
Tisztelt olvasóink! 

Reményeink szerint egy kissé meg
újult Szó-Beszédet tarthatnak most a 
kezükben, az új, fölfiatalított szer
kesztőség célja ugyanis az, hogy az 
eddigi nagyományokat folytatva a 
l.~P havi rendszerességgel kerüljön 
Onök elé. 

Ahogyan a nyolcvanas évek 
Szarajevójában - legalábbis egy film
ben - az volt a szlogen, hogy „min
den helyi közösségnek ke11, hogy 
legyen egy rockegyüttese", mi ma itt 
úgy véll"ük: minden helyi közösség
ne~ kel' hogy le!?yen .. egy lapja ,(n.a 
mar sem rockegyuttesünk, sem rad1-
ónk nincsen). Szerencsére falunk új
ság dolgában sosem állt rosszul, 
noha az utóbbi bő egy évtizedben e 
téren sem mentek úgy a dolgok, mint 
ahogy az talán elvárható lett volna, 
bár nem a kishegyesieken múlott a 
dolog, hanem az országon. Ma már 
talán valamelyest könnyebb lesz ha
vonta kiadni egy lapszámot, amely
nek elsődleges célja a polgárok rend
szeres tájékoztatása. Mert habár így, 
a 21. század elején számtalan média 
áll a tájékozódni és szórakozni 
kívánók rendelkezésére, a tv2-től 
például mégsem várhatjuk el, hogy 
rendszeresen foglalkozzanak velünl<. 
Egyelőre az interneten böngészve is 
kevés információt találunk Kis
hegyesről, de a legnagyobb probléma 
mégiscsak az, hogy a vajdasági ma
gyar tájékoztatási eszközök is csak 
igen korlátozott teret szentelnek 
problémáinknak, annál többet törőd
nek saját magukkal. 

Márpedig ha ez tényleg így van, a 
mi dofgunl< az, hogy két fefadatot is 
fölvállaljunk: egyfajta „faluimázs" 
kialakítását, amelynek legjobb for
mája éppen egy újság lehet, továbbá 
a lakosok tájékoztatását. Emellett 
azonban azt is tudjuk, hogy szakítani 
kell azzal a hozzáállással, mely min
den problémát a szőn,Y,eg alá söpör 
éppen a „faluimázs' érdekében. 
Adott esetben igyekszünk tehát kri
tikusan viszonyulni ahhoz, ami 
falunkban történik, tudván azt, hogy 
egy ekkora településen a családi, 
rokoni, baráti, üzleti, politikai viszo
nyok, összefonódások miatt ez csöp
pet sem lesz olyan egyszerű. 

Aztán majd az olvasó megítéli, 
érdemesek vagyunk-e arra, amire 
vállakozunk ... 

A szerkesztőség 

Mielőtt elindulna a feleségem közös 
szülőfalunkba, tehát „haza ", mert mindket
tőnk számára még mindig az a haza, 
megJ.sérdezi: akkor hát kitegy em az abla,k
ba? Es fölmutatja a papírlapot: EZ A HAZ 
ELADO. Megboldogult szülei házáról, az 
örökségről van szó. Jelenleg egy idős asz
szony él benne, a gondjaira van bízva, 
szépen rendben is tartja a házat és kör
ny ékét. Szeretnénk megtartani ezt a meg
bízható lakót, de sajnos beteges, s így, mon
dogatja, valószínűleg hamarosan a lányá
hoz kell költöznie. A ház üresen maradna s 
állásában tönkremenne. A jelenlegi állapo
tában talán még lehetne valamit kapni érte, 
jóllehet a faluban nehéz eladni házat, nagy 
a kínálat, kicsi a kereslet, annak ellenére, 
hogy az elmúlt tíz év alatt elég szép szám
ban telepedtek itt le szerb menekültek, a 
legújabb népszámlálás adatai szerint több 
mint hétszázan, de telefonhívásomra egy 
helybeli bennfentes barátom megcáfolta 
ezt, mondván, hogy az újságban megjelent 
hírbe hiba csúszott: nem hétszáz új lakóról 
van szó, csupán kétszáz körüliről. Szá
momra ez is sokatmondó. Egy új hon
foglalás kezdetét jelzi. Két és fél évszázad 
alatt összesen nem telepedett itt meg annyi 
más anyanyelvű, mint a m ost hátunk 
mögött hagyott egyetlen évtizedben! 

De maradjunk csak az eladásra ítélt ház
nál. Ahová eddig „hazajártunk". Az egyet
len pont a faluban, ahová még volt hova 
hazajárni. Mert a rokonokhoz, jóbarátok
hoz, ismerősökhöz látogatóba, vengdég
ségbe megy az emberfia, igazából haza
menni csak a saját házába tud. Persze, 
amióta városi Jakos lettem s az t mondom, 
hogy holnap reggel hazautazom, soha nem 
egy konkrét házra, a szülőházra gondolok, 
hanem az egész falura; ez, az eladandó ház 
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után is, remélhetőleg megmarad. De ami
kor a feleségem kezében megláttam a föl
mutatott papírlapot azzal a szöveggel, egy 
pillanatra megállt bennem a lélek, és 
vigyáznom kellett, nehogy a kibicsaklotJ 
hangom eláruljon: ,,]ól meggondoltad?" Ö 
is arra vigyázhatott, amire én, amikor 
kimondta: „lgy döntöttem". 

Mert vannak pillanatok, amikor akár egy 
igekötőn is megtörhet az ember hangja. 
Talán ez is olyan pillanat volt. Mert nem 
lehet könnyű azt a házat, azt a fészket 
áruba bocsátani - (el)árulni -, amelyikben 
az ember megszületett és felnőtt, különö
sen. ha az a ház valóban kedves és meleg 
fészek volt. Családi fészek. Ez még nekem 
se mindegy, hiszen sok-sok éven át oda is 
hazajártam s jóideje már csak oda járhatok 
haza. Egyik könyvemben pedig a ház tar
tozékát, a volt kovácsműhelyt igyekeztem 
megörökíteni, bizonyosan olvasóim szerint 
nem valami nagy sikerrel, egy kritikusom 
pedig - aki alkalmasint jól elvetette a suly
kot - a köny v eme fejezetét „a magyar pró
zában páratlan szépségűnek" nevezte. 
1\1ost a házzal együtt ez a volt kovács
műhely is áruba bocsáttatik. (Mit szólna 
ehhez a volt kovácsmester, ha feltámadna s 
meglátná az ablakban azt a papjrlp.pot, ami 
a mai nap folyamán, mint egy ITEL,ET,, oda 
kitűzetik]) Tud9m, a helyzeten, az ITELET
en, az ARULAS-on semmit se változtat, 
m égis utánaszólok a feleségemnek, hogy 
maradjon a papír szövege, úgy ahogy 
nekem bemutatta, maradjon csak magya
rul, ezen az egy nyelven a lassan két
nyelvűvé váló faluban, mintha ezzel a 
keserű dacosságommal valamit is köny
nyítenék kutyának való kedvemen és rossz 
lelkiismeretemen. 

