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[ A.) B E V É T E L E K ] 

TERVEZETT l\1EGV ALÓSÍTOTT 
1. Áthozott jövedelem 77.057,87 77.057,87 
2. Helyi járulék: 

a) munkaviszonyból 1.250767,80 
b) magángazdálkodók+ iparosok+ nyugdíj 1.521.804,25 

Helyi járulék összesen: 2,244.130,00 2,772.572,05 
3. A község a kommunális tevékenységek végzésére 

határozarilag átruházott a HK-re 

A községtől összesen: 312.000,00 573.080,00 
4. A telekrendezési és útgazdálkodási alaptól az 

utcák, utak, járdák karbantartására 130.000,00 94.663,29 
5. Egyéb jövedelmek (üzlethelyiségek bérlete, piacdri 

vízdíj, munkaszervezetek és magánszemélyek 
ajándékai, stb.) 546.619,91 499.315.25 

6. Az egészséges ivóvízzel való ellátására 195.000,00 ---------------

ÖSZZESEN: 3.504.807,78 4.016,688,46 

Ülésezik a Helyi Közösség Végrehajtó Bizottsága Zsidai Erzsébet elnökletével 
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TERVEZETT MEGY ALÓSÍTOTT 

Utak, járdák karbantartása, javítása, az utcák 
feltöltése blokktörmelékkel, új járdák 
betonozására 363.851 ,28 390.714,61 

A Helyi Közösség tulajdonában lévő épületek 
javítása, karbantaiiása; a fürdő adaptálása; piactér, 
teleház, buszmegálló, színház 79.958,48 269.298,52 

A szeméttelep rendbetétele, a szemét eltúrása 
erőgéppel; a park, útpadkák, vízlevezető árkok, 
zöldterületek karbantartása 362.164,32 373.964,77 

A közvilágitás költségei (égők és más szükséges 
kellékek beszerzése valamint a villanyáram 
fogyasztás költségeinek fedezése 625.387,73 931.772,83 

A Helyi Közösség dolgozóinak bruttó személyi 
jövedelme és egyéb, a munkaviszonyból eredő 
juttatások 1,100.000,00 861.959,92 

Tiszteletdíjak, útiköltségek, napidíjak, egyéb elő 
nem látott kiadások 29.250,00 24.100,00 
A HK működésének egyéb költségei: 

- telefon 65.254,10 
- számítógép karbatartása 27.102,25 
- biztosítás 69.905,39 
-telefax, irodai eszközök karbatartása, irattár ren-

dezése, gyülések, pénzügykezelés, tisztítószerek. 42.439,57 
- a traktor javítása 66.451,73 
- alapeszköz és más leltár 123.141 ,95 
- egyéb kötelezettségek 179.526,36 

ÖSSZESEN: 486.734,77 573.821,35 
Egyéb juttatások a HK Tanácsának határozatai alapján 
(helybeli társadalmi szervezeteknek intézmények, 
sport, kultúra, testvértelepülés, falunap) 175.555,43 265.269,19 

1 vóvízellátás: -

a falu egészséges ivóvízellátása 195.000,00 
Irodai költségek 86.905,77 105.110,42 

ÖSSZESEN: 3.504.818,64 3.796.011,61 

POZITÍV PENZtlGYI EREDMENY 220,676„85 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -·~~~~~~~ 
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Mi a véleménye a Helyi Közösség munkjáról? 

Rossz 
31 % 

Nincs Jó 

Az Ön véleménye szerint melyek a legfontosabb 
munkák? 

Utak 76% 
v íz 73% 

Játszótér 18% 

Közepes 
47% 

1 i_ 
Rekreác .köz p. 

23% 

ú1piac12 % 34% -- _ _ _J 

Rákapcsolódna-e a falunk területén működő kábel-TV 
hálózatra? 

Nincs vélemény 8% 

Részt venne-e egy megtartandó falugyülésen? 

nem 
17% 

nincs vélemény 9% 

igen 74% 

J 

Szükségesnek tarja-e a vásár újraélesztését a 
falunkban? 

nem 
14% 

nincs vélemény 7% - - ---] 

J 
Részt venne-e a PLATÁN környezetvédő egyesület 

fásítási akciójában? 

1 - -
! nincs vélemény 8% 

igen 71% 
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Elköszönő szép üzenet 
A Szó-Beszédnek ez az utolsó száma, 

amit még ilyen formában tart kezében 
az Olvasó. Egyben a harmadik, amit 
felelős szerkesztőként készítettem. A 
feladatot azzal a feltétellel vállaltam, 
hogy a szerkesztéspolitikába, a lap 
arculatának meghatározásába nem szól 
bele senki. Cserébe színvonalas lapot 
fogok teremteni. Hát ilyenre sikeredett. 

Most új helyzet állt elő. A polgárok 
egy csoportja kifogásolja a 
szerkesztéspolitikát, a lap arculatát. 
Szerintük feleslegesek a szépirodalmi, 
helytörténeti írások, a gyennekoldal. Ez 
nem érdekli az olvasót, csak a friss 
információk, az, hogy mi történik 
Kishegyesen. Ehhez pedig gyakoribb, 
legalább havonkénti megjelenésre van 
szükség. 

Bizonyos dolgokkal tisztában kell 
lenünk! A nyomtatott sajtó ma már 
lépéshátrányban van. A legfrissebb 
tájékoztatásra ott a rádió, a televízió. A 
Szó-Beszéd havi lapként sem lesz képes 
erre. 

A kezdeményezőknek van 
elképzelésük a kérdés megoldására: 
rövidebb terjedelemre, 12 vagy 8 
oldalra kell csökkenni. Fel kell hagyni a 
színes fedő- és hátlap nyomásával. 
Égetőbb probléma a pénze/és. A helyi 
közösségnek lapkiadásra nincs pénze, a 
járulék e célra nem fordítható. Erre is 
van javaslatuk. Olcsóbb nyomdát kell 
keresni. A nyomdai előkészítés a 
Teleházban is elvégezhető. A lapot 
minimális eladási áron kell értékesíteni. 
Magyarán legyen önellátó a lap. Éljen 
az eladott példányok árából, 
adományokból és hirdetésekből. 

Mit tehet a felelős szerkesztő, ha 
szerkesztési koncepcióját nem fogadják 
el, ha megbukott a próbatételen ? 
Visszaadja a megbízatását és lemond a 
lap szerkesztéséről. Utódjának sikeres 
szerkesztést, olvasóinak pedig - ha majd 
kezükbe veszik az új Szó-Beszédet vagy 
annak utódlapját sok-sok friss 
információt és kellemes szórakozást 
kíván 
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Magyarságunk bizonyítéka 
A napokban kezembe volt a Magyar Igazolvány , igaz kitöltetlenül, de láttam hogyan 

is néz ki . A kis okmányról eszembe jutott dédapám ereklyeként őrzött anyakönyvi 
kivonata az 1870-es évekből; dokumentum egy már nem létező államformáról, a ma is 
sokak által megkérdőjelezett önálló királyságról. A címeren kívül nem hasonlít a két 
dokumentum csak annyiban, hogy mindkettő magyar. Nemcsak nyelvében, eszmeileg is 
magyar. Jogszerű, törvényes bizonyítékot láttam hovatartozásunkról és arról, hogy 
valaki mert vállalni bennünket annyi év után, és hivatalosan nemzettárssá minősített. 

A szomszédos álla
mokban élő magyarok
ról szóló törvényt a 
Magyar Országgyűlés 

2001. június 19-én fo
gadta el. Néhány gon
dolat a Magyar Köz
lönyben (a Magyar 
Köztársaság hivatalos 
lapja) megjelentekből : 

A Magyar Köz
társaság az Alkotmány 
63 bekezdésében fog
lalt, a határon kívül élő 
magyarokért viselt fe
lelősségének érvényes
ítése érdekében „ .a 
szomszédos államokban 
élő magyaroknak az egységes magyar nemzethez való tartozása, szülőföldjükön való 
boldogulása, valamint a nemzeti azonosságtudata biztosítása végett„. a következő 
törvényt alkotja„. stb. 

Tehát értünk, nekünk alkottak törvényt. Ezért kell nekünk a Magyar Igazolvány. 
Kishegyesen és Feketicsen is működik a magyar igazolványt igénylők információs 

irodája. Nagyon sokan folyamodnak magyar igazolványért. Az iroda munkatársai 
túljutottak a kezdeti nagy tolongáson, így több időt fordíthatnak az ügyfelekre. Az 
igénylők fegyelmezetten várják sorukat, néha órákat is ácsorognak, olykor 
türelmetlenkednek, zúgolódnak, ahogy már ilyenkor lenni szokott. 

Jöttek családostól, ünneplőben, frissen borotválva, mint ahogy templomba szoktak 
menni, megadva a módját. Az idősebb embereknek sokszor még útlevelük sincs, mégis 
fontosnak tartják a magyar igazolványt, ezzel is bizonyítva önmaguk előtt, hogy 
magyarok. 

