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Nálunk a búcsú

Két igazi ünnep volt nálunk. Kisebbiknek 
számított a karácsony, azért mert akkor 
nem nagyon jött senki vendégségbe. 

Csodálkoztam is, amikor keresztanyámék kará-
csonykor a nagy hóban utat törve mentek el a tanya 
előtt és nem jöttek be, hanem mentek az édesapjá-
hoz és az édesanyjához, a mellettünk levő tanyára. 
Apám akkor elmagyarázta, hogy karácsonykor csak 
a legközelebbi családtagokat látogatjuk meg. Ilyen 
a szokás - mondta. Érteni ugyan nem értettem, de 
bólogattam hozzá és ezzel nyilvánvaló volt, mégha 
igazából nem is értettem: elfogadtam és ez egyelőre 
elég is. 

A nagyobb ünnepnek, egészen pontosan a né-
pesebbnek a búcsú számított, ezeken ismertem meg 
a közelebbi és tágabb rokonságunknak, szinte min-

den tagját. Édesanyámnak három fiútestvére volt. 
Közülük legalább az egyik eljött a kishegyesi búcsú-
ra, hozzánk. Rajtuk kívül még ott volt Regina néni, 
aki szintén Topolyán élt és olyan hamisítatlan palóc 
nyelvjárással beszélt, hogy néha alig értettem. Nem 
emlékszem arra, hogy Regina néni valaha is járt vol-
na nálunk, de mi voltunk nála többször is és ott min-
dig jó volt, mert minket, gyerekeket külön kedvelt. 
Édesapám testvérei közül csak Feri bátyám élt a 
szomszédban, a másik a tanyán, Imre nagybátyám, 
aki után a nevemet kaptam, a pesti teológia-filozó-
fia szakos tanára volt (az újkori filozófiából dokto-
rált a zágrábi teológián) csak a hatvanas évek vége 

felé tudott hazajönni, amikor ezüstmiséjét tartotta. 
Rá természetesen búcsúkor nem lehetett számítani. 
De édesapám unokatestvérei gyakran megjelentek, 
Kúláról a Csizmárok, Szenttamásról a Rencsárok, de 
egy időben Jenő bátyám is ott élt (az egyedüli rokon 
Papp részről, akinek ugyanaz volt a vezetékneve) 
és csak a hatvanas évek végén költözött családjával 
Hegyesre. Ő, ha úgy tetszik édesapámmal kétsze-
res unokatestvér volt, hiszen apjuk is és anyjuk is 
édestestvérek voltak, vagyis két fiútestvér elvett két 
leánytestvért. Jenő bátyám imádta anyám főztjét, 
főleg ha az búcsúvasárnapi volt. Anyám ilyenkor 
gyakran vágott kacsát és annak aprólékából, a máj-
ból, a szívből, meg a tüdőből és főtt rizsből, olyan 
kásás hurkafélét készített, amit valóban össze sem 
lehetett hasonlítani a disznóvágáskor készült kásás 

hurkával. Jenő bátyám ebből 
mindig két tányérral kért, de 
azt mondta a többit is meg 
tudná enni, de restelli, meg 
biztosan bele is betegedne. 
Apám unokatestvérei közül 
Joli néniék éltek legmesszebb 
tőlünk, Zomborban. Ott csak 
egyszer voltam, apámmal, 
kocsival. Akkor még élt Józsi 
bácsi, zombori sváb ember 
volt Trebitscher volt a veze-
tékneve és jó hírű asztalos 
volt, nagyon kedves ember-
nek ismertem meg. Topolyai 
nagybátyáim leggyakrabban 
csak délután jöttek, különö-
sen azután, hogy már rend-

szeres volt a vonatjárat és a buszjárat is. Legutóbb a 
búcsú vasárnapi ebéden Péter bátyám felesége, Vera 
ángyi volt, meg Mari unokahúgom. Valószínűleg 
azért, mert Marinak egy hegyesi fiú akart udvarolni 
és búcsúra beszélték meg a találkát, de Mari a lel-
künkre kötötte, hogy nehogy cserbenhagyjuk a kor-
zó után, ha a fiú nem jön le a faluba, de persze lejött.

A néprajzosok biztosan úgy fogalmaznának, 
hogy a búcsú nem csak a település, hanem a nagy-
családnak is az ünnepe volt. Nálunk egészen bizto-
san.

Papp Imre
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A templombúcsú Kishegyes település 
életében a legnagyobb ünnep. Sokan 
úgy tartják, hogy ez a falu napja. A 

rendszerváltás utáni új hatalom mindenáron bizo-
nyítani szerette volna a falu iránti törődését, oda-
figyelését és kitalálta, hogy márciusban, a tavasz 
első napján ünnepeljük a falu napját. Falunap – 
így egyszerűen. Igen ám, de a falu lakossága nem 
érezte sajátjának ezt az ünnepet, hogyan is érezte 
volna úgy, hogy ezt a napot ünnepelnie kell, ami-
kor eddig ezt sohasem tette. A szocialista-kom-
munista időben sem tört meg a római katolikus 
közösség hitéhez, vallásához közel álló templom-
búcsú megünneplése. Arra is gyorsan fény derült, 
hogyha nem léptetik fel a művelődési egyesület 
tánccsoportjait, meg az óvodásokat, akkor nem 
lesz közönség a színházban. S mivel a lakosság 
minden megnyilvánulása ellenállt az új falunap-
nak, így a tavasz első napján a kishegyesiek a falu 
újratelepítésének évfordulóját ünneplik. Politikai 
hangsúlyt kap az ünnep, hiszen kitalált ünnepről 
van szó, de jó alkalom arra, hogy megjelenjenek 
az új testvérvárosok képviselői a színházban. Erre 
valójában máskor nincs is lehetőség, mert a falu 
templombúcsújának ünnepe spontán adódó lelki 
ünnep, amelyet minden valamire való polgár szív-
ügyének érez, s amelyre plakátok, szórólapok és 
bármilyen más felhívás nélkül is sor kerül. 

A Magyar Néprajzi Lexikon háromféle búcsút 
említ, mindhárom a katolikus egyház által előírt 
cselekedetekkel van összefüggésben. Meghatáro-
zott napi búcsút nyer az, aki az egyház tanítása sze-
rint meggyón, megáldozik, bizonyos imádságokat 
elmond, böjtöl. Ezt többnyire mindenki saját lakó-
helyén végzi, s havonta legalább egyszer magához 
veszi az oltári szentséget. 

A második a búcsújáró hely látogatása. Itt is ér-
vényes a szertartások betartása, bizonyos imák el-
végzése. „A búcsújáróhely látogatása azzal az ősi 
hiedelemmel magyarázható, hogy az istenség bizo-
nyos helyeken jobban meghallgatja a kérést és ked-
vesebb neki a tiszteletadás.”

A búcsúk harmadik fogalmához a templombú-
csúk tartoznak. A templom búcsúja a templom nevé-
nek (a szakirodalom címének nevezi) ünnepe, annak 
a szentnek a tisztelete, akinek a nevére felszentelték 
a templomot. Talán nincs is olyan település, ahol ne 
ünnepelnék meg templomuk névadójának ünnepét.

Ha a kishegyesi búcsús ünnep kiterjedését, di-
menzióit vizsgáljuk, három teljesen független te-
rületet említhetnék. A búcsú szakrális helyszíne és 
tartalma, amely területileg is, emberileg is és szel-
lemileg is összefügg. Ez a templom, amely külső-
ségekben nagyon gazdag és a körmenetek teátrális 
külsőségei is az ünneplés színvonalát hivatottak 
emelni. 

A kiterjedés másik területe világi és fizikai érte-
lemben is észlelhető, ez a búcsúi vásár. Ez a búcsú 
profán oldala. Bár, a sok étel-ital mellett és a bazáro-
kon túl kegytárgyakat is lehet vásárolni, mégis, itt a 
szenttisztelet már nem kap helyet.

A harmadik kiterjedése a templombúcsúnak ki-
mondottan lelki tartalmú. Emberekről van szó,  a 
búcsú a falubéliek és elszármazottak találkozóhelye. 
Szokás volt mondani: a búcsúi harangszó messzire 
hangzik és mindenkit hazahív. Lelki feltöltődést 
jelent rég nem látott arcokat, barátokat látni. Talál-
kozni valamikori ismerősökkel, s idővel felidézni 
a találkozás örömét. Megtartó erő ez, amely fizikai 
állapotában nem mérhető, de mérhető a lélek meg-
erősödésével. Valami ide köti őket és valami min-
ket hozzájuk, a távolba vándoroltakhoz. Sokan csak 
azért tesznek egy sétát a vasárnapi búcsúvásárban, 
hogy rég nem látott arcokat lássanak. 

Az 1920-as években született nemzedék – közü-
lük már nagyon kevesen élnek – még részesei voltak 
a templombúcsú ünnepének vallási tartalmának. 
Elbeszéléseikből tudjuk, hogy már hetekkel előtte, 
de két héttel előbb már elkezdődtek az előkészüle-
tek Szent Anna napjának megünneplésére. Az elő-
készületek minden téren lelki és külsőségi megtisz-
tulást jelentettek.

A falu fiataljai, hogy zsebpénzhez jussanak, már 
hetekkel a hegyesi búcsú előtt elmentek dolgozni. A 
tizenévesek eljártak barackot szedni a Barna tanyá-

Templombúcsú, mely inkább profán mint szent
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ra, s a megkeresett pénzt elkölthették a búcsúban. 
Mások, már napokkal előbb kalászt szedtek a tar-
lón, hogy búcsúnapján ne kelljen kihajtani a libákat 
a tarlóra. 

A felnőttek irányításával, közösen, az udvarban 
és a ház körül mindent rendbe tettek: bemeszelték 
az udvari „objektumokat”, az ólakat, padlásfeljárót, 
a gangot. Ez jelentette a ház évi karbantartását: új-
rajavították a megrepedezett, lemállott tapasztást, 
gondosan megtapasztották az épületek lábazatának 
rézsűs padkáját. A külső takarítás utolsó állomása a 
ház utcára néző falának bemeszelése volt. A fehérre 
meszelt házak alját 40-50 cm magasságig „elhúzták” 
sötétkék színű festékkel. Jellemző volt a kék szín, 
ami a falu lakosságának palóc származására enged 
következtetni. A lakosság egy része Hont és Nógrád 
megyéből települt le az Alföldre, így Kishegyesre is. 
A szállóige, hogy „elhúzták a ház alját” azt jelen-
tette: befejeződött, vége. Szólásként élt a faluban 
(ma már nem ismerik), ha egy kapcsolatnak vége 
szakadt, arra is azt mondták: Elhúzták a ház alját. 
Befejeződött. 

Emlékezetem falumról a tiszta, fehér falú házak 
képét őrzi. Az elhanyagolt ház arról árulkodott, 
hogy benne beteg, magatehetetlen öregek laknak 
vagy az épület gazdátlanná vált. Manapság mind 
több gazdátlanná vált ház képe jellemzi Kishegyest.