Németh István 



•••••••••••••••••••••••••••••• 
A népszámlálás előzetes eredményei Kishegyesről 

Habár a népszámlálás hivatalos ered
ményei még nem születtek meg, a 
Kishegyes községre, illetve falunkra 
vonatkozó előzetes eredmények már 
igen. Eszerint Kishegyes községnek 
14019 lakosa van, 370-nel kevesebb, mint 
1991-ben. A magyarok aránya is 
csökkent, a korábbi 59,1 %-ról 56,5 %-ra, 
ami azt jelenti, hogy hozzávetőlegesen 
hatszáz magyarral kevesebb él ma a 
község területén. 

Ha csak Kishegyest nézzük, a 
csökkenés szintén megmutatkozik: 
tizenegy év alatt 79-cel lettünk keve
sebben. A korábbi tendencia ugyan nem 
mérséklődött, de a csökkenés mértéke 
kisebbé vált. Ugyanakkor ha csak a 
magukat magyaroknak vallók adatait 
tekintjük, itt a fogyatkozás már jóval 
erőteljesebb: 1991-hez képest 310 ma
gyarral kevesebb él falunkban, mindez 
azt is jelenti, hogy a magyarok aránya is 
csökkent négy százalékponttal, tehát 
amíg 1991-ben a lakosság több, mint 
kilenctizede volt magyar, ma már keve
sebb, mint kilenctizede. (Feketicsen a 
magyarok fogyatkozása az arányokat te
kintve kisebb volt: amíg 1991-ben a feke
ticsiek 63 %-a vallotta magát magyarnak, 
2002-ben 61,3 %-a.) 

Az alábbi táblázatban kivonatosan 
összefoglaljuk, hogyan alakult falunk 
lakosságának száma, a magyarok száma 
és aránya: 

v Lakosok száma 

1948 6989 
1971 6603 
1991 5803 
2002 5718 

A fentiekből kiderül, hogy Kishegyesen 
az utóbbi fél évszázad alatt jelentős 
mértékben módosultak az etnikai ará
nyok. Pál Károly köztársasági képviselő 
ugyanakkor a kishegyesi falugyűlésen 
elmondta, hogy mégsem csökkent a ma
gyarok száma és aránya oly mértékben, 
mint azt a nem is túl pesszimista jóslatok 
előrevetítették. 

Ha a pőre adatokat nézzük, akkor ez 
igaz is. Tény, hogy miközben a vajdasági 

magyar politikusok tíz éven át folyama
tosan azzal riogatták magukat és a ma
gyarokat is, hogy vészesen fogyunk, az 
adatok mindezt nem igazolják. 

Ugyanakkor ha egyszer a részletes 
összegzés is elkészül, lesz min megle
pődnünk. Egy település fejlődése ugyan
is nem elsősorban attól függ, hogy 
hányan élnek ott és milyen az etnikai 
összetétel, hanem többek közt attól is, 
hogy a lakosság összetétele hogyan osz
lik meg a kor, az iskolai végzettség 
szerint, milyen az aktív /inkatív 
népesség aránya. Azt mindenki láthatja, 
hogy falunk lakossága rohamosan el
öregszik, azok a fiatalok pedig, akik 
másutt járnak egyetemre, nemigen tér
nek vissza. A fenti adatok azért is 
torzítják a valóságot, mert beszámoltak 
ide boldog-boldogtalant : azt is, aki 
külföldön dolgozik, és azt is, aki 
külföldön tanul. A népszámlálás előzetes 
eredményeiből ugyanis pont a leglénye
gesebb nem derül ki: hányan hagyták el 
falujukat az utóbbi egy évtizedben, attól 
függetlenül, hogy még mindig kishe
gyesinek számítanak. U gy vélem, hogy 
ha ezek az adatok egyszer napvilágra 
kerülnek, lesz min elcsodálkozniuk 
azoknak, akik a jelenlegi adatokból csak 
azt olvassák ki, hogy lám, megmarad
tunk, mert ők azt találták ki, hogy a meg
maradás a cél, a hogyan már kevésbé. 

Magyarok száma Magyarok aránya 

6811 97,45 
6327 95,82 
5356 92,30 
5046 88,25 

Persze, hogy statisztikusaink kiszá
molják-e majd ezeket a lényeges ada
tokat, nyílt kérdés. Az viszont biztos, 
hogy megszámolták, kinél hány baromfi 
kapirgál az udvaron. Azt viszont 
például, hogy hány számítógép duruzsol 
a faluban (vagy hány mobiltelefon 
csörög, meg hogy egyáltalában van-e 
iható víz), nem kérdezték meg, noha egy 
település fejlettségét/ fejletlenségét ma 
leginkább ezeken mérik. 

-szhgy-



••••••••••••••••••••••• 
Gyérülnek a segélye~ 

A községben mintegy ezren 
részesültek rendszeres népjóléti se
gélyben: menekültek, helyi szegény
sorsúak és a kisnyugdíjasok egyaránt. 
Az adományozók egyre inkább szi
gorítják a mércéket. Akik eddig 
részesültek a humanitárius ellátás 
valamely formájából, számolhatnak 
vele, hogy ez fokozatosan meg
szűnik. A nemzetközi támogatások 
mindinkább elkerülik országunkat, 
más veszélyeztetett vidékekre 
irányulnak. 

Megfeleződött a segélyre jogosult 
kisnyugdíjasok száma, hallottuk a 
községi szociális központban. Tavaly 
havonta a községben még 826, 
legutóbb már csak 450 személy 
részesült a népjóléti segélyből. 

