
15. Radić  Saša – Kalajdžić Kovács Zita: Mihajljo (Topolya)
16. Molnár Norbert – Kasza Ágnes: Júlia (Graz)
17. Kormos Antal – Varga Natália: Dániel (Bácsföldvár)
18. Fullajter Róbert – Miledánovics Mónika: Natália 

(Bácsfeketehegy)

Elhalálozás:

1. Brezovszki Szarka Teréz 69 év
2. Csernik Bacsa Gizella 87 év
3. Szukola István 77 év
4. Baranyi Antal 94 év
5. Kovács István 59 év
6. Kurnyák Bodza Mária 96 év

7. Dudás Fontányi Gizella 90 év
8. Kormos Antal 60 év
9. Papp Szűgyi Ilona 94 év
10. Pisák Oláh Julianna 90 év
11. Paróczi András 81 év
12. Faragó András 93 év
13. Maronka Papp Margit 75 év
14. Hajas Kormos Éva 66 év

15. Halász Tóth Gizella 66 év
16. Szokolovics Úri Lídia 82 év
17. Hajas Magó Erzsébet 90 év
18. Lukács Tóth Erzsébet 90 év
19. Paróczi Ferenc 82 év
20. Lassú Imre 68 év
21. Döme Kovács Julianna 85 év
22. Grootes Pesti Izabella 73 év
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23. Bacsó Béla 60 év
24. Rácz Hornyák Ilona 60 év
25. Csordás Varga Erzsébet 79 év
26. Malkácsi Fodor Gizella 96 év
27. Butterer László 67 év
28. Fodor Pál 90 év
29. Tumbász Loketity Tibor 53 év
30. Toldi Krakovszki Mária 90 év
31. Maronka Merta Katalin 83 év
32. Talpai Horváth Ágnes 68 év
33. Kalacsi József 90 év
34. Benkó Csincsák Margit 71 év
35. Dabanović Steva 86 év
36. Molnár János 87 év
37. Kormos Kratok Erzsébet 95 év
38. Nyírádi Milošević Branislava 73 év
39. Paróczi Nagy Mária 76 év

40. Hegedűs Molnár Etelka 80 év
41. Kókai Béla 62 év
42. Jovanović Vukosava 82 év
43. Dudás Goda Erzsébet 75 év
44. Berec Petrusek Danica 83 év
45. Kancsár Károly 83 év
46. Huszár Géza 64 év
47. Goda Anna 52 év
48. Sándor Kara Mária 74 év
49. Sipos Szilágyi Etelka 56 év
50. 50 Đurković Stevan 60 év
51. Győri Tóth Matild 84 év
52. Tóth Ákos 66 év
53. Gálik Ferenc 87 év
54. Baranyi Bábity Anna 65 év
55. Papp Péter 88 év

5o éve házasok:
Fabó Imre és Szabó Katalin
Onhausz István és Hajas Margit
Brindza Lajos és Kecskés Borbála
Paróczi Péter és Dudás Erzsébet
Trombitás Sándor és Sipos Erzsébet
Papp Zoltán és Hornok Gizella
Cékus Árpád és Mokány Gyöngyi
Hajas Antal és Szlancsik Anna
Toldi István és Szokola Eszter
Laki József és Nagy Etelka

Legidősebb házaspárok
Kormos István és Szabó Julianna – 62 év
Németh István és Tóth Ibolya – 62 év
Szűcs Mihály és Juhász Irén – 62 év
Benkó József és Biljna Leona – 62 év
Fodor Mihály és Lajkó Irma – 62 év
Palászi Lajos és Papp Klára – 58 év
Kirzsán istván és Crpic Mária – 58 év
Fürsztner István és Molnár Margit – 58 év
Major Sándor és Toldi Viktória -58 év
Benkó István és Lukács Mária – 57 év
Csernik István és Juhász Matilda – 57 év
Péter Sándor és Csáki Ilona -57 év
Vörös István és Goda Piroska- 57 év
Vig János és Fülöp Magdolna – 57 év
Takács György és Radóc Erzsébet – 57 év
Dudás József és Vastag Gizella – 57 év

Mák Kálmán és György Etelka – 57 év
Bata Ferend és Maronka Jolán – 56 év
Szőke Dezső és Szabó Varjú Ilona – 56 év
Lukács Szilveszter és Süli Mária – 56 év
Szokola István és Csáki Etelka – 56 év
Cservenák János és Szalma Gizella – 56 év
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Szent Bálint a szerelmesek védőszentje. Mindemellett 
az epilepsziától szenvedők és a lelki betegeké is. Lássuk 
honnan ered a rózsaszín, a lufi, a virág és a bonbon ünnep- 
napja. Terni Szent Valentinus keresztény püspök volt, 
II. Claudius alatt elfogták hitéért. Maga a császár próbálta 
meg őt pogány hitre téríteni, de a pap babonaságnak ne-
vezte a pogányságot. Bálint püspök arról is híres volt, hogy 
titokban szerelmes párokat esketett. Ez azért volt külön- 
leges, mert abban az időben mielőtt a  férfiak katonai szol-
gálatot teljesítettek volna, tilos volt a házasságkötés. Bálint 
a hite erejével a börtönőre vak leányának visszaadta a lá-
tását. Mielőtt (a hagyomány szerint) február 14-én kivé-
gezték, búcsúlevelet küldött a lánynak, amelyet így írt alá: 

„A Te Bálintod”

A Valentin-napi hagyomány elérte az angolokat is a 
15. században, akik versekkel, virággal ajándékozták meg 
egymást ezen a napon. Majd onnan az angol kivándorlók 
magukkal vitték a Valentin-napi szokásokat az Amerikai 
Egyesült Államokba. A második világháború alatt pedig 
az amerikai katonák terjesztették el ezt a szokást Európá- 
ban. 

A magyar népi hagyomány szerint, ha Bálint-napon hi-
deg, száraz idő van, akkor jó lesz a termés. Azt tartották, hogy 
Bálint-napon választanak párt a verebek, sőt ekkor jönnek 
vissza a vándorló vadgalambok is. Voltak olyan terüle- 
tek, ahol ilyenkor madarakat etettetek. 

Ezekből a történetekből az évek alatt kialakult a mai 
(a pop kultúrából ismert) „Válentájnsz déj”. Filmek, köny-
vek, programok garmadája, ami lecserélte szegény Bálintun- 
kat egy duci, pucér, szárnyas angyalkára, aki ezen a na-
pon jól szíven szúrja (nyilával) a lelkibetegeket, így azok 
szerelembe esnek. Az emberek versek helyett szerelemtől 
túlfűtött, nyilvános posztokban hozzák a világ tudtára  
érzelmeiket. Szerencsére ez a nap is csak huszonnégy órá-
ból áll, gyorsan elmúlik. Aki már előre retteg attól, hogy 
senki sem köszönti fel Valentin-napon, annak üzenném: 
Inkább várd meg a saját névnapod!

KB

Legidősebbek 2017-ben
1. Sípos Géza István – 98
2. Maronka Ferenc – 96
3. Hajas Dudás Mária – 96
4. Fodor Tóth Piroska – 96 
5. Rice Juhász Verona – 93
6. Fodor Drobina Rozália – 93
7. Major Kiss Verona - 93
8. Baranyi Pecze Valéria – 91
9. Sipos Molnár Magdolna – 91
10. Varga Géza – 91

11. Bélik János – 91
12. Novák Béla – 91
13. Horváth Kovács Etelka – 90
14. Fodor Mihály – 90
15. Fodor Lajkó Irma 90

Az adatokat összegyűjtötte: 
Kocsis Miklós, kántor

AZ ORIGINÁL „VALENTÁJNSZ DEJ”

Az esetleges hibákért a Szó-Beszéd szerkesztősége 
nem vállal felelősséget.
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KÖRKÉRDÉS A VALENTIN-NAPRÓL

Megkérdeztük a hegyesieket: Mi a véle-
ményük a Valentin-napról?

Rácz Krisztina: - Nem hiszek abban, hogy vannak ér-
telmes és értelmetlen ünnepek. Az emberek, főleg manap-
ság, amikor gondok, szegénység és kilátástalanság vesz 
körül bennünket, ösztönösen vagy tudatosan igyekeznek 

minden napot szebbé, 
ünnepibbé tenni, és ezál-
tal kicsit megszépíteni a 
mindennapokat. A Va- 
lentin-nap ünneplése egy 
módja ennek, egy nap, 
amikor szerelmünknek, 
szeretteinknek szenteljük 
figyelmünket, ajándékok-
kal lepjük meg őket, több 
időt töltünk velük, ha már 

ezt nem tehetjük az év minden napján. Úgy veszem észre, 
hogy a Valentin-nap egyre inkább átveszi a kihalófélben 
levő nőnap megünneplését. A szokások változnak, ünne-
pekre mindig szükség van, bár magam nem szoktam ezen 
a napon ajándékkártyákat küldeni vagy romantikus va- 
csorákra járni, örömmel látom, ha a környezetemben boldog, 
szerelmes, ünneplő embereket vannak ezen a napon. 

Virág Anna: - A Valentin-nap jó dolog. Az iskolában úgy 
ünnepeljük meg, hogy már korábban kiteszünk egy dobozt 

és abba lehet üzenetet ten-
ni. Rajzórán a tanító néni 
megmutatja, hogy hogyan 
készítsünk üdvözlőlapot, 
aztán megcímezzük és 
bedobjuk a dobozba. Nem 
csak szerelmes üzeneteket 
lehet beletenni, hanem a 
barátainknak is üzenhet-
ünk. Ezeket Valentin-nap-
kor osztják ki, és senki sem 

mutatja meg a másiknak, hogy milyen üzeneteket kapott. 
Az kellemetlen, ha valaki nem kap üzenetet senkitől sem, 
ezért vannak akik üres üzenetet küldenek maguknak. Én 
több üzenetet is szoktam kapni.

Fontányi Andor: - Valentin-nap a szerelmesek ünnepe, 
de ezekkel az ünnepekkel úgy általánosságban nem va-
gyok kibékülve. Egy napra fókuszálódik minden, hogy 
egy nap szeressük egymást, vagy egy nap figyeljünk a 
párunkra jobban, mint egész évben. Én úgy gondolom, 
hogy nem kellene ezeket a dolgokat egy napra összpon-
tosítani, hanem az egész évet úgy kellene beállítani, hogy 

ezek az értékek, amiket 
ünnepekkor hangsúlyo-
zunk, azok átjárják a min-
dennapokat is. Úgy gon-
dolom, hogy ez az egész 
csak üzleti fogássá vált az 
utóbbi időben. Valentin-
napot is inkább a mar-
keting határozza meg és 
az üzleti hatása a fontos. 
Minden azt harsogja, 

hogy ilyenkor kell nagyon szeretni és ilyenkor kell venni 
egy csomó mindent. Jó alkalom ez arra, hogy egy csomó 
fölösleges dolgot rásózzanak az emberre. Mi szolid körül-
mények között fogjuk megünnepelni a Valentin-napot, 
talán egy meghitt hangulatú vacsorával. Semmi olyat nem 
tervezünk, amivel nem szoktuk egymást meglepni akár 
egy egyszerű hétvégén.