A búcsúra való profán előkészületek másik ré-
szét a vendégek fogadására való felkészülés jelen-
tette. Pontos rendje volt mindennek. Mélyhűtő és 
hűtőszekrény híján a háziasszony a templombúcsú 
napján korán kelt, hogy mire indulni kellett a nyolc-
órai szentmisére, elvégezzen. Levágta a búcsúra ne-
velt kakast. Ezt már előre hajtogatták, mondogatták: 
búcsúra levágjuk a nagykakast. Mellé fiatal, zsenge 
csirkét is vágtak. A friss húsokat egy olyan méretű 
edénybe rakták, ami belefért a kút vödrébe, majd 
lekötötték és leengedték a kútba. Nagyon ügyeltek, 
hogy a víz szintjét ne érje el, mert akkor ihatatlanná 
válik a kút vize. A feltisztított baromfihúst a nyári 
forróságban így tudták megvédeni a romlástól. 

Az eseményt megelőző napon már megsütötték 
a kalácsokat. Mellőzték a vajas krémmel töltött sü-
teményeket, mert azok hamar romlásnak indultak.

Az étkezési kultúra mára már megváltozott. A 
régi szilvás lepényt, az almás pitét már nagyon kevés 
helyen sütik, de a linzer kalács is feledésbe merült. Az 
üzletekben és a cukrászdákban kilóra lehet vásárolni 
finom sós és édes süteményeket, nem vesződnek a 
sütéssel. Így, az ünnepre való felkészülés is veszített 
fényéből. Divatos süteményeket rendelnek, olyano-
kat, amelyek távoli népek ízlésvilágát prezentálják. 

A távoli rokonok általában igen korán megérkez-
tek, mert a vonatokhoz kellett igazodniuk. Akinek 
nem volt vonatjárata, az lovas kocsin vagy gyalog 
indult útnak. Fontos volt a korai érkezés, így tudtak 
csak részt venni a reggeli szentmisén. Nagyapám 
testvére Gunarason lakott, s minden évben a temp-
lombúcsú napján már reggel hat órára nálunk volt, 
hóna alatt egypár kisgalambbal, amit az ebédhez 
hozott. Gunaras nyári úton 12 kilométer Kishegyes-
től, időben kellett indulnia, hogy még a szentmisére 
is eljusson. A kúlai rokonok vonattak érkeztek, nagy 
zsivajjal jöttek be a kapun: Isten éltesse a háziakat!- 
kiáltották – hogy még sokáig lehessünk a vendégük. 
Körül ülték az eperfa alá kikészített nagyasztalt, s a 
templomba indulásig beszélgettek. 

A búcsú lehetőséget adott a rokoni kapcsolatok 
ápolására. Ez a rokoni kapcsolattartás a hetvenes 
években fellazult. Előtérbe kerültek a munkahelyi 
barátok, ők lettek a keresztkomák, az esküvői ko-
mák, a társadalmi rétegződés megpecsételte a bú-
csúkor szokásos hagyományokat. Ettől kezdve a 
búcsú fogalma már nem ugyanazt jelentette, mint 
1960-ig. 

Felejthetetlen szépek voltak ezek a reggelek. 
Nem tudom, hogy történt, de fáradságról soha sen-
ki a családban nem panaszkodott. 

A tanyasi emberek lovas kocsin, a jobb módú-
ak hintón érkeztek a templom melletti „parkolóba”. 
A tanyasi lányok erre az alkalomra új ruhát var-
rattak, tellett rá. Egy kicsit leányvásárnak is beil-
lett ez a nap, bár ezt a jelzőt sohasem használtuk. 
A búcsú alkalmas volt megmutatni, hogy lám, már 
eladó sorba cseperedett a lányunk. A tanyáról ér-
kező nagylányok számára ez igazán fontos napnak 
számított, hiszen ők ritkán jöttek be a faluba, csak 
nagyobb ünnepek alkalmával.

A búcsúfia a kor előre haladásával változott. 
Édesapám búcsúfiaként egy alumínium kanalat, 
egy fanyelű villát és kést vett édesanyámnak, ame-
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lyet még ma is családi ereklyeként őrzök. A piros 
tükrös mézes szívet én is örökségként kaptam, s ad-
tam tovább fiainknak. A kishegyesi búcsúból nem 
térhetnek haza (s nem is teszik) mézes szív, meszet 
cukor, krumplicukor és botos cukor nélkül, mert 
különben lelkiismeret furdalás gyötörné őket. Va-
lahol ezek a semmitmondó kis szuvenirok jelzik a 
családi emlékeket, talán az összetartozást is.  

Templombúcsú alkalmára az ötvenes évek gyer-
mekei új ruhát kaptunk. Cipőt nem, mert a tavaszi 
szandált már megkaptuk húsvétra. 

1994-ben a helyi Petőfi Sándor Művelődési 
Egyesület új ötlettel állt elő. Anna-napokat szerve-
zett, ami akkor újdonságnak számított a vajdasági 
kultúréletben. Céljuk az volt, hogy ismét felkeltsék 
a lakosok tudatában és érzelmi világukban is a Szent 
Anna-napi búcsú jelentőségét. Eredeti elnevezése az 
ünnepségsorozatnak: Szent Anna-napok Kishegye-
sen. Ekkor, a helybéli plébános felhívta a figyelmün-
ket a cím meghatározását illetően. Kérte, töröljük 
a szent szót, mert profán eseményekről lévén szó, 
helytelen a megfogalmazás. Igaza volt, az ünnepi 
szentmisén kívül semmilyen más vallási programot 

nem iktattunk be. 
Az alapelgondolás 
a következő volt: 
minden korosztály 
és minden érdek-
lődési kör az egy 
hét alatt találjon 
magának megfe-
lelő műsorszámot. 
Kitalált ünnep lett 
belőle, célja a temp-
lombúcsúra való 
felkészülést volt hi-
vatott betölteni. Az 
Anna napok azóta 
is (1994) élnek, im-
már 22 éve, lassan 

az egyház berkeiben is talál magának helyet, lást: 
komolyzenei koncert a templomban, tudományos 
vallási előadások az ünneppel kapcsolatban. Ezeket 
az előadásokat az Újvidéki Rádió Vallási Szerkesz-
tősége többnyire felvételezi, s idővel műsorra tűzi.

A búcsú profán részét képezte – szintén a kilenc-
venes évektől - az öregfiúk kézilabda mérkőzése a 
kézilabda pályán, ami közvetlen a templom mellett 
található. Az ünnepi szentmise is és a mérkőzés is 
tíz órakor kezdődött. A szurkolók hangja, lármája 
behallatszott a templomba, zavarta a szertartást, 
különösen, ha a pályán gólt lőttek. A közelmúltban, 

a plébános kérésére a kézilabda mérkőzést szombat 
délutánra tették.  

A misék látogatottsága azonban jócskán meg-
csappant. Elfogynak a hívek a templomból. És bár 
a szentmiséken kevesen vesznek részt, szép szám-
ban vannak azok, akik szentmisén kívül térnek be a 
templomba egy imára. Ilyenkor a templombelső egy 
kiművelt kovácsoltvas ráccsal le van zárva, s csak 
hátul, a Lurdi barlang oltáránál lehet imádkozni. 
Többen is azt mondják, jó egyedül lenni, jó egyedül 
elmélkedni, jó egyedül imába foglalni gondolatai-
kat. Ezek mind olyan megfogalmazások, amelyek 
az egyén elmagányosodásra engednek következtet-
ni. Okainak feltárására senki sem vállalkozik attól 
tartva, valakit megsértenek. 

A köztudatban mélyen élő emlékek közül kettőt 
szeretnék kiemelni. Az egyik az első világháború 
kitörésével van összefüggésben, s amelyre már nem 
igazán emlékeznek a kishegyesiek. Az első világhá-
borúra többnyire csak a történelemkönyvekből em-
lékezünk. Az átmesélést megtörte a II. világháború 
emléke. Mi történt 1914. július 26-án, arról Csabai 
István naplójegyzeteiből kapunk pontos leírást.

Csabai István: Fakeresztek mentén – népek or-
szágútján 
Részlet

Július 25-én Versecen keresztül indultam haza szülő-
falumba Kishegyesre, ahol július 26-án volt a búcsú.

Július 25-én elég nyugtalanul feküdtem le, s miután 
egy „hátha mégis ...kezdetű hamarjában gyártott imádsá-
got indítottam az egek urához, elaludtam. Másnap július 
26-a volt; Anna napja, kishegyesi búcsú napja. Szüleim-
nek nem szóltam egy szót sem. A kapun belépő vendégek-
től tudtak meg mindent. 

Nálunk kilenc óra van, s még nem tudtunk semmi 
biztosat. Bementem a községházára érdeklődni és éppen 
mikor a kapujába értem, akkor lépett ki rajta a kisbíró, 
nyomában a jegyző, s rövid dobolás után kihirdették a 
falunak, hogy az általános mozgósítás elvan rendelve, a 
vasárnapi munkaszüneti nap felvan függesztve...Falum 
népe elkezdett búcsúzkodni. Azt hiszem, nem lesz soha 
többé emlékezetesebb búcsú Kishegyesen Anna nap-
ján!....

Kishegyest 1914. július 26-án, a búcsú napján el-
lepték a kifüggesztett mozgósítási hirdetések. Általános 
mozgósítás volt. A vendégek mindenhonnan hazaindul-
tak, a finom étkek, libapecsenyék, pörköltek mind ottma-
radtak az asztalokon. 12 órakor indult a vonat Szabad-
kára, majd Szegedre, ahol a mozgósítottak megkapták a 
beosztásukat.
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A másik emlékezetes eset egy közelebbi időpont-
ra nyúlik vissza, 1957-ben, amikorra megerősödött a 
kommunista párt, a községi vezetés megtiltotta a bú-
csú kültéri megünneplését. Vígh István, a Jugoszláv 
Kommunista Párt egyik vezetője „szétzavarta”a 
búcsút. Rendőri kísérettel ment végig a főutcán, s 
csomagolásra kényszerítette az árusokat, a jámbor 
lakosságot pedig gúnyos szavakkal illette. Az esti 
táncmulatságot is megakadályozta. Később ez a sze-
mély politikai vonalon igen befutott, de az emberek 
nem felejtettek. Évtizedek múltával, 1987-ben Szent 
Anna napján már szabadabban ünnepelt a falun. Is-
mét megteltek a vendéglők, szólt a zene, mulatoz-
tak, daloltak és ropták a táncot az emberek. Olyan 
volt ez, mint mikor a szellem kiszabadul a palack-
ból. A Bábi vendéglőben (később Fruska Gora lett a 

neve) mulatott Vígh István is. Járta a csárdást a többi 
kishegyesivel, s egyszercsak összeesett, s a parkett 
közepén meghalt. Gyorsan híre ment a halálesetnek 
a halálesetnek. Újból életre keltek a pontosan három 
évtizeddel korábbi történések.

A templombúcsúhoz mindig közel állt a bazáro-
sok és a mutatványosok megjelenése a faluban. So-
káig a főutcán végi voltak az árusok a templomtól 
a moziig.  A templom melletti téren állították fel a 
kisgyermekeknek a z ördögmalmot. Hogy miért ör-
dögmalom, ma sem tudom. Az Ifjúsági otthon előtt, 
a valamikori Zöld kert előtt tanyázott a bolondhin-
tás (körhinta). Ide a nagylányok és legények jöttek. 
Ha egy legény egy nagylányt felfizetett a bolond-
hintára, annak üzenetjelentése volt. Tetszel neki.