Kishegyesen a tavalyi 400 helyett 
áprilisban csak 204 kisnyugdíjas 
kapott humanitárius csomagot. Talán 
május végén osztják az utolsó segély
adományokat a kisnyugdíjasoknak, 
júniusban már nem kapnak ellát
mányt. 

lbg 

Az olvasó kérdez 
1. Miért kerfJlt 60 OOO dinárba a 

Helyi Kőzősség traktorának a javí
tása? - kérdezi egy olvasónk az előző 
Szó-Beszédben megjelent, általa 
irreálisnak vélt zárszámadási tételek 
láttán. 

- Új kerékgumikat vásároltunk, ki
cseréltük az akkumulátort és felújí
tottuk a a villamosságot - válaszolta 
kérdésünkre a Helyi Közösség 
titkára. Többet sajnos nekünk se si
került megtudnunk. 

2 Mire költik az úgvnevezat ~ 
adót? 
, Szűgyi István, a Telekrendezési 
Utügyi Kommunális Közvállalat 
igazgatója válaszol: 

- A telekhasználati illetéket községi 
határozat alapján fizettetik meg, amit 
2001-ben a polgárok 55 %-a fizetett 
be. Ezt helyben használtuk fel, 
közhasznú kommunális beruházá
sokra, a kerékpárút befejezésére, az 
útjelző táblák felújítására, tervdoku
mentációk készítésére, betongyűrűk 
lerakására az átfolyókra stb. 

A Helyi Közösség munkásai egy nagy doboz fényképet találtak szemétki
hordás közben. Ezeket Foto Sanyi készítette. Az ott dolgozók elmondása 
szerint véletlenül kerültek a képek a szeméttelepre, a magyarigazolványhoz 
készítették azokat, még ki sem fizették az emberek. Mivel szerkesztőségünk 
tagjainak is visszajuttattak a szeméttelepről fényképeket, bizonyosan 
álfíthatjuk, hogy adósok nem vagyunk, a megrendelt képeket elkaptuk. 
Egyébként ez már nem az első eset: lakodalmi képeket is találtak már a 
kukákban. (Bizonyítani tudjuk!) Természetesen nyitottak vagyunk e témával 
kapcsolatban, várjuk észrevétefeiket! 



Köztudott, hogy Kishegyesen kevés a magyar ajkú szakember, nincs elegendő orvos, 
fogorvos, tanár, közgazdász, jogász ... 

Többen úgy gondoltuk, település-szinten készítsünk egy úgynevezett „egyetemista
listát" . Az adatlapot eddig 50 egyetemi, főiskolai hallgató töltötte ki és juttatta vissza. 

Kérjük azokat a fiatalokat, akik e listáról valamilyen okból kifolyólag lemaradtak, de 
szeretnének nyilvántartásba kerülni, adatlapért jelentkezzenek Zsidai Erzsébetnél. 

A vállalkozókat és magánszemélyeket pedig felkérjük, hogy ame1myiben módjuk
ban áll, anyagilag segítsék ezeket a fiatalokat. 