L.J.
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SZERB NYELV ÉS MIEGYÉB

A szerb nyelv intenzívebb oktatásával kapcsolatban 
foglalkoztat a kérdés: vajon nem késtünk-e el vele? A szerb 
nyelv birtoklásának hiányát én – talán egész életemben – 
nagyon megszenvedtem. Nem most volt, amikor Újvidékre 
kerültem középiskolába a legminimálisabb szerb nyelv- 
tudással. Kishegyesi lévén sem a családban, sem a falu-
ban nem használatos az államnyelv. Azt a minimumot  
mindig megtanultam, ami az iskolai tanagyhoz szükségel-
tetett, de korántsem volt elég a középiskolában, ráadásul az 
osztályunkban sok újvidéki tanuló is járt, akik jól beszélték 
a környezet nyelvét és teljes értetlenséggel fogadták hiányos 
nyelvismeretemet. Hiába voltam az osztály legjobb tanulója, 
a szerb nyelvből kapott osztályzatom mindig lehúzta az 
átlagomat. Mai napig sem tudom, hogy a szerb tanárnő jó-
indulatból cselekedett-e, amikor állandóan küldözgetett a 
szerb osztályokba, hogy vigyem el ezt, vagy azt a könyvet, 
vagy kérjek a másik tanárnőtől valamilyen tárgyat. Ször-
nyű stresszeket éltem át, vajon eltudom-e mondani a rám 
bízott feladat lényegét? Emlékszem, megálltam a tanterem 
előtt és imádkoztam, édes jó Istenem, segíts meg! 

Ez a sok stresszes helyzet előidézte bennem a bűn- 
tudatot: milyen kár, hogy magyar vagyok. Akkor, középis-
kolás fejjel megfogadtam, ha nekem egyszer gyerekeim szü-
letnek, azok nem fognak magyar iskolába járni. Lovćenacra 
adom majd őket, szerb iskolába. Hála Istennek, időben meg-
jött az eszem, s igen távol kerültem eredeti elképzelésemtől. 

A szerb nyelv hiányát mindvégig éreztem, hiszen nem 
volt hol gyakorolnom, de talán nem is igazán igyekeze-
tem. Visszakerültem a szülőfalumba, ahol továbbra sem 
volt szükség a környezet nyelvének tökéletes ismeretére. 
Alaptermészetemből kifolyólag aktív társadalmi életet él-
tem, korán felfigyeltek rám a politikusok, s szerettek volna 
politikai pályára terelni. Kineveztek tartományi küldötté is, 
négy évig lejártam Újvidékre a Fehérházba, de igazi bará-
ti kört nem tudtam magam köré kialakítani, mert féltem 
szerbül megszólalni. Erős volt bennem a félelem: mi lesz, 
ha kiderül, nem tudok szerbül? 

1990-ben megválasztottak a kishegyesi Petőfi Sándor 
Művelődési Egyesület elnökének, s ettől kezdve bekerül-
tem a vajdasági magyar kultúrélet forgatagába. Ezeket az 
éveket szoktam a magyar nemzettudat újraébredésének 
nevezni. Munkámat nagyon élveztem, kevés helyen kellett 
szerbül beszélnem, céljaink, érdeklődési körünk az anya-
ország felé fordult. Szülőfalum kultúrális életét is sikerült 
igen magas szintre felhoznom. Munkámra más társadalmi 
és civil szervezetek is felfigyeltek, s ekkor már nem csak 
Kishegyes kulturális életében játszottam szerepet, hanem 
vajdasági szinten is kezdtem elismert lenni.  

Fiatalkori keserű tapasztalatomból kiindulva igyekez-
tem minden alkalmat megragadni, hogy elmondhassam, 
mennyire fontos az államnyelv ismerete a magyar tanulók 
számára. Szerettem volna más vágányra terelni a meg- 
kövesedett szokásokat. A néphagyományok újraélesztése 
és a szerb nyelv oktatásának megváltoztatása életelemem-
mé vált. Erről újságcikkek is tanúskodnak. 1996 vagy 1997 
lehetett, amikor kérésemmel bebocsátást nyertem Kasza 
József Szabadka város polgármesteréhez (1989 – 2001  
Szabadka polgármestere), amikor arra kértem, találjunk 
megoldást a környezetnyelv alaposabb elsajátítására a 
magyar tanulók körében. Kérésem nem talált megértésre. 
Kasza úr azt válaszolta, ahogy ő megtanult szerbül, majd 
megtanulnak ezek is. A polgármester úr csak egy dolgot 
felejtett el, hogy az ő egyetemista évei és az akkori évszám 
között több évtized telt el, a nemzeti viszonyok megvál-
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toztak, a testvériség szlogenje már rég a múlté lett. Ekkor 
már az egyetemeken csodálkoztak, ha a magyar fiatal nem 
tudott szerbül, hiszen Szerbiában él.

A szabadkai székhelyű Magyar Tudományos Társaság 
felfigyelt tevékenységemre. 1998-ban jelent meg a Vajda-
sági útkereső c. tanulmánykötet, amelybe az én tanulmá-
nyom is bekerült a néphagyományőrzés fontosságáról: 
Hagyománytisztelő óvodai nevelés címen. Orosz Ibolya, 
kiváló újságírónk külön vezércikkben foglalkozott az elő-
adásommal. Idézem: „Szőke Anna szombaton a Népkörben 
megtartott oktatásügyi tudományos tanácskozáson arról 
beszélt, hogy a nemzeti önazonosságtudat alapja a nép- 
hagyomány. Elsősorban a nyelv és a zene. Ezért el 
engedhetetlennek tartja, hogy az óvoda legyen a nemzeti mű-
veltség megalapozója.” Hosszú az idézet, felemelő megfogal-
mazás a család és a nevelés kapcsolatáról. (Hét Nap, 1998.  
november 4.)

2000. február 4-én az Ideiglenes Magyar Nemzeti Ta-
nács Intézőbizottsága Szabadkára hívta Vajdaság oktatá-
si szakértőit , hogy kikérje véleményüket az anyanyelvű 
oktatással kapcsolatos tennivalókról. A meghívott ven-
dégek politikailag és szakmailag vizsgálták az anyanyelvű 
oktatás ügyét. A megjelentek névsorát most mellőzöm, 
csupán kiemelem a saját felszólalásomat, amelyet a Ma-
gyar Szó másnap leközölt. „Szőke Anna arra mutatott rá 
felszólalásában, hogy a magyar gyermekekben azért épül ki 
a kisebbségi komplexus, mert nem beszélik megfelelő szin-
ten a szerb nyelvet. Szerinte hatékonyabbá kellene tenni a 
környezetnyelv oktatását.” (Magyar Szó, 2000. február 5. )

2000-ben jelent meg az Elszaladt a kemence, Óvónők és 
szülők kézikönyve. Ezzel a munkámmal forradalmasítottam 
a magyar óvodai nevelést nemcsak nálunk, hanem Magyar-
országon is. Ezer példányban adták ki, s pillanatok alatt el-
fogyott. Néphagyományainkat dolgoztam fel, hogyan lehet 
belevinni az oktatói, nevelői munkába. Természetesen, a 
könyv kapott negatív kritikát is, hogy gondolom én a gü-
gyögő mondókákat, gyermekdalokat bevinni az oktatásba? 
(Az illető személy egyetemi tanár.) Kettőezerben az ilyen 
jellegű oktatási projekt még szokatlan volt.

2001. januárjában az Aracs Társadalmi Szervezet és 
az Értelmiségi Mozgalom szabadkai tanácskozásán is-
mét elmondtam, el kell érnünk, hogy gyermekeink végre  
leküzdjék kisebbségi érzésüket, hogy nagyobb ön- 
bizalomra tegyenek szert. (Mihályi Katalin: Megmaradá-
sunk záloga: a magyar iskolahálózat. Magyar Szó, 2001. 
február 01. csütörtök.) Ekkortájt sok időt töltöttem a 
szórvány óvodáiban. Ma is állítom, nincs olyan magyar 
szórványóvoda, ahol nem jártam, ahol nem nyújtottam 
segítséget a magyar óvodai hálózat megmaradásához. 
Sajnos, igen sok keserű tapasztalatot szereztem. Itt fordí-
tott volt a helyzet, mint a tömb magyarság körében. Itt a 
szerb nyelv dominált.

 A szülők sok pénzt költenek különórákra, hogy gyer-
mekük megtanuljon szerbül. Valakik ebből jól profitálnak. 
Nem a különórát adó pedagógus az oka, ő azt teszi, amiért 
megfizetik: megtanítja a pádezsokat, megtanítja megolda-
ni a leckét és kész. A szülő meg fizet, ahelyett, hogy más 
megoldás után nézne. Több helyen elmondtam, ajánlot-
tam, fogjanak össze a szülők, 4-5 tanuló képezzen egy cso-
portot, fogadjanak egy szerb ajkú tanárt, tanítót, aki heti 
2-3 alkalommal egy órában beszélgetne a gyermekekkel, 
de csak szerbül. Tanítsa meg kommunikálni szerb nyelven 
a gyerekeket. Az évek múlásával biztosan lenne eredmény. 
S tudják a legtöbb helyen mi volt a válasz: De hol? Kinél? 
Hát, ehhez már nincs mit hozzáfűznöm, no komment, ha 
még ez is probléma. 

Szőke Anna
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A DÉLVIDÉKI BEVONULÁSTÓL 
AZ ÚJVIDÉKI RAZZIÁIG

1941 áprilisában a német csapatok után a magyar had-
sereg is megtámadta Jugoszláviát. A magyar elvárások nem 
teljesen érvényesültek az ezt követő területrendezésekben, 
hiszen a Magyar Királysághoz csatolták a Dráva-három-
szöget, Muravidéket, Muraközt és Bácskát, de Szerémség 
Horvátországhoz került, a Bánát jugoszláviai részén pedig 
német katonai közigazgatást vezettek be. A magyar lakos-
ság kitörő lelkesedéssel fogadta a bevonuló honvédeket, 
amit anyakönyvi adatokkal is alá lehet támasztani. Például 
Kishegyesen 1938-ban 119 keresztelés történt, 1939-ben 
112. A magyar csapatok bevonulása után 1942-ben 205 új-
szülöttet kereszteltek meg, ami majdnem kétszerese a be-
vonulás előttinek. Még 1943-ban is a bevonulás előttihez 
viszonyítva igen magas, 164 a megkeresztelt gyermekek 
száma. (Az adatokat Brasnyó Ferenc esperes plébános bo-
csájtotta rendelkezésemre) 

Már a bevonuláskor is voltak bizonyos problémák, amik 
rámutattak a Honvédség felkészületlenségére. Szabadkán, 
Zomborban és Petrőcön tűzpárbajok alakultak ki, de ezek 
nem voltak jelentősek. Többen beszéltek a honvédek pá-
nikjáról és a hadvezetés felkészületlenségéről. Tulajdon- 
képpen a bevonuláskor elkövetett nagy hibákért nyugdí-
jazták Török Béla és Peterdy Pál tábornokokat, Horváth 
László altábornagyot és négy ezredparancsnokot. A bevo-
nuláskor a bácskai lakosság köréből 1435 fő esett áldoza-

tul, akik közül 1222 a fegyveres harcban esett el, míg 313 
főt kivégeztek. De ezen halálesetek között jelentős számú 
polgári áldozat is van, akik csak rosszkor voltak, rossz he-
lyen. Például egy csantavéri adatközlő szerint a honvédek a 
faluba érve 13 főt lőttek le véletlenül. Természetesen a ma-
gyar vezetés tisztában volt azzal, hogy a térségben csak el-
szórva alakulhat ki ellenállás, ezen intézkedések elrettentés 
céljából történtek, hogy az ellenállást csírájában fojtsák el. 