A céllövöldék előtt a fiús apukák sorakoztak, 
tanították fiaikat célba lőni. Az egyéb szerencsejá-
tékok is megtalálták helyüket a nagy zsongásban. 
Zárt kis zacskócskákban számok voltak elrejtve, 
és bizonyos összeg fejében húzni lehetett egyet.  
A nyereménytárgyak számokkal voltak ellátva, s a 

kihúzott szám alapján eldőlt melyiket nyerted meg, 
vagy esetleg odaveszett a pénzed. Régen, nagyon 
régen a templomtól távol ültek a planétás jövendő-
mondó roma asszonyok. 

Megtalálható volt minden a búcsúvásárban: 
késesek, mézeskalácsosok, cukrászok, bádogosok, 
pokrócszövők, gipszfigurák és nem utolsó sorba a 
kegytárgyakkal megrakott asztalkák. Voltak azon 
keresztek, feszületek, imakönyvek, szentképek, 
szenteltvíztartók, gyertyatartók, különböző méretű 
gyertyák, rózsafűzérek és falra akasztható szentké-
pek. Készletüket igyekeztek a templom bejáratához 
közel kiállítani, mert a templomból kijövő sokaság 
(akkor még tömeg) azonnal vásárolt is.

Manapság a templombúcsúhoz hozzátartozó vá-
sár tartalmában kicserélődött. A műanyagárusok, a 
bazárosok – léggömbök, játékszerek –  és a műanyag 
edények ellepik a teret. Kelendő a vattacukor, a sós 
pattogatott kukorica, de néhány évvel ezelőtt megje-
lentek a kürtöskalácsosok is. A kozmetikai termékek 
is kinn vannak az asztalokon, különböző bizsukkal 
színezve. Nem mellékes megemlíteni a kulcstartókat 
sem, melyek a szentképektől kezdve a legprofánabb 
mintákat is magukon viselik. 

A legvisszataszítóbb áru a töményital árusítá-
sa üvegre festett szentképekkel. A keresztre feszí-
tett Jézus. A töviskoszorús Krisztus, Szűz Mária. 
A búcsúfiaként sokan vásárolják is. Így találkozik 
a búcsú szakrális része a profán világgal. A búcsú 
szakrális része előhívja az üzleti érdekeket, alkal-
mat talál a haszonlelésre. 

A kínai áru mindenhol jelen van. Ruhakíná-
latuk betölti a teret. A múltban sokkal több volt a 
háziipari termék, faáru, fazekasáru. A játékstandok 
cikkei is ipari termékek

A múlt század folyamán mindhárom búcsú 
sokat vesztett jelentőségéből az ország valláselle-
nes politikája miatt. A mindenkori államhatalom 
tűzzel-vassal tiltotta a búcsújáró helyek és a helyi 
templombúcsúk ünneplését, ugyanis a nyilvános 
vallásgyakorlás nem állt összefüggésben az ateis-
ta eszmével. Ezt erősítette a szombati munkanap, 
amelyet 1973-ban oldottak fel, akkorra viszont már 
felnőtt egy generáció, amelyek nem igazán – lelki-
leg biztos nem – érezték át a templombúcsú vallási 
tartalmát.

A templombúcsúhoz hozzátartozó vásár jelen-
legi tartalma híven tükrözi a falu átalakulását.

Szőke Anna
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Július 23. vasárnap 
TANYASZÍNHÁZ – Moliére: Képzelt Beteg
Időpont: 21.00 óra
Helyszín: Hegyalja utca (Dombos helyszíne) 

Július 24. hétfő
Szalmabábú díszítés  
Időpont: 10.00 órától 
Helyszín: a falu Topolya felőli bejáratánál 
Közreműködik a Dália kézimunkacsoport

Július 26. szerda
Anna-napi szentmise a Szent Anna templomban
Időpont: 18.00 óra

Július 27. csütörtök
MŰVÉSZETEK UDVARA 
Helyszín: Pöndöl-udvar
Képkiállítás megnyitó 
Időpont: 15:00 – 15:30 óra 
4 kishegyesi művész munkáit tekinthetik meg: Becskei 
Anikó, Kormos Kinga, Janó Blanka, Vass Szabolcs 
A kiváló hangulatért felel: Ábrahám Máté csellista
Kézműves foglalkozások 
Időpont: 15:30 – 18:00 óra 
Csabai Zsuzsanna-gyöngyfűzés 
Kollár Ilona- csuhézás

Szó-Beszéd kerekasztal beszélgetés 
- tervek, értékelés. Várják a közönség véleményét is - 
Időpont: 15:45 – 16:30 óra 
Szajkó Énekegyüttes bemutatkozója 
 Időpont: 16:30 – 16:45 óra 
Szavalók 
Időpont: 16:45 – 18:00 óra 

TÁNCHÁZ A FOKOS ZENEKARRAL 
Időpont: 18:00 – 20:00 óra 
A táncházat vezeti: Csabai Zsuzsanna és Linka Szabolcs
 
A táncházba és az egész napos programra mindenkit 
várunk kortól, nemtől függetlenül!
BELÉPÉS díjtalan 

Július 28. péntek
Kishegyes - Topolya „öregfiúk” - hagyományos kézi-
labda találkozó
Időpont: 18.00 óra 
Helyszín: Kishegyes kézilabdapálya 

A szajáni Ady Endre Művelődési Egyesület dráma 
csoportja 
Marc Camoletti: Leszállás Párizsban (90’)  
című bohózatának bemutatója 
Rendezte: Nagy Aleksz 
Időpont: 19.00 óra 
Helyszín: Művelődési Otthon
 
Július 29. szombat

Anna-napok 2017
Program

 
Anna-napi kecskepaprikás főzés bográcsban 
a Kecsketenyésztők Községi Egyesületének 
szervezésében
Időpont: 10.00 óra
Helyszín: focipálya
Bővebb információ: Talpai András 064/47-40-117
Anna-napi nyugdíjas bál 
Időpont: 14.00 óra 
Helyszín: nyugdíjas otthon
Szervező: Nyugdíjas Egyesület Kishegyes
Bővebb információ: a nyugdíjas otthon pincéreitől
Keressük a BÚCSÚFIÁT 
- gyerekprogram - 
Időpont: 16.00 óra 
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Helyszín: a Női Fórum közösségi ház a piactéren 
Szervező: Nők Kishegyesi Fóruma  
Borkóstoló a Dombos pincében 
15 pincészet 50 különböző borával várják a borok 
kedvelőit
Időpont: 19.00 óra 
Helyszín: Dombos Wine Club 
Szervező: Dombos Polgárok Egyesülete 
  

Anna-napi Garden party a Story kávézóban 
Dj Morning Indian és Dj Alen + koktél promo 
Időpont: 21.00 óra 
Helyszín: Story kávézó Kishegyes
Szervező: CS&D és Eco Enjoy P.E.

Július 30. vasárnap
10.00 óra - Ünnepi Szentmise a Szent Anna 
templomban

HELYI KÖZÖSSÉG és SZÓ-BESZÉD STAND 
A Templom előtt Szó-Beszéd és Anna-napi szuvenírek 
vására
Anna-napi lovas felvonulás
Időpont: a szentmisét követően 
Helyszín: Kishegyes Fő utcája 
Közreműködik az Endukas lovas egyesület és a Fokos 
Zenekar 
A felvonulást követően fiákerezésre lesz lehetőség

Anna-napi sokadalom - gyermektánc bemutató
Időpont: 12.00 óra 
Helyszín: a kopjafánál 

Közreműködnek a kishegyesi „Vackor” - és a 
„Cselefendi” gyermektánc csoportok valamint  
a Petőfi Sándor M.E. legifjabb néptáncosai

Aqua látványsmink bemutató 
Közreműködik: Harmat Anita és az Alexandra 
Wellness & Kozmetika 
A sminkelés megtekinthető 15 órától 18 óráig  
Helyszín: Topolyai út 1. - Alexandra Wellness & 
Kozmetika szépségszalon alatt 
A megtekintés ingyenes
Anna-napi hangverseny a templomban
Időpont: 16.00 óra
Helyszín: Szent Anna templom
Belépés ingyenes
A Szabadkai fúvós zenekar fellépése
Időpont: 17.30 óra
Helyszín: színház előtti tér (eső esetén színházterem)
Szervező: Helyi Közösség Kishegyes
Részvétel ingyenes

Bangó Margit fellépése Kishegyesen 
Időpont: 20:00 óra 
A fellépést követően retro party Dj Boboval (Topolya)
Helyszín: Sogor Exclusive 
Szervező: Sogor Exclusive 
Belépővel kapcsolatos bővebb információ: 062/257-911
Elementary rock koncert 
Időpont: 21.00 óra 
Helyszín: Story kávézó udvara 

A PROGRAMVÁLTOZÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

A rendezvények védnöke a 
kishegyesi Helyi Közösség
Támogatók: Bethlen Gábor Alap
Petőfi Sándor Művelődési Egyesület
Magyar Nemzeti Tanács 
Helyi Közösség Kishegyes 
Kishegyes Község Önkormányzata
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Minket (még) nem érint

Európa ölében, itt Vajdaságban nincsenek (még) 
extrém időjárási anomáliák. Bár érezzük, hogy va-
lami nem stimmel: szeszélyesebb az időjárás, a 
nyári kánikulák évről évre ismétlődnek. Az átlag 
hőmérséklet egyértelműen növekszik. A világ más 
tájain viszont egyre nagyobb gondokat okoz a klí-
maváltozás. Nem is kell olyan messzire menni, pl. 
Rómában akkora a vízhiány, hogy elzárják a köz-
kutak vízellátását. Arizónában sütőkesztyűben 
vezetnek autót, hogy ne égjen meg a járművezetők 
keze a kormánykeréken. Ugyanitt leszerelték a 
boltokról a fém kilincseket, hogy a vásárlók ne éges-
sék meg magukat. Ott 47-50 Celsius fok közötti 
hőmérsékletet mértek. Elég extrém? Meg lehet nyu-
godni, nálunk ilyen bizony nem fordulhat elő.

Viszont az aszály már simán lehet opció. A légré-
tegek felmelegedése úgy, ahogy a tengerek melege-
dése is megváltoztatják a szelek irányát és a tengeri 
áramlatok irányát is. Azok a szelek, amik eddig csa-
padékot hoztak, máshová vihetik.

Közvetett elszenvedői leszünk 
(elsősorban)

Ha a mezőgazdaság vidékünkön nem is om-
lik össze a következő harminc évben, a teljesítmé-
nye csökkenhet. Ugyanakkor a Föld más területein 
az extrém időjárás miatt terméskiesés várható. 
Mielőtt még dörzsölni kezdjük a kezünk, hogy 
“hát majd legalább megy fel a kukorica és a búza 
ára” nézzünk szembe a tényekkel: igen, egy-két 
évben talán így lesz. Ám ezzel párhuzamosan a fel- 
dolgozott élelmiszerek ára is az egyre magasabb lesz.  
A magas búza ár jó dolog az adott pillanatban, de 
azt is jelenti, hogy a következő évben a kenyér és 
más tésztafélék ára is növekedésnek indul. A leg-
szegényebbeket fogja először érinteni ez is.

