
Tisztelt olvasóink! 
A havi Szó-beszéd „jubileumi", 

ötödik számát tarthatják kezükben. 
Olyan, amilyen, de a miénk, és ha 
májusban még kételkedtünk is, si
kerül-e vállalkozásunk, ma nyugod
tan állí tha tj uk, hogy igen . 
Elsősorban Önöknek köszönhetően, 
akik megvásáro lják lapunka t, úgy, 
hogy mi nd ig az utolsó szálig elfogy. 

Hogy az örömbe üröm is ve
gy üljék, a lap további, biztos megje
lenése érdekében árat kell emelnünk 
- 10 d inár helyett 15-öt kérnénk .. . 
Ugye, ilyenkor azzal szokás jönni, 
hogy ennyi pénzen hány sört lehet 
meginni (hát egyet se), de mi bízunk 
az Önök megértésében e nélkül is. 
(Bővebbe t lapunk helyzetérő l a 
fe l elős szerkesztő 2. olda lon ol
vas ha tó jegyzetében tudhatnak 
meg.) Ám igyekszünk ezen túl még 
többet nyújtani - 12 helyett 16 ol
dalon fogunk megjelenni, és az év 
végé ig egy-két (ha nem három) 
meglepetéssel igyekszünk megszol
gálni azt a plusz öt dinárt. 

Hogy új abban mik történnek 
fa lunkban, az kiderül e számunkból 
is . Sok minden, ugyebár, csak éppen 
minclig hibádzik valami Hiába jelent
jük mi be, hogy Kishegyesen lesz ez 
meg az, később foly ton kiderü l, 
hogy lenni lesz, legalábbis terv 
szerint, csak nem most, hanem kicsit 
később . Mindig egy kicsit később. 
Vagy ha meg is valósultak a tervek, 
mégsem úgy, csak részben, nem 
annyira. 

Szóval fel kellene pörgetni a dol
gokat. Ne feledjék, a Nagy Testvér 
fi gyel bennünket pontosabban ha 
mások előtt nem is, magunk előtt el 
kell számolnunk. Ez csak onnan 
jutott eszünkbe, hogy falunkat is 
e lkapta a Big Brother-őrület, jó
néhánya n a tv2 e kukkolós mű
sorához igazítják életüket, sőt, még 
az áll a tok etetését is . Évi, Pongó 
meg a többiek szinte már családtag
jainkká vá lnak ... Mi persze inkább 
azt szeretnénk, ha a tv2 helyett a 
Szó-beszéd vá lna igazán az Önök 
társává - ezen dolgozunk. 

A szerkeszt68ég 

Csépe Imre 
hegyes 
szélben 

Nehéz időkben a szófukar régi 
öregek egymás közt csak úgy mondták, 
hogy hegyes szelek járnak. Sziget
világukban viszont másmilyen idők 
nem voltak, csak nehezek, így a sors 
hegyes szele állandóra fordult. Szúrt, 
döfött, öklelt, hol kicsit, hol nagyon. A 
szittya faj meg állta. Így mondta Csépe 
Imre, Kishegyes költőfia, ha netán 
panaszkodott neki a testvérség. " 

Ahogy múlnak az évek, ahogy erősödnek a széllökések, úgy érik bennem 
Csépe biztatása, s egy-egy térdre hullás közben rádöbbenek, hogy ebben a fenn
maradási tusában elődeinknek is volt részük bőven . Talpon maradtak, hogy az 
őket követő nemzedékek is megállhassák helyüket. Álmatlan éjszakáimon 
rájövök, micsoda tartása volt Csépének a csontig hatoló hegyes szélben, milyen 
erővel, elszántsággal állt ki emberség és igazság mellett, mit sem törődve magá
val. A második világháború után az új néphatóságban akadtak olyanok, akikben 
megmozdult valami, és óvatosan, senkit sem sértve, kisebbségi palást alatt éleszt
getni kezdték a nemzetiségi közművelődést. Jól ismerték Csépét, a nép fiát, aki 
korábban már színdaraboka t írt, rendezett, játszott, és azt mondták neki: Imre, 
holnaptól te vagy a könyv táros! Eleinte ódzkodott: elkobzott könyvek meg 
mifene, de se munka, se kereset, a családi fészek szegénységtől egyre ridegebb, 
végül kezet adott rá. 