Nemzeti önbecsülésünk, erkölcsi tartásunk, emberi mivoltunk és magyarságunk 
alapvető bizonyítéka a Magyar Igazolvány. 

„~,,~ ~::~ , ~!70'1:1'~ 
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Linka Gabriella 

A Helyi Közösség a tavalyi év utolsó és az idei év első napjaiban 
véleménykutatást végzett, amit a lakosság kedvezően fogadott. 
Különösen a kábeltévé létesítésének gondolata nyerte el a közvélemény 
tetszését, a választ adók mintegy 70 % támogatja. Az ötlet nem új, 
indokolt okok miatt sajnos máig nem került sor a megvalósítására. 

Falunk domborzati viszonyai nem kedveznek a jó műsorvételnek. 
a leköszönő felelős szerkesztő Emiatt sokan bosszankodnak, mert sok helyen lehetetlen a vétel, vagy 

Virág Gábor rossz a kép minősége. A kábeltévé létrehozásával egy csapásra 
megoldódnának ezek a problémák, sőt ami a távlatokat illeti, a helyi 
televíziózás is helyet kaphatna a rendszerben, egy helyi stúdiót is 
működtethetnénk, ami a lakosság tájékoztatását szolgálná. 

A terv megvalósításához községi határozat, vállalkozó üzletemberek 
és kivitelezők kellenek. A tárgyalások ez ügyben már megkezdődtek, előrehaladott állapotban vannak, 
reméljük, hamarosan meg is valósulhat az elképzelés. 
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Ha a Helyi Közösség munkájáról akar valaki beszámolni, tudnia kell, 
mi az, ami legjobban érdekh polgárainkat. Legtöbben arra kíváncsiak, 
hogy a helyi járulék címén befizetett pénzeszközöket vajon 
rendeltetésüknek megfelelően használták-e fel, mit végeztek el és mit 
nem ebben a közösségben . 

A kishegyesi Helyi Közösség, a lehetőségeihez mérten arra 
törekedett, hogy maximálisan szolgálja a lakosságot. Én a tanácstagok 
nevében ígérem, a jovőben is mindent megteszünk azért, hogy a 
lakosság visszanyerje megingott bizalmát a Helyi Közösség 
intézményében. Tudjuk, voltak hibák, most is vannak és valószínűleg 
lesznek is, de aki dolgozik, az hibázik is. Ezt azonban nem 
védekezésnek szánom. 

A Helyi Közösség döntéshozó gépezete. a Helyi Közösség 
Tanácsa hozza a határozatokat, amelyeket Végrehajtó Bizottsága készít 
elő és indítványoz. Ezeknek végrehajtásáért a Helyi Közösség 
mindenkori titkára a felel. Ö koordinálja a szakszolgálat munkáját. A 
munkások munkafeladataikat a szakszolgálat utasításai alapján végzik. 
2001 augusztusától a mai napig a Tanács és a Végrehajtó Bizottság 
nyolc űlést tartott, a falufejlesztési bizottság meg hármat. 

Lapunk második és harmadik oldalán olvasható, mekkora 
összegből gazdálkodtunk. Nem túlzottan nagy pénzről van szó. Az 
elmúlt pénzügyi évben nem futotta mindenre. Például közvilágításra, 
égők és zárlatos fojtótekercsek cseréjére havonta 80-100.000,- dinár 
szükségeltetett. Rögtön felmerül az emberben a kérdés: „És a 
napközben világító égők? A szükségtelen fogyasztás mennyibe kerül?" 
A kérdés jogos és helyénvaló. Higgyék el, a szakszolgálat mindent 
megtett, hogy az ilyen pazarlásokat elkerülje. Ezért fe lkérjük a 
polgárokat, a meghibásodásokat azonnaJ jelentsék akár személyesen 
akár telefonon, hogy a Helyi Közösség mielőbb intézkedhessen. 

A főutcán a központból kiindulva, mindkét irányban 
megkezdtük a higanyégőknek nátriumégőkre való felcserélését. Ezek 
megközelítőleg felényi áramot fogyasztanak, de dupla erősségű fényt 
szolgáltatnak és hosszabb az élettartamuk. Az idő fogja majd ezt 
igazolni. 

A munkásainknak a hét egy napján szeméthordás és takarítás 
a feladatuk. A falu központjában lévő intézmények, a Helyi Közösség, 
az Ifjúsági Otthon, könyvtár épülete előtt takarítanak, de rendben 
tartják az Egészségház, a buszmegálló, a rendőrség környékét, a 
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piacteret, és elszállítják onnan a szemetet. Esetenként besegítünk 
temető ink rendezésébe. Mi ápoljuk a főutca mindkét oldalán a 
gyalogutak melletti sövényeket. A véleménykutatásban nagyon sok 
olyan észrevétel hangzott el, hogy a főutcán lakók megkülönböztetett 
elbírálásban részesülnek. Tény, hogy a főutca rendezésére nagyobb 
hangsúlyt fektettünk, hiszen a településünk reklámtáblája. Az átutazók 
csak ezt látják. 

Van alapja a bírálatoknak. Ezeknek a vélt sérelmeknek az 
orvoslására igyekeztünk a falu szélén is betonozni a járdákat, az ottani 
utcákat téglatörmelékkel feltölteni . Tavaly a Duro Salaj utcában az ott 
lakók kivitelezésében építettünk járdát. Szeptemberben a Lenin utca 
zsákutca része került sorra. Októberben a Partizán utca végétől 
folytattuk a kerékpárutat és a Tito marsaJl utca hiányzó szakaszát 
betonoztuk le mintegy 350 méter hosszúságban. Ezt a munkát a Helyi 
Közösség munkásai végezték, több esetben estig túlóráztak. 
Novemberben, dacolva az időjárással 300 méternyi járdát betonoztak le 
a Matija Gubec utcában embereink. Ezzel egyidőben az ott lakó 
polgárok téglatörmelékkel feltöltöttük a Njegos utcát. 

A központi buszmegállót megtisztítottuk a régi plakátoktól. 
átfestettük és helységnév táblákat tettünk fel. Itt szeretném felhívni a 
lakosság figyelmét, hogy az érvényes községi határozat alapján tilos 
bármiféle plakát és hirdetés kiragasztása, többek között erre az 
objektumra is. 

A Helyi Közösség titkára erélyességének köszönhetően a 
színháztermet a télen fűtöttük, és gondnok felügyel a rendre. Ezzel 
biztosítottuk a Petőfi ME tevékenységét. 

Az egyik legnagyobb gondunk az árkok telítettsége. 
Munkásaink nem juthatnak el mindenhova, hiszen annyi más feladatot 
is el kell végezniük. Így nem jut elég idő az utcakereszteződések és 
községi árkok ránk eső részének tisztítására. Ennek ellenére mégis 
kitakarítottuk a volt Bata féle kocsma telkén átvezető községi árkot. A 
munkásaink kb. 50-60 m3 földet termeltek ki. A Marx utca Bolmán utca 
felöli végén is rendbe tettük az árkot és az út alatti átfolyó! (kb. 10 m3 

fö ld). Ha polgáraink a házuk előtt kitisztítanák az elvezető árkokat, 
nagy segítségünkre lennének. Ilyen esetekben a kiásott földet - ha 
jelentik - a Helyi Közösség elhordatja. 

d.b. 

ÉRTESÍTÉS FELHÍVÁS 
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· :szebbé;~s . tisztábbá falunkat. Á Helyi 

,~~ö~ÖsséJ~:erejéhez mérten tám ogatja 
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A kishegyesi Helyi Közösség falufej lesztési bizottságának határozata alapján 
Falufejlesztési Alap néven folyószámlát nyito ttunk, amelynek számla száma 45200-743-

2 19. Mindenekelőtt a magánvállalkozók támogatását várjuk, de bárki, aki önszántából, 
lehetőségeihez mérten bizonyos összeggel segíteni akar , azt befizetheti a fenti 

fo lyószámlára. 
·"' ~ >"";,. 

Előre is köszönjük az 
együttműködésüket. 

Minden adományt köszönettel nyugtázunk! 

Új számítógépet kapott az egészségház 
. A Helyi Közösség faJufej lesztési bizottsága múlt év december 17-én 

vendégül látta településünk kiemelkedő magánvállalkozói!. Kikértük a 
véleményüket a Falufej lesztési Alap folyószámla megnyitásáról. Ezen a 
találkozón részt vett dr. Deák Tibor, a kishegyesi „Dr. Márton Sándor 
Egészségház" igazgatója is. aki beszámolt, hogy milyen nehéz 
körülmények között működik ez az intézmény. Egy régebbi kérésükre, 
egy gepjarmű vásárlására próbáltunk megoldást találni a 
magánvállalkozókkal egyetemben. A gépkocsit kizárólag házi 
beteglátogatások céljára használnák. Meghívott vendégemk megértést 
tanúsítottak e probléma iránt. 