1. Almási Szabolcs - Orvostudományi 
Egyetem (Újvidék) 

2. Babcsányi Sándor - Műszaki Egyetem 
(Újvidék) 

3. Bognár Agata - Természettud9mányi
Matematikai Egyetem (Ujvidék) 

4. Bíró István Orvostudományi 
Egyetem (Szeged) 

5. Cékus Attila - Tanítóképző Egyetem 
(Szabadka) 

6. Csabai Tímea - Természettudományi
Matematikai Egyetem (Újvidék) 

7. Csáki Dóra - Pécsi Tudomány
egyetem - Egészségügyi Fő
iskolai Kar 

8. Csáki Róbert - Gépészeti Főiskola 
(Szabadka) 

9. Csóré Róbert - Informatikai Főiskola 
(Budapest-Szabadka) 

10. Deák Marianna - Tanítóképző Egye
tem (Szabadka) 

11. Deák Tibor - Mezőgazdasági Egye
tem (Újvidék) 

12. Deák Zsuzsanna Természet-
tudományi-Matematikai Egye
tem (Újvidék) 

13. Faragó Sándor - Műszaki Főiskola 
(Szabadka) 

14. Fekete Emese - Gödöllői Szent István 
Egyetem 

15. Goda ~argita - Ügyviteli Főiskola 
(Ujvidék) 

16. Hajdú Petronella - Eötvös Lóránd 
Tudományegyetem (Budapest) 

17. Halasi Szabolcs - Testnevelési Egye
tem (Újvidék) 

18. Hegedűs Dóra - Közgazdasági Egye
tem (Szabadka) 

19. Ilié Ljiljana - Természettudományi
Matematikai Egyetem (Újvidék) 

20. Juhász Bálint - Közgazdasági Egye
tem (Szabadka) 

21. Kara !ldikó - Magyar Tanszék 
(Ujvidék) 

22. Kátai Zita - Közgazdasági Egyetem 
(Szabadka) 

23. Komáromi Kázmér - Közgazdasági 
Egyetem (Szabadka) 

24. Kormos Krisztián - Műszaki Főiskola 
(Szabadka) 

25. Kovács Hanna - Magyar Tanszék 
(Újvidék) 

26. Kurnyák Márta - Tanítóképző Egye
tem (Szabadka) 

27. Laczkovics Annamária - Természet
tudományi-Matematikai Egye
tem (Újvidék) 

28. Lengyel Emese Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
(Budapest) 

29. Lengyel László Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
(Budapest) 

30. Lukács Andor - Mezőgazdasági 
Főiskolai Kar 
(Hódmezővásárhely) 

31. Molnár Gabriella - Tessedik Sámuel 
Főiskola - Gazdasági Kar 
(Békéscsaba) 

32. Papp Imre - Műszaki Főiskola 
(Szabadka) 

33. Pesevszki Evelyn - Informatikai Fő
iskola (Budapest-Szabadka) 

34. Sándor Kinga - Semmelweis Egyetem 
(Budapest) 

35. Sándor Károly - Semmelweis Egye
tem (Budapest) 

36. Sípos Lolita - Közgazdasági Egyetem 
(Szabadka) 

37. Sörös Peren~ - Mezőgazdasági Egye
tem (Ujvidék) 

38. Sörös Róbert - Informatikai Főiskola 
(Budapest-Szabadka) 

39. Szabó ~nita - Műszaki Egyetem 
(Ujvidék) 

40. Szabó Elvira - Tanítóképző Egyetem 
(Zombor) 

41. Szakács Csaba Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
(Budapest) 

42. Szakács Tibor - Eötvös Lóránd 
Tudományegyetem (Budapest) 

43. Szöllősi Tamás - Szegedi Tudomány
egyetem - Bölcsészettudományi 
Kar 

44. Szűcs Gyula - Műszaki Főiskola 
(Szabadka) 

45. Tojzán Hedvig - Mezőgazdasági 
Főiskola (Negotin) - topolyai 
kirendeltség 

46. Tóth Anita - Természettudományi
Matematikai Egyetem (Újvidék) 

47. Tóth Róbert - Műszaki Egyetem 
(Budapest) 

48. Ujvári Csilla - Informatikai Főiskola 
(Budapest-Szabadka) 

49. Varsandár Szabolcs - Technológiai 
Egyetem (Újvidék) 

50. Zsolnai Zsolt - Műszaki Egyetem 
(Budapest) 

Ez a lista bűvülni fog mindazokkal, akik a 
továbbiakban jelentkezni fognak. Több, 
mint 15 diákról tudunk még, csak várjuk 
jelentkezésüket. Ugyanakkor szándé
kaink szerint a listán lévők közül minden 
számban bemutatunk egy-egy fiatalt. 

Zsidai Erzsébet 
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Ca.rm.abis ante portas ... 

. .. De inkább azt mondhatjuk, hogy mukra, lefoglalni őket. Az iskolában 
ajtóstól-kapustól rontott falunkba a dr. Varga Sándor tartott előadást a 
drog. A 90-es évek előtt kevés helyen fölsősöknek, a pedagógusoknak és a 
találkozhatott az ember kábítószerrel, szülőknek a drogokról. Az előadó a 
főleg egy olyan kis közösségben, diákok figyelmét a kábítószer veszé
mint a miénk. Az elmúlt tíz év vi- lyeire hívta fel, a pedagógusoknak a 
szont e téren is éreztette hatását. kábítószerélvezés jeleiről és meg
Nyugaton már próbál- 11"'!!!!"!!!"""~~~""'!!!"~"'!"'".'~"!!!"""'!"!!"'I előzési lehetőségeiről 

nak másként viszo- beszélt, a szülőket pe-
nyulni a fűhöz (mari- dig figyelmeztette a 
huána), még a konzer- család szerepére a drog-
vatív Anglia is eny- prevencióban. 
hített az erre vonatkozó Az igazgatónő még 
törvényein, nekünk vi- azt is fontosnak tartja, 
szont még csak most hogy egy iskolán kívüli 
kell szembesülnünk az- szakértő állandóan a 
zal, hogy a kábítószer- gyerekek rendelkezé-
fogyasztás szélesebb sére álljon. 
körökben is elterjedt, 
elsősorban a fiatalok 
közt. 

Világos Ibolya iskola
igazgatónővel beszél
gettem erről a témáról, 
és megtudtam, hogy a 
marihuána sajnos már I.;!~~ 
az általános iskolában is jelen van, s 
nem csak elszigetelt jelenségként. 
Több fiatal is próbálta, és nem biztos, 
hogy csak egyszer. A fű mellett egye
sek a szipuzást is kipróbálták. Az 
igazgatónő szerint majdnem minden 
esetben családi háttere is van a dolog
nak. A szülők az anyagiak biz
tosításán kívül keveset törődnek a 
gyerekekkel, akik sokat vannak 
egyedül, s fogékonnyá válnak a 
negatív példákra. Világos Ibolya 
szerint foglalkozni kell a gyerekekkel, 
más alternatívákat biztosítani szá-

ooo\/l!ft 

Személyes vélemé
nyem, hogy tiltással 
még semmit sem tud
tak betiltani. A mari
huánára nem lehet úgy 
rászokni, mint például 
a cigire vagy az alko

holra, és nem feltétlenül válik 
kemény drogossá az, aki kipróbálja. 
Akinek hajlama van rá, az előbb
utóbb úgyis szenvedélybeteggé lesz. 
Hogyan tilthatná meg gyerekének a 
füvezést egy olyan apa, aki folyton 
részeg, vagy egy olyan anya, aki 
nyugtatókat szed? Személyes jó példa 
nélkül semmilyen hitele sincs a 
gyerek előtt a szülői szónak. 

Reméljük, hogy hamarosan pozitív 
változások történnek e téren is. 

Lakatos János 

~Q $~®miilr!!.t rui~U~~ 
KISHEGYES, Papp Pál utca 21 

Tel.: 024/731-333 
Élelmiszer és papírkereskedés, 

iskolai felszerelés és 

ajándéktárgyak 
nagy választékban. 

kényszer 
iskola, ne 
Nalóswhat 
gondoljti 
egyetlel} 
hogy oly 
álmát s 
pályavál, 
csak ak 
számár~, 
és képes 
„ Az idé' 

b? _!elvéte 
r::atkoz 
1 elv 
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Iskolai hírek 

Az olvasás évében, a l\;öltészet napján 
a Fehér Feren~ Könyvba rát Kör ' ,\ . ' ' meghirdette az ,;1000 ver$ egy nap 
alatt" el~evezésű , l'~dezvényt . 
Iskolánk i~ „&e~e:vezett <t<' ersenyre, és 
meg is nyerté,'~4 ~J ·,i 
. E~ olya:i„~pról volt y, .. '.· :ZiZi.,.'il?<amikor ~z 
1skolaban ~Jlld.fn gyerffi€k, pedago
gus, iskoiai\d · .. ozó vers'H mondott. A 
v . rseket elps át ke~ett máse lni, 

rend~f,vénv e ' · 
iskol~ , 

on'.' 

·Budapesten jártunk 
(részlet) 

12.10 
Végre elértük úticélunkat, Buda

pestet, melynek folyóját, a Dunát, 
kilenc híd szeli át, legmagasabb pont
ja 527 méter. Egy autóbuszos város
nézés következett. Láthattuk az új 
Nemzeti Színház épületét, és meg
győződhettünk arról, hogy a lánchídi 
oroszlánnak tényleg nincs nyelve. 

14.00 
Ellátogattunk a híres millenáris 

kiállításra, ahol belépőként mindenki 
egy-egy igen modern órát kapott 
ajándékba. Erről a kiállításról érde
mes tudni, hogy a múlt század híres 
magyarjait és találmányaikat mutatja 
be egy átalakított gyár épületében, 
mintegy tizenháromezer négyzet
méternyi területen. A kiállítás 
fejezetei között szerepel az irodalom, 
a nyelvészet, a képző- és fotó
művészet, a filmtörténet, a bányászat, 
a magyar számítástechnikai lelemé
nyek, az állattenyésztés, a borászat, a 
botanika és a vízügy. 