Az elkövetkezőkben olyan egykori zsablyai, mozsori és 
csúrogi lakosok elbeszéléseit idézem fel, akik egykor szem-
tanúi lehettek az 1942 elején történt eseményeknek a Saj-
kásvidéken. Az idézetek Papp Árpád által szerkesztett Igaz 
történetek Mindenkiföldjén című művébéből származnak.

Egy zsablyai adatközlő beszámol arról, miként jött 
hozzájuk látogatóba Gyula bátyának nevezett személy. 
 „...szerb férfival jött, ők akkor már jöttek oda szervezkedni, 
mozgósítani, biztos a kommunista pártot erősíteni vagy mi 
[...] Negyvenegybe, igen, nyáron mán.” Egy csúrogi lakos 
beszámol egy kivégzésről, ahol egy ártatlannak vélt em-
bert is meggyilkoltak, ami akaratlanul ellenállásra sarkall-
ta a lakosságot. „ ... De azt úgy hidd el, hogy egy épkézláb, 
egészséges ember nem maradt az utcákba, azok mind ki-
szökdöstek a határba.” Egy másik csúrogi adatközlő részle-
tesen leírja, miként tűnt el a határban a tanyáról – tanyára 
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járó kenyérjegyeket kiosztó kisbíró a biciklijével együtt és 
hogyan találták meg később egyik tanyán, ahol biciklistül 
el volt ásva. Ezután elmeséli, hogyan égették el élve Csúrog 
főbíráját, aki a határba ment megnézni, hogy érett-e a ku-
korica. De ezen kívül még beszámol két olyan esetről, ahol 
egy igazoltató rendőrt, és egy lovát járató tisztet gyilkol-
tak meg. Szóval valóban, ezen a területen több összecsapás 
volt a csendőrök és a határban bújkáló partizánok között.

 Erre való tekintettel január elején nagyszabású razziát 
tartottak a térségben. A partizán csapatok méreteit túlérté-
kelték és példát szerettek volna statuálni, aminek következ-
ményeként a helyi szerb lakosság köréből is nagyarányú ál-
dozat került ki. Január 6-án Freund Frigyes csúrogi lakos-
nál „megtalálták” egy tervezett felkelés tervét, de Feundot 
menekülés közben lelőtték. Január 9-én a magyar vezetés 
már „tudni vélte”, hogy a felkelést Bántátból indították vol-
na és a partizánoknak utasításuk volt a magyar és német 
lakosság kiirtására, de ezek több mint valószínű, hogy csak 
koholt vádak, hiszen a sajkásvidéki ellenállás képtelen lett 
volna egy ilyen nagyszabású terv végrehajtása. A délvidéki 
események szempontjából fontos Ribbentrop német kül-
ügyminiszter január 6-i és Keitel vezértábornagy január 
20-i látogatása Magyarországon, hiszen látogatásuk célja 
a magyar haderő teljes igénybevétele volt a keleti fronton 
(később meg is indul a 2. magyar hadsereg a Don-kanyar-
ba) és az egyik érv a hadsereg itthon tartására a Délvidéken 
kibontakozó jelentős partizánakció volt.

Az adatközlők jóvoltából betekintést nyerhetünk a tör-
téntekbe. Egyik zsablyai adatközlő apja cipészmester volt 
és kiválóan ismerte a szerb és a német nyelvet, ami miatt 

a razzia idejére beosztották tolmácsnak. „Egy alkalommal, 
amikor hát védte, ugye ő ismerte a zsablyaiakat, védte azo-
kat, hogy tudta, hogy egész biztosan nem bűnösök, akkor az 
egyik nyomozó azt mondta, ha már így szereted a szerbeket, 
eridj te is oda közéjük, majd reggel mész a testvéreiddel a  
Tiszára.” Életét csak annak köszönhette, hogy egyik tiszt, 
aki ismerte, észrevette és megmentette. Ez az eset is rávilágít 
arra, hogy a razziának rengeteg ártatlan áldozata is volt. 
Egy másik zsablyai lakos arról beszél, hogy a szomszéd-
jukban lakott a községi orvos és „kötelessége volt ugye min-
den sebesültet gondozni gyógyítani. Megtudták ugye, hogy  
gyógyította a partizánt is, és akkor őtet is kivégezték.” 

Január 12-én Feketehalmy-Czeydner az egységes kar- 
hatalmi erők parancsnoka tájékoztatta Keresztes-Fischer  
belügyminisztert a razzia eredményéről, de a tényekkel ellen-
tétben azt nyilatkozta, hogy a partizánok Újvidékre húzódtak 
és ezért szükséges a razzia kiterjesztése a városra. 20-án 
Újvidéket körbezárták és egy 23-án keletkezett irat szerint 
„3500 főt állítottak elő igazoltatás céljából. Újvidék megtisz-
títása ma nyer befejezést. Különben Újvidéken teljes a csend 
és a nyugalom, éjjel csak a dunai berkekben volt lövöldözés és 
kézigránátharc a rejtett partizánok és csendőrök között. Több 
partizán életét vesztette. A rémhírekkel szemben megállapít-
ható, hogy gyermekekkel szemben erőszakoskodások nem for-
dultak elő.”

Az újvidéki razzia lefolyásáról Milenko Palić, az Újvidéki 
Egyetem történésze visszaemlékezéseiből is tájékozódha-
tunk, aki átélte a razzia három napját. A razzia első napján 
könyveket cserélni indult egy barátjával, de találkozott egy 

-Mark
Ceruza

-Mark
Ceruza

-Mark
Ceruza

-Mark
Ceruza



SZÓ-BESZÉD, A KISHEGYESIEK LAPJA

22

magyar tiszttel, aki hazazavarta. A második nap két őrjárat is 
az albérletébe érkezett. Az első egy katonai őrjárat volt, ahol 
a katonák között volt egy nagybecskereki szerbül tudó kato-
na, akivel elbeszélgettek. S az éppen a lakásba induló csend-
őri őrjáratot a nagybecskereki katona elküldte, hogy Palić 
lakásán mindent rendben talált. A razzia harmadik napján 
kenyérért indult a pékségbe és látta a teherautókról lelógó 
hullák kezeit és lábait. A razziáról még két adatközlő is be-
szél, az egyik adatközlő apja vetőgépet ment venni Újvidék-
re. Szerencsétlenségére éppen rosszkor, mert a vasúttállomás 
felé indulva látta a vérben feküdt honvédeket és rendőröket. 
Ezután elfogták és a Duna-parton, ahol a kivégzések tör-
téntek, háromtagú rögtönítélő bíróság elé állították és csak 
nagy nehezen tudta kimagyarázni magát. Egy másik adat-
közlő arról számolt be, hogy Újvidékre mentek meglátogatni 
egyik unokatestvérüket. Amikor az utcához értek egy civil 
detektív meglátta az adatközlő cserkésztiszti ruháját és el-
küldte őket, hogy „maguk nem idevalók. [...] Tudta, hogy aki 
bemén abba az utcába, az függetlenül, ha magyar, ha szerb, 
ha akárki, de kevés magyar volt ott, azt mind elviszik. És ezt 
az unokatestvért, akihez mentünk volna, azokat is elvitték, és 
nem maradtak élve. Magyarok voltak, de abban az utcában 
laktak.“ Az újvidéki razziának 3340 polgári – köztük 792 
nő és 147 gyermek – áldozata volt. Nemzeti hovatartozásuk 
szerint 2550 szerb, 743 zsidó, 11 magyar és 36 más nemze-
tiségű. Természetesen ezen számadatok tartalmazzák azokat 
az embereket is, akik ellenállást szerveztek, s a mindenkori 
hatalom igyekszik az ilyen jellegű szerzezkedéseket meg-
szüntetni. De azt mégis nehéz lenne elhinni, hogy a 792 nő 
és a 147 gyermek a rendszer megdöntésére törekedett volna. 

Az 1944-ben visszatérő partizánok a térségben egyes 
források szerint több tízezres tömeggyilkosságokat haj-
tottak végre a magyar lakossság körében, akiknek – mint 
ahogy az újvidéki és sajkásvidéki razzia áldozatainak is – a 
nemzeti hovatartozásuk is elégnek számított a gyilkosság-
hoz. Fel lehetne hozni, hogy miért nem a partizánok által 
elkövetett gyilkosságokról írok, hiszen az közelebb állhat 
hozzánk, sőt több áldozata is volt, de úgy gondolom, min-
den egyes ártatlan élet felbecsülhetetlen, s a 3340 áldozatra 
ne számadatként tekintsünk, hanem mint múlttal és arccal 
rendelkező egyénekre. Nagy eredménynek számít, hogy 
2014-ben a szerb kormány hatálytalanította a Zsablya, 
Csúrog és Mozsor magyar lakosságának kollektív bűnös-
ségére vonatkozó rendeletet (habár a tettesek felelősségre 
vonása elmaradt), hiszen rengeteg eset van, ha az örmény 
népirtásra, a katyin-i tömegsírokra gondolunk, ahol az ál-
lamhatalom tagadja bűnösségét. (de közelebbről is akad 
példa) Végezetül pedig József Attila a Dunánál című versé-
nek idevágó részét idézném: 

... Én dolgozni akarok. Elegendő
harc, hogy a multat be kell vallani.
A Dunának, mely mult, jelen s jövendő,
egymást ölelik lágy hullámai.
A harcot, amelyet őseink vivtak,
békévé oldja az emlékezés
s rendezni végre közös dolgainkat,
ez a mi munkánk; és nem is kevés.

Csőke Márk

Fórum

KEDVENC MŰVÉSZ

A művészetnek sok ágazata létezik, de most maradnék 
egy közismertebbnél, ez a képzőművészet. Van egy kedves 
ismerősöm aki ezt régóta műveli, róla szeretnék írni. Ugye-
bár a gyermekek nagy része szeret rajzolni, firkálgatni és 
van akinek ez jobban megy, van kinek kevésbé. Ahogy ő 
mondta „Kiskoromban a kezembe került a ceruza és én nem 
tettem le azóta se”.

Akiről szó van egy jó barátom, aki amióta csak ismerem, 
mindig rajzol, fest valamit. Az általános iskolát együtt fejez-
tük, s nem telt el úgy matek óra, hogy ő ne alkotott volna 
csöngetésig valami újat. 

Ezek az évek gyorsan repültek, úgyhogy nem is mesé-
lek többet róluk. Lényegesebb, hogy ő az általános isko-
la után tanulmányait Zentán a Bolyai Tehetséggondozó  
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Gimnáziumban folytatta. Ez nem lepett meg, viszont egy 
év után otthagyta, s a Topolyai Gimnáziumban kötött ki... 
Na ezon ledöbbentem, s nem is értettem. 

De senki ne ijedjen meg! A gimi után újra nyeregben 
és most Szegeden tanul, méghozzá a Juhász Gyula Pedagó-
gusképző Kar, Rajz-művészettörténeti Tanszék hallgatója-
ként. 2015 óta pedig pedagógiát is tanul.