Az élelmezés és élelmiszertermelés teljesítmé-
nyének átrendeződése az eddigiektől eltérő elván-

dorlás hullámokat is beindítanak majd. Ugyanezt 
a hatást fogja erősíteni az olvadás következtében 
megemelkedő tengerszint miatt a lakott terül-
etek zsugorodása. És már meg is érkeztünk a “klí-
mamenekült” kifejezéshez. Lám Európa a jelen-

legi migránsválsággal is küzd, pedig itt csak pár 
százezer emberről van szó. De már ez a szám is ko-
moly kihívást jelentett politikai szempontból. Med-
dig kell befogadni? Milyen jogokkal? Hogyan lehet 
a legjobban segíteni ezeknek az embereknek?

A klímamenekültek esetében viszont nem lehet 
majd abban bízni, hogy rendeződik a forrás ország 
helyzete, hogy esetleg visszamehetnek oda, ahon-
nan jöttek. Mert nem lesz hová visszamenni.

A saját bőrünkön is érezhetjük a negatív 
hatásokat

A Krivaja-folyó – mely keresztül kanyarog a 
településen – ipari szennyezése évek óta megold-
hatatlannak tűnő problémát okoz. A prognózisok 
szerint 2040-re születhet megoldás, mikorra az össz-
es, a folyót szennyező cég már közös erőből létrehoz-
ta az előtisztító állomást. Ez egy irreálisan távolinak 

A környezetvédelem önvédelem

Hőrekordok dőlnek meg hétről hétre. A globális felmelegedés eredményeként a klímavál-
tozás és az extrém időjárás ma már tények. A környezetvédelem témaköre mégis mosto-
hagyerekként van kezelve. Ahogy az oktatás berkeiben sem, úgy a mindennapjainkban 

sem jut kiemelt szerep neki. Igen, nincs idő ezzel foglalkozni, rohanni kell a megélhetés után. 
Néha kicsit révedezni a múltba – hogy milyen jó volt -, ezzel is táplálva valami kollektív amné-
ziát. Csakhogy az évtizedekig történő halogatásnak, ma, a jelenünkben szörnyű ára van.

Adam Myers sütőkesztyűben vezet, hogy ne égjen meg a keze 
(Forrás: Adam MyersTwitter profilja)
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tűnő dátum, főleg úgy, hogy a terv elkészítői figyel-
men kívül hagyták az új szennyezőket. Például, ha 
meglódul a gazdaság – az évtized végén várható 
EUs csatlakozással -, akkor új gyárak is épülhetnek, 
amelyek ugyanúgy a Krivaját használhatják majd 
szennyvíz elvezetőnek. Persze csak ha a törvény 
és az EUs szabályozások ezt megengedik. Végtére 
is a Föld szennyezése, a fosszilis energiahordozók 
maximumra pörgetése is mind “gazdasági érdek” 
volt. Mindig lehetett vele takaródzni.

A környezetszennyezés hatásait és a környezetvé-
delem nyűgként való kezelését mi, egyszerű 
emberek is érezhetjük a bőrünkön. Vajon húsz-
harminc éve ki gondolta volna Kishegyesen, hogy 
lassan ihatatlanná válik a csapvíz? Pedig nem kell 
hozzá rakétatudomány, hanem józan, paraszti 
ésszel is látható volt előre. Az udvarokban lévő 
emésztőgödrökbe kerülő szennyvíz nem marad 
egy helyben. Leszivárog a talajrétegekbe egész ad-
dig míg eléri az édesvíztározó készleteket, majd 
megfertőzi őket. Erre lehet ideiglenes megoldás a 
kutak mélyítése, de lássuk be, egy idő után már nem 
lesz hová lefúrni. Flakonos vizet kell venni. És ez a 
rémisztő az egészben: az alap emberi életkörülmé-
nyek változnak meg. A tiszta levegő és tiszta ivóvíz, 
amik az életben maradásunk alapját jelentik, kerül-
tek veszélybe.

Nem a bolygót kell megmenteni, ha-
nem magunkat

Sokan, akik a környezetvédelemmel kapcsolat-
ban csak legyintenek, szem elől tévesztik a tényeket. 
Nem a bolygót kell itt megmenteni, hanem ma-
gunkat! A Föld több milliárd éves létezése alatt elég 
sok mindent túlélt, később pedig a rajta kialakult 
élet is változatos módokat talált ki a túléléshez. Még 
olyan kataklizmákat is képesek voltak átvészelni az 
egyszerűbb növények és állatok, amelyek beindí-
tották a tömeges kihalási hullámokat. Ha fittyet is 

hányunk a környezetvédelemre és saját magunk 
számára élhetetlenné tesszük a környezetet, majd 
lassú agóniában kimúlunk, nem számít. A bolygó 
pár ezer év alatt, lábon kihordja az ember által oko-
zott károkat. Az emberi faj felfoghatatlan szinteken 
alakította át az utóbbi pár ezer évben az ökoszisz-
témát, úgy, hogy a természet őt szolgálja, de a jól 
alkalmazkodó bioszférával ellentétben az emberek 
rosszul alkalmazkodnak. Számukra könnyen a dal 
vége lehet, ha nem veszik figyelembe saját tetteik 
következményeit.

Arról nem is beszélve, hogy a ma embere számára 
talán még van idő, hogy más mederbe terelje a dol-
gokat. Akik nem érzik ennek felelősségét, mindig 
gondoljanak arra, hogy tulajdonképpen a saját utó-
daik, gyerekeik, unokáik, dédunokáik életét veszé-
lyeztetik. Ők fognak háborúzni az olyan természeti 
erőforrásokért, mint az ivóvíz és élelem.

Az egyén számára nyilván egy járható út létezik: 
tanulni és lokálisan cselekedni. Már az is számít, ha 
nem kérünk zacskót a piacon, vagy nem pazaroljuk 
az ivóvizet, lekapcsoljuk a lámpát. Nem kell feltét- 
len lemondani a technológia vívmányairól, de em-
lékezzünk, hogy felmenőink sem rendelkeztek ezek- 
kel, mégis életben maradtak.

Szabó Árpád

A Voice infógragikája a szennyezés megszüntetéséről
(Forrás: Voice)
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Mire lapunk megjelenik, addigra jócskán 
túl leszünk az idei Dombos Festen. 
Elég idő állt a rendelkezésre, hogy le-

ülepedjenek az élmények, hogy higgadt fejjel ele-
mezzük, mi is történt nyár elején a Hegyalja utcá-
ban.

Kezdjük azzal, hogy négy napra ismét színes 
fénycsodává vált a löszfal. Sikerült idén is más for-
mavilágot idevarázsolni a fényfestőknek, s az idén 
először megjelent a Dombos Fest felirat is a fény-
áradatban. Ha nem lenne sem zene, sem fesztivál 
a Dombos helyszínen, szerintem akkor is sokan ki-
mennének, hogy megcsodálják a fényvarázst a falon.

Persze, a fellépők azok, aki igazából kicsalogat-
ják a hegyesieket, és idevonzzák Vajdaság minden 
tájáról, sőt, Magyarországról is az embereket. Le-
gyünk őszinték: valahogy az idén is az volt az érzé-
sem, hogy több az idegen, mint a hegyesi. Igaz, az 
idegenek között is rengeteg régi baráttal, ismerőssel 
találkoztam, de azért jó lenne, ha több helyi arc flan-
gálna a Hegyalja utcában. Reálisan nézve, másfél 
doboz cigi ára nem olyan sok egy fesztiváljegyért. 
Persze, ha nem érdekel bennünket a magyarországi 
világ-, jazz- és népzene színe-java, mert ott van ne-
künk az Éjjel-nappal Budapest, akkor elnézést ezért 
az eszmefuttatásért. Egy apró történet: a szomszéd-
ságomban egy idősebb házaspár kiült az udvarra, 
hogy hallja a Dombos fellépőit. Minden tiszteletem 
az övéké.

A fesztivál négy napja alatt több ezren meg-
fordultak a Hegyalja utcában. A nézőcsúcsot egy-
értelműen a Boban Marković és zenekara döntötte 
meg, és a fesztivál hangulatát is ő pörgette fel leg-
inkább. A másik nagy név a fellépők között Lajkó 

Félix volt, aki ez alkalommal a zárónapon lépett fel 
az Óperentzia együttessel. Ezen a koncerten is óri-
ási hangulat volt, bár egészen más jellegű energiák 
áramlottak a közönség és a zenészek között, mint 

Bobanék fellépésekor. Az egyértelműen bebizonyo-
sodott, hogy Félix új szintre emelte a citerázás fo-
galmát.

Nem mehetünk el említés nélkül két vajdasá-
gi vonatkozású együttes mellett sem, hiszen a Sin 
Seekas és Lóci Játszik is igazán megmozgatta a 
közönséget. Lóciék a zárónapon álltak a nagyszín-
padra, és ha a közönségen múlt volna, akkor le sem 
engedik onnan. Természetesen meg kell említeni 
Szabó Balázst és együttesét, aki nem okozott csaló-
dást a rajongóinak, valamint Szalonnát és bandáját, 
a népzene világából. Ami a népzenét illeti, történel-
mi esemény zajlott a fesztivál életében: Brasnyó An-
tal és zenekarának fellépéséből, amelyben Csizma-
dia Anna is közreműködött, lemezfelvétel készült.

Az új fesztivál helyszín, a Dombos Wine Club, 
vagy Dombos pince, ugyancsak remek helyszínnek 

bizonyult. A Dombos Remix irodalmi prog-
ram alatt rose fröccsöt iszogató, furcsa embe-
rek lepték el, és érdekes beszélgetéseket hall-
gattak.

Búcsúzóul megemlíteném még a női fó-
rumot, akik az idei évben is rendületlenül és 
önkéntesen sütötték a lángost. A bevételből 
programjaikat pénzelik, köztük jótékonysági 
eseményeket is. Minden dicséret ezért, no meg 
a páratlanul finom lángosért!

Janez

Ha nyár, akkor Dombos! 
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Községünk vezetői bejelentették, hogy az 
idei Szent Anna napokra meghívták dísz-
vendégnek Aleksandar Vučićot. Ebből az 

alkalomból mindegyik párt koalícióra lép egymás-
sal, tekintet nélkül korábbi nézetkülönbségeikre, sőt, 
egy párttá olvadnak össze. A tervek szerint a búcsút 
is Szent Sándor / Sveti Aleksandar névre keresz- 
telik át. Arra a kérdésre, hogy meghívják-e az új 
szerb kormányfőt is, ha már Anna, azt a választ kap-
tuk, hogy egyelőre még a vezetéknevét (Brnabić) 
próbálják megjegyezni.

A Prosperitati pályázatot írt ki flexelésre, ami 
után máris nagy az érdeklődés. Az alapítvány igaz-
gatója szerint a flexelés nem csak gazdasági, de 
népesedéspolitikai hatású is. Liberális ellenzékiek 
viszont azzal támadják őket, hogy a flexelésre nem 
kell közpénzt adni, azt mindenki csinálja otthon, 
négy fal között, a legnagyobb csendben, mert a flex 
egyébként is nagyon hangos.