Dr. Deák Tibor szólt arról is, milyen működési gondokkal 
küszködik szakszolgálatuk. Ismertette a jelen lévőkkel. miszerint a 
számítógép hiánya akadályozza a munkát, emiatt polgáraink szabad 
eladásban nem tudnak bizonyos gyógyszereket megvásárolni az 
egészségházban. 

Sípos Imre magánvállalko7Ó habozás nélkül felajánlotta 
segítségét és tavaly egy ÚJ számítógépet ajándékozott az 

egészségháznak. Evvel a gesztusával sok idős polgártársunkat mentett 
meg a beszerzés fáradalmaitól. 

Szügyi István a falufej lesztési bizottság elnöke mondott 
köszönetet a betegek nevében a nemes gesztusért, az egészségház 
részéről pedig dr. Deák Tibor köszönte meg a támogatást. 

d.b. 

FIGYELEM 

Felhívom az 1976/77-es iskolaévben végzett vol t osztálytársaim 

figyelmét, hogy fo lyó év június 29-én 25 éves osztályta lálko zót 
szervezünk. 

Kérlek benneteket, jelenjetek meg mindannyian, így könnyebben 
fe lidézhetjük emlékeinket és a régi szép időket! 

Dudás Béla 
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Mozzanatok a falunkban folytatott munkálatokból 

Folyik a munka a kerékpárút meghosszabbításánál 
(146 m) 

A sárga fényt adó nátrium-égők felszerelése 
a főutcán 
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kereskedése 

Kishegyes, Tito marsall u. 90„ tel. : 730-104 
LAKAS: Vuk Karadíié u. 7., tel.: 730-463 

Másnapra megszületett a vélemény is ! 

Festés előtt sok dolguk akadt a piktoroknak mire a 
buszmegállót megszabadították a plakátoktól 

Fotó: Csóre Róbert 
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1. Bede Bálint - Hajnal Lilla 
2. Bede Zoltán - Molnár Anita 
3. Bélik András - Molnár Eszter 
4. Bojac, Milorad - Csáki Zita 
5. Czékus Ákos - Egri Melinda 
6. Csernik Csongor - Kiss Anikó 
7. Dévity József - Sipos Andrea 
8. Dugandzié Vlado - Berkes Sandra 
9. Erdei Tibor - Hajnal Éva 
10. Faletta Romeo Rocco - Tipold Lívia 
11. Farkas Sándor - Sipos Németh Angella 
12. Kapitan, Jovica - Szolga Anikó 
13. Kollár Gábor - Molnár Erika 
14. Kovács Ernő - Burján Anikó 
15. Kovács Tivadar - Huszta Henrietta 
16. Kubik László - Fodor Hajnalka 
17. Lénárd Endre - Juhász Sarolta 
18. Novakov, Ljubisa - Rúzsa Annamária 
19. Onhausz Szi 1 veszter - Pintér Jolán 
20. Ország Zoltán - Szilágyi Ildikó 
21. Papp Albert -Ács Tímea 
22. Radovanovié Sasa - Pető Izabella 
23. Repac Mile - Stevanovié Gordana 
24. Rujnovié, Nikola -Medié, Velka 
25. Salgó István - Hajdú Dianna 
26. Szilágyi Árpád - Juhász Leonóra 
27. Szügyi Norbert - Papp Zita 
28. Teodor Bíró - Halasi Erzsébet 
29. Tóth István - Márkus Szabó Piroska 
30. Uborka Antal - Pásztor Katalin 
31. Vanka Csaba - Kota Szilvia 
32. Vásárhelyi Ottó - Mészáros Valentina 
33. Vladisavljevié Zoran - Mudrinski Nada 
34. Vranes, Miljan - Dobrié, Vedrana 
35. Zágonyi Zsolt - Maronka Csilla 

Vidéken, külföldön kötöttek házasságot 
l. Dudás Roland - Sivó Ildikó 
2. Georgijevski Dragan - Paróczi Sztella 
3. Sipos Zoltán - Mészáros Henrietta 

© fiúgyermekek 
1. Bakos Lajos és Csabai Éva - Dávid 
2. Bartus Imre és Paunovié Alexandra - Alexandar 
3. Berecz Róbert és Berkes Hajnalka - Dániel 
4. Dévity József és Sipos Andrea - Egon 
5. Eper Róbert és Tóth Tünde - Dávid 
6. Gálik Gábor és Dugandzié Gordana - Martin 
7. Gáll Zoltán és Papp Kinga - Hunor 
8. (Hubert Róbert) - Puhalák Ibolya - Krisztófer 
9. Kancsár Attila és Bicskei Eszter - Krisztián 
10. Kapor Sasa és Almási Valentina - Denisz 
11. Kádas Rudolf és Kiss Mária - Nimród 
12. Kollár Zsolt és Hajagos Anita - Tamás 
13. Kurjak Zarko és Mirjana - Marko 
14. Kukac Mahem és Skurta - Adem 
15. Lakatos Sándor és Lakatos Zlata - Sándor 
16. Miletié Nenad és Cellik Anikó - Andelko 
17. Marié Milan és Daniella - Stojan 

18. Németh György és Zabos Mária - Emil 
19. Faragó Papp Zsuzsa - Szabolcs 
20. Papp Zoltán és Sipos Angéla - Dénes 
21. Paróczi Péter és Ivanié Blazenka - Péter 
22. Pesevski Dragan és Dömöndi Flóra -

Flórián 
23. Perlaki János és Török Gabriella - Dominik 
24. Petri Ferenc és Magura Dóra - Dávid 
25. (Radak András) és Kokrehel Ibolya - Rikárdó 
26. Szőke Károly és Tóth Edith - Krisztófer 
27. Szőke Géza - és Páll Erzsébet - Dániel 
28. Sztancsik Gábor és Nagy Farkas Léna - Arnold 
29. Szvorény Zoltán és Poljakovics Mileva - Dániel 
30. Svebler Gyula és Kokrehel Hajnalka - Gyula 
31 . Utasi Gábor és Bakanics Erika - Martin 
32. Vass Tibor és Baló Angella - Tibor 
33. Zorád Alekszandar és Klucarié Daniela - Zoran 

© leánygyermekek 
1. Bakurek Zoltán és Szvorény Angella - Bíborka 
2. Baranyi Róbert és Kerepes Gabriella - Sára 
3. Dugandzié Vlado és Berkes Szandra - lvana 
4. Dulinec Rufa - Krisztina 
5. Govorcin Dorde és Csőke Éva - Leilla 
6. Gulyás Béla és Szerencse Erzsébet - Georgina 
7. Csépe Géza és Kiss Elvira - Brigitta 
8. Csőke András és Virág Csilla - Noémi 
9. Farkas Sándor és Sipos Németh Angella - Anna 
10. Ilié Róbert és Nagy Torma Natália - Heléna 
11. (Kiss János) és Klem Csilla - Valentina 
12. (Kokrehel Rudolf) és Jovanivié Snefana - Pamella 
13. Major Attila és Szuloczki Magdolna - Lili 
14. agy Attila és Horák Eleonóra - Daniella 
15. Novakovié Zivko és Resnija - Regina 
16. Paróczi László és Németh Tímea - Orsolya 
17. Pataki Péter és Boldizsár Eszter - Sarolta 
18. Petrovié Tomislav és Lakatos Ágnes - Klaudia 
19. Puhalák József és Klinkó Teréz - Piroska 
20. Rigó Zoltán és Koszó Szuzanna - Réka 
21. Sipos Imre és Ility Angella - Helena 
22. Szabados József és Kolompár Szlavica - Anasztázia 
23. Szekeres Tibor és Brezovszki Angella - Mellisza 
24. Szügyi Norbert és Papp Zita - Barbara 
25. Toldi Imre és Csordás Kornélia - Emese 
26. Tóth Ferenc és Zelenka Katalin - Anabella 
27. Varga Tibor és Jaksa Erika - Erna 
28. Vuckovié Goran és Maksié Tiana - lvona 

Vidéken, külföldön születtek 
l. Bergman Róbert és Fel! Clark - Krisztina 
2. Biber József és Varnyú Györgyi - Rómeó 
3. Dudás Róland és Sivó Ildikó - Sztella 
4. Georgijevski Dragan és Paróczi Sztella - Damján 
5. Jovanovié Zdravko és Süveges Valéria - Sara 
6. M. Kiss János és Szabó Erika - Máté 
7. Németh Gyula és Tóth Judit -Attila 
8. Nyírádi Tibor és Nikolity Zita - Beatriksz 
9. Salgó István és Hajdu Dianna - Krisztina 
10. Varga László és Papp Györgyi - Gergő 
11. Vékony Attila és Tóth Stefánia - Árpád 



Férfiak 37. Szőke József 61 Major Csépe Ilona 89 
38. Sztoity József ld 90 Malkácsi B. Margit 63 