Ha a műveit be kellene sorolni valahova egy szűkebb 
kategoriába, talán a szürrealista vonal képviselői közé  
sorolnám őket. Számomra érdekes, hogy minden festmé-
nye, rajza az életének egy darabkáját tartalmazza. 

Egy gondolatot, emléket, érzést, de a szürrealizmus 
egy olyan fátylat borít műveire, amin keresztül ha nézzük, 
nem azt látjuk amit ő ténylegesen papírra vázolt. Esetleg 
ha nagyon jól ismerjük és közel állunk hozzá, akkor talán 
egy kis részét megláthatjuk az ő valóságának. Mondhat-
ni, mindig az adott hangulatát, érzelmi állapotát fejti ki, 

örökíti meg. Mindig a pillanatnyi ingerek amik érik, azok 
inspirálják műveit, ez nem feltétlenül esztétikus, de ez az 
igaz, ami a művész maga. Szeretem nézegetni a rajzait s 
miközben kávézunk, találgatni, mire is gondolt vagy mit 
érezhetett akkor. Nagyon kevés alkalom van mikor ráhi-
bázok... Pedig régóta ismerjük egymást. 

A rajzolás mellett verseket is ír. Írásaiért  a közelmúlt-
ban a mórahalmi Rotary klub különdíjban részesítette. 

Az utóbbi időben pedig szobrászattal is foglalkozik, 
úgynevezett reliefeket (domborműveket) készít, de termé-
szetesen az elvont gondolatok, a mondanivaló ezekből sem 
marad ki.

Akiről pedig fent szó volt: Becskei Anikó, a kedvenc 
művészem.

K.P.
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ROKON ILONKÁNK

Szép dolog az új keresése! A tehetség és a tudás, a kéz 
munkája és a szem látása létértelmi jelentéssel bír, és ezek 
megtagadása pazarlás. Egy vajdasági fiatal képzőművész 
megkereste önmagát, hogy riportot készítsen egyik skizo-
frén parafrázisáról. Az egyetemi évei után alkotói válságba 
került és már nem használja keze munkáját és szeme látni 
tudását, ehelyett drága idejét pazarolja és a művészet anti-
tézisével a művészet tézisét próbálja szolgálni. A vajdasági 
pozitív antiművészet képviselőjével, Rokon Ilonkával 
szembetalálkozunk a Moholi út és az Engelszova sarkán.

Jónapot!
ßziia! Mizújs? Nem tudod ki a halott? Üdvözlöm anyát!
Megbízott a Patyerek lánya a Szó-Beszédből, hogy 

csináljak riportot magával, ő most az új főszerkesztő, 
mert a kisnovák gyerek is kiemigrált…

Hallottam mindenki mén ki nagy a 
píßtelenség, lassan nem marad itt sems-
mi. De mit akarnak tőlem? Na, jóvan 
de akeßolj egykettő, mert nekem is 
van dógom, isten nem azé teremtette a 
dógokat, hogy tétlenkedjenek!

Huh,nem is tudom hol kezgyem, 
még nem csinátam ilyet!

Te tudod a dógod, majd belegyüssß! 
Nekem se sikerült elsőre.

Oké renbe, akkor elősször is mi 
járatban?

Most, voltam a ßztotekszben, vet-
tem 150-es égőt a konyhába, meg teg-
napi kenyeret, majd beáßtatom a ku-
tyáknak, egyenek mán ők is valamit! 
Estefelé meg eszoktam engdni mer az 
uram ráßoktatta, aztán ha meg nem veszed le a láncot ugat 
egész nap!

Az otthoniak? Jó vannak?
Ja, képzeld rendetünk szenet Adáról, nekünk meg a  

gyerekeknek de nem annyit hoztak, mint amennyit fizettünk.  
Rendetünk 32 mázsa szenet, meghozták, leöntötték... Miköz-
ben hortuk be a szenet végig mértük, végül 21mázsa lett. Amiko 

a szenet ehozták, számlát nem hagytak, egy vot náluk amit meg 
velem aláírattak, de el is vitték. Én főhítam őket, hogy most 
akko mi legyen oßt azt monta hoznak még ßenet majd. Híf-
tam őket következő héten, utána is, de csak férebeßétek. Most 
ott járunk, hogy el sem lehet őket érni, nem veßik fő a telefont.  
Hihetetlen hogy még most is előfordul az ilyen!

Jézus ereje! Vigyázzanak az ilyenekkel!
Hát igen, ßörnyű még rágondóni is. No de mindég tanul 

az ember valamit, ha nincs papírod rula vagy nincsen a neve-
den akkor egy téglát she! Na és anya micsinál? Látom főtették 
a lakodalmas képeket, nagyon szép volt a menyasszony!

A lánya? Tarcsátok a kapcsolatot? 
Mondtam én neki még annak idején hogy hasznájjon 

ki minden lehetőséget, írjon be valami egyetemet. Ott  
az MNT-é, nem is tudom hogy bírtuk volna anyagilag.  

Kitanáta, hogy beírja a kémiát, de ne-
héz vót a ßerb miatt, meg monta hogy 
vannak olyan tanárok akik azé nem 
engednek át vizsgán me magyar vagy. 
Úgyhogy aßtán átíratkozott magyar 
tanßékre- az se könnyű - sokat kel ol-
vasni de végig csináta valahogy. Meg-
lett a diploma, kapta is a lájkokat a 
facebook-on de munkát azt sehogy se! 
Ekámpicsorodott és most otthon pressed 
egész nap. Tegnap voltam az Újfaluba 
hogy rendezzenek neki valami munkát 
Bécsbe, tán március végén indul. Most 
leß az első húsvét hogy nincsenek itthon 
a gyerekek.

Hát de meglátogathatod őt bár-
mikor, ugye?

Perße majd a nyáron, addig hagy heyeszkeggyen ee, ne-
héz leß eleinte ehiszem de majd ki alakunak a dógok. De ha 
megyek hozzá , akkor két-három napot ráßánok hogy ren-
desen kikapcsolódjon az ember! 

De beszéjünk arról amit csinál, micsoda maga, meg 
mi ez a Rokon Ilonka Copyright facebook oldal? nem az 
a mindennapi megszokott…
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Idefigyejj! Hát csak azt csinálom amit a nép akar, ha eßt 
kéri akkor eßt csinálom. Nézem a tévét és mondom mostanság 
tele van minden szarra (Ohhh! )* roßßal, terrortámadássa, 
földrengésse meg ilyenek. Gondoltam csinálok valami ßépet 
hogy ne csak azza foglalkozzunk. Olyan elgondolkottató dol-
gok, idézetek, háttérképek,angyalkák , versikék, tudod! Aztán 
má jöttek a láykok, tetßett nekik azóta meg múlnak a napok...

Ilonka e szavak között hirtelen elbizonytalanodott és elsá-
padt, hisz emlékei horizontján sem tudta felidézni a pillana-
tot mikor  kikapcsolta volna a gáztűzhelyet. Az otthon szere-
tete és biztonsága a családi ereklyék, fotóalbumok, gobelinek, 
jószágok mind végig peregtek lelki szemei előtt miközben a 
saját hazafutása világcsúcsát megdöntötte. 

*Rokon Ilonkának nincs szándéka bírálni vagy felmagasztalni bizonyos szellemi értékeket, csak rávilágít és szembe-
sít, hisz jó ha az ember tudata közösséget érez mások gondolataival, magára ismer hisz ezen dolgok örököse.

Facebook/RokonIlonka Copyright
VZ fia

Szülőfalunkba, Kishegyesre is betoppant a XXI. szá-
zad! A háztartások zöme rendelkezik internet kapcsolattal 
és internetelérésre képes eszközökkel. Új sorozatunkban 
időről-időre, ismeretterjesztő és népnevelő jelleggel 
igyekszünk feltárni a digitális világ szabályait, lehetőségeit, 
trendjeit, veszélyeit, buktatóit. Cikksorozatunkban bete-
kintést nyújtunk a valóság különböző rétegeibe, elkala-
uzoljuk Önöket a legfényesebb csúcsoktól a legsötétebb 
mélységekig.

A fokozott elvándorlás gigászi távolságokat szül isme-
rősök, barátok és a családtagok között. Ám a világhálónak 
köszönhetően közelebb kerül a távol, sőt a helyi lakosok 

is részévé vállhatnak az behálózott társadalomnak. Mára 
már természetes az interneten keresztüli telefonálás, levél-
küldés, chat. A bátrabbak talán már vásároltak is online, a 
számítógépük segítségével. Digitális életünk jelentős részét 
viszont a különböző közösségi hálózatokon, elsősorban a 
Facebookon való tevékenységünk alkotja. Az internettel 
felnövő generációk számára természetes, digitális kőtáb-
lába vésett regulák és illemszabályok viszont nem min-
dig jutnak el mindenkihez. Az idősebb generáció, vagy a  
később csatlakozott fiatalok esetében ez hatványozottan 
igaz. Ahogy a bankban vagy postán nem emeljük fel a 
hangunkat, beszélünk trágárságokat, vagy viselkedünk 
vállalhatatlanul úgy a hálózaton sem. Az internet látszóla-
gos anonimitás és tétnélkülisége csalfának tűnhet. 

15 Facebook tipp és trükk
Ha Facebook ismerőseid szeretnék eltörni az ujjaidat, mi-
kor meglátnak közösségi hálón, akkor a következő dol- 
gokat csinálod rosszul, avagy népnevelő jellegű Facebook 
útmutató: 

KEDVES OLVASÓINK!
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1. Ne lájkoljuk a saját posztjaink: mivel szánalmas hatást 
kelt. Kicsit olyan mintha viccet mesélnénk, de senki 
sem lenne rajta hajlandó rajta nevetni. Bezzeg mi igen!

2. Ne posztoljunk megállás nélkül (pl. naponta több  
tucat alkalommal). Egy idő után borzasztó zavaró és  
unalmas.

3. Ha posztolunk vagy hozzászólunk egy témához azt 
NE CSUPA NAGYBETŰVEL TEGYÜK! A nagybetűs 
szöveg az írott kommunikációban az ordibálásnak felel 
meg. Ugye jó lenne, ha senki sem ordibálna veled?

4. Ha hozzá is szólunk valamihez, azt ne az oly népszerű 
matricákkal tegyük. Ha nincs egy saját gondolatunk, 
akkor érjük be a lájk gomb nyomogatásával!

5. Ha részt veszünk egy beszélgetésben, az Isten szerel-
mére ne akarjuk, hogy miénk legyen az utolsó szó, és 
ne reagáljunk csak azért is mindenre! Nagyon illetlen, 
egydimenziós viselkedés.

6. A jóízlés fokmérője: ha lájkolunk is valamit, gondol-
juk meg mielőtt rábökünk: pl. illik-e egy halálesetről, 
szerencsétlenségről szóló hírt lájkolni? Ugyanígy 
elhunytaknak boldog szülinapot kívánni? 

7. A helyesírás nem követelmény, de ildomos betartani az 
írott alapú Facebookon is. A hibáktól hemzsegő szöveg 
– mondjon bármit is – nem vehető komolyan. Például 
közéleti témákban akarunk megnyilatkozni, de az  
utcát konzekvensen „utszának” írjuk.