A Dombos Fest szervezői az utóbbi évek néző-
szám-csökkenését tapasztalva azon gondolkodnak, 
hogy a fesztivált ezentúl valahol Németország és 
Ausztria közt rendezik meg félúton, vélhetően a 
svájci Alpokban. Arrafelé egyre több dombosi, il-
letve vajdasági él, akik ráadásul meg is engedhetik 
maguknak a 3-4 eurós belépődíjat, a lángos pedig 
az ottaniakat is vonzaná. De nem kizárt, hogy a 
Dombos mintegy ráépül a müncheni Oktoberfestre, 
a profitból pedig ez időre repülőn vinnék ki a még 
itthon élő Dombos-hívőket.

Magyar kormánykörökből úgy értesültünk, hogy 
falunk rendezheti meg az Elmúlt Nyolc Év Feszti-
vált. A polgármester érdeklődésünkre csak annyit 
mondott, hogy „Soros” és „Djurčanj”.

Véget ért a beiratkozás a dombosi óvodába és isko- 
lába. Az egyre csökkenő létszám már-már ezen intéz- 
mények megszűnéséhez vezethet, a vezetők ezért 
azon gondolkodnak, hogy a nyugdíjasok is beirat-

kozhatnak. Ezáltal magányos éle-
tük megszűnne, fűtés- és étkezési 
gondjaik is megoldódnának, és 
mivel nagypapaként, nagymama-
ként a gyermeknevelés területén is 
vannak tapasztalataik, az óvónők 
és a tanárok nyugodtan elutazhat-
nak akár fél évre is Nyugatra idő-
seket gondozni.

Akárcsak a szerbiai, a dombosi 
ipar és mezőgazdaság is szárnyal: 
gyakorlatilag lehetetlen munkást 

találni. A Valutaalap szakértői szerették volna hu-
zamosabb ideig tanulmányozni ezt a világraszóló 
eseményt, egy egész utcát szerettek volna megven-
ni (ez sikerült), de a házakat nem tudják felújíttatni, 
sem kertészeket, szakácsnőket, sofőröket nem talál-
nak, ezért maradnak Washingtonban. Szociológus 
szakértőnk így véleményezte e hírt: ha a kitelepülés 
ilyen ütemű marad, húsz év múlva a falunak kb. mí-
nusz 1500 lakója lesz, relatíve tehát szó sincs arról, 
hogy a település lakók nélkül maradna(mivel egyes 
értelmezések szerint a mínuszok is természetes szá-
mok). Viszont így megvalósul a régi terv, hogy az 
EU részeseivé válunk, hisz szinte mindenki az EU-
ban fog élni valahol.

Cáfolta a képviselőtestület elnöke, hogy meg-
szűnhet a község, ha a lakosságszám 10 ezer alá csök-
ken. Már a választásokon is bebizonyították, hogy 
ha kell, az összes halottat élőként tudják számon tar-
tani. A B-terv szerint a népszámlálás havában akár 
ötezer menekültet is lízingelnének az EU-tól, hogy 
meglegyen a létszám, és a testvértelepülések is ké-
szek a lakosság ideiglenes deportálására, azzal, hogy 
amikor náluk van népszámlálás, akkor a dombosiak 
viszonozzák a lakosságcserét.

Megoldódnak a Szó-Beszéd anyagi gondjai.  
A főszerkesztőnő bejelentése szerint egy off-shore cég 
vásárolja meg a lapot, amely mögött egyszerre áll a 
Magyar Nemzeti Bank, illetve Matolcsy György uno-
kaöccsének anyósának a néhai pudlikutyája, illetve 
persze maga Soros György. Így a lap egyik fele Sorost 
élteti majd, a másik meg Sorost szidja, vagyis kiegyen-
súlyozott tájékoztatásra számíthatunk. A kuponak-
ció is folytatódik: az egymillió dolláros részvénye- 
ket féláron vásárolhatják meg olvasóink.

Cáfolta a helyi közösség, hogy az Öko-kút vizé-
nek minősége romlana. Ha büdössé válik otthon, 
annak oka a műanyag palack. Utaltak arra is, hogy a 
középkori Londonban is szar volt a víz, így a lakók 
sört ittak. Ám mióta Domboson fejlődik a borkultú-
ra, s megnyílt a Wine Club is, semmi akadálya an-
nak, hogy víz helyett rozé hosszúlépést igyon min-
denki. A lakossági Facebook-fórumon szóba került 
a szemétdíj növekedése is. Ennek oka, hogy egyre 
kevesebb háztartásnak kell fenntartania ugyanazt a 
rendszert, ezért kérik a lakosokat, hogy minimum 
a dupláját szemeteljék a korábbiakhoz képest, ne  
tömörítsék a cuccot, hogy a régi tarifa maradhasson.

Micimackó György

Dombosi álhírek
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A kert végében három büszke diófa állott, 
jelezve, hogy innen már csak pár lépés, 
és a szomszéd kertjében járunk.

Ezek a fák több generációt fölneveltek. Kettő  
közülük alacsonyabb volt, a harmadikra viszont 
csak segítséggel, vagy a szomszéd kerítéséről ágas-
kodva tudtak felkapaszkodni a magasba vágyók.

Most mindhárom türelmesen várta, hátha vala-
kinek eszébe jut megnézni, hogy vannak öreg ját-
szótársai. 

Már évek óta álltak így magányosan, az immá-
ron elgazosodott kert végében.

Most azonban közeledett valaki, de nem a várt 
irányból.  Egy szőke kisfiú jött a szomszédból, át is 
mászott a kerítésen, amint meglátta a három dió-
fát, akik észrevéve a látogatót, kiegyenesítették az 
évek alatt meggörbült gerincüket, és csalogatva mo- 
solyogtak a kisfiúra.

Több se kellett neki, fölkapaszkodott a középső-
re, és a harmadik próbálkozásra már fönt is volt a 
magasban. Innen nézve igen ijesztőnek tűnt az el-
burjánzott kert, a másik végében az üres góréval, 
amit lassacskán teljesen benőtt a moha.

Felült a legmagasabb ágra, inkább a madarakat 
nézve, mint a kiábrándító kertet. És segített nekik: 
bár fütyülni még nem tudott, kedvenc dallamait  
dúdolgatta.

A három fa hallgatta az édes éneket, ami lassan 
álomba ringatta őket. 

A kiáltásra ocsúdtak föl, ami a szomszéd felől 
hangzott, erőteljes, parancsoló női hangon: „Hány-
szor szóljak!? Ha nem jössz azonnal, ma nincs ebéd!”

Erre már a kisfiú is fölkapta a fejét, hisz ma a 
kedvencét főzték, és az éneklés öröme feledtette éh-
ségét, ami most megint előtört.

Megindult lefelé. Most tűnt csak föl neki, hogy 
alatta olyan sűrűn nőttek az ágak, hogy akárhogy 
nézte, a lejutásra alkalmas utat, sehogyan sem talált. 
El sem tudta képzelni, hogy juthatott föl.

A fa megijedt, hogy mostantól megint magányra 
kárhoztatik, ezért összehúzta magát, ezzel elzárva a 
visszautat. A fiú kiabált, keservesen kiabált, azon-
ban mindhiába. A kertet elárasztó csönd elnyelte 
hangját.

A kép előtt egy férfi állott. Percek óta fürkészte a 
festményt, ami a kanapé fölött lógott már gyermek- 
korában is, mégsem jutott eszébe eddig, hogy job-
ban szemügyre vegye. 

A kép alatt ülve olvasott, el is szundikált köz-
ben, és valami nyöszörgésszerű hangra ébredt. 
Nem tudta, miért, de a képre esett a pillantása, ami 
három szomorú diófát ábrázolt, egyiken egy szőke 
kisfiú nézett kétségbeesetten a mélybe. Könnycsep-
pek pörögtek le az arcán, helyenként elmaszatolva 
a vonalakat a vásznon. A férfi közelebb ment, hátha 
rosszul látta. De nem, minden kétésget kizáróan, a 
kisfiú sírt. Könnyei végigfolytak a fa törzsén, és bár 
többet nem nyöszörgött, kék szeméből olyan mély 
fájdalom és szomorúság áradt, hogy az egész szobát 
elárasztotta.

Az ő kertjük végében is volt pár diófa, de már 
nem emlékezett, hány is lehetett. Gyermekkorában 
sokat játszottak kint fáramászósat, de már vagy 
húsz éve nem járt kint a kertben. 

Neki azonban csak szép emlékei voltak a fára-
mászásról. Bár ahogy visszaemlékezett, egyre job-
ban elfogta a rémület. Nem értette miért, de most 
már nem is érezte annyira abszurdnak a kisfiú le-
mondó arckifejezését.

Külföldön élt, ritkán látogatta meg édesanyját. 
A munkája volt az élete. Már el is felejtette, hogyan 
kell örülni vagy szomorúnak lenni. Csak tette, amit 
mondtak neki, mint a jól programozott robot.

Csak most vette észre, mennyire megéhezett, 
ahogy a másik szobából édesanyja lágy hangja hal-
latszódott: „Ebéd! A kedvenced főztem!”

Hirtelen mindenről megfeledkezve a konyha 
felé vette az irányt, nem is sejtve, hogy évekkel ez-
előtt egy nyári délelőtt otthagyta lelkét, és annak 
énekét három magányos, öreg diófának.

Csőke Andrea

A festmény
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Az emberek nagy része szerint az igazi 
felnőtté válás akkor jön el, amikor va-
laki dolgozni kezd. Van ebben valami, 

hisz akkor már teljesen önálló keresettel rendelke-
zik az adott személy, de a felnőtté válásnak van-
nak bizonyos lépcsőfokai, melyek különbözőek 
lehetnek más-más embereknél, úgyanúgy, ahogy 
a mindennapjaink vagy akár ahogyan az életünk 
vonala különbözik.

Az első ilyen lépcsőfok lehet az egyetemistává 
válás. Akkor is meghatározó lépés, ha költözés nél-
kül történik, mert közeli városban van a választott 
iskola. Számos új ismerős, új hely, sokkal több ta-
nulnivaló, mint eddig, ezáltal pedig kevesebb sza-
badidő, de legalább napi szinten haza tud menni 
az illető, könnyebben számíthat szüleire, rokonai- 
ra, barátaira, mivel közel vannak egymáshoz.

Nehezebb útnak számít, ha valaki elköltözik, 
másik városba, vagy akár országba. Kollégistának 
lenni nem könnyű, de önállóan, teljesen egyedül 
ellátni egy háztartást, albérletben, vagy egy szobá-
ban élni, közösködni olyan személyekkel, akikkel 
még soha nem találkozott azelőtt, vagy akikkel 
még nem élt együtt, még attól is nehezebb. 

Meg kell tanulni egymás szokásait, el kell fo-
gadni egymást, orvosolni a problémákat és nézet-
eltéréseket, ahhoz, hogy harmonikus legyen az 
együttélés. 