1. Almási István 51 39. Szűcs Lajos 73 31. Mándity Sz. Erzsébet 76 
2. Bacsó István 76 40. Tajtman József 77 32. Márkus K. Margit 65 
3. Bacsó Lajos 76 33. Mokány Sz. Julianna 81 
4. Balog Antal 79 Vidéken elhunytak 34. Nagy Vass Anna 81 
5. Burján Béla 45 1. Faragó Lajos 60 35. Németh K. Julianna 90 
6. Csabai Ferenc 61 2. Szauszman László 70 36. Országh Molnár Teréz 71 
7. Csáki Ferenc 67 37. Ozvald Süli Julianna 83 
8. Dudás András 74 Nők 38. Papp Csabai Rózsa 71 
9. Éter Pál 75 1. Apró Szűcs Margit 81 39. Papp Firány Erzsébet 73 
10. Id. Fodor György 69 2. Bacsó Sipos Julianna 75 40. Pesti Kelemen Margit 77 
11. Frindik Ferike 14 hónapos 3. Bede Puskás Erzsébet 77 41. Petri Jakab Ilona 75 
12. Halász István 74 4. Benkó Makra Katalin 66 42. Pusztai Győri Piroska 75 
13. Jasanovié Milivoj 60 5. Berkec Tell Mária 80 43. Rácz Mezei Ilona 76 
14. Kanalas Sándor 46 6. Csabai Nagy Margit 82 44. Sipos Dudás Gizella 77 
15. Karna Béla 72 7. Csabai Sörös Ilona 75 45. Sipos Ott Katarina 77 
16. Kocsis Péter 72 8. Dudás Becske1 Magdolna 48 46. Szabó Papp Irén 64 
17. Kovács Károly 49 9. Dudás Csabai Jolán 72 47. Toldi Balázs Julianna 71 
18. Krizsák Károly 56 10. Dudás Dudás Erzsébet 83 48. Toldi Balázs Julianna 71 
19. Id. Kumyák Ferenc 76 11. Fenyvesi Tóth Etelka 81 49. Tóth Csemik Julianna 72 
20. Ifj. László Géza 25 12. Fodor Jolán 76 50. Tóth Szabó Matild 87 
21. Magó Péter 76 13. Fontányi Pelák Margit 70 51. Trombitás K. Erzsébet 84 
22. Magó Sándor 38 14. Fülöp Balázs Teréz 90 52. Uhor Kara Julianna 76 
23. Márkus János 72 15. Fülöp Kubisz Ilona 85 53. Úri Mészáros Katalin 88 
24. Maronka János 70 16. Goda Müller Julianna 84 54. Utasi Malkácsi Margit 73 
25. Mátyus Zoltán 41 17. Hajdú Nagy Anna 79 55. Utasi Tóth Ilona 82 
26. Nagy Imre 74 18. Halasi Varga Magdolna 75 56. Vastag Nagy Teréz 79 
27. Ifj. Nagy János 50 19. Homok Toldi Margit 71 
28. Németh József 78 20. Huszár Goda Verona 64 Vidéken elhunytak 
29. Pálinkás Géza 58 Huszka Kollár Matild 77 1. Benkó Csáki Ilona 87 
30. Rada Antal 75 Jovanov1cs H. Mária 62 2. Dudás Lengyel Erzsébet 62 
31. Sinka Imre Id. 75 Kelemen K. Anna 80 3. Halasi Sz. Magdolna 66 
32. Sipos Béla 52 Kerepes Burján Etelka 82 4. Kara Tóth Gizella 53 
33. Id. Sipos János 71 Kern Erzsébet 75 5. Kmetykó Kovács Margit 67 
34. Id. Sipos Mihály 92 Kurin Cellik Mária 75 6. Speck Imola 56 
35. Sövény Károly 78 7. Vass Dudás Teréz 34 
36. Süli Antal 82 

~ .4-: 

1. Gebhard Árpádfy Margit 99 22. Kiss József 9 1 43. Özv. Jáni Mihály 88 
2. Halasi Frindik Piroska 98 23. Özv. Almási Krunc Rozália 90 44. Id. Komáromi András 88 
3. Molnár Baranyi Teréz 96 24. Özv. Kormos Molnár Erzsébet 90 45. Özv. Barna Fodor Etelka 88 
4. Özv. Domonkos Pál 95 25. Özv. Dudás Gálik Viktória 90 46. Özv. Szvoreny Sinka Etelka 88 
5 . Özv. Mezei Margit 95 26. Özv. Berec Paróczi Erzsébet 90 47 . Özv. Patyerek Virág Katalin 88 
6 . Özv. Süli Mihály 94 27. Goda Mátyás 90 48. Özv. Horváth Ferenc, c ipész 88 
7. Özv. Kovács Stanyó Erzsébet 93 28. Özv. Szokola Sipos Etelka 90 49. Özv. Süli Szőke Veronika 88 
8. Özv. Sipos Fülöp Rozália 93 29. Özv. Gavlik Péter 90 50. Bakos Anna 87 
9. Csőke György 93 30. Özv. Morvai Faragó Matild 90 51 . Safrankó Mihály 87 
10. Özv. Sipos Budai Julianna 92 31 . Ö zv. Bauer Malkácsi Erzsébet 90 52. Özv. Török Telák Mária 87 
11. Özv. Vörös Rúzsa Erzsébet 92 32. Özv. Magó Molnár Erzsébet 90 53. Özv. Horváth Odrobina Etelka 87 
12. Özv. Vörösbaranyi M. Matild 92 33. Özv. Kramli Csík Etelka 90 54. Özv. Pandurcsek K. Katalin 87 
13. Özv. Toma Gyurján Julianna 92 34. Özv. Culjak Szilágyi Erzsébet 90 55. Özv. Szőke Kiss Julianna 87 
14. Özv. Visnj ié Ruzica 92 35 . Özv. Brencsics Krisztián Margit 89 56. Özv. Dudás Molnár Anna 87 
15. Özv. Sipos Papp Julianna 92 36. Özv. Fodor Péter 89 57 . Özv. Kecskés Szőke Borbála 87 
16. Özv. Varga Szokola Erzsébet 91 37. Özv. Papp János 89 58. Özv. Pece Szilágyi Margit 87 
17. Özv. Dudás T amás 91 38. Sipos Béla, órás 89 59. Özv. Faragó Molnár Borbála 87 
18. Csőke Karna Teréz 91 39. Sipos Papp Julianna 89 
19. Szilágyi András 9 1 40. Özv. Deák Szilveszter 88 
20. Özv. Gombár Szabó Rozália 9 1 41 . Pesti István 88 Összeállította: Kocsis Miklós 
21. Özv. Molnár Ferenc 9 1 42. Németh György 88 
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múlt század derekán, 1954-ben, egy igen tevékeny 
santavéri tanító került a kishegyesi iskolába, aki 
alóságos pezsgést hozott a falu tunya hétközn~pjai?a. 
óth Bagi Lajos volt ez a fiatalember. Molnar Geza 

iskolaigazgató támogatásával megalakította a Népi Technika 
helyi szervezetét, három szakosztállyal. Tömeges tagsággal 
kezdett működni a motorosok egyesülete, a fotóklub és a 
rádióklub. Ez utóbbi tett korszakalkotó cselekedetet, amikor 
1955-ben létrehozta a falu első hangos hírközlő szervét, a 
Kishegyesi Vezetékes Rádiót. 
Tulajdonképpen nem is rádióleadó volt ez, hanem 
hangszóróállomás, hisz az adás nem az éterből jutott a 

És a hírek: „ atomromba bobbantás! ", vagy „ a faszizmus 
áldozatai!", meg a többi kedves baki. 
Fetrengtünk a röhögéstő l a Zöldkert színpada alá süllyesztett 
stúdióban, úgyannyira, hogy a müszaki vezető kikapcsolta a 
hatalmas, orosz gyártmányú erősítőt, hiszen az egy szál mikrofon 
minden hangot továbbított. Szaladt is egy gyerkőc a Kurin
sarokról, ahol az elsőszámú hallgatóság dekkolt, hogy azt üzenik, 
most nem hallani semmit, csak serceg a hangszóró. 
A Bizet-ütemekre azért mondtam, hogy első szignál volt, mert 
csakhamar a második váltotta fel, mégpedig Gershwin Kék 
rapszódia cúnü müvének megfelelő részlete. Ez úgy történt, 
hogy az egyik ünnepi lejelentéskor a diadalittas társaság tele 

hallgatóhoz, inkább dróton ------------....!....----------===:-i torokból énekelte a 
szignál zeneJere, hogy: 
„ hős torreádor, öld meg a 
bikát, öld meg a bikát.1 ". 