8. Ne tegyünk közzé különböző etnikai-, vallási-, szexuális-, 
vagy más kisebbségi csoporthoz tartozókat sértő poszto-
kat – mivel az ismerőseink között is lehetnek. Tulajdon- 
képpen saját magunkat köpjük szemen. Ugyanígy ne 
uszítsunk senki és semmi ellen, hacsak nem szeret-
nénk borzasztó együgyűnek és butának látszani! Plusz 
felhívni a hatóságok és a terrorelhárítás figyelmét.

9. Ne osztogassuk meg mások bejegyzéseit ész nélkül. Így 
úgy tűnik, mintha csak távirányított újra-megosztó ro-
botok lennénk, akik képtelenek maguktól gondolkodni. 

10. Az idézetek és vicces képek jópofa dolgok, csak ismer-
ni kell a mértéket. Szerelmi bánatra, világfájdalom-
ra van más gyógyír is, mint öt percenként eserédes  
életbölcsességekkel teleszórni az üzenőfalat. 

11. Ne osszuk meg életünk minden eseményét gátlástala-
nul, képekkel gazdagon illusztrálva, hetente többször. 
Olyan ez, mint mikor nők napja után minden ablakba 

kikerül a szegfű. Csak ezeken az üzenőfalakon minden 
nap nőnap van. 

12. Kiskorú gyermekeinkről képeket és más bejegyzéseket 
ne tegyünk közzé a szükségesnél többet. Bár 18 éves 
koruk betöltéséig nem, de azután simán perelhetik a 
szülőket a személyiségi jogaikkal való visszaélés mi-
att – ahogy ez meg is történt a közelmúltban. A tör-
vény kimondja, hogy nyilvánosságra csak akkor hoz-
ható egy nem közszereplőt ábrázoló kép-, hang- vagy 
videófelvétel, ha az illető beleegyezett ebbe. Ha ennek 
ellenére cselekszünk törvénysértést követünk el, amiért 
büntethetők vagyunk. Ugyanitt: a Facebook irányelvei 
szerint a feltöltött képi anyagokat a közösségi média ol-
dala szabadon felhasználhatja hirdetési és egyéb célok-
ra, azok a továbbiakban nem képezi a feltöltő tulajdonát.

13. Ne jelölgessünk be mindenkit ismerősnek, akit a 
Facebook felajánl, és esetleg ismerjük az anyját, vagy 
találkoztunk vele a piacon! A kevesebb, de közeli isme-
rőssel jobban járunk. Egyébként akkor is tudunk üze-
neteket küldeni a többieknek, ha nem az ismerőseink 
– ha az lett volna a kifogás, hogy „hát így hogy kérde-
zem meg az Irént, hogy mennyiért adja a kiskacsát?”.  
Emlékszünk, régen még telefon nélkül is sikerült ba-
romfit venni – akármilyen hihetetlen is ez.

14. Az álhír terjesztés teljességgel elfogadhatatlan: „pók 
lakott a bőre alatt, nézd meg (csak előbb nyomj meg-
osztást)”, „ez a kisgyerek nem fogod elhinni mit tett” 
(igazából találgatni sincs erőm... Azok, akik ehhez 
hasonló bulvár címeken nőnek fel könnyen kiszű-
rik a már megjelenésében és szóhasználatában is ha-
mis, teljesen valótlan tartalmat. Ha nagyon kíváncsi-
ak is vagyunk, és rákattintunk, utána legalább a saját 
üzenőfalunkról töröljük a bejegyzést. Ezek az oldalak 
kattintásvadászok és nem, hidd el  tényleg senkit nem 
érdekel, hogy mi az indián neved!

15. „A Facebook minden megosztással hozzájárul egy 
dollárral Ivánka lélegeztetőgépének megvásárlásához. 
Osztd meg te is! ” – Kedves emberek ilyen lehetőség és 
együttműködés nem létezik a Facebookkal. Tudjuk na-
gyon vonzó lehet, hogy egy kattintással is segíthetünk, 
de valójában ez nem volt igaz soha. Sőt Ivánka talán 
nem is létezik, bármit is sugalljon a cikk. 

Szabó Árpád
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ORBÁN VIKTOR BESZÉDE A KAMERÁMBA
 KERÜLT

Írásom miatt előre is az olvasók elnézését kérem. 
Kishegyesen általános iskolában már a tanárnőm is jelezte 
többször, hogy hagy némi kivetnivalót az írásom. Nem 
igazán értettem, miért mondja ezt. Az (akkor még) is-
meretlen nárcisztikusságom is azt sugallta: hm, ezt még 
Petőfi is megirigyelné. Láss csodát, később kiderült, tényleg 
 nem megy ez nekem. Ugye? Valószínű, emiatt is döntöt-
tem más kifejezésmód mellett. Ez a felvilágosodás, hála 
az égnek, viszonylag korán elérkezett. Másodikos közép- 
iskolás voltam, amikor (az idén ötven éves) Vajdasági 
Magyar Televízió két olyan prominens alakjával hozott 
össze az élet, akik valami „vírussal fertőztek meg”, amiből 
a mai napig nem sikerült kigyógyulnom. Horváth Mihály 
és Póth Imre egy olyan világot mutattak meg nekem a 
Bolyai Gimnázium filmműhelyében, amivel ma már a ke-
nyeremet keresem. Ez a kamera mögötti és előtti lét. 

Még mielőtt rossz irányba indulna el az olvasó gondol-
ata, szeretném leszögezni, nem pornózásról van szó. Én is 
nagyot néztem, amikor az első tanórán azt a szentenciát 
terítették elénk Horváthék, hogy a kamerával úgy kell bánl-

ni, mint a nőkkel: gy -
engéden, de határo-
zottan. Póth és Hor-
váth tanár úr, olyan-
nyira megszeretették 
velem ezt a világot, 
hogy a matemati-
kai szakiránnyal egy 
teljesen ellentéteset 
választottam Buda-
pesten, a kommédiát 
(vagyis kommuniká- 
ció és média).

Többek között a 
magyar nyelv miatt fordultam Magyarország felé, mert mag-
yarul majd könnyebb lesz tanulni. Bár mindenki magyarul 
beszélt körülöttem, néha azt éreztem, mégsem egy nyelvet 
beszélünk. Nyolc évbe telt, mire szocializálódtam annyira, 
hogy otthon érezzem magam, Budapesten. Ha a határőr 
megkérdezi, hova megyek, már azt mondom: itthonról haza. 

A nyolc év alatt, ha nem is olyan intenzíven, mint az 
elmúlt egy évben, a háttérben mindig ott lapult a kame-
ra. Kezdetben az egyetemen kellett különböző projekteket 
leforgatni, azután egy ismerős talált meg valami ötlettel, 
szóval mindig összekötöttek a kamerával. Négy évvel ez-
előtt, egy nagyon jó ismerősöm videoklipje elkészítésé-

re kért fel. Fogalmam sem volt, mi fán terem, hogy kell  
nekikezdeni, mi legyen az ötlet. A lelkesedésünk renge-
teget segített a tapasztalatlanságban. Először dolgozhat-
tam együtt igazi nagy stábbal. A folyamat minden részé-
be belekóstolhattam: forgatókönyvírás, gyártásvezetés, 
operatőrködés. Több, mint 70 fős néptánccsoporttal for-
gattunk, akiknek a koreográfia betanítását is nekünk kellett 
leszervezni. Szóval egy végtelenül izgalmas folyamat volt 
ismeretlenül is. Egy olyan témába nyúltunk (félig-meddig 
tudatosan), amivel aztán viszonylag nagy port kavartunk. 
Több televízió és hírportál is foglalkozott a videoklippel. 
(https://www.youtube.com/watch?v=fvBputjDy0w)  
Azóta is dúdolom a nótát, ha metróra szállok. Nagyon 
hasznos tapasztalatokra tettem szert és ami a legfontosabb, 
olyan szakmabeli emberekkel ismerkedtem meg akkor, 
akiktől a mai napig tanulok. 

Az egyetemi évek után, nálam is jött a felismerés, hogy 
valamiből azért most már meg kell élni. Nem is sokára 
kaptam egy munkalehetőséget, ami ránézésre nagyon test-
hezállónak tűnt, igaz nem televízióban vagy filmstúdióban 
(ahogy azt korábban elképzeltem), de mégiscsak fizetnek 

Az analóg srác első találkozása a 
kamerával

A metrómulatós videoklip forgatásakor a négyes metró 
állomásán
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érte. Ahogy az akkori főnököm fogalmazott: „ugródesz-
kának jó lesz”. Igaza lett. A Balassi Intézet Márton Áron 
Szakkollégiumában kezdtem el tevékenykedni pályázati 
referensként. Határontúli közoktatás támogatásával fog-
lalkoztunk. Ebben az időszakban párhuzamosan odahaza 
Zentán pedig megalakítottuk a saját filmes közösségün-
ket, a Mayfly Filmklub nevű civil szervezetet, azokkal az 
emberekkel akik szintén megfertőződtek a „filmes kórral”. 
Horváth Mihályék mindig is sulykolták belénk, hogy egy-
szer nekünk kell továbbvinni a lángot. Ha már ők nyug-
díjba vonulnak, akkor nekünk kell megszervezni a nyári 
videotábort. Megtettük a kezdeti lépéseket, 2014 márciu-
sában az ötleteket és elképzeléseket papírra vittük. Azóta 
közel harminc állandó taggal működünk. A névválasztás 
természetesen a zentai évek előtt tiszteleg (mint tisza- 
virág), a filmklub megnevezés pedig azért került a Mayfly 
mellé, mivel nem klasszikus stúdió vagyunk, sokkal in-

kább közösség, akik nyaranta videótábor formájában 
gyűlnek össze azzal a céllal, hogy megosszák egymással 
az évközben gyűjtött filmes tapasztalataikat. Szóval 2013. 
április 1-én (bolondok napján) főállásban elkezdtem  
dolgozni a BI Márton Áron Szakkollégiumában (most 
már ELTE Budapesti Márton Áron Szakkollégiuma). 
Nagyon nagy szerencsénk volt, hogy a kollégiumban a 
környezet nyitott volt az új dolgokra, ezért kollégáinkkal 
sok új ötletet próbálhattunk ki és valósíthattunk meg. Pá-
lyázati munkáink mellett kulturális, szakmai programok 
szervezésére is lehetőséget kaptunk. A hozzám legköze-
lebb állóról szeretnék mesélni, ami a Márton Esték címet 
viselte. Ezt a kulturális rendezvénysorozatot azzal a 

céllal hoztuk létre, hogy kollégistáink hétköznapjait még 
izgalmasabbá tegyük. Azért volt különleges, mert a kol- 
légistákkal közösen szerveztük a kollégistáknak. Mindenki 

kivehette részét a szervezésben: hangosítás, regisztráció, 
ötletelés, videózás, fotózás. Gyakorlatilag azon kaptam 
magam, mintha a Mayfly Filmklubban lennénk, csak nem 
Zentán. Jómagam sokat tanultam ezeken a rendezvénye-
ken és remélem a hallgatók is. Ülhettem színpadon, illetve 
kamera előtt és beszélgethettem olyan közéleti személyek-
kel, mint:  Szirmai Gergő, Vujity Tvrtko, Sebestyén Balázs, 
Vadon Jani, Kovács Katalin „kajakkirálynő”, Erdei Zsolt 
„madár”, Rúzsa Magdolna, Fesztbaum Béla, Csőre Gá-
bor, Dr. Zacher Gábor és így tovább. Megannyi koncertet, 
táncházat, színházi előadást szerveztünk. Már az elején 
éreztem, hogy a programok leszervezése, lebonyolítása 