Emellett pedig számos új feladat szakad az 
ember nyakába, hamar szembesülünk azzal, hogy 
senki nem mosogat el utánunk, így, ha vacsoráz-
ni szeretnénk, akkor az ebéd utáni mosatlant sa-

ját magunknak kell eltakarítani, senki nem készít 
nekünk reggelire vagy uzsonnára szendvicset, és 
friss, főtt étel sincs az asztalon, ha nem állok a tűz-
hely mellé én magam, és főzöm meg, amit éppen 
megkívántam. A szobában is nekem kell rendet 
tartani és megtanulni egyfajta rendszert bevezetni 
az életembe, hogy ne temessen be a rengeteg fel-
adat. A hivatalos papírok és az iskolával kapcso-
latos ügyek intézése sem egyszerű feladat elsőre, 
ahogyan a tömegközlekedés sem, főleg egy nagy 
és forgalmas egyetemista városban. 

A rengeteg teendő elvégzése mellett pedig a 
megfelelés és a jól teljesítés alapkövetelmény az 
iskola terén, illetve a munka terén, ha valaki az 
egyetem mellett még elég energiát és kitartást érez 
magában arra, hogy dolgozzon is.

Gyakran találkozom olyan középiskolások-
kal, akik már alig várják, hogy kiszabaduljanak 
a család féltő szárnyai alól és szabadon elkezdje-
nek repülni a világban, ám Nekik azt kell, hogy 
mondjam, nem olyan könnyű hirtelen, egyik nap-
ról a másikra felnőttként élni, viselkedni, otthagy-
ni a megszokott légkört, mindenkit, akit szeretsz. 
Nemcsak bulikból áll az egyetemista lét, persze 
úgy is lehet csinálni, de az a későbbi eredménye-
ken is nyomot hagy majd, illetve egy kisiklott élet 
kezdete lehet, ha nem tudjuk meghúzni a határa-
inkat. Fel kell hozzá nőni és igazi felnőttként visel-
kedni minden téren. Néhány hét egyetem, tanulás 
és komoly felnőttes életmód után pedig igazán jó 
érzés lesz hazatérni a szülőkhöz és a testvérekhez, 
ahol még egy kicsit gyerekként viselkedhet az em-
ber. 

 Kubik Szintia

Gyermekből felnőtt, első lépések
- Avagy az én problémáim már csak az enyémek -

(Hirtelen egyetemistának lenni nem könnyű)
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Horoszkóp
Kos (március 21. - április 20.)
A hónap első napjaiban körültekintőnek kell lennie, különösen figyeljen vér-

mérsékletére, hajlamos lesz a dühkitörésekre, felesleges konfliktusok generálására, 
hisz a Mars rengeteg negatív energiája kellemetlenül hat magára. Szerelmével  
viszont szenvedélyes napokat élhetnek meg, viszont vigyázzon, mert a hónap végén 
nagy konfliktusuk lehet, de ezt megelőzheti, ha figyeli a jeleket.

Kedvező napjai: 5., 7., 11., 19., 20.

Bika (április21. - május 20.) 
Erő, energia és óriási lelkesedés jellemezi augusztus során, köszönhető ez Jupiter 

pozitív hatásának. Fontossá válik, hogy néhány dolgot gyökerestül megváltoztasson, 
ha kell, akár meg is szüntessen! Nem csoda, ha mostanra megunta a sok rutinból elvé-
gzett feladatot. Szerencsés helyzetben van, mert környezete is támogajat. Maradjon hű 
Önmagadhoz, s ne hagyja, hogy bárki befolyásolja céljai elérésében. Csakis előre néz-
zen, a múlton már úgysem tudsz változtatni. Az álmait váltsa valóra, és próbálja meg 
mindenben a jót meglátni, hiszen minden a szeme előtt van. Ne csak nézzen, lásson is!

Kedvező napjai: 8., 10, 19., 20., 26., 30. 

Ikrek (május 21. - június 21.)  
A nyár ezen időszaka arra fogja ösztönözni, hogy alapos önvizsgálatot tartson. 

Nézzen szembe hiábaival. A múltban tett cselekedetei nem maradnak leplezetlenek 
örökre! Mihamarabb vegye fel a kapcsolatot belső énjével – a jobbikkal és a problémá-
sabbal egyaránt, - és őszintén értékelje ki önmagát és másokhoz való viszonyát. Ezzel 
a lépéssel önbizalma is megerősödhet, s új élményekben lehet része. Július utolsó 
napjai kellemetlen pillanatokat hozhatnak. Aktivitása mellett pesszimizmusa is meg-

nőhet. Na hagyja, hogy semmitmondó dolgok túlzottan eluralkodjanak magán! Mosolyogjon többet! 
Kedvező napjai: 7., 11., 15., 19., 20.   

Rák (június 22. - július 22.) 
Meglehetősen sok kérdést hoz augusztus hava, okos döntésekre van szüksége. 

Lesz része kellemesben és kellemetlenben egyaránt. Jókedv és nehézség váltják egy-
mást. Ne féljen, ez csak átmeneti időszak, ez az út bár nehéz lesz, de a viszontagsá-
gok segtségével válik majd erősebbé. Zavarok léphetnek fel emberi kapcsolataiban, 
érzelmek terén. Ezek váratlan feszültségekhez és konfliktusokhoz vezethetnek, me-
lyeket most nem lesz könnyű kezelni. Így jól teszi, ha alaposan meggondolja, kinek, 
mit mond, mert bár nem szándékosan, de megbánthatja szeretteit, ismerőseit. Min-
dig legyen hű önmagához, de másokat se tiporjon sárba. Ahogy közeleg a hónap vége, csökken a 
feszültség, az utolsó napokban pedig nagyszerű dolgokat alkot, sokakat el fog kápráztatni. 

Kedvező napjai: 4., 5., 9., 18., 20.

Oroszlán (július 23. - augusztus 22.) 
Attól, hogy nyár van, még épp ugyanúgy meg kell oldania a feladatait, az élete 

nem áll meg, sőt nagyszerű lehetőségek nyílnak meg maga előtt augusztus második 
felében, ebben nagy segítségére lesz környezete is. Lehetősége lesz arra is, hogy ka-
matoztassa tudását és tapasztalatait, legyen rugalmas és nyitott minden újdonság-
ra. Az újdonságok, a merész ötletek, lehetőségek feljebb juttathatják a ranglétrán, 
ezáltal lelki megnyugvásra is talál. Munkahelyén, vállalkozásában több siker is vár 

magára. Szerelem terén is pozitív irányba fordulnak dolgai! 
Kedvező napjai: 5., 8, 9., 17., 21., 29. 
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Szűz (augusztus 23. - szeptember 22.) 
A nyár dereka igazán kellemesnek és kiegyensúlyozottnak ígérkezik, különö-

sen anyagiak terén, mert váratlan lehetőség(ek) csöppenhet(nek) az ölébe. Hasz-
náljon ki minden adódó alkalmat, amely fejlődését segítheti, - most kaphat belőle 
bőven. Különösen augusztus első fele alkalmas arra, hogy fordítson élete eddigi 
irányán, ebben támogatókra találhat családtagjai és barátai körében is. Ha még 
keresi az igazit, nagy az esély, hogy végre megérkezzen...engedjen az emóciók 
áramlásának és vágjon bele az újba. Teste és lelke is meg fog telni energiával és 
szenvedéllyel. Azok, akik most mondják ki a boldogító igent, biztosak lehetnek 
kapcsolatuk tartósságában. 

Kedvező napjai: 6., 11., 16., 22., 26. 

Mérleg (szeptember 23. - október 22.) 
Nehezen birkózik meg a forrósággal, jelentős energiacsökkenést tapasztalhat 

a nyár derekán, s ez nem csak az időjárásnak köszönhető. De ne csüggedjen, 
augusztus hava elsősorban annak kedvez, hogy saját, alapvető szükségleteivel tö-
rődjön, s ha teheti, menjen el hosszabb szabadságra. Bár alapjában jól alakulnak 
a dolgai, de a nagy lehetőségek a nyár végére tolódnak. Szerelmi téren sem mu-
tatkozik jelentősebb változás, legyen türelemmel, mert ami késik, nem múlik... 

Kedvező napjai: 3., 7., 9., 16., 25., 29. 

Skorpió (október 23. - november 22.) 
Nehézkes, fizikailag és szellemileg is megterhelő hónap vár magára, nem csak 

a meleg idő, hanem a lelki gondok, feszültségek, folyamatos kisebb-nagyobb prob-
lémák is kikezdik jókedvét, és nehezíthetik meg életét. Próbáljon meg a nehéz- 
ségek ellenére felülkerekedni a nehéz helyzeteken, éljen jókedvűen. Ez a nyári 
hónap gyengítheti már meglévő párkapcsolatát, illetve akadályozhatja egy új ki-
alakulását. Épp ezért ne siessen el semmilyen döntést, ez a kellemetlen időszak 
kb. augusztus 12-ig tart. Az új fél előtérbe kerülése nem feltétlenül rossz előjel, 
gondolja át, hogy aktuális párkapcsolata mit ad önnek és lépjen! 25-e után már minden megy 
újra, mint a karikacsapás. 

Kedvező napjai: 2., 15., 20., 21., 26. 

Nyilas  (november 23 - december 21.) 
Kiváló időszak vár Önre, a bolygók mindent megtesznek azért, hogy semmi se 

zavarja meg nyugalmát, békéjét, kiegyensúlyozottságát. Ha eddig elmaradtak vol-
na életéből a sikerek, most karrier és szerelem terén egyaránt babérokat arathat. 
Amibe belekezd sikerrel zárul, csak ügyeljen a kollégáira, lehet, hogy valaki nem 
akarja, hogy sikeres legyen...A viták és feszültségek most nagy ívben elkerülik 

majd, energiáit kiválóan tudja majd felhasználni. A hónap első fele sokkal intenzívebbnek ígérke- 
zik, a második felét töltse aktív pihenéssel. 

Kedvező napjai: 4., 6., 7, 10, 23. 

Bak (december 22 - január 20.) 
Már július utolsó napjaiban is érezheti, hogy folyamatosan akadályok nehezítik 

a mindennapokat, s ez augusztus 3-ig csak fokozódni fog. Ezeket a korlátokat most 
tényleg nehéz legyőzni, de maradjon erős. Hajlamossá válhat a türelmetlenség- 
re, pesszimizmusra, különösen a hónap közepén. Ne féljen váltani, változtatni, 
ha úgy érzi, a régi berögzöttségek akadályozzák partnerkapcsolatában vagy épp 
karriere területén. Dobja fel a kapcsolatait, merjen a fantáziájára támaszkodni! 
Nem lesz ideje pihenni, ezt szeptemberre kell majd halasztania. Most cselekednie kell, változtatni!

Kedvező napjai: 7.,14., 19., 25., 28.
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Halak (február 19 - március 20.) 
Tele lesz életkedvvel, energiával, szinte fáradhatatlan. Persze szeretne valami 

igazán rendkívülit alkotni, - ebben új ötletei is társául szegődnek majd. Moz-
galmas, rendkívül jó hetek állnak Ön előtt, sokat dolgozik, nem lesz ideje pi-
henni, de ennek hamarosan meg lesz az eredménye is. Elérkezett az idő arra is, 
hogy alaposan és mélyen áttekintse, és akár módosítsa kapcsolatát családjával,  
barátaival, vagy akár kollégáivaal. Ha most készül szabadságra, akkor próbáljon 
ehhez olyan célpontot keresni, ahol csend és béke veszi majd körül, a túlzott 
mozgalmasság helyett. 