Maga mesélte el egynapos könyvtárosi pályafutását. A zsidótemplomba össze
hordott könyveket kellett átválogatni az új népkönyvtárnak. Topolyáról szállt ki 
egy államvédelmis, beleállt a könyvkupacba, majd kétfelé kezdte dobálni a 
köteteket: mehet, nem mehet! Csépe nézte, nézte a dolgot, végül elöntötte a 
méreg: álljon meg a menet, hogyhogy Jókai nem mehet? Nagyon összevesztek. 
Kiborultan hagytak ott mindent, az államvédelmis a hegyesi könyveket, Csépe 
pedig a könyvtárosi állást. Így maradt meg az újrakezdéshez 450 kötet a magyar 
irodalom javából. Furcsa módon Csépét nem bántották. Továbbra is bejárt a 
könyvtárba, körülnézett, mintha féltette volna a viharokat átvészelt könyveket. 
Láthatóan örült a szépen gyarapodó könyvállománynak. Jó viszonyban volt a 
könyvtárosokkal, különösen Kollár Lajossal, aki csodát művelt a fiatalokkal a 
könyvtár berkeiben. Olyan bensőséges klubélet folyt ott, hogy a hazautazó diákok 
először a könyvtárba mentek, csak aztán haza. Ott találkoztak, ott mondták el 
örömüket, bánatukat, ott versengtek írásban, olvasásában, ott akartak szépek és 
okosak lenni, egymásnak, egymásért. Ehhez kellet az éjszakába nyúló nyitva 
tartás egy megértő könyvtáros részéről, aki észrevette a falu első tv-készüléke 
ezüstös fényében a szerelmes arcok összesimulását, egy újabb nemzedék fel
növését, és nem volt szíve kirakni őket a sivár éjszakába. A m~ga módján ő így 
járult hozzá nemzeti kultúra megőrzéséhez . 

Azóta persze felnőtt egy harmadik nemzedék is. Tanult emberek, magas szin
ten művelik kultúránkat. Ehhez kellett Csépéék kiállása, ne feledjék. Most rajtuk 
a sor, hogy nekiveselkedjenek a szélnek. 

V.'8'h Rudolf 



Magutm1 
Májusban kezdte meg munkáját a Szó-Beszéd új 

szerkesztősége. Célunk az volt, hogy havi rendsze
rességgel, objektívan, közérthetően tájékoztassuk a falu 
lakosait. Alapítónk, a Helyi Közösség, ezért a HK Tanácsa 
legutóbbi gyűlésére meghívott bennünket (Rácz József, 
Horváth György, Molnár Márta). Az ott elhangzottakat 
megosztjuk Önökkel is. 

Voltak, akik pár hónappal ezelőtt azt mondták, hogy 
nem sikerül majd havi rendszerességgel kiadni a lapot -
mert nincs annyi téma, nincs akarat, nincs pénz. Mi mégis 
belevágtunk. 

A Helyi Közösség így is annyit fordít az újságra 
(havonta 2000 dinárt), mintha évi 3-4 alkalommal jelenne 
meg. Ezt mi érezzük a legjobban. Szerkesztőségünk 11 
tagot számlál, és vannak még páran, akik rendszeresen 
írnak a Szó-Beszédbe. Fontosnak tartottuk elmondani, 
hogy mindenki ingyen dolgozik. 10 dináros áron adjuk az 
újságot, ez áron alul van, hiszen a nyomdaköltség, a tech
nikai előkészítés többe kerül példányonként. Akkor még 
nem is beszéltünk arról, hogy el kell hozni Topolyáról, szét 
kell vinni a boltokba ... Ezért 15 dinár a szeptember végi 
szám ára. Azért veszteségesek csak ne legyünk .. . 

A helyi vállalkozók segítenek bennünket. Ők sem 
azért, hogy reklámozzuk őket, hiszen a faluban nem kell 
bemutatni senkit sem. Valahol a szívükön viselik a lap 
sorsát amit ezúttal is külön megköszönnénk ... 

A Szó-Beszédet változó példányszámban nyomtatjuk. 
Először 700 példányban jelent meg. Alkalmanként (a 
Dombos-Festre, búcsúra) 1200 példányban, most 1000-nél 
tartunk. 12 oldalon tájékoztatjuk az olvasókat, de volt 20 
oldalas újságunk is. Örülünk, hogy nincs remittendánk, 
nem marad raktáron egy példány sem, s azt is mondhatjuk, 
hogy az olvasók napok alatt szétkapkodják. Ezt pedig 
Önöknek, kedves olvasóinknak köszönjük! 