Magnetofonról akkoriban 
még nem hallottunk, így 
minden élőben ment. Hát, 
a „ hős torreádor" is. 
Szilágyi Gergely bácsi 
nekünk ajándékozta a 
mozijából megmaradt 
tölcséres gramofont, nagy 
halom méretes 
bakelitlemezzel együtt, ez 
szolgáltatta a zenét, 
egyenesen a mikrofonba. 
Ebbe hallatszott bele az 

keresztül, az utcasarkokon = · k k t -
felállított harminc hangszóró = Akik jól •·S kellemesen ókaqá magu a --

érezni azok okvetlen latogassúk meg 

~:~~~~yp~:~:~zt~~att ő~~i:örg~ s z 1 L A' 6 g 1 6 f B 6 ~ L ] = 
hallgatóság - főleg este - . L . 
lélegzet-visszafojtva figyelte 

a helyi vonatkozású esemény- Mali ldjosi vendéglőjét. = 
beszámolót, vagy dúdolta a ahol mirden időben fri~s jó a. 
ropogó magyar nótát. Ez volt melrg és hidfg ét.lekct kaphatnak. · 

Kitür<'S italok! Efrö rangu 
a szolgáltatás. Ennyinek tűnt cigányzent, rád ió t =-
kívülről, de hogy mi minden O ll flb 1 1 ~11- = 
történt a színfal mögött, azt tiQODUOr n( ( V s„.„ § 
csak a bennfentesek tudhatták 1 legkényelmesebb igénvekct is kielégiti. A Topo1aiak i:iii 
igazán. lcgktllemestbb l iránduló helye. E!! 
A rádióalapítás első ------=-
fellángolásának csillapodása 
után, a tényleges 
kivitelezésben jelentkeztek a 
csöppet sem aprónak mondható gondok és bajok. Először is a 
műszaki jellegűek . Valami mindig hiányzott. Vagy 
szigetelőszalag, vagy éppen macskamászó, amivel fel lehetett 
menni a karóra a hangszóró javításakor. Mondhatni, hogy a falu 
valamennyi villanyszerelője és telefonistája önzetlenül, 
díjmentesen dolgozott a hálózaton. Arra azonban senki sem 
gondolt, hogy a tartalom biztosítása sem éppen gyerekjáték. 
Kiderült ugyanis, hogy egy percnyi műsoridő több órás 
előkészítő munkát igényel. A szerkesztőség pedig csupa 
önkéntesből állt, kiknek megvolt a maguk napi dolga. Az 
előkészületek csaknem egy évig tartottak, míg végül 1956 nyarán 
felharsant a hangszóróállomás első szignálja, Bizet Carmen-ja 
nyitányának erőteljes részlete, majd az első bemondó lámpalázas 
hangja hallatszott: 
„Itt a Hegyesi Rádió! Köszönti önöket Tóth Bagi Lajos igazgató, 
Vigh Rudolf szerkesztő, Dudás Attila, Markovics Radmila, 
Sörös Verona szerkesztőségi munkatárs, Balázs Lajos műszaki 
vezető, Frindik András és Zsadányi Mihály zenei munkatárs és 
Kalmár Antal bemondó. Jó estét kívánunk! Kétórás műsorunk 
után majd jó éjszakát is kívánunk a kedves hallgatóknak. Addig 
azonban hallgassanak sok jó zenét, meg ami sorban jön." 
Ezeket a szavakat nem lehet elfelejteni, mert a bemondó 
rögtönzött. Hiába volt előtte papíron a szöveg, izgalmában se 
látott, se hallott, csak mondta a magáét, hiszen folyton azt rágták 
a szájába, hogy egy rádióban nincs néma idő. 

önfeledt karének. 
Föntről a fejmosás nem 

sokat váratott magára. Jött, menetrendszerüen: 
- Mit bikáztok tik ott, a pincében, mi'l 
Ezt követően a Kék rapszódia vezette be és zárta az adást. 
Megjegyzem, csak a nyári hónapokban volt szerkesztett műsor, 

amikor a középiskolások és az egyetemi hallgatók itthon töltötték 
a szünidőt. Máskor takaréklángon pislákolt a lelkesedés. Főleg 
magyar népzene töltötte ki az adásidőt, és csak néha olvastak be 
közleményt, vagy felhívást, de fokozatosan ezek is elmaradtak. A 
kegyelemdöfést a magára maradt ifjúsági elnök adta meg, amikor 
azt gondolta, hogy egyedül is boldogul, és bemondta: „kedves 
hallgatóim, a pontos idő körülbelül fél hat, a szél Lovtyenác 
felől fúj". 
Háromévi müködés után, 1959-ben leszerelték a hangszórókat. 
Ekkor már félévnyi béren lehetett egy vadonatúj Kosmaj 
rádiókészüléket vásárolni. 
A szép emlékek mellett, nagy tanulság maradt a lelombozott 
szerkesztő számára. Az, hogy anyagi feltételek nélkül minden 
fellángolás csak egy-két nyáron át táncol. 
Mindezt pedig azért mondja el, mivel a szokásos heti piactéri 
lődörgései során nemrégen azt hallotta, hogy vezető körökben 
latolgatják a helyi rádió megalakítását. Erre elérzékenyül. 
Elsorvasztásunk idején végre a civilizáció reménysugara csillan 
nyelvünkben és kultúránkban. Még ha majdnem fél évszázad~t 
késett, még ha egyelőre csupáncsak egy elképzelés, akkor 1s 
érdemes volt megvárni. 

V.R. 



Ablakom Bolond Józsi gazos portájára 
nyílik. Húsz éve onnét figyelem, amint 
naplementekor kimegy az odvából, és 
leül a partra. Sötétedésig lógatja fejét a 
vízre, én pedig benti rejtekemből sötétig 
nézem őt. Róla mindenki elkönyvelte, 
hogy bolond. Engem nem láthatnak 
meg ... Amíg ő ott ül, nem nyitok ajtót 
senkinek, nem veszem fel a telefont sem. 
Amikor Józsi feláll, és zsibbadt lábait 
rázogatva becammog a házába, én is 
akkor indulok el. Néha találkozom 
valakivel, aki köszön, és megkérdi, hogy 
hol vagyok elveszve. Rendszerint azt 
felelem, hogy sokat dolgozom, írom a 
könyvemet, vagy hasonlót találok ki, de a 
kérdező már két házzal túl van rajtam, 
siet ... Józsi csendben él, mások szerint 
elbutult életében, és figyeli ahogy nő a fű, 

ahogy a víz folyik. Senki sem tudja, hogy 
mire gondol , mert nem is érdekel senkit. 
Ha nagy ritkán akad hallgatója, sünökről 
és madarakról dadog, vagy harmonikázik. 
Tömpe ujjaival játszik a hangszeren, és 
ha felismerhető a dallam, fülig húzódik a 

szája. Ok nélkül is mosolyog. 
Gyerekkorában gyakran bántották, de 
akkor is csak mosolygott. Ritkán fakadt 
sírva. Olyankor döbbenhetett rá, hogy két 
világ van, és ő nem a sajátjában él. De ez 
csak feltételezés, semmi több, mert 
Józsival erről nem lehet beszélni. Délben 
a nénje ebédet visz neki, igazít ezt-azt 
körülötte, közben egyfolytában beszél, a 
becsukott ablakomon át is hallom a 
rikácsolást. Termoszból kávét isznak, 
azután végre elmegy. Józsin is látszik, 
már alig várta, hogy egyedül maradjon. 

* 
Meglátogattam. Az a nagy ház romja, én 
itt alszom, mutatta a szűkös lakot. Az 
ajtó kifelé nyílt, sarkán lógott a 
harmonika. Az asztalon kenyér és 
ételhordó volt, a fogason pedig rongyok, 
madaras képek a falon, távcső. Titónak is 
ilyen volt, a madarakat nézem, mondta, 
és vigyorgott. Nem kért, hogy üljek le, 
állt az ajtóban, az egyetlen nyílásban, 
elfogva előlem a fényt és a kijáratot. 
Majdnem féltem. Érezhette, mert kilépett 

az udvarra, és elindult a víz felé. Utána 
mentem. A házamra, az ablakomra 
láttam: mintha valaki bentről lesett volna 
minket. . . Sokáig voltunk csendben. Folyt 
a folyó, tükrén a felettünk elszálló 
madarak képét vitte, kilencet számoltam 
meg. Már nem volt kedvem faggatódzni , 
pedig eredeti szándékom az volt, hogy 
megtudjam, miért ül örökké a parton ... 
Mennem kellett. Nekem még nehezemre 
esett a szótlanság, és hogy ne némán 
hagyjam ott, mondtam neki, 
megszámoltam a madarakat. Azt hittem, 
nem is hallja. Hirtelen fordult felém, és 
mielőtt félreugorhattam volna, esetlen, 
ügyetlen, de erőteljes mozdulattal 
magához rántott, megölelt, felemelt a 
levegőbe, forgatott, forgatott, hogy 
teljesen elszédültem tőle, és közben 
artikulálatlan hangon rikácsolta: kilenc 
volt, kilenc volt . .. 1 

Nagy Farkas Dudás Erika 

A posta 1848. marcius 18-én hozta hírül a március 15-ei 
pesti eseményeket. Délután a kaszinóban összegyűlt hallgatóság 
előtt Spelletich Bódog (Félix) ügyvéd felolvasta a 12 pontot és 
Zomborcsevics Ferenc főjegyző vállalkozott arra, hogy a 
magisztrátust értesíti az eseményekről és megkéri, hogy már 
másnap nyilvános gyúlést tartsanak, amelyen a 12 pontot a 
piactéren ismertetik. A március 19-i szabadkai gyűlés hangulatát 
semmi sem érzékelteti jobban annál, hogy még a jelenlevő 
barátok (ferencesek) is táncraperdültek és örömükben együtt 
járták a csárdást a többi résztvevővel. 