Külön fejezet foglalkozik Széchenyi 
Istvánnal. A látogatók megismerked
hetnek a magyar közép- és felsőfokú 
oktatás történetével, a vegyészettel, 
fizikusokkal, csillagászattörténeti 
kutatókkal és Magyarország híres
neves ételeivel, italaival. A kiállítás 
előkészítése három évig tartott, 
abban 628 szakember vett részt. 

16.00 
Országház: 1885. október 12-én 

kezdődött az építkezés és tizenhét 
éven át átlag ezer ember dolgozott. A 
268 méter hosszú, középen 123 méter 
széles, a kupola tornyával 96 méter 
magasra emelkedő épület közel 
18000 m2-t foglal el. Az épületnek 27 
kapuja van, belül 29 lépcsőház és 13 
személy- és teherlift szolgálja a 
közlekedést, szállítást. Az épületben 
valamivel több mint 200 irodahe
lyiség van. 2000. január 1-jén hozták a 
Parlamentbe a koronázási ékszereket. 
Emiatt is nagyon sokan várakoznak, 
hogy bejussanak az épületbe. A 
kiváló akusztikájú ülésteremben ere
detileg 438 képviselőnek készítettek 
üléseket, míg a patkó belső körének 
bársonyszékeiben a mindenkori kor
mány épp jelen lévő miniszterei 
ülnek. Egy-két érdekesség még: Az 
országház vörös szőnyege 3,5 kilo
méter. A kupolateremben található 

egy 1200 kilogrammos csillár, mely
ben 205 villanykörte van. A társal
góban van Európa legnagyobb, 
kézzel csomózott összefüggő 
szőnyege, melyet 30 asszony egy 
hónap alatt készített el. 

Vasárnap 9.00 
Ismét nyakunkba vettük Buda

pestet. Megérkeztünk a Csodák 
Palotája interaktív játszóházba, ami 
valóban megérdemelte ezt a nevet. Itt 
olyan találmányokat láttunk, melyek 
valamilyen fizikai törvényszerűséget 
mutattak be, sokkal szemlélete
sebben, mint a tankönyvekben. 
Ráadásul mindenki kipróbálhatta azt, 
ami neki tetszett. A fizikán kívül még 
egy-két biológiai érdekességgel, töb
bek között a géntérképpel, a klóno
zást bemutató ábrákkal és rajzokkal is 
találkoztunk. Közelebbről megismer
hettük a nagy kutatók, mint például 
Darwin életrajzát, elméleteit. 

12.00 
Az ebédünket a Mc'Donalds-ban 

fogyasztottuk el, ahol felköszöntöt
tek, mivel aznap volt a szülinapom. 
De nem csak engem, hanem Máté 
Szilviát is. 

13.30 
Következő úticélunk a Budai vár 

volt, ahol megnéztük a híres Mátyás
templomot, a siklót, a Halászbástyát, 
s egy híres lovasszobrot, amelynek 
eredetileg Jugoszláviában lenne a 
helye, de mivel az országnak akkor 
nem volt elég pénze kifizetni, 
Magyarországon maradt. 

21.40 
Otthon, édes otthon! A szülők már 

izgatottan várták az elfáradt uta
zókat, de mi ennek ellenére frissen 
szálltunk ki az autóbuszból. .. Valahol 
legbelül mégis szomorúak voltunk, 
hogy ilyen gyorsan elmúlt ez a 
hétvége, de reméljük, hogy jövőre 
szintén eljutunk valahová . Végül 
köszönetet mondunk azoknak, akik 
nélkül ez a kirándulás nem valósult 
volna meg: a zentai Domus utazási 
irodának, a Dombos Fest szervezőbi
zottságának, a Klas, a Mont-el, az 
Alfa és a Chick-Prom magánvállala
toknak. 

K6mtíves Ákos 
7.b 
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minisztérium által meg- •f() ' ,, 
hirdetett tanulmányi '/: Akác± a 
versenyeke11 . iskolánk 

valami éles hang meg nem töri: tanulói magyar nyelvből, szerb 
- Kukurikú! - ébreszti a házbelieket nyelvből 'rnint nem anyanyelvből, 

Alkony. Lanyha fuvallat cirógatja a 
kivénhedt, magányos akácfát. 

Egymagában őrzi az udvar csend
jét, még az alatta épült kutyaházat is 
eltűri. Tulajdonképpen haszontalan, 
semmirekellő, nem hogy nem borul 
virágba, de még csak levelet sem hajt, 
s így árnyékot sem biztosít. Kopár, 
száraz ágai a magasba meredeznek, s 
míg a szomszéd kertek fái mind 
otthont adnak számtala..11 madárfaj
nak, addig ő még egy törött lábú 
verébnek sem képes menedéket nyúj
tani. Mint derült égből villámcsapás, 
hirtelen feltámad a szél. A környékbe
li hársak, meggyfák, fűzfák mind 
összeölelkeznek, még a két kis bodza
bokor is egymásra borul. Az akác 
szomorúan bólogat a Krivaja folyó 
felé. 

Zokog, Tompán, reszketve zokog. 
„Pszt! Légy csendben, csak úgy hal

lani a hangtalan segélykiáltásokat!" 

a nagymamám legfrissebb szárnyasa. 
- Háá-háá! - ásítozik az ébredő 

akác. 
S láss csodát! Szemét kinyitva szá

mos apró virágra figyel fel. A törzse 
tövében, végig az ágazat alatt, min
denütt tulipán, dália ... Csodaszép ... 

Mindeközben a nap millió arany
szikrája pattan szét a harmattal teli 
természeten. 

Végre elmúlt a vágyakozás, s a 
szinte szertefoszlott remény most 
lángra kapott. 

S a koros akácfát, örömkönnyek 
közepette, megnyugtatta a gondolat: 

MÁR NINCS EGYEDÜL! 

Holló Zsuzsa 
8.a osztály 

Sikongva sír a lelke. Gyötrődve, ... ·. . Terebesi Ágnes, 
egyedül reszket a félhomályban. S?T6. os~talyós" 

Magára maradva nyúlik az égbe -
társat szeretne. Csüggedten, 
tehetetlenül himbálózik jobbra
balra. 

Olykor-olykor, ha egy megzava
rodott galamb felétéved, felébred 
benne a halvány remény, hogy 
talán nála rak fészket, de hiába„. 
Az csak suhintja, érinti, ügyet sem 
vet rá. 