Van? - volt? konkurenciánk is, ez persze nem gond. 
Eddig két dudás is elfért egy csárdában ... 

Ígéreteinket, úgy hisszük, hogy beváltottuk. Minden 
hónap utolsó péntekén „megjelenünk", írunk a fi atalokról, 
a nyugdíjasokról, az iskoláról, a mezőgazdaságról, a vallás-
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ról, a sportról... Közöljük a helyi közösség, a község híreit. 
Tájékoztatunk. 

Mi megértjük a pénztelenséget, a helyi közösség anyagi 
helyzetét. Pedig szeretnénk újítani. Szükségünk van 
nyomtatóra, scannerre, számítógépre, hogy minél előbb 
megvalósítsuk további ötleteinket. Mert vannak. Az idei 
évben hármat igyekszünk megvalósítani .. . (Az egyik a tele
fonkönyv, a többi maradjon titok, meglepetés.) 

Mindenkinek ajánljuk, aki megteheti, hogy látogasson el 
Kishegyes honlapjára is (www.kishegyes.org.yu). Még 
készülőfélben van, de a Szó-Beszéd eddigi számai már a 
világhálón is olvashatóak. Ha pedig belegondolunk, hogy 
hány külföldre szakad t fal unkbéli tájékozódhat így, hogy 
mi is történt Kishegyesen, nyugodtan állíthatjuk, hogy 
lehetőségeinkhez mérten mindent megteszünk. 

A HK Tanácsa meghallgatott bennünket, majd további jó 
munkát kívánt. 

Mi továbbra is várjuk hozzászólásaikat, véleményüket, 
az új, (főként) fiatal munkatársak jelentkezését. 

Molnár Márta 
felel& szerkeszt6 

K ö ·s z ö n e t t e 1 
t artozunk! 

A Szó-Beszédet Kishegyesen 15 helyen áruljuk. Ezúttal 
köszönjük meg azoknak, akik a terjesztésben 
közreműködnek, hisz általuk jut el az újság az olvasóhoz. 
Ács Ildikó, Novakov Annamária, Bede Mária, Simonyik 
Erzsébet, Hajdú Ágnes, Németh Éva, Pál Matild, Kubik 
Hajnalka, Kurnyák Erika, Papp Ildikó, Hornyák Ildikó, 
Iveza Éva, Nagy Dianna, Szabó Erika, Tóth Erika, Csabai 
Andrea, Szöllősi Jutka, Berta Erzsébet, Juhász Rózsa, 
Halasi Judit, Fülöp Ibolya, Varga Erika, Utasi Elvira, 
Kerekes Erzsébet, Harmath Erzsébet, Harmath Csilla, 
Molnár Erzsébet, Csáki Jadranka, Vass Magdolna, Kovács 
Oszkár és Papp Tibor nélkül sokkal nehezebb lenne a dol
gunk. 

montel'- L= födémgerenda és kitöltőelem 
betonvas egyenesítés és hajlítás · 

Kishegyes, Tito marsall u. 106/a qetongyűrűk, betonoszlopok 
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ELNÖKVÁLASZTÁS 
SZERBIÁBAN 

Szeptember 29-én, vasárnap 
Szerbiában - több, mint másfél év 
elmúltával - újra választások lesznek. 
Most köztársasági elnököt választunk. 
A jelöltekről csak annyit, hogy tizen
egyen vannak - a Kishegyes község
ben számottevőbb erővel rendelkező 

pártok közül a Vajdasági Magyar 
Szövetség és a Demokrata Párt 
Miroljub Labust, a Szerbiai Szocialista 
Párt helyi szervezete pedig Vojislav 
Seselj t támogatja. 

Mint minden választáskor, a 
nagykorú polgárok értesítést kapnak, 
melyben pontosan megjelölik, kinek 
hol kell szavaznia. 

Kishegyesen a választópolgárok tíz 
szavazóhelyen adhatják le voksukat: a 
gazdászati óvodában, a galambász
oknál, a tűzoltóotthonban, a kooperá
ció épületében, a szövetkezet tanács
termében, a labdarúgó pályánál, a 
könyvtárban, az iskola ebédlőjében, a 
nyugdíjas otthonban, valamint az 
iskola előcsarnokában. 