Március 22-én hivatalosan is megtárgyalta a magisztrátus 
Kossuth Lajosnak a felirati javaslatát, a város országgyúlési és a 
Bécsből érkezett híreket Metternich és Apponyi György 
főkancellár lemondásáról - mindezt örömmel nyugtázva hódoló 
feliratot küldtek a királynak, István nádornak, Batthyány Lajos 

miniszterelnöknek és Kossuth Lajosnak, aki akkor már 
elismerten a forradalmi átalakulásnak nemcsak fő mozgatója, 
hanem vezetője is volt. Ugyanezen a gyúlésen felolvasták az új 
miniszterelnök első körlevelét is, aki március 17-én a béke és a 
nyugalom megőrzésére szólította fel a lakosságot. Szabadkán is 
jelentkeztek ugyanis olyan visszhangok, amelyek a hivatalos 
megítélés szerint túlzottan forradalmi szellemben reméltek 
változásokat, úgyhogy már ezen a közgyűlésen külön bizottságot 
állított fel a magisztrátus, amely a 12 pontot magyarázatokkal 
látja el és ezt magyar, német és szerb nyelven kinyomtatva 
szétosztja a nép között. 

Részlet a Szabadka és Vidéke 1848/49-ben c. könyvből 
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Az idén korán 

tavaszodott. Ilyenkor, 
legalábbis bennem, óha
tatlanul földereng a 
sejtelmes félelem, nehogy 
váratlanul visszatérjen a 
hideg, s halálos lehe
letével megfagyassza azt 
a szívből jövő örömet, 
amit minden élő érez a 

megújuló, életerőtől duzzadó természet láttán. 
Nehogy a virulásnak induló élet, mint a 
csínytevésen ért kisgyerek, szégyenlősen 

visszasomfordáljon téli álmába. Vele együtt a mi 
életörömünk is a mindennapok közönyébe . 

Nem hiányzik ez a mementó nekem, hiszen 
a munkahelyemen nemrég 0ltem át valami hasonlót. 
Jelképesen ugyanaz történt, mint a természet előbbi 
példájában: jött a tavasz, az újjászületés reményével 
kecsegtető változás, a remények és a lelkesedés 
robbanásszerű fellángolásával. Másnap már hideg 
szelek fújtak, s napról-napra hidegebb szelek, majd 
hamarosan, ha (kemence)tüzzel jött is, visszatért a 
tél. Nem rendhagyó, s ezért nem is tragikus ez az 
esemény, láthatjuk, a természet ezeregy hasonló 
példával szolgál. Jön és látszólag tartósodik a 
meleg, rügyezni kezdenek a fák, de váratlanul 
visszatér a tél, s megfagynak a rügyek. A természet 
sohasem adja fel , de az ember - úgy látszik - igen. 
Ami igazán tragikus, hogy szalmalángnak bizonyult 
a lelkesedés, az igazságérzet tüze azonnal ellobbant 
a másik tűz fellobbanásával, és rögtön, egyik napról 
a másikra eluralkodott a borúlátás, nemzeti 
karakterünk legsajátabb rossz tulajdonsága. Máról 
holnapra az úgysem érdemes, a hiábavaló bármivel 
is próbálkozni érzete lett meghatározó közérzetté. 
Ez az igazán tragikus, nem a megtörtént fordulat, 
ami egyébként a magukat győzteseknek hívőket is 
nagyon gyorsan vesztessé tette. A visszatért tél sem 
szokott válogatni a korai rügyek között. 

Valakinek, a színjáték jelenlegi 
főszereplőjének, volt egy erre is vonatkoztatható 
megjegyzése: ez harc az életért, melyben az erősek 
fennmaradnak, a gyengék pedig elbuknak. Nem kell 
csodálkozni, hogy országunkban nagyon sokan így 
gondolkodnak. Nemcsak azért, mert egy évtized 
alatt három háborút is átéltünk. A miloseviéi 
évtizedet nem csupán a fegyverek érces zaja 
jellemezte, hanem egy másik színtéren is folyó harc, 
amely a maga módján semmivel sem volt 
kíméletesebb az előbbitől. Ez a vértelen háború a 
vagyonért folyt és folyik még ma is, az 
elkótyavetyélt, meglopott, tönkretett állami és 
társadalmi vállalatok vagyonáé11. Az új rendszerben 
még inkább kiéleződött ez a harc. A mostani 
hatalom immár bizonyossá tette a privatizációt, s ez 
a tény egy utolsó, nagy hajrára indította a 
szerzésvágy bajnokait. Amíg lehet, átömleszteni a 
megmaradt pénzt a még működőképes állami és 

társadalmi vállalatokból a privát vállalkozásokba, vagy minél olcsóbban 
megszerezni ezeket a gyárakat! Ez is egyfajta tranzíció. (A latin szó j elentése 
átmenet. S nem erről van szó? Vagy a pénz „megy át", vagy a tulajdonjog.) 

Az új kormány tette szavajárásunkká ezt az eddig alig hallott idegen 
szót. Milyen okokból mond tranzíciót ott, ahol átmeneti korszakot, 
rendszerváltást is mondhatna, tehát egészségesebb, anyanyelvi kifejezést 
használhatna, hogy a szerb pásztor és a magyar bér(es)-munkás is világosan 
értse, miről van szó? Ennek retorikai, beszédlélektani okai lehetnek. Egyrészt 
tudósabbnak és nyugatiasabbnak tűnik a kifejezést használó, másrészt a szó 
idegensége, ismeretlensége - fölötte vagy kívüle állónak tüntetve fel 
kimondóját - tehermentesíti öt a felelősség érzete alól, harmadrészt pedig a 
szó távolsága a másik idegenséget, a sorsot juttatja eszünkbe, s így az 
elkerülhetetlenség életérzését sugallja a kimondása. Minden idegen szónál 
van egy ilyen kettős beszédlélektani hatás, ennél azonban különösen találó. A 
két utóbbi hatásról kommentár gyanánt csak annyit mondanék, hogy valóban 
a sorsunkká lett a magánosítás, immár elkerülhetetlen, viszont semmi sem 
fogja a felelősség alól felmenteni a véghezvivöit, mert évtizedekre, lehet, 
évszázadokra szabnak mostani döntéseikkel irányt a jövőnknek, s ez nem 
gyerekjáték. A legelsöröl pedig annyit, hogy majd meglátjuk: egy valódi, a 
lehetőségeken belüli becsületes, nyugati típusú privatizáció lesz-e, vagy a 
keleti, oroszországi minta szerinti . 

Abban teljesen biztos vagyok, hogy az igazság, ha nem is egyforma 
mértékben, de mindkét esetben csorbulni fog. Meg abban is, hogy mi, 
közönséges halandók, kétkezi munkások, nehéz idők elé nézünk. Pontosan 
ezért tartom igen szerencsétlen választásnak, hogy a tranzíció szót használják 
arra a társadalmi folyamatra, amelynek lényegi elemét épp a privatizáció 
képezi, me1t ez a fogalom szorosan összekötődött legszentebb keresztényi 
ünnepünk, a húsvétnak tartalmával. A római ősegyház ezt a latin szót 
használta a héber peszach, az arám pasha szinonimájaként. A héber és az 
arám kifejezéssel ellentétben, melyek elmenést, kivonulást jelentenek, az 
átmenésnek fordítható latin transitus világosabban utal a húsvéti esemény két 
fő mozzanatára, a szétnyíló víz elöképeire: Mózes átvonulására a Vörös
tengeren, vagyis a zsidók rabságból való sza?adulására, és Józ;.sue 
átvonulására a Jordánon, amikor a választott nép az Igéret Földjére lép. Es a 
keresztény húsvét központi eseményére, az istenember föltámadására, vagyis 
átmenetelére a halálból az örök életbe. A szóhoz ekként a legszentebb 
fogalmak kötődtek. A szó mindannak a győzelmét jelképezi, ami jó és szép, 
természetesen az igazság végső győzelmét is. Kétlem, hogy a mi világi 
tranzíciónkhoz ezek a fogalmak társulnak! 