Kedvező napjai: 4., 5., 10., 16., 24. 

Anna-napi búcsú

Forróság. Mi más. Ugyan úgy, mint min-
den reggel egy hatalmas hőhullám  
ébresztett még a mobilcsörgés előtt. Az a 

nap is pont ugyanígy kezdődött. 
5:12 Nem akarom elhinni. Végre itt a nyár. 

Szünet van. Addig aludhatnék, ameddig csak 
akarok…De, nem! Ha nem az a nyavalyás mobil-
csörgés ébreszt fel, akkor a kánikula. 

7:30-ra állítottam be a mobilt, mint mindig, de 
ennek ellenére már öt után felébredtem. Ameny-
nyire normálisnak fogom fel ezt a fajta ébredést, 
ugyanannyira normális az is, hogy eszem ágában 
sincs felkelni a mobilcsörgés előtt. Inkább szauná-
zok még az ágyban, de én akkor sem adom meg 
magam a hőségnek. Nem én!

 7:30 Csörög az óra. Ugyanúgy tápászkodtam 
fel aznap is, mint mindig. Fürdőszoba, onnan 
vissza a szobába, öltözök és már lenn is vagyok a 
konyhában, jöhet a kávé, természetesen. Egyene-
sen előre a kerti teraszra. Igen. Csakis ezek után 
indulnak be az életfunkcióim. Mobil. Mai dátum. 
Rendben, regisztráltam. Július 31. , Vasárnap. 

Instagram. Nyári szünetes napi reggeli rutin. 
8:30 Egyszer csak dirr-durr, ajtócsapkodás, 

nyílik a bejárati ajtó és még nem is pislantottam, 
puff, be is vágódott. Bella az. Csillogó szemek, 
majd szétveti az energia, kapkodja a levegőt, 
mintha csak maratont futott volna, és már száll is 
felém a kérdés. 

- Mikor megyünk a Búcsúba? 
- Hogy? 
Még nem is regisztráltam a kérdést, annyira 

elvoltam attól, ahogyan kérdezett, nem attól, amit 
kérdezett. Egyszer csak megvillant a kis égő, per-
sze, búcsú. Hogy is felejthettem el?! Nagy nehe-
zen így makogtam: 

- Hát persze, megyünk a Búcsúba. Nem is ez 
volt a kérdés, Dorisz. Mikor megyünk a Búcsúba? 
Áh, igen. Megvan!

- Nemsokára. –vágtam ki.
Bella hatalmas mosollyal visszarohant a házba 

és elkezdett készülődni. Én úgy tettem, mint
ha semmi máson nem járt volna az eszem 

csakaz indulásról,majd nagyokat pislantottam. 

Búcsú

Vízöntő (január 21 - február 18.) 
Már augusztus első hete is különösen aktívan telik, gondok nélküli napokat 

él át, a siker sem marad el! A hónap második felétől aktivitása tovább fokozó-
dik, tele lesz életkedvvel, energiával, új ötletekkel. Figyelmet, tekintélyt, sőt akár  
befolyást is szerezhet magának, ha jól használja ki a hirtelen adódó lehetősé-
geket. Szerelmi ügyekben a hónap vége hozhat fordulatot. Önön múlik, hogy jó 
vagy rossz irányba tolódik el élete a párkapcsolat vonatkozásában, minden Önön 
múlik. A magányosok párra találhatnak a hónap első harmadában. 

Kedvező napjai: 9., 12., 14, 23, 28. 

De la amorus
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- Gyerünk! - buzdítom magam.
Leöntöttem a maradék két korty kávémat és 

már fenn is voltam a szobámban. Mire én is el- 
készültem, 

Bella már várt az előszobánál, a lépcsőnél. 
Most is csak nagyokat néztem, hogy ő egyáltalán 
nem a gyorsaságáról híres, most pedig máris hap-
tákba vágta magát és úgy várt rám, mint ahogy 
a készenléti rendőrség szokott állni a határnál 
(csak ő mosolygott). Leszaladtam a lépcsőn. Be a 
nappaliba. Időközben a ház apraja-nagyja is fel-
ébredt. Egy-két szó után kijelentettem, hogy mi 
indulunk a Búcsúba. 

- Ki az a mi? - rohant le az öcsém, majd jött is 
Antaltól a kérdés.

- Mehetek én is?
- Persze. - feleltem. Miért is ne?!
Két perc sem múlt el, Antal máris készenlét-

ben. Most már indulhatunk(gondoltam én). Anya 
az öcsémhez fordult:

- Te is szeretnél velük menni?- de a választ 
már nem várta meg, hanemkiadtaa parancsot:

- Akkor menj öltözni és már indulhattok is!
- Rendben akkor indulhatunk!- mondtam ve-

zér módjára, majd elindultunk. 
A látványt talán legjobban, ahhoz tud-

nám hasonlítani, mint amikor Alíz belépett 
Csodaországba. Szépen sorban, mint a katonák 
egyik bazáros követte a másikat.Nagy tömeg, zsi-
vaj, a játékszerek zúgós, morgós, csipogós, ugatós 
hangjai árasztották el az egész teret. Csigalassú-
sággal haladunk. 

- Tessék!? 
- Csak nézelődünk. 
Kezembe vettem egy lógós, színes virágos fül-

bevalót, türkiz zöld alappal.
- Ez pont illik magához. 
Bella is rátalált a Hello Kittys bizsukra. 
- Nahát, ez pont illik a kislányhoz! Jó válasz-

tás!
Végül megtörtént a nagy választás. Bella a 

hozzáillő Hello Kittys bizsukat kapta meg. Már a 
negyedik fegyveres standnál állunk, több mint 10 
perce. Az öcsém és az Antal…

- Hú, nézd, Antal azt a…
- Lackó, ugye milyen szép ez!?
- Nézd ezt a Jedis kardot! Pont olyan, mint ami 

Obi Wan-nak vana Star Warsban.
- Ugye milyen szép az a labda Dorisz!?

- Melyik?
- Az a piros-fekete. 
Végre én is megtaláltam (mit mondjak, vala- 

hogy aznap kicsit később villant fel a kis égő, mint 
úgy általában szokott).

- Igen, nagyon szép. Szeretnéd? - Hatalmas 
mosoly. 

- Igeeen!
Barangolunk tovább. Végre én is megtalál-

tam az igazit (visszagondolva, csak én élveztem a 
nap ezen pár percét). Egy kalandregényt vettem,  
számomra ismeretlen angol írótól. 

11:00. Lassan indulni kellene hazafelé. Őrjítő 
ez a meleg. Egyszer csak azon kaptam magam, 
hogy a figyelmem már nem az árusokra, a zenére 
a zsivajra korlátozódik, teljesen új irányt vett. Bel-
la lett a központ. Mikor ránéztem azt hittem, hogy 
menten a fellegekbe repül. Azon gondolkodtam, 
hogy ha nem lennének fülei a szája a nagy mo-
solytól körbeérte volna a fejét. 

11:35.Útközben még egy kugli fagyi (megelő-
legezzük az ebédet). Már nem sok van hazáig. 

12:00. Otthon már megterítve várt bennünket 
az asztal a hagyományos töltött paprikával. Ebéd 
után krémes (imádom).

Bakos Dorisz 
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A 139 tag 310 üzletrészéből befolyt összeg ke-
vésnek bizonyult ahhoz, hogy a szövetkezet meg-
kezdhesse normális működését, ezért 1905. január 
17-én tartott igazgatósági gyűlésen megjelent Zakár 
Károly ellenőr a kereskedelmi szövetkezetek köz-
pontjának kiküldötte. 

A kiküldött előterjeszti, miután a Kishegyesen 
megalakult kereskedelmi fogyasztási szövetkezet-
nél jegyzett üzletrészekből nem folyt be oly összeg, 
hogy a szövetkezet működését a rendes mederben 
megkezdhetné, de hogy az üzlet megnyitása ne 
halasztódjon tovább, a központi szövetkezet igaz-
gatósága megbízásából egy nyilatkozatba foglalt 
ajánlatot tesz, minek folytán a szövetkezeti bolt 
megnyitható lesz, s a berendezéskor megrendelt 
áruk árát kamat nélkül csak 4 hónap múlva kell 
megfizetni a központnak.

Az igazgatóság megtanácskozta az ajánlatot és 
miután annak elfogadásával a szövetkezet előnyét 
vélte előmozdítani, egyhangúlag elfogadta, és a kö-
vetkező nyilatkozatot tette a központnak:

Nyilatkozat:
Mely szerint alulírottak kinyilatkoztatjuk, hogy újon-

nan alakult kishegyesi keresztény fogyasztási szövetkeze-
tünk részére rendelt árukat a pénztári körülményekhez 
képest 30 napon belül a szokásos 2% illetve 5% pénztári 
jutalék mellett kiegyenlítjük a központnak.

Ha ezen megrendelt és számlázott árukat 30 napon 
belül kiegyenlíteni nem tudnánk, úgy, ezen 30 nap lejárta 
után négyhavi áltót adunk, melyet lejártáig kamatfizetés 
nélkül élvezünk.

Tekintettel arra, hogy az újonnan nyitandó keresz-
tény fogyasztási szövetkezetünk befizetett részvénytőkéje 
kevésnek mutatkoznék, alulírottak a fent jelzett módon ki 
nem fizetett áruk értékéért esetleges felszámolás vagy be-
számolás alkalmával 5% kamatfizetés hozzá számításával 
kész fizető kezességet egyetemlegesen elvállaljuk.

Jelen nyilatkozat felolvastatott és az illetőknek meg-
magyaráztatott és saját aláírásukkal megerősítettük. 

Kishegyes, 1905. január hó 16-án. Balassy Endre s.k., 
Halasi Illés s.k., Mátyus Lajos s.k., Fodor Ambrus s.k., 
Fratricsevics János s.k.

Előttünk:Kovács Lajos s.k., Zakár Károly s.k. ellenőr.

A nyilatkozat aláírása után az igazgatóság gyű-
lésén a napi folyó ügyek kerültek terítekre. A közsé-
gi nagyvendéglő II. számú bolthelyiségének kivéte-
lével Fodor Ambrust, Halasi Illést és Kovács Lajost 
bízták meg.

Hornyák Lajos asztalos iparos által 1904. decem-
ber 12-én készített költségvetés szerinti berendezé-
sét az igazgatóság alkalmasnak találta és annak 270 
korona munkaárában leendő elkészítését reá bízta, 
ki azt elvállalta és kötelezte magát, hogy az összes 
berendezést 3 hét alatt elkészíti.

Beható megbeszélés után az igazgatóság abban 
állapodott meg, hogy az üzletben egy üzletvezetőt, 
egy pénztárnokot és egy fizetés nélküli tanoncot fog 
alkalmazni.

Az üzletvezetőnek 600 korona évi fizetés és a 
tiszta nyereségből 5%-ért Varmuzsa Pál, pénztár-
noknak 300 korona évi fizetésért Frindik Tóbiás 
ajánlkoztak, kiknek felfogadását az igazgatóság ad-
dig függővé teszi, míg ezt a szövetkezet tagjaival 
nem közli.