A szavazóhelyek reggel 7 órától 
este 8 óráig lesznek nyitva. 

A szavazatszámláló bizottság 8 
tagból áll, munkájukat a pártok 
képviselői ellenőrzik. 

Községünkben a választásokat a 
Köztársasági Választási Bizottság által 
kinevezett háromtagú munkacsoport 
irányítja. 

Koss uth- emlékműsor 
"Csak ami az életben szép volt és már régen elmúlt: 

tűnik föl később előttünk, úgy, mint az álom. 
De amíg ez a múlt jelen idő volt, 

mindenki érezte benne az élet kemény valódiságát: 
a gondot, fáradalmat, aggódást és küzdelmet. " 

Vadnai Károly gondolatai jegyében készített emlékműsort a Petőfi Sándor 
Művelődési Egyesület Kossuth Lajos születésének 200. évfordulója alkal
mából. A szeptember 22-én tartott alkalmi megemlékezésen a ME Ifjúsági 
Színjátszói és az egyesület szavalói két anekdota dramatizált változatát adták 
elő, Kossuthoz fűződő költeményeket szavaltak, elhangzott egy részlet 
Kossuth híressé vált parlamenti beszédéből, amelyben a nemzethez szólt. A 
megemlékezést Spasojevié Magdolna szervezte. 

A műsorban felléptek az ME Ifjúsági színjátszói: 
Barta Péter, Bede Gabriella, Bíró Marianna, Fontányi László, Kátai Annamária, Kecskés Endre, 

Kerepes Róbert, Kocsis Krisztina,Kurin Beáta, Nyírádi Roland, Sinkovics Norbert, Szulocki László 

Sípos Bélára emlékeztünk FELHÍV ÁS 

Egy éve távozott közülünk Sípos 
Béla, Kishegyes község pol-
gá rmestere. Szeptember 23-án, 
halálának első évfordulóján családja, 
munkatársai, barátai, tisztelői 

emlékeztek rá. 

Horváth László polgár
mester beszédében kiemelte, 
hogy az egy esztendő az élet 
folyamán rövid időszak, de 
Sípos Béla nélkül családjának, 
munkatársainak nagyon 
hosszúnak tűnik. Hiánya 
szinte pótolhatatlan. „Egy 
évvel ezelőtt - mondotta a pol
gármester - úgy véltem, hogy 
közös terveink, álmaink meg
valósításáig velünk lesz Sípos 
Béla. Ma már tudom, hogy 

tévedtem, emléke sokkal hosszabb 
ideig, életünk végéig megmarad, 
mert barátként, emberként felejt
hetetlen. Egyénisége, szellemisége 
örökké velünk, köztünk marad." 

Ezúton fordul segítségért a 
Dudás család a lap olvasói
hoz, mivel szerencsétlen
ségek sorozata érte a csalá
dot. Nemrég elveszítették 17 
éves lányukat és most a 
családfő, mint egyedüli 
pénzkereső, súlyos gerinc
törés miatt hosszadalmas és 
költséges orvosi kezelésre 
kényszerül. 

Remélve a megértést és 
bízva az összefogás erejében, 
előre is köszön minden segít
séget a Dudás család. 

Dudás Ferenc 
Pokrajinska 12 

Tel.:730-528 



KRNAJA- a forrástól a ... haJálig 
Egy kereskedelmi vállalat végnapjai 

Volt egyszer egy szocializmus. És 
annak voit egy stratégiája. Ebbe tarto
zott bele a közellátás is. Mert a mun
kásosztályt el kell látni. Minden jóval. 
Ezt a burzsuj magánkereskedők rosz
szul csinálták, aztán a „ne gazdagod
janak a nép hátín" elv alapján elvették, 
bezárták boltjaikat Kishegyesen, 

üres boltok, és sok e1 - vagy kiadott 
üzlethelyiség. 

Az elvtársurak jöttek és mentek, az 
adósság maradt. Azaz növekedett. A 
vagyon meg fogyott. És tovább fogy. 
Ami még megvan, clzt majd priva
tizálják. Mert ez a dolgok rendje. 

És m i lesz azután? Ezt főleg az ott 
Szikicsen meg Feketicsen is . .-----·=----~--------
Majd megszületett a Krivaja 
Kereskedelmi Vállalat. Néhány 
üzlethely iséggel és néhány 
lelkes emberrel, olyanokkal, 
akik tudták: a kereskedelem 
mindig élni fog, sőt , még 
fejleszteni is lehet a céget. 