Magamban mégis látok egyfajta lehetőséget, hogy a szót újból 
keresztényi tartalommal töltsük meg. Ez most csak rám vonatkozik, de 
mindenkinek ajánlhatom, aki hasonló cipőben jár. Amikor látom azokat az 
áttörhetetlen falakat, amelyet az egész társadalmat átható korruptság emelt az 
igazság világi győzelme elé, az önző érdekek tombolását kicsikben és 
nagyokban, egyénekben és pártokban, munkásokban és vezető 

személyekben; amikor látom az egyik oldalon a szolgalelkűség és a gyávaság 
diadalát, a másikon pedig az álnokság győzelmét; amikor pozíciómból 
adódóan már mozdulni sem merek, mert a leselkedő nagykutyák az 
egyébként tisztességes szándékot is a maguk javára fordíthatják, akkor már 
egyre kevésbé hiszek az igazság világi győzelmében. Továbbra is hiszek 
viszont az igazság istenemberi diadalában. Világi értelemben ö is elbukott, 
hiszen megölték azok, akiknek a terveit keresztezte föllépésével, de az 
igazságba vetett hitet nem tudták kiölni belőle, s pontosan ez, a jóba, a 
szépbe, az igazba, az emberhez méltóba vetett hit győzedelmeskedett a 
halálán. Ezeket a szent tartalmakat sohasem lehet megsemmisíteni. Amíg 
ember marad az ember, addig ez senkinek nem sikerül! 

2002. febr. 17. 

Sáfrány Attila 
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Ünnepi műsor a színházban 18 órakor 

A műsorban fellépnek: 
• a kishegyesi Petar Pan óvodásai 
• az Ady Endre Kísérleti Általános 

Iskola tanulói 
• a szentendrei Filibili Népdalkör 
• a szentendrei Fuszulyka Színjátszó 

Kör 
• a békésszentandrási ritmikus 

tánccsoport 

DOMBOS FEST 
, . . 

- marc1us1 program -

Január 19-én, az O lvasás Éve elnevezésű rendezvények sorozatában 
nagy érdek lődés mellett mutatták be Vigh Rudolf helyi szerző 

nemrégen megjelent Visszaverődés című novelláskötetét. A Forum 
gondozásában kiadott kötetet az őrdeklődők a Csépe Imre 

Könyvtárban vásárolhatják meg. Ára 200 dinár. Képünkön a szerző 
új könyvét dedikálja. 

Március 23., szombat 

9-től 12-ig óráig 
ZABHEGYEZŐ, játszóház gyerekeknek 

16.30 
ÉPÍTÉSZETI KEREKASZTAL - beszélgetés az 
Alföld építészetérő l 

~rfilD~ 
~lU!írulb~ 
• ÉPÜLETBÁDOGOS 

-CSATORNA KÉSZÍTÉS MUNKÁK ~ 
· TETŐFEDÉS, SZEGÉS 

ÚJ PÁLINKAFŐZŐ KAZÁNOK 

f~Jt1-
~z~~-L 

id. ctxus ÁRPÁD 
bódoQOI 

Kishegyes, Kendergyár u. 15. 
tel: 024/730 -457, 731 - 557 

M.N. 

IRODALMI BESZÉLGETÉS 
Tolnai Ottóval és Végei Lászlóval Mészáros Sándor beszélget 

20.00 
VUJICSICS EGYÜTTES 
a színházteremben 

Március 24., vasárnap 

DOMBOSI TORNA 
Délelőtt 9-től 

Gyors lépéses sakkbajnokság 
Focibajnokság 

18.00 
DOMBOSIAK TALÁLKOZÓJA 
A Dombosi Torna eredményhirdetése 
A Dombos Fest kérdőíves felmérésének ismertetése 

18.00 

Amennyiben Önnek nem problémái. hanem céljai vannak, szeretettel vátjuk a 
dombosiak falugyülésére 1 

A szervezők fenntartj ák a műsorváltoztatás jogát. 
A programok helyszínéről és kezdési időpontjáról időben tájékoztatjuk a közönséget! 

A prorvamokat a Nemzeti Kulturális Alapprogram és az Esély a stabilitásért Alapítvány támogatta 
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Kurn 'ák Ági nem ismer tréfát 
Ha lovaglásról van szó, komoly és határozott. Tavaly is 

folytatta a 2000-ben megkezdett sikeres versenysorozatát, és az 
elmúlt évadot kimagasló eredményekkel zárta. 

A lovassport idénye május elsején a hagyományos 
karadordevói versennyel indult, s igazi majálisi hangulatban 
zaj lott. Ági már a kezdetkor tudtára adta versenytársainak, itt 
nem babra megy a játék. A népes közönség remek 
versenyszámnak volt szemtanúja. Kis bajnokunk mindenkit 
elbűvölt, aki vonzódik ezen 
attraktív sport iránt és 
figyelemmel kíséri a 
versenyeket. Elsöprő 

győzelme a már kialakított, 
jól bevált technikájának, 
eltökéltségének, erős 

akaratának, harciasságának 
és kitartásának tudható be. 
S még valaminek, ami sokat 
számít ebben a sportban: a 
lovak iránti leírhatatlan erős 
vonzódásának és 
szeretetének. 

A következő megmé
rettetés Újvidéken a tavaszi 
áruminta vásár keretében 
zaj lott. Ez volt a Jugoszláv 
Kupa első fordulója. Szinte 
esélyt sem adva a többinek 
a mezőny legjobbjának 
bizonyult. Vajdaság pionír bajnokává avatták. Ezután Belgrád 
következett. A Favori Lovasklub rendezte versenyről egy első 
és egy második hellyel a tarsolyában tért haza. Itt két lóval 
indult. Majd ismét Új vidék volt a színhely, ahol Szerbia kis 
bajnokát ünnepelhettük személyében. Ismét elemében volt. 

A belgrádi hagyományos Vidovdani Játékokon kedvenc 
lovaival, Jucával és Lalival indult. A mérl~g egy első és egy 
második hely. 

Nagy kihívás volt számára a nisi bajnokság, mert többek 
között a Jugoszláv Kupáért is folyt a harc. Mindössze néhány 
másodpercnyi idő döntötte el az első hely kérdését. Az előkelő 
második helyen végzett. Ez volt a második forduló. Mindaddig 
vezetett a nemzeti kupában. 

A csenej i nemzetközi tornán bravúros lovaglásával e lső lett, 
ami bizonyítja a sportban elfoglalt előkelő helyét és kimagasló 
teljesítményét. Itt egy olyan váratlan fordulat történt a verseny 

vegen, amire lovaskörökben sokáig emlékezni fognak. A 
futamban ő indult utolsóként. Legesélyesebb vetélytársa ekkor 
már szinte behozhatatlan előnnyel vezetett, hiszen két lóval is 
versenyzett. Ági - Predrag edző utasítását betartva - lehetetlent 
nem ismerve Juca lovával oly bravúrosan vette az akadályokat, 
hogy győzelme nem volt kérdéses. Ez volt eddigi 
leglátványosabb és legizgalmasabb versenye. 

A Zobnatica Lovasklub kis üdvöskéje külföldi pályán is 
bemutatta rátermettségét 
és tudását. Romániában, 
Arad városában rendezett 
nemzetközi tornán, ahol a 
házigazdán kívül magyar 
és szlovák versenyzők is 
részt vettek, első lett. 

Az őszi újvidéki vásár 
alkalmából rendezték YU
kupa harmadik, egyben 
befejező fordulóját. 
Összesítésben ezen a 
rangos versenyen a 
harmadik helyet szerezte 
meg. Ezúttal is dobogós 
lett. 

Ezzel fejeződött be a 
2001-es versenyidény. 
Elfáradtak a lovak, 
kimerültek a lovasok is. 
Jött a megérdemelt 

pihenő . Következtek az összesítések, pontozások, 
rangsorolások, elemzések, egyéni és csapatversenyben. De ez 
már a bírák dolga volt. Hivatalosan eldőlt, hogy Ágink a 2001 
évad egyik legsikeresebb versenyzője. 

A Zobnatica Lovasklub minden évben, így az idén is, 2002-
ben megtartotta évi közgyűlését. Ági itt, mint a tavalyi év 
legsikeresebb ifjú versenyzője, elismerésben és kitüntetésben 
részesült. 

A Jugoszláv Lovasszövetség bővített díszülésén ezt az 
elismerést éremmel és dicsérő oklevéllel toldotta meg, majd 
ajándékkal kedveskedett Áginak, egyben a 2001-es év 
legeredményesebb ifjú versenyzőjévé választotta. 

Új sikereket kívánunk Kurnyák Áginak; kívánjuk az idén is 
kísérje a sportszerencse. 

Talpai András 

Az őszi bajnoki idényt az Egység labdarúgó együttese a hagyományoknak megfele lően ismételte meg. A csapat 
augusztusi felkészülése nem sikerült, így az őszi idényében nem volt erőn lét és a sportszerencse is elpártolt a kék
fehérektől. 

Szerencsésebb helyzetben akár 4-5 ponttal többet is szerezhettek volna, de a gólképtelen csatárok és a nagyon 
gyönge bíráskodás miatt a klub a szabadkai ligában a táblázat alsó részében telelt át. A tavaszi folytatásban a 
kishegyesieknek sokkal jobban és eredményesebben kell j átszaniuk, hogy középhelyezést érjenek el. 