Megszánva őt, alatta, a virá
goskertben összesúg a jácint, a nár
cisz - egy titokzatos tervet szőnek, 
miközben ő kissé megnyugodva, 
félálomban piheg. 

Sötétség. Csak az éjszaka 
tündére által gyújtott millió lám
pás világít szüntelenül. 

- Tegyük el magunkat holnapra! 
- sóhajtanak a kert arasznyi díszei. 

Körös-körül csend honol, míg . 

német nyeivpől, matema~kából, fizi
kából, ké , · 'l)ól, fölqr~j~ból és bio-
lógiából vé· gtek. ~ , ·' 
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;0i_l~f Egyedülálló A nyáron ismét Dombos Fest 
!..'.'1769 rendezvény 
Egyedülálló rendezvénysorozat ,készül 

Kishegyesen július 3-a és 7-e között. A Dombos 
Fest keretében a Vajd · i Ifjúsági Fórum 
szervezésében megr · az I. Vajdasági 
Szabadegyetemet, sikerű erdélyi 
és felvidéki rende folytatása .1 

A rendezvé fiatalok olyan 
fórumhoz juss 1 rmálódhatnak, 
olyan ember ~n~ meg, illetve 
oszthassák ' ' ··k~ .. l, a_~ik a p. oli-
tikai, a kö ' s(ics~!\ képezik. 
Diósi Viol ndáSf szerint 
elsősorba 35 éV1?seknek 
készül a ·,adáso\<0n klr 
vül több · tve m~hely\ 
ben do! nek lehető-\ 
ségük a gazda\ág-
tudománri t elsős~r-
ban az át .rivatizá.-
ciójával fo' ·t'a kiseb& 
ségi jog űhely-
ben hal sokat. 
Az Eur 

Július 3-ától ismét színvonalas események 
helyszíne lesz Kishegyes. A Dombos Fest 
szervezői ezúttal is igyekeznek minél több, a 
világban már bizonyított produkció
val gazdagítani a falu kulturális életét. 

A fesztivál az l. Vajdasági Szabad
egyetem programjával indul, ismét 
Kishegyesen tartja bemutató előadá
sát a Tanyaszínház, gazdag népzenei 
és néptáncprogram várja az érdek
lődőket. A fesztiválon fellép Fábry Sándor, a 
népszerű magyarországi humorista, több szín
házi előadás, könnyű- és komolyzenei kon
certek, kiállítások, irodalmi felolvasások, 
beszélgetések, gyerekprogramok, építészeti 
tábor, tűzoltó- és mazsorett-bemutató is szere
pel a kú1álatban. 

A kultúra mellett 
sportrendezvények is 
várhatók, lesz ifjúsági 
sportvetélkedő, folytató
dik a kispályás focitorna 
és a sakkbajnokság, vár
hatóan a magyarországi 
ifjúsági sakkvilágbajnok
kal is megmérkőzhetnek 
az érdeklődők. 

A végleges program 
most van kialakulóban, a 
Szó-Beszéd következő 

számában a részletekről 
is beszámolhatunk. 

A tavalyi helyszínek 
mellett az események 
egy része a Hegyalja utca 
melletti téren zajlik 
majd, ahol ez év már-

Szomszédok 
- Teleregény -

álnevet is használt: Arisztotelész, Charlie 
Chaplin, Karády Katalin, Vladimir Iljics Lenin, 
Frank Sinatra, John F. Kennedy, J. B. Tito, James 
Bond, Rex felügyelő, H.P. Baxxter, Michael 
Schumacher, az ismertebbek közül. Azóta buj
dos mindenfelé. 

Szóval az ügynök feladatot kapott, hogy 
eliminálja Dzsó bá't (azaz a szomszédot) és 
fiait, mivel azok annyian vannak, hogy elfogy 
az oxigén és az 0 3 lebomlik. .. (További infor
mációkért forduljon a legközelebbi 
környezetvédelmi csoporthoz.) 

Amikor ezt Natasa megtudta, azonnal jelent
kezett önkéntesen a bevetésre, mivel a 
Bázisban is majdnem győzött, és ez nagy lelki 
erőt öntött belé. Azonnal felhívta apját, Fox 
Muldert és ikertestvéreit, Mata Harit és 
Hófehérkét, hogy segítséget kérjen, de rejtel
mes körülmények között mindhárman elhuny
tak. Ez a hír kissé megrázta, de gyorsan helyre
jött, mert egy jó katona nem sír. Ekkor derült ki 
viszont az is, hogy előrehaladott tüdőrákja van, 
amit sürgősen operálni kell Münchenben. 
Hirtelen letejelt 50 OOO eurót és két hónap 
múlva kijött a kórházból. 

Időközben Dszó bá' ráébredt arra, hogy 
nőnek kellett volna születnie, ezért egy műtét
sorozaton vett részt, ahol testileg-lelkileg-hor
monháztartásilag megváltozott. Ez itt egy kis 
fennakadást okozott, mert még Jockey se tudta, 
hogy most mi is van, mint amikor Bobby hirte
len feléledt. 

Szóval Dzsó bá' első, százkilencedik és hat
százhuszonharmadik fia szerette legjobban 
Natasát, mivel fiatalos kisugárzása meg
babonázta őket, ami már pszeudoinvidividua-

ciusától folynak az előkészületek. A szegedi 
Esély a Stabilitásért Alapítvány támogatásával 
rendezett, eddig illegális szemétlerakónak 

használt területen ideiglenes nyan színpad 
épül. Itt tartja bemutatóját a Tanyaszínház, 
több koncert és előadás is itt kerül megren-
dezésre. 

ab 

Mirnics József felvétele 

lisztikus, pszichoanalitikus, szocialista, perifé
rikus és parabolikus méreteket„ öltött, magya
rul: belehabarodtak a nőbe. 0 semmit sem 
akart tőlük, legfeljebb kihasználni őket. 

Apjuknak nagyon nem tetszett ez a visel
kedés, ezért néhanapján szíjjal jól megabálta a 
gyerekeit, „legalább edződnek" alapon. 