Fórum

A Márton Esték színpadán Sebestyén Balázzsal és Vanon Janival

Majka és Curtis koncertjének videózása közben

Instaláljuk a középsuli nézőit

-Mark
Ceruza

-Mark
Ceruza

-Mark
Ceruza



SZÓ-BESZÉD, A KISHEGYESIEK LAPJASZÓ-BESZÉD, A KISHEGYESIEK LAPJA

29

Fórum

és természetesen videózása abszolút az én világom. Eb-
ben az időszakban is olyan személyekkel találkozhattam, 
akik megtanítottak arra, hogy ha van egy elképzelésed az 
életben amit megakarsz valósítani, TEDD MEG. (https://
www.youtube.com/watch?v=ZXsQAXx_ao0)  

Mi a helyzet most három év után? A Mayfly Filmklub 
több mint egy éve készíti a Vajdasági Televízió számá-
ra a Budapest, retour című magazinműsort (tv és online 
műsor a Budapesten élő vajdaságiakról: https://www.
facebook.com/budapest.retour/?fref=ts ). Kiveszi a ré-
szét közösen a Magyar Szinkronért Egyesülettel a magyar 
szinkron népszerűsítésében. Ott vagyunk egy népszerű 
szerkesztőség operatőrei között (középsuli.hu).  Illetve az, 
hogy (bármennyire is nagyképűség) ha ma rákeresünk a 
Filmklubra az egyik legnagyobb videómegosztón, akkor 
legalább nyolc oldalnyi hozzánk kötődő videó jelenik meg 
különböző forrásokból.  Számos kisfilm, riport mellett, 
már harmadik éve mi közvetítjük élőben az interneten a 
vajdasági Tanyaszínház előadásait.

Nos, ebben a rovatban azokról a tapasztalatokról szeret-
nék majd mesélni nektek, amiket a forgatások során szer-
zünk/szereztünk. Arról, milyen érzés több tízezer ember elé 
kiállni egy kamerával. Mi történik ha nem érsz oda időben 

az egyeztetett forgatási időpontra, és az alanyt úgy hívják, 
Bozai József? Miért NE INDULJ EL forgatni Erdélybe 
pótkerék nélkül? Milyen élményekkel gazdagodnál, ha 
eljönnél a Mayfly Filmklub nyári videótáborába? 

Ha érdekel ez a világ, várlak legközelebb is! Addig is 
kövess minket Facebookon (https://www.facebook.com/
mayfly.filmklub/?fref=ts)! 

Zsolnai Ákos

A Mayfly Filmklub videótáborában

A TANYASI FESTŐ

A XXI. század felgyorsult világában rögtön kiakadunk, 
ha valami nem áll azonnal a rendelkezésünkre. Vélhetőleg 
nehezen tudnánk elképzelni az életet tévé, számítógép, 

háztartási gépek, áram és vezetékes víz nélkül. Nem így 
van ezzel Truzsinszki Imre, aki a falutól 5 kilométerre lévő  
tanyán él, egymaga. A tanyán sem áram, sem víz, és 
egyedüli társaságként a jószágok szolgálnak. Ennek el-
lenére nem mondható, hogy Imre valamiben is hiányt 
szenvedne és rosszul érezné magát. Korábban zsokénak 
készült és fiatal kora óta rendszeresen fest. Főként a telet 
használja ki festésre, mert ha jön a tavasz, akkor kevesebb 
idő jut ilyesmire. Az idő egyébként is relatív fogalom a 
tanyán: közel két órát töltöttünk a Truzsinszki tanyán, és 
mégis úgy tűnt, mintha alig lettünk volna ott negyed órát.

Imrét elsőként arról kérdeztem, hogy miért maradt 
kint a tanyán, távol a falutól, áram és víz nélkül.

- Itt neveledtem, valahogy ide fűz a sorsom. Sosem 
akartam elhagyni a tanyát, valahogy itt jól érzem magam. 
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Ha valami nem ér, akkor még egy 20-30 évet szeretnék itt 
eltölteni. Akkor lehet, hogy már gamósbottal fogok járni, 
de itt szeretnék lenni. Nincs olyan messzi a falutól, isko-
lába is innen jártam. Télen felkaptam a hátamra a táskát 
és keresztül a havon egy-kettő beértem az iskolába. Sosem 
szerettem bent a faluban, nem is maradtam ott sokáig.

- Hogyan boldogul víz nélkül?
- Valamikor ásott kutunk volt, de megépültek a csirke-

farmok körülöttünk, és akkor elment a víz. Most le kellene 
fúrni száz méterre, amennyire ők is fúrtak, de az is kérdés, 
hogy mivel hoznám fel a vizet? Nem fúrattam kutat, mert ha 
kifúrjuk és nem bírjuk használ-
ni, akkor csak kidobtuk a pénzt. 
Amióta elment a víz, innen a 
farmról hordom, meg bentről 
a faluból is hozok vizet, az 
ökokútról. De amikor ha jócs- 
kán van hó, akkor olvasztok. 

- Nem fél attól, hogy baj 
éri, és egyedül van?

- Ha valami bajom van, ak-
kor elmegyek ide a farmokra. 
Mobilt nem használok, mert 
mindig menni kellene tölteni. Egy laptopot azt éppenség-
gel elfogadnék, mert az akkumulátorról működik és azon 
már tévét is lehetne nézni. Az egész világot látnám rajta. Ha 
egyszer ráadom a fejem, akkor venni fogok.

- Hogyan közlekedik a faluig?
- Nem nehéz bejutni a faluig, mert itt van közel a be-

tonút, ahonnan télen letúrják a havat. Bármikor be bírok 
menni biciklivel. Ha mást nem, akkor tolom a nemzetközi 
útig, ott meg már le van sózva és könnyen bejutok. Ha 
meg nem akarok biciklivel menni, akkor fogom magam és 
keresztül megyek a földeken. Egy fél órányi járás, és már 
bent is vagyok a faluban. A csomagokat biciklivel hordom 
ki a tanyára, mindig csak annyit pakolok, amennyi nekem 
kell. Ha jó idő van, akkor megyek, ha nincs, akkor meg itt 
maradok. Ez így megy itt.

- Milyen a tél, kint a tanyán, amikor beköszönt a zi-
mankó?

- Telnek egymás után sorjában a téli napok. Fűtésem az 
van, mert van fa és csutka, ezt a kettőt használom és így 

jól kibírom. Akármilyen hideg is van, jól befűtők. Vannak 
jószágok, azokat is megetetem és ilyenkor a festészet is ak-
tuális. Egész tavaszig bírok festeni, aztán már ha bejön a do-
log, akkor nem fogok ráérni. Vállalok bútorfestést és restau-
rálást, azt csinálom. Szobafestést azt nagyon ritkán vállalok.

- Mióta foglalkozik festészettel, milyen témákat ked-
vel?

- Nagyon szerettem rajzolni az iskolában, a gyerekek 
csupálták ki a lapokat a füzetből, hogy rajzoljak nekik. Van 
akinek a mái napig megvan, amit akkor festettem, amikor 
iskolába jártunk. Mindig is szerettem festeni és a mái napig 

is szeretek. Kamasz koromban 
kicsit félretettem, mert ak-
kor más vonzott. Elmentem 
lovagolni, mert azt is nagyon 
szerettem. Itthon is voltak 
lovak, köztük nőttem fel, és 
máig is szeretek lovagolni. 
Most is van lovam, és ha ked-
vem van, meg jó az idő, akkor 
szoktam lovagolni. Zsokénak 
készültem, de a szüleim nem 
nagyon akarták engedni, mert 

féltettek, hogy valami történik velem. Ezért aztán más-
fél év után otthagytam. Utána utazgattam többfelé, lát-
tam galériákat meg gyönyörű képeket, és újra elkezdett 
izgatni a dolog. Beszereztem a festéket, meg a hozzávaló 
kellékeket és megint elkezdtem festeni és azóta is festek. 
Nem igen hagyom abba, főként télen jó, és csinálom a 
különböző képeket. Több témát is szeretek, pl. szeretem a 
tanyákat, de sajnos már nem igazán vannak. Körülöttem 
már egyáltalán nincsenek, elfogytak. Ami megmaradt, azt 
még meg fogom festeni. A paraszti témák mellett mást is 
kedvelek, pl. a vadászatot. 2000 tájékán többször is jártam 
Budapesten és elmentem a Szépművészeti Múzeumba, 
meg galériákba és ott láttam nagyon szép vadászattal kap- 
csolatos témákat. Azóta én is festek ilyen témákat. Olaj és 
akvarell technikákat használok, de meg fogom próbálni a 
litográfiát is.

L. J.
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ESZMÉLÉSEK VÉGET NEM ÉRŐ TÖRTÉNETEI (19)

Fórum

Téli időben kevesebben vannak az utcán. Kivételt képez 
minden hétvége és a gyerekek téli vakációja. Bármennyi-
re is lamentálunk, hogy az internet tönkreteszi a gyere-
keket, mert képesek reggeltől estig a képernyőt bámulni, 
viszont egy részüknek a mozgás, ami (ez esetben a szánká-
zás) jól esik és rendszeresen meg is jelentek a megszokott 
szánkázóhelyeken. Ugyanott, ahol anno mi is így szórakoz-
tunk. Nem csoda, hisz a szabályok nem változtak: kell egy 
nagyobb domb, ahonnan egy kis nekifutással nagy lendü-
letet vehettünk és csúsztunk, ameddig a lendület tartotta. 
Ami az internetet illeti, ugyanez volt a helyzet a hetvenes 
években a televízióval. Azt is kárhoztatták világnak, mint 
az internetet, s bár tény, hogy valóban sokan voltak, akik 
képesek voltak reggeltől estig bámulni a bűvös dobozt, 
viszont a hegyen, ahol mi szánkáztunk, mindig elegen 
voltunk. Úgy is mondhatnám, hogy nem kívántunk több 
szánkózót, mert akkor sokáig kellett volna várni egy-egy le-
csúszásra. Ha nem lett volna tévé vagy mostanság internet, 
azok, akiket könnyebb odábbvinni, mint küldeni, ugyanígy 
otthon maradnának, és nem lenne hiány a kifogásokban.

Akárhányszor elmentem egyik-másik szánkázóhelyre, 
úgy találtam, mégis nagyon kevesen voltak. Ezzel szemben, 
az ősszel élvezet volt hallgatni a falu zsongását. Reggel a 
traktorok zúgása. Cséplők csörögtek egészen késő délutánig, 
majd este sötétedés után is hallottam a felvonók jellegzetes, 
ritmikus csörömpölését. Azt az érzetet keltette, hogy a falu 
él. Viszont este a központban, alig lehetett találkozni valaki-
vel. A szomszéd faluban estefelé, amikor arra jártam annyi-
an voltak, mintha az egész falu egy-két órára leköltözött vol-
na. Nincsenek többen, de ők legalább megmutatják magukat 
a faluban is. Olyan, mintha  megtelt volna a falu, olyan volt 
mint egy hangyaboly. Melyik a jobb? Nem mernék pálcát 
törni egyik felett sem. Dolgozni kell, mert ebből él az ember, 
ebből teremti meg a mindennapit a családja, a gyerekei szá-
mára, de tény, hogy időnként azt is meg kell mutatni, hogy 
mi még itt vagyunk, méghozzá nem is kevesen!