A szövetkezeti boltban naponta befolyt összeget 
a pénztárnok Halasi Illés aligazgatónak tartozott 
mindaddig átadni, míg a pénzszekrényt be nem 
zárják. 

A trafikot és a postabélyeget az üzletvezető ke-
zelte, az elért eredmény azonban a szövetkezetet 
illette meg.

A bizottság kilátásba helyezte, hogy a temesvári 
posta és távíró igazgatósághoz kérvényt nyújt be, 
hogy a szövetkezeti boltban a postai értékcikkek 
elárusítását engedélyezze, és a bolt elé levélgyűjtő 
szekrényt helyezzen el. A folyamodvány elkészíté-
sével a községi jegyzőt bízták meg.

A szövetkezet 1905. február 2-án tartott első 
egyetemes közgyűlésén Kovács Lajos felügyelőbi-
zottsági tag a befolyt összeg elszámolásáról és ho-
vafordításáról számolt be. Az addigi bevétel szerint 
a 139 tagtól 310 üzletrész után 2461 korona volt, 
amelyet a katolikus keresztény hitelszövetkezetnél 
betétként helyeztek el, ami után 3 korona 98 fillér 
kamat járt.

A kiadási költségekről is beszámolt a jelentés-
tevő. A szövetkezet addigi kiadásai: cégbejegyzés, 
központba való belépés után, hirdetésekre, bolthe-

Kishegyesi Keresztény Fogyasztási Értékesítő 
Szövetkezet

II. rész
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lyiség bérletére, előleg a bolt berendezésére stb. ösz-
szesen 357 K 60 fillér. Így a betéti könyvvel igazolt 
készpénze a szövetkezetnek azon a napon 2017 ko-
rona 48 fillér volt.

A beszámolóból az is kiderül, hogy a jegyzett 
üzletrésznek kifizetésével hátralékban volt még 58 
tag, 97 üzletrésszel képviselve az 582 korona össze-
get jelentett.

Bár hivatalosan minden készen állt a működés 
megkezdésére, formailag mégis késett a megnyitás: 
még csak készülőben volt a bolt berendezése. Miu-
tán annak elkészülte a közeljövőben várható volt, az 
igazgatóságot az árucikkek megrendelésére megha-
talmazta a közgyűlés.

Az alkalmazandó üzleti személyek és azok fize-
tésének a megállapításáról is döntöttek: „a fogyasz-
tási szövetkezet üzletvezetőjévé 600 korona évi fize-
tés és s tiszta nyeremény 5%-nak átengedése mellett 
Varmuzsa Pált választotta meg”.

A nagygyűlés az igazgatóság eme választását 
helybenhagyta, azzal, hogy az üzletvezetőt kötelez-
zék óvadék letételére.

További határozatok is születtek: Frindik 
Tóbiást évi 300 korona fizetéssel a szövetkezet 
pénztárosávaá választották. 

Kovács Lajos felügyelőbizottségi tag indítvá-
nyozta, hogy a részvényesek nagyobb forgalmú na-
pokon, esetlek egyébkor is jelenjenek meg felváltva 
az üzletben mint ellenőrök, természetesen külön dí-
jazás nélkül. Ilyetén el is fogadták a jelen volt rész-
vényesek.

Tolmácsi István üzletrész tulajdonos kérdést in-
tézett, hogy a községgel az üzlet helyiséget illetőleg 
a haszonbérleti szerződésében ki van-e téve, hogy  
az üzletheyiséggel raktár és pince is van bérelve.

Limbek Pál községi jegyző erre kijelentette. 
hogy azon estre sem támadható meg a szerződés 
pótló árverési jegyzőkönyv, ha abban külön nem 
is lenne benne említve a raktár és pince helyiség. 
Elég ha az üzletheyiség száma fel van tüntetve, 
mert a községi nagyvendéglő épületében kiadan-
dó helyiségek leírásában belefoglalt, hogy a II. és 
III. számú üzlethelyiségekkel  raktár és pince is ér-
tendő.

Többek óhajtására a gyűlés meghatározta, az üz-
letet mely évszakokban meddig kell nyitva tartani. 
E szerint decemberben és januárban reggel 6 órá-
tól este 8 óráig, februárban és márciusban reggel ½ 
6-tól este ½ 9-ig,  áprilisban és májusban reggel 5-től 
este ½ 9-ig, júniusban és júliusban reggel 4-től este 
9-ig, augustusban és szeptemberben 5-től ½ 9-ig, 
októberben és novemberben ½ 6-tól 8-ig.

Varmuzsa Pál csakhamar, már február 28-án le-
mondott üzletvezetői állásáról. Aznap tartott igaz-
gatósági és felügyelőbizottsági ülésen Kovács Lajos 
előterjeszti, hogy a Hegyesen tartózkodó Gyurits 
Ferenctől a megürült üzletvezetői állásra vonatko-
zólag ajánlatot kapott. 

A jelöltet az ülésbe meghívták és szerződést kö-
töttek vele.

A fogyasztási szövetkezet alapszabályza-
ta elveszett, így a tagságot érintő kérdéseket a 
jeygzőkönyvekből kell kihámoznunk. Ennek egyik 
példája a tagság részére kibocsájtandó bevásárlási 
könyvecskékre vonatkozik.  Az elnök felhívta  a fe-
lügyelőbizottság figyelmét, az alapszabályaik úgy 
intézkednek, hogy az évi nyeremény egyharmadát  
a tartalékalapokhoz csatolják; egyharmadát a tagok 
között jegyzett üzletrésznek  aránya, egyharmada 
pedig a tagoknak a fogyasztási szövetkezetnél esz-
közölt bevásárlási aránya szerint osztják. Ez a fel-
osztási arány feltételezte a tagság beleegyzését!

Induláskor nem rendezték az üzlet biztosítá-
sának kérdéset. Erről is született ajánlás, „annál a 
társaságnál biztosítanánk, ahol a legjutányosabban 
lenne  eszközölhető” az.

Szokolovits  Péter erre azt indítványozta, hogy 
a biztosításnál ne a társaság olcsóságát, hanem 
megbízhatóságát kell latolgatni. Különben az in-
dítványozó úgy tudta, hogy a biztosító társaságok 
szövetkeztek egymással az iránt, hogy a biztosítási 
árszámítást egy alapon állapították meg.

Az ülés felszólította Beck Jánost a Magyar Gaz-
dák Biztosító Szövetkezetének és Szokolovits Pétert 
Első Magyar Általános Biztosító Társaság ügynöke-
it, hogy társaságuknál tudják meg a kishegyesi fo-
gyasztási szövetkezet biztosításának feltételeit, s a 
kedvezőbb ajánlatot pótlólag terjeszti fel a felügye-
lőbizottság az igazgatóság elé. Az üzlet mindennapi 
munkája döcögősen folyt elsősorban az üzletvezető 
fegyelmi kihágásai miatt. Az igazgatóság már 1905. 
június 22-én, ulkalmazása után alig három hónapra 
kénytelen volt foglalkozni Gyurits Ferenc ügyeivel.

Az elnök miután az ülést megnyitotta, ismertet-
te annak tárgyát, mely szerint Gyurits Ferenc június 
8-án írásban benyújtotta lemondását az igazgató-
sághoz, de azt az ülés kezdete előtt szóbelileg visz-
szavonta. Balassy Endre ezután határozat hozatalra 
szólította fel az ülést, vajon hajlandó-e visszafogad-
ni az üzletvezetőt. Egyben figyelmeztette a megje-
lent tagokat, hogy az igazgatóságnak joga volna az 
üzletvezetővel kötött szerződés értelméban őt rög-
tön elbocsájtani, amennyiben kétnapi szabadságidő 
helyett önhatalmúlag hét nap maradt az üzlettől tá-
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vol, mi által annak hátrányára volt, de tekintettel 
arra, hogy az hibáját beismerve javulást ígért, indít-
ványozza, fogadják vissza.

Kovács Lajos csatlakozott az elnök indítványá-
hoz, mert Gyurits Ferencben egy tanult és ügyes 
kereskedőt látott.

Kákonyi Ferenc szintén az indítvány mellett 
foglalt állást, mert „nem tartaná a keresztényi sze-
retettel összeegyeztethetőnek, ha az első súlyosabb 
tévedésnél a legszigorúbb eljárást alkalmaznók.”

Jónás Mihály azokra bízta volna a döntést, akik 
többször megfordultak az üzletben és jobban is-
merték mint ő. Szerinte a kisegítőül alkalmazott 
Balassy Imre alkalmas, inkább vele kellene betöltet-
ni az állást, mint Gyuritscsal, kinek javulási ígérete-
iben tartósan bízni nem tudott.

Az elnök erre megjegyezte, hogy Balassy Imre 
eladni tud, de az üzlet önálló vezetésére, annak 
versenyképes helyzetben tartására még nincs gya-
korlata, Gyurits pedig csak abban az esetben lenne 
visszahelyezve állásába, ha elfogadja a vele köten-
dő pótszerződés kitételeit.

Miután az ülés ebben megnyugodott, meghív-
ták az üzletvezetőt a pótszerződés megkötésére.

Érdemes foglalkoznunk e dokumentummal, 
amely rávilágít Gyurits gyenge jellemére és az igaz-
gatóság „keresztényi szeretettel összeegyeztethe-
tő” jobbítási szándékaira:

1.) Az üzletvezető elismeri azt, hogy az igazga-
tóságtól kapott kétnapi szabadságot önhatalmúlag hét 
napra kiterjesztve – ezen távolmaradáásával az üzletnek 
kárára volt;

2.) elismeri továbbá azt, hogy több esetben oly álla-
potban (ittas) volt, hogy így az üzleti dolgok rendes lebo-
nyolítására képtelen volt;

3.) ezen dolgok következtében … főszerződés 4. 
pontja értelmében joga volna az igazgatóságnak Gyurits 
Ferenc üzletvezetőt állásából rögtön elbocsájtani;

4.) de miután Gyurits Ferenc üzletvezető hibáinak 
teljes beismerésével javulást ígér, igazgatóság szerződés-
ben megállapított jogával nem kíván élni, s így Gyurits 
Ferencet az üzletvezetői állásban továbbra is meghagyja;

5.) Ha azonban Gyurits Ferenc megfeledkezne javu-
lási ígéretéről s újra visszaesne előbbi hibáiba, illetve az 
üzletnek bármily kis mértékben is hátrányára működne, 
őt az igazgatóság minden felmondás és kártérítés nélkül 
azonnal elbocsájthatja;

6.) Az utólagos havi részletekben kiszolgáltatandó 
fizetése felerészben  üzletvezető felerészben ennek nejé-
nek kezeibe teednő le – mire nézve ügyvezető igazgató 
mindkét szerződött féltől ezennel felhatalmazást nyer.

A jegyzőkönyvekből az is kiderül, hogyan visel-
tettek a szövetkezet iránt az üzletrészek tulajdono-
sai. A felügyelő bizottság elnöke egy helyen „sajná-
latának ad kifejezést, hogy a felügyelőbizottság oly 
lanyha érdeklődést mutat ennek a szövetkezetnek 
ügymenete iránt, mely pedig eredményesen szol-
gálja azt a célt, mely községünk szegény és gazdag 
népének anyagilag siet segítségére.” (1905. szept 
28.)

(Folytatjuk)
Virág Gábor