Ekkor érkezett Gandalf, a bölcs varázsló a 
Gyűrűk urából, amit Göncz Árpád fordított. 
Nem hallott semmit, me~t éppen Jimmy legú
jabb lemezét hallgatta. Es akkor a semmiből 
elő tűnt Zorro és Sancho Panza, és megmentet
ték őt a nagy mennyiségű nyáltól. Gandalf 
hálásan megköszönte és rájött, mitől is fáj a feje 
három hete. Véletlenül ránézett Natasára és 
észrevette, hogy kontaktlencsét hord, méghoz
zá kéket. Ebből rövid kalkuláció után rájött, 
hogy Natasa az utolsó KGB-ügynök, aki már 
csak a gyilkolásért él. Felhívták Nokia 1914-es 
mobilján Kovácsot, azaz Freudot, és meg
kérdezték, mi a véleménye a helyzetről. 

Két óra unalmas szöveg és egy kiadós alvás 
után megszületett az eredmény: Dzsó bá' 
feleségül veszi Britneyt (de azt ne felejtsük el, 
hogy Dzsó bá' is nő volt már), a legkisebb fiú 
öngyilkos lesz, attól függetlenül, hogy csak 4 
éves. Natasa elmegy Portugáliába, ahol meg
tanul kínaiul beszélni, hogy részt vehessen a 
2056-os olimpián. A többi fiú nem tudta elvisel
ni ezt a stresszt és heroin-túladagolás 
következtében itthagytak minket. 

Itt a vége, fuss el végre! Na, még mindig itt 
vagy? 

Csemik Márton 
KMV, humoreszk-kategória III. díj 
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Aki a múltját ismeri, rossz ember nem lehet! 

A kishegyesi néptáncegyüttes tagjaként 
boldogan kijelenthetem, hogy megtaláltam 
„életem értelmét". Hétévesen a Pipacs gyer
mekcsoportban kezdtem el ismerkedni a gyer
mekjátékokkal. Négy évig voltam ebben a cso
portban, amikor új ember lépett az életünkbe: 
Kisimre Árpád, aki azóta is vezeti a néptánc
cs~portot. 

Otödik osztályos koromban a Kőketánc nép
táncversenyen első helyezést értünk el. A 
későbbiekben még kétszer lettünk elsők és két
szer másodikak. 

Már felnőtt kategóriába kerültünk, ezért a 
nevünket is megváltoztattuk. Így lett a 
Gézengúzból Rizgetós. Két ízben szerepeltünk 
a Gyöngyösbokrétán, és mind a kétszer a 
legjobb tíz együttes közé jutottunk. 

A 2001-es KMV-n (Középiskolások 
Művészeti Vetélkedője) nagy riválisunkat, a 
topolyai Cirkalom táncegyüttest magunk 
mögött hagyva értük el az első helyezést. A 
csoport erre az eredményre a legbüszkébb. Az 
idei KMV-n is képviseltette magát a csoport. 

Patyerek Csaba és párja, Kovács Hanna szóló
kategóriában lett harmadik. 

Tavaly nyáron Erdélyben voltunk, ahol 
rengeteg új tánccal, szokással ismerkedtünk 
meg. 

Március 15-ére egy teljes műsort készítet
tünk. A 48-as forradalom kitörését próbáltuk 
meg összefoglalni néptáncos motívumokkal 
tarkítva. 

Manapság a délvidéki táncokkal foglal
kozunk. Nem csak a gyakorlati részt tanuljuk 
meg, hanem az elméletet is. Azt, hogy az 
emberek mikor, milyen céllal táncoltak egyes 
táncokat (legényes, bukós). 

Május 18-án és 19-én Kiskunhegyesen egy 
egyórás műsorral léptünk fel. 

A sok munkának, úgy érzem, megvan a 
gyümölcse. Szeretem ezt a kis csoportot, óriási 
az összetartás. Egy-egy fellépés előtt nem a 
lámpalázat és az idegességet láthatják rajtunk, 
hanem a bizonyítási vágyat. „ 

UtasiP~ 

„Elegem van a Horváthokból!" 
avagy 

Együtt nem megy? 

2002. május 6-án a Dombos Polgárok Egyesülete megbeszélésre lúvta a Művelődési 
Egyesület elnökét és elnökségi tagjait. A megbeszélés célja a nyári programok össze
egyeztetése, a különböző „szóbeszédek" letisztázása, valamint a közös együtt
működés feltételeinek a megvitatása lett volna. De.„ A békésen induló megbeszélés 
botrányba fulladt, amikor a polgármester kérdőre vonta az ME elnökét, miután az a 
Dombos PE kérdéseire kitérő válaszokat adott. Szőke Anna ezek után „Elegem van a 
Horváthokból!" felkiáltással távozott. Folytatás biztosan lesz. Szerkesztőségünk is 
kíváncsian várja a fejleményeket, melyekről be fogunk számolni. 

Május 18-19-én KunheSYesen tar
tották meg a Hegyes1 Napokat, 
amelyen li.ét Hegyes nevű tele
pülés vett részt. Falunkat a helyi 
elöljárók, valamint az öregfiúk lab
darúgócsapata és a Művelődési 
Egyesület néptáncosai képviselték. 
A rendezvényt ezután évente meg 
fogják rendezni, minden évben 
más-más helyszínen. 
Az elöljárók két megbeszélés kö
zött különféle 
ügyességi spor- Bf.#.l~!!~~!!E~ 
tókban mérték 
össze erejüket. 

Ké ünkön: 
a röcsögzúzás- i:i.-.~.: 
ban sikereket 
arató polgár
mesterünk. 
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Ki törődik a kicsinyekkel? 

Amikor mindenki saját gondjaival van 
elfoglalva, amikor úgy érezzük, erőnkön felüli 
megpróbáltatásban van részünk, vajon van-e 
erőnk saját bajainkon kívül szomszédunk, 
ismerős vagy ismeretlen embertársunk prob
lémáit is magunkra vállalni? 

De ugyan mi másról lehetne felismerni a 
keresztényeket egy olyan világban, ahol temp
lomba járni már nem jelent magától értetődően 
tanúságtételt? Mi másról, mint arról, hogy a 

szeretetet, amelyet Istentől kapnak, igyekeznek 
mindenki felé kiárasztani, s főképp azokkal 
törődnek, akikkel senki más nem törődik? A 
kitaszítottakkal, a magára hagyatottakkal, 
akiktől a társadalom elfordul, s akiknek láttán 
a gondozásukra hivatott szociális intézmények 
csak legyintenek. A keresztények ugyanis 
Krisztust, a szenvedő Istent látják a szenvedők
ben, és azt is tudják, hogy ha így tekintenek a 
beteg, nyűgös, agyongyötört emberre, akkor 
sokkal könnyebbé válik őt szeretni. 