Mi azonban ez utóbbival csak akkor élünk, ha a műve-
lődési egyesület csoportjai fel lépnek egy-egy ünnepségen: 
eljönnek a szülők, a nagyszülők, a rokonok, az ismerősök 
és a szomszédok, annyian vagyunk a színházteremben, 

hogy levegőt is alig lehet kapni. Nehogy valaki félre értsen, 
nem akarom bírálni a tömegmegmozdulást, sokkal inkább 
arról van szó, hogy más alkalomkor is elkelne. 

Azt hiszem, vagyunk néhányan, akik nehezen viselik, 
hogy nagyon megcsappantunk. Kevesebben vagyunk és a 
közeljövőig, sőt a távlatokban sem leszünk már sohasem 
annyian, mint a hatvanas-hetvenes években. Jó lesz, ha 
majd megállapodunk a háromezres lélek szinten. Akár-
hogy is nézzük ez kétségtelen visszafejlődés, de tenni el-
lene nem tudunk. Lehetne egy kicsit erőteljesebb az ipari 
fejlődés, de az csak a további bevándorlást serkentené. 

Az utóbbi időben szívesen olvasom a történelmi jelle-
gű cikkeket, oldalakat az interneten. A napokban egy olyan 
cikkre bukkantam, mely azt taglalja, hogy egy rég elveszett 
várost találtak Görögország középpsű részén, olyat, amely 
legalább egy évszázadig uralkodói központnak számított. 
Városok alakulnak s szűnnek meg. Nyomot hagynak ma-
gukról vagy nyomtalanul elvesznek. A történelem sajnos 
ilyen kegyetlen. 

Nagyon megnyugtatna, ha (ugyanúgy, mint a hatvanas-
hetvenes években) a nap bármelyik időszakában végigmen-
nék a főutcán vagy a mellékutcákon, s mindig találkoznék 
valakivel. A hetvenes-nyolcvanas években ugyanis naponta 
ingáztam Kishegyes és Újvidék között, érkezhettem akár éj-
fél után is, biztos lehettem benne, hogy legalább két-három 
emberrel találkozni fogok, és soha nem is csalódtam. Úgy 
gondolom, hogy biztonságérzetünket is erősítette ez a tény. 

Van még egy dolog, ami részben ide is kapcsolódik. Bár 
hideg van és emlékszünk mi idősebbek ettől sokkal kemé-
nyebb hidegekre is (hisz gyerekkoromban -31 fok is volt és 
nyelvünk odafagyott a kút vödréhez, ha hozzáértettük (és 
mi persze hozzáértettük)), de nem sok olyan télre emlék-
szem, amikor ennyi héten át folyamatosan fagypont alatti 
volt a hőmérséklet napközben is. Azt tapasztalom, hogy a 
hideg és a csúszós járdák és úttestek ellenére is sokan sé-
tálnak. Biztosan jót tesz az egészségnek is, de a jó közér-
zetet mindenképpen javítja, nem csak azét, aki sétál, még 
azét is, aki csak nézi. A jó közérzetet meg mondhatjuk akár 
félegészségnek is.

P.I.
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ÉVES HOROSZKÓP A SZÓ-BESZÉD OLVASÓINAK

Lapunk egykori szerkesztője, Micimackó György az eget kémlelve leolvasta a csillagok és bolygók 
járását, s azon megtiszteltetésben részesültünk, hogy a leolvasott dolgokat ingyen és bérmentve a Szó-
Beszéd olvasói elé tárja. Olvassák az asztrológust, aki bármiről elmondja a véleményét, sőt, próféta-
ként most megjósolja, mi vár Önökre 2017-ben.

Kos (III. 21. - IV. 20.) 
Mekk Elek, na az egy kos. Te is olyan okosnak érzed 
magad, hogy mindenhez értesz? A kos egyébként 
nagyon érzelmes ember, úgyhogy azokat éld ki, 
mint atom, lehetőleg péntek este a Kátainál, csak 
aztán vigyázz, nehogy kedden szedjenek össze egy 
piaci asztal alól. Közel áll hozzád az egészséges 
életmód is, ezért minden év elején megfogadod, 
hogy lefogysz meg a többi, napi 5 kilométert futsz, 
de mivel a faluban azt, aki csak úgy fut, hülyének 
nézik, hát nem fogsz futni.

Bika (IV. 21. - V. 21.) 
Az interneten azt olvasom rólad, hogy sokkal 
gyorsabban jár az eszed, mint ahogyan azt mások 
gondolják. A franc tudja, én most nem gondolok 
rólad éppen semmit. Mert mi az, hogy gyorsan 
jár az eszed? Mihez képest? Ahogy Hofi énekelte: 
„Gondolj apádra / Ha rákerülsz a lapátra. / Meg-
mondtam előre, / Hogy fel ne menj a tetőre! Egy-
szer kell leesni, már nincs mit keresni!” Szóval, 
lehet, hogy bika vagy, de ne menj fejjel a falnak, 
a szerelmi életed meg olyan lesz, amilyen, én ebbe 
nem szólok bele. 

Ikrek (V. 22. - VI. 21.) 
Elképesztő, hogy az emberek mibe’ nem hisznek. 
Mer’ csak. Oké, hogy Istenben hisznek, arra külön 
iparág van, az egyház. No de a horoszkóp? Előbb 
hiszem el, hogy Pataki Attilát, az EDDA Művek 
Miskolc énekesét elrabolták az ufók, és betáplál-
ták az agyába, hogy kör közepén állok stb. Az ik-
reknek amúgy nem árt vigyázniuk, mert a nácik 
is előszeretettel kísérleteztek az ikreken, és lehet, 
hogy téged is elrabolnak a földönkívüliek, úgy-
hogy jobb, ha felkészülsz az útra, és a termoszba 
bekészíted a kávéd. Ha füves cigit szívsz, azt se 
árthat bespájzolni, mert úgy tudni, a többi gala-
xisban nincs marihuána. Pálinka se.

Rák (VI. 22. - VII. 22.) 
A rák hátrafelé közlekedik, németül meg Krebs-nek 
hívják, jut eszembe, hogy a nagymamám leánykori 
neve Krebs volt, és ha elkésett a suliból, mert felhúz-
ták a csatornán a hidat, akkor beszólt neki a tanár, 
hogy mi van Krebs, hátrafelé közlekedsz, mint a rák? 
Egyébként ebben az évben több utazás várhat rád, el-
sősorban Bécsbe, mivel a fél falu már úgyis ott dolgo-
zik. Te se habozz, mindig van visszaút szeretett szü-
lőfaludba. Erőteljes német nyelvtanulás vár rád (bár 
nekem gyanús, Bécsben járva általában egy kukkot 
se értek, szóval, nem biztos, hogy ott németül beszél-
nek), de azért igyekezz megőrizni hagyományainkat, 
és amikor káromkodsz, maradj a jebigánál, és nem 
scheisezz, ha hazajössz karácsonykor.

Oroszlán (VII. 23. - VIII. 23.)
Az oroszlánról csupa szépet írnak a horoszkópok, hát 
nem tudom, én azért óvatos lennék a helyedben. Ha 
még nem vagy párttag, okvetlen lépj be a pártba, hogy 
melyikbe, azt én nem mondom meg, de ügyelj arra, 
hogy hatalmon lévő párt legyen, és ha nincs munkád, 
akkor lesz. Minimum a helyi néptánccsoportot kísérő 
rezesbanda tagjainak csizmapucolója lehetsz, és kez-
detben nem tűnik nagy karriernek, de hidd el, Isten 
útjai kifürkészhetetlenek, plusz ott a sors. 

Fórum
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Szűz (VIII. 24. - IX. 22.) 
Hát én nem fogok itt poénkodni  a szüzeken, hogy 
akkor idén majd biztos elveszíted. Tény, hogy a sze-
relmi életed nem valami extra, na de mondjál egy 
másik jegyet, akiknél az? A szerelem úgyis egy olyan 
dolog, hogy elmúlik, vagy átvernek, és nemcsak azért 
megyünk bele, mert jó, hanem mert szenvedni is sze-
retünk. Ergo ne rinyálj itt nekem, ez az év a tettek me-
zeje – ami így persze egy hatalmas képzavar.

Mérleg (IX. 23. - X. 23.)
Mivel mérleg vagyok, nem fogok itt önbeteljesítő jós-
latot megfogalmazni. Inkább meditáljunk el azon, 
hogy milyen agyi konstrukció kell ahhoz, hogy vala-
ki elhiggye azt, amit itt firkálok, illetve amit a többi 
horoszkópíró kifundál. Vágod, öcsém? Előbb hiszek 
a gunarasi lókupecnek, aztán mégis mindenki ezoté-
riával akar foglalkozni, meg paleodiétával, vagy mi-
nimum műkörömépítéssel, és erre teszi fel az életét. 
Szerintem ezek már az emberiség végnapjai. Azért a 
tetoválás se semmi. De ami végképp beteszi a kaput, az 
a tévére terített kalocsai hímzéses terítő. Meg amikor 
valaki azt mondja, hogy ajde.

Skorpió (X. 24. - XI. 22.) 
Lassan fogyok ki az energiából, iszonyat megerőltető 
hülyeségeket írni, lásd fenn. Pedig még a kínai horo-
szkópba is belenéztem, mondd már, patkány, meg ló 
meg nem tom én mi, ilyen évek vannak. Én például pat-
kány vagyok, és akkor mi van? Oké, elfogadom, nem va-
gyok egy nagy jellem, de ha az emberről minden meg-
van előre írva a sors könyvében, ugyan mit tehetünk? 
Megyünk előre a rögös úton, boldogság, halál, születés, 
körforgás, aztán nyolcadikán meg jön a villanyszámla, 
és eszi a fene az egészet.

Nyilas (XI. 23. - XII. 21.) 
Van ez a karma, meg a csakra, meg a II. Rákóczi 
utcában a muzulmán jós, na oda menj el, és elő-
ször majd a keresztvizet szedi le rólad, aztán meg 
az összes átkot. Nem egy olcsó mulatság, bár állító-
lag nincs fix tarifa. De idén rád mosolyoghat a sze-
rencse, csak nehogy úgy járt, mint a zsidó a zsidó 
viccben, hogy folyvást imádkozik az Úrhoz, hogy 
telitalálata legyen, aztán egy idő után az Úr meg-
unja, és leszól neki, hogy bakker, legalább egyszer 
befizetnéd az ötöslottót vagy amit.