A csapat edzését a hegyesi labdarúgás legendás játékosa, Országh Miklós edző vezeti. Igaz, az együttest 
e lhagyta Janjatovié, ennek el lenére a vezetőség úgy véli, játékosai sikeresek lesznek a tavaszi idényben és bent 
maradnak a ligában. Úgy tűnik , most valamivel kedvezőbb a csapat sorsolása, tehát adott a lehetőség bajnoki évad 
sikeres megismétlésére. 

A vezetőség mindent megtesz, hogy a nehéz gazdasági helyzetben is biztosítsa az anyagi és egyéb feltételeket az Egység 
mindhárom korosztálya játékosainak. 

pecze 
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Óvodás voltam. amikor apa fából csinált egy kisasztalt és egy 
kissámlit. Majd kiugrott a szívem a helyéről, úgy megörültem. Rögtön 
kipróbáltam, kényelmes volt. 

nézni a tévét. Este, amikor elcsendesedik a ház, kialszanak a fények, a 
kis ülőalkalmatosság is szunyókál. Ilyenkor azt álmodja, hogy nagyra 
nő, mint a rokona. Új, barna színű ruhát kap, és puha párna melegíti a 
hátát. 

Elhatároztam, a nyáron szép barna színűre festem a kissámlit! 

Pozsár Anita, S. b 

Azóta már megnőttem, az asztal is összetört, de a kissámli még 
mindig megvan. Mellette egy nagyobb szék, a közeli rokona áll. A 
sámliról leko ott a zöld szín. Egy árna van ráterítve. Onnan szeretem 

.... ------------------------------.... ------------------------------z én ottff(!t;"'4 10 

Hiábavalónak érezhetjük az otthonhoz 
való kötődést. ha az otthonunkban és nem az 
otthonunkkal élünk. 

rövidebb időre, már hiányzik. Lehetséges, 
hogy a hozzá való kötődésem, vagy a 
biztonság hiánya miatt igyekezek menedéket 
keresni benne. 

Kék falai megőrzik és megértik gondjaimat. 
Két ablaka mereven néz a semmibe, és 
merengve szemléli az idő múlását. A mellette 
levő íróasztal soha ki nem fogyó türelemmel 
áll a régi helyén, és felsikolt, ha nehezebb 
tárgy kerül a tetejére, de tűri. Kibékült 
sorsával. 

- Lehet egy házzal élni? - kapják fel a 
fejüket egyesek, és feltennék ezt a jogosnak 
látszó kérdést a hitetlenkedők is. 

Valahogyan úgy érzem, hogy szerves 
része az életemnek. Ha elhagyom hosszabb-

A szobám az a hely, ahol megnyugszom 
és legszívesebben tartózkodom. Szeretem 
benne a csendet, a nyugalmat, amire -
érzésem szerint - nagy szükségem van. Mivel 
sok időt töltök ott, így minden titkát ismerem. 
És ez fordítva is érvényes; falai minden 
tiltakozás nélkül befogadják gondolataim. 

Kiss Krisztián, 8. a 

Kísérteties csönd honol körülöttem. Csak egy vad, szürke macska 
jár ki-be a törött ablakon. Pedig valamikor milyen élet volt itt 1 

A takaros parasztház tisztaszobájának fő ékessége voltam. Diófából 
készített egy idős asztalos sok-sok éve. Szemet gyönyörködtető 

bútordarab voltam némi faragással. rézfogantyúkkaL Gazdagon slingelt 
terítő takart. Rajta néhány porcelántárgy: gyertyatartó, 
petróleumlámpa. Fiókjaimban keményre vasalt terítőket, ágyhuzatokat 
tartottak. A nagymamák gondosan kivarrt munkái is itt voltak elrejtve. 
A fehérre meszelt szobában büszkén trónoltam. Hozzám jött a család 
asszonya, hiszen itt lapultak a fontos iratok, a megtakarított pénzecske. 
Olykor megsárgult fényképek kerültek elő a fiók mélyéből. Elvétve az 
apróságoknak is tartogattam némi meglepetést. A gyermekzsivaj 
muzsika volt számomra, a gyerrneksírástól meg elérzékenyültem. Aztán 
egyszerre csöndes lett a ház, a lakók a városba költöztek. Itt hagytak 
árván. Egyre ritkábban jöttek a tanyára. Az idő vasfoga meg kikezdett 
itt mindent. Fiók'aim közül e a földön hever, a többiek üresen 

ásítoznak. Igaz, mindegyik alján porosodik néhány kacat: cémaguriga, 
szappandarabka, amit az egerek meghagytak. Apró pénzérmek, 
csavarok, ár, kukoricafosztó, lyukas bőrbocskor, mindez a régmúlt 
időkre emlékeztet, de van itt foszladozó vállkendő, rozsdás cekker, 
kaszakő, bőrbuksza„. 

Egy napon léptek neszére figyeltem fel. Nyikorgott a rozzant ajtó, 
három látogató érkezett. 

- Gyertek, nézzünk körül az ősök házában! - s jövevények 
körbejárták a szobát. 

- Nini, az öreg almárium! Ó, ha ez mesélni tudna' 
- Nincs is olyan rossz állapotban. Rendbe tudnánk tenni még! 
Még fel sem ocsúdtam, kicipeltek a házból, majd egy csinos falusi 

házban találtam magam. Már megvizsgált egy asztalos mester is. 
Remélem, hamarosan új rendeltetésem lesz! 

Németh Zoltán, 8. a 

Esély Igen, a folyó. Halkan, alig hallhatóan 
mesélni kezd. 

horogra. Nem csak én vagyok beteg, 
hanem az egész élővilágom. 

Sétálok. Eltávolodok a falu zajától. 

Szántóföldek vesznek körül. Meg-

megállok. Kiáltásra leszek figyelmes . 

- Segítség! 

Körülnézek, de nem látok senkit. 

Nincs körülöttem senki. Újra hallom a 

hangokat. 

- Segítség! 

- Van itt valaki? Vagy csak a folyó 

szólt? - kérdezem magamtól. 

- Régen szép fák díszelegtek a 
partomon. Gyermekzsivaj tól volt hangos 
a környékem. Ezek már csak szép 
emlékek. Most örülök, ha valaki 
egyáltalán meghallgat, vagy valaki erre 
jár. Mostanában az emberek nem 
törődnek senkivel és semmivel. Engem is 
hagytak, hogy elcsúfuljak. Akik régen 
velem és belőlem éltek, ma azok 
szennyeznek. Halak helyett 
műanyagflakonok úszkálnak vizemben. 
Néha disznótetem is. Horgászás közben 
megesik, hogy rossz papucs akad a 

Nem ajánlom, hogy valaki megfürödjön 
vizemben. 

- Gyerekek, ezt nektek mesélem! A 
felnőttek rohannak, őket nem érdeklik 
ezek. Hiába fordulok hozzájuk. Kérlek, 
meséld el a többieknek is. Lehet, hogy ti, 
gyerekek mások vagytok, mint ők. 

Indulnom kell. Elköszönök a kis 
folyótól. Most nagyon szomorú vagyok. 
A folyó segítségért folyamodott hozzám. 
Hozzám, a gyerekhez. Még nem késő, 

mentsük meg a Krivaját! 

Szabó Zsolt 7. b 

Az egyik szemem sír, a másik meg nevet.. Hogy miért? Új Tudom, hogy kézilabdázik, és lány létére nem is játszik olyan 
rosszul. padtársam van. Egy lány, Kecskés Anetta. 

Rendjén is volna, csak néha ne fordítana hátat nekem, ha 
történetesen összeveszünk. Bevallom. hogy én is már meg sértődtem rá. 
Nem tart sokáig a harag, legtovább öt percig van mosolyszünet. 

Az előbb megfigyeltem. Barna a haja és kék a szeme. Nem magas 
növésű. Tőlem is alacsonyabb. Valamin elgondolkodott, nem vette 
észre, hogy nézem. 

Segítőkész. ha valamit nem tudok. segít. Még súg is. 

Nem szeretem benne, hogy szünetekben a barátnői ellepik az 
asztalunk környékét. Ilyenkor kezdődik a pletyka, meg a fi úk áztatása. 
De neki is meg van a véleménye az én barátaimról. 

Néha megfordul a fejemben, jobb lenne egy fiúval ülni, de a 
tanulás szempontjából jobb így. Szerintem ezt ő is így gondolj a. 

Szóval megvagyunk, mint az öreg házasok. Veszekszünk is, de 
tűrünk békében. 

Lukács Lóránt 6. 



Szigorú szeme meg se rebben . .. 

2002. március 

Csönd van. A dudva, a muhar, 
A gaz lehúz, altat, befed .. . 

Roggyant a lábam, süppedt a mellem, 
Itt az ideje, össze kell esnem . .. 

A lelkem még ronggyá-szedettebb . . . 

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET! 
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