Keresztény küldetésük mélyebb megélését a 
rászorulók szolgálata által - ezt tűzték ki célul 
a 2002. április 28-án avatott kamilliánusok is: 
Brasnyó Ferenc, Sipos Julianna, Kovács Anna, 
Klacek Györgyi, Horváth Katalin, Ludrován 
Teréz, Győri Etelka, Szöllősi Julianna, Virág 
Verona, Szente Teréz, Juhász Borbála, Kurnyák 
Anna, Papp Margit és Hegedűs Etelka. 

Nehéz szeretni? Már egy jelentéktelennek 
tűnő gesztus is sokat jelent a közömbösség 
mocsarában fuldokló számára. Egy kamil
liánus testvér így fogalmazta meg a betegek 
gondozásában szerzett tapasztalatait: „Sokszor 
csak ülök, és hallgatom őket. Nem jutok 
szóhoz, ők beszélnek. Ömlik belőlük a panasz, 
de az is megesik, hogy éppen ellenkezőleg - az 
öröm hangjai áradnak ajkukról. Örülnek, hogy 
valakinek elmesélhetik emlékeiket, hogy vala
ki meghallgatja őket, s hogy feleleveníthetik 
mindazt a sok gyönyörű percet, amelyben az 
elmúlt évtizedek során részük volt." 

Kalacsi János 

Május 14-én 44 elsőáldozó gyermeket köszöntöttünk. 

Ország Dianna: A cinege új cipője 
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45 éves osztálytalálkozó 

Március 30-án tartotta meg az 1942-es generáció általános iskolai találkozóját. Az 1957-ben 
végzett diákok közül, akik majd hatvanan voltak jelen, alig hiányoztak. Azok is hazajöttek, akik 
falujuktól távol élnek, hogy együtt idézzék fel a régen elmúlt diákéveket. 

60 évesen is élénken él a diákkori események, barátságok és örömök emléke. Ezért az 
öregdiákok úgy döntöttek, hogy ezentúl évente találkoznak. 

ÉRTESÍTÉS 

A Helyi Közösség Tanácsa május 9-én megtartott ülésén határoz~tot 
hozott, miszerint szolgáltatásos kaszálást vállal, de csak az utcáinkon. Igy 
próbál a Helyi Közösség belesegíteni utcáink és köztereink szebbé tételébe. 

A szolgáltatás díjszabása 2,00 dinár négyzetméterenként. 
Igényüket a HK szakszolgálatánál jelezzék, 
a befizetés pedig a 45200-635-9-453 számú folyószámlára történik. 
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Ribarska 41 
Halász u. 47 
Tele/ on/fax: 

0241730-293 
Telefon: 

024/731-393 

Zsidai Erzsébet 

Verbászi út 36 
KISHEGYES 
tel./ fax: 024 / 731-231 
mobtel: 063 / 8230-412 

Június első vasárnapján 0, \ t; 
délután évi kőzgytJ{ést rap- '(1r Dl'>) 

a nyugdfjasszerveWt. Be:; 
számolnak az elműlt • ·ev '' 
eredményeiről, a 'B.~ " 
nyugdíjasszervezet · 
déséről. 

Szálláshely 
20 személyig. 

Találkozók, 
lakodalmak 
szervezése. 
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Köszön.jük 

Kishegyesen május 4-én nemzetkőzi kispályás labdarúgó 
tornát szervezett a Helyi Közösség a községi vezetőség támo
gatásával. Az anyagi feltételek megteremtésében segítséget 
nyújtottak: a kishegyesi Mezőgazdasági Birtok, valamint falunk 
és községünk magánvállalkozói. Köszönettel tartozunk két 
intézményünkn~k, a kishegyesi „Fácán" vadászegyesületnek és 
a feketicsi Okumenikus Szeretetszolgálat Leuenbergi 
Otthonának, amelyek díjmentesen bocsátották rendelkezé-

Falunkat Kishegyes, valamint a Sógor vendéglő csapata képviselte a 
kispályás focitornán. A Sógor-csapat tagjai: Kovács, Dudás L., Szügyi, 

Utasi, Nyírádi, Országh, Sipos, Mudrinszki, Magó. 

A veresegyházi·csapat a mérkőzés szünetében" 

sünkre helyiségeiket vendégeink elszállásolására, illetve az 
fumepi vacsorá1< megrendezésére. Draskovié Slobodantól, a 
lovéenaci MINA magánkereskedés tulajdonosától kaptuk az 
italokat, amelyet a két vacsora után szolgáltunk fel. Vendégeink 
reggelijéről Tralj ié Bozidar és Likaj Veton gondoskodott. Halasi 
Csaba a vacsorára szánt hízók feldolgozásában, míg a 
Mezőgazdasági Birtok a vacsorák elkészítésében segített. 
Hegedűs Tibornak köszönhetően mindenki bőségesen olthatta 
szomját a mérkőzések szünetében. Németh Tímeának köszön
hetjük, hogy minden étkezés előtt meg tudtuk kínálni 
vendégeinket egy-két pohárka étvágygerjesztővel. Dudás 
Józseftől kaptunk mészport a kispályák Kijelöléséhez. Maráz 
József, Egyedi József, Janó Sándor és Tumbász L. Tibor kishe
gyesi magánvállalkozók készpénzzel segítették rendezvényün
ket. 

Mindannyiuknak hálás köszönet! 

Az L Kishegyesi Nemzetk.őzi Kispályás Labdarú~ó-Toma 
szervez6bIZOttsága 

Kishegyes csapata a hetedik helyen végzett. A csapat tagjai: Nikoletié, 
Erdei, Pesevszki, Kormos, Dudás István, Szügyi, LaliCié, Huszka, 

Tatján, Dudás Béla. 

!Jű-BuvZJ •Kiadja a Táltos PE. • Alapító: a Kishegyesi HK. • Felelős szerkesztő: Molnár Márta. • Szerkeszti a szerkesztőbizottság. • 
• Grafikai előkészítés és tördelés: Gyurik Melinda és Kalacsi János. • Készült a Topolyai Népnyomdáb~n, 700 példányban. • 

Köszönetet mondunk Kanyó Istvánnak, valamint a kishegyesi Teleháznak és az Ady Endre Kísérleti Altalános Iskolának 
a lap elkészítése során nyújtott segítségükért. 
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