Bak (XII. 22. - I. 20.) 
Minden vágyad, hogy lapunk, a Szó-Beszéd munka-
társa legyél. De megmondom az őszintét: ahhoz, hogy 
írni tudj, először is olvasni kell sokat. Utána írhatod 
a gagyi, érzelgős verseidet, vagy visszaemlékezéseidet, 
vagy valami humorosat, aztán úgy jársz, mint én, ki-
égsz előbb-utóbb. Nehéz mesterség a miénk, folyton 
nyomás alatt vagyunk, hogy legyünk naprakészek, de 
szellemesek is, legyen keresztrejtvény, humor, és emel-
lett még éljük az életünket is. Válassz más utat, és min-
denekelőtt nézd meg a Facebook-ot, hogy lásd, miként 
csinálnak hülyét magukból az emberek.

Vízöntő (I. 21. - II. 19.) 
Az életed alapvetően egy nagy homály, fekete lyuk, 
ebből kéne kimásznod. Faluhelyen ez különösen ne-
héz, mert megszól az ángyi, hogy már megint hol 
kolbászoltál, miért nem hordtad be a fát, és ki fog el-
menni kenyérért, már megint én? Mindig ez van, csak 
a zsörtölődés, a kamuzás, a bratyizás. Hogy nem lehet 
normálisan vacsorázni meg megnézni a híreket, mert 
csörög a mobil, pittyeg a Fácse, meg a meszindzsör, és 
az is holtbiztos, hogy ebben az évben a szomszédok 
mindig a vasárnap ebéd utáni sziesztaidőben kezde-
nek el fát vágni meg flexelni. 

Halak (II. 20. - III. 20.) 
Na végül egy jó hír: idén újra összeáll a Bitlisz, meg 
a Hungária is. Utóbbi esetében nem a trianoni határ-
revízióra gondolok, hanem az együttesre. Lehet, hogy 
Lennon már nem él, de a Fenyő Miki igen. És mi vár-
ható idén? Hát mit tudom én, amúgy is, mire soraim 
megjelennek, már elmúlt majd’ két hónap. Szerintem 
foglalkozz komoly dolgokkal, és ne ilyen sületlenségek 
olvasásával, bár amúgy ez egy pszichológiai teszt is 
egyben. Ennek elkészítése rám vár, és majd lesz kiér-
tékelés is, meg jutalmakat osztunk ki a helyes kitöltők 
közt, és ez annyira igaz, mint ez az egész. 
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BAKOS DORISZ VERSEI

Egy ragyogó csillag ereje

Az élet különféle műfajok keveréke.
Ma milyen napod volt?
Romantikus komédia?
Furcsa, de gyönyörű fantasy?
Szomorú melodráma?
Szomorú vagy?
Nézz fel az égre! Látod a ragyogást?
A csillagok elvihetik a szomorúságod.
Én vagyok az a csillag,
a Te csillagod.

Nyolcvan év múlva

Az élet sétál felém.
A halál sétál felém.
Te vagy az élet és a halál.
Rendületlenül sétálsz felém.
És én majd...valami ilyesmit mondok:
Nem vagyok szomorú.
Elég ennyit mondanom.
Elégnek kell lennie.

Minden pillanat, amit veled töltöttem,
fényesen ragyogó volt.
Amikor jó idő volt,
amikor tűrhető idő volt,
még amikor rossz idő is volt...
imádtam minden pillanatát.

Azt mondják, hogy az első szerelmek 
nem működnek. 
Miért mondják ezt? 
Nem tetszik.
Nyolcvan év múlva, egy napon,
amikor épp szép idő lesz, 
remélem, lesz  lehetőségem bevallani,
hogy ő volt az eslő szerelmem.

Első szerelem

A méret nincs arányban az erővel.
A lány, aki apróbb, mint egy ibolya,
a lány, aki úgy repked, mint egy virágszirom,
nagyobb erővel vonz maga felé, mint bárki 
vagy bármi.
És egyszer, akár Newton almája, 
megindul felém, míg rám nem esett.
Dobbanást éreztem.
Düm-düm, dobbantam belül.
A szívem vadul ugrált ég és föld között.
Ez volt az első szerelmem.

Tudod ki az?

Neked, akit elkapott az eső, mi nyújtott
 esernyőként védelmet?
A hang, amely válaszolt, mikor hívtad?
Az emlékek látványa, amiket együtt
 néztetek?
Az első alkalom, amikor egy ütemre léptél
valakivel?
Eszedbe jut ilyen személy?
Igen, ő az.
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Tanulmányaim végéhez közeledve egyre sűrűbben hang-
zik el a kérdés: mit kezdek majd a diplomámmal? Zene- 
tanár leszek, netán zongoraművész? Mihez kezdek, ha be-
fejeztem? Három lehetőségem van: lehetek tolmács, pilóta 
vagy hentes. 

A lehetőségeket mérlegelve az utóbbit választottam.
Egy átlagos kedd délelőttre virradt. Üzletem – amelynek 

ízlésesen berendezett kirakata, a helyiség komfortos légkö-
re, s az áru minőséges volta – sok vevőt vonz a boltba. Főleg 
piacnapokon. Kötényem fölkötöm, s már hallom is az isme-
rős csengőt, amely a nap első vevőjének jöttét jelzi.

− Csókolom, művésznő!
− Jó napot, Béla bácsi! Hogy van ma?
− Ó, remekül. Azért nem bánnám, ha kicsit melegebb 

lenne odakinn, de hát ne panaszkodjunk, ne panaszkod-
junk, jó az is, ami van. Elvégre januárban ez normális – 
mondja Béla bácsi, pirosra fagyott ujjait dörzsölve.

− Természetesen, természetesen. Mondja, mit adhatok?
− Fölírtam valahová, pillanat, mindjárt megke- 

resem a papírt. Itt kell lennie valahol… Mindent elfelejtek  
mostanság, aztán a fene se akar itt mászkálni ilyen hideg-
ben, ha valami kimaradna – feleli Béla bácsi, s szavaihoz 
hűen addig kotorászik a zsebében, amég elő nem kerül egy 
gyűrött, rojtos szélű papírfecni. – Nos. Azokból a ropogós 
billentyűkből kérnék húsz dekát. 

− Fehéret, feketét, melyiket adhatom? − Ö…vegyesen, 
de azért talán picit többet kérek a fehérből. Az asszony  
odáig van érte.

− Huszonkét deka maradhat?

− Jó lesz. Hanem azokat a húrokat ott mennyiért veszege- 
tik? 

− Attól függ, melyikre gondol. Mérettől, vastagságtól 
függ. Milyen húrt szeretne?

− Basszus kéne, három darab.
− Az a drágább. Csomagolhatom?
− Üsse fene, csomagolja. A kultúráért mindent. Azokból 

a fejpárna filcekből is lehet egy kettő. Köszönöm. Hanem 
mondja, művésznő, honnan szerzik az alapanyagokat?

− Csak és kizárólag sajátot árulunk, tudja. Saját termelés.
− Saját? 
− Persze, családi vállalkozás. 
− Azt hittük már maga is külföldre megy, német fülek-

nek muzsikálni.
− Dehogy megyek, Béla bátyám, hát az itthoni emberek 

szívének is elkel egy kis muzsika. Nem is gondoltuk, hogy 
ilyen jól megy majd a bolt. Tudja, hogy megy ez. Mi hizlal-
juk a hangszereket, van hegedű, cselló, zongora…

− Hízlalják?? Hanem mivel?
− Zenével, hát mi mással! Pár kilómétert azért bele 

kell játszani minden zongorába, hogy akkorára nőjön, de 
hát megéri. Mindig elérzékenyülök, amikor látom, milyen 
örömmel viszik a boltból a sajáthízlalású húrjainkat, pedá-
lokat, hangszertesteket…

− Persze, persze, világos. – feleli enyhén zavart arckife-
jezéssel, majd a másik oldalon álló mélyhűtőhöz lép – Ha-
nem kaphatnék-e abból a finom Kis éji zenéből? – kérdezi 
a másik, mivel üzletünkben nem csak hangszeralkatrészek 
kaphatók, az érdeklődők tömérdek zenéből is kedvükre 
válogathatnak − Eine kleine Nachtmusik, ah a kedvencem 
Mozarttól!

− Hát hogy a fenébe ne kaphatna! Szeleteljem?− Lehet, 
lehet.

− Mennyit vágjak? 
− Ó, az első tételt mindenképp! Az a kedvencem. Pám..pá-

pámm…pápápápápápámm… – dúdolja – De jöhet a románc 
is, jaj, de a menüettet is úgy szeretem… na jó, tegye oda 
mindet. Szeletelve, persze.

A JÖVŐM...
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− Külön csomagoljam?
− Mit gondol, összekeverednének az ízek, ha egybe 

csomagolná?
− Nem valószínű, de nem tudhatjuk.
− Jaj, most látom csak, Bartók! Nem hagyhatom itt, a 

szonátából kérnék ötven grammot. Darálva.
− Máris adom, Béla bácsi, pillanat, még a Mozartot 

szelem. A szonátát nem ajánlom estére, nehogy megülje a 
gyomrát, hanem reggelire pompás lenne.

− Borzalmas, annyi itt a jó zene, hogy nem lehet vá-
lasztani… Kaphatnék még néhány nocturne-t? Chopint. 
Négy darabot, köszönöm. A feleségem imádja. Hanem azt 
mondja, megy a bolt? – kérdezi, tekintetével továbbra is a 
kínálatot pásztázva.

− Megy, megy, elvégre csak és kizárólag minőségi árut 
kínálunk. Ki gondolta volna, hogy ekkora lesz a forgalom! 
 Most szerencséje van, majd látná fél óra múlva mi-
lyen tolongás lesz itt! Csak előbb mindenki kenyérért 
megy, aztán jönnek ide. Úgy viszik ezeket a Scarlatti-
kat is, mint a cukrot. Írt az ember vagy ötszázötvenet, 
meg is értem. Tüneményesek, uzsonnára éppen megfe-
lel. Csupán kétrészes, két-három perc, a lassabbak talán 
négy, ismétléssel. Aztán itt vannak ezek a Beethoven 
szimfóniák, különösen az ötödik kedvelt, természetesen. 
Van, aki minden hétvégére vesz! Természetesen csak 

tételenként, nehogy túl gyorsan a kilencedikhez érjen. 
Ajánlhatok esetleg egy kis Haydn szonátát? Nagyon vi-
dám, szellemes darabok.

− Megkóstolnám, viszek akkor abból is egy kicsit. Ta-
lán az expozíciót, ha elvágná. Igen, igen, úgy jó lesz. Jaj, el 
is felejtettem mondani, művésznő, az a zongoraverseny, 
amit múlt héten vittem fenséges volt! Mind a tíz ujjunkat 
megnyaltuk utána! Az a melléktéma…

− Remélem, most sem fog csalódni, Béla bácsi!
− Nem fogok, művésznő, egészen biztos, egészen biz-

tos. No, jól fölpakoltam. Kaphatnék még egy zacskót? 
Nehogy elszakadjon a nagy súlytól. Még itt elszórnám a 
billentyűket a hóban. Hanem megyek, még vennem kell 
burekot, várják az unokák. Túrósat, tudja. Üdvözlöm a 
családot! – már indul az ajtó felé, amikor visszafordul.

− Jaj, majdnem elfelejtettem fizetni! Mennyivel tarto-
zom?

− Semmivel, Béla bácsi, tudja, mi zenével táplálko-
zunk. Így a bolt is megy, a hangszerek is nőnek, és mi se 
halunk éhen.

− Ó, az Isten áldja meg művésznő! Csókolom!

Csőke Andrea
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