Így is történt. A néhány 
boltból huszonegyvalahány 
lett. Meg profit, amit 
igyekeztek jó helyre tenni -
hogy fiadzon. Fiadzott is. A 
kilencvenes évekig. Akkor 

Stoteks7 aztán kezdett beborulni a 
Krivajának. Mára már be is fellegzett 
neki. Merthogy jött Milosevié a rend
szerével és a helytartóival. Kishegyesre 
is . A helytartó kinevezte az újabbnál 
újabb igazgatókat, megmentőket, de 
azok inkább a vagyontól mentették 
meg a céget A talpra állásból nem lett 
semm i. De lett csőd , és a munkavál
!aiók s7.ámának drasztikus csökken
tése. És lett üresen kongó áruház, félig 

dolgozók kérdezik - önmaguktól. Kitől 
mástól? Munkájukat, kenyerüket 
féltik . Akik elmentek, ú gy-ahogy 
feltalálták magukat, de ők is csak 
rezignáltan emlékeznek a régi szép 
időkre, amikor a Krivaja még virágzo tt, 
és nem értik, hogyan mehetett tönkre a 
vállalat, miközben a magánkereskedők 
egyre-másra nyitják az üzleteket. 

Ki tudja a választ? 
Rácz József 

A TeleMozi októberi műsora: 
(a vetítés vasárnaponként este hét órakor kezdődik) 

6-án : A nagy csapat (Scooby-Doo) (családi film, 85 perc) 
13-án : Kísérleti gyilkosság (Murder by Numbers) (thriller, 120 perc) 
20-án : Az új fiú (The New Guy) (vígjáték) 
27-én : Most már elég! (En ough) (thriller, 114 perc) 

(részletesebb információk falunk honlapján: www.kishegyes.org.yu) 

Hírek, hírek, hírek 
A nyuf/l ÍJasok egyesü lete október 6-án ismét kirándulást 

sLervez Opusztaszerre. A tagok számára 300 dinár az út. 
Jelentkezni a nyugdí3asotthonbdn lehet. 

**** 
A '.'Jők Kishegyesi Fóruma az u tóbbi időben két előadást 

szervezett. Az eimúlt heti összejövetelen fölmérték az aktív 
tagsJ.g létszámát, és úgy döntö ttek, hogy a törvénnyel 
összhangban bejegyzik a szervezetet. Meghatározták a 
múködési alapelveket és a célkitü?éseket is. Várják azok je
lentkezését. akik vaiamilyen módon részt szeretnének venni a 
női szervezet munkájában, meiynck alapvető célja a rászorult 
csaiádok, gyermekek és idősek segítése. 

l 
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A szeptembet az 
rQl, és mindenekelőtt 
szőlőszüret megkez:Cf 
hó p. 

. isfei meleg nYá , 
okottnál korá~ 

siuretefau a téh alma- s kö 
növényvédelm! munkái 
re vonuló kártevők össz
dékes; különböző her-

ny . ·. . . .·· ~ygHségével, mérsékeh!e 
ezzel a jövőéyi ká.n ... << , . , 

A .. kis < határl?~~.>.fugusztus 
v~?ién .. a . ~ <• „ vág~s~~fal" ~neg
l<,ezd?d<?t,t .• é\. siá1Jtpfö~di növények őszi 
bl;ltakél.r,ítása. ;.. ~zzt-;J' , pá,rh.uzal'Il.9san 
törtépi}$ q n apraforgó kombájnozása is. 
~ ..• két növényi kultúra Közül a nap
raforgó terméseredn1ényei sokkal job· 
bak Mindez azzal. magyarázható, 
hogy a szója érzékenyebb a száraz, 
meleg nyárra. 

A kukorica törése és a cukorrépa 
közepén felszedése szeptember 

kezdődött: 
őszi ·vetésűek (árpa, 
tahlj-előkészítése is, 

valamint a te talaj tápelem-pótlása. 
.Ez-,utóbbi a lúánvban ' lévő foszforra 
·összpontosul. Veté;hez '.a mind gyako
ribb. szélsőséges .. időjArási vi
szonyokhoz (szárazság, sok csapadék), 
terJii.észeti adottságokhoz legjobban 
á.lb!mazkodó fajtákat kell választani. 
.. - f'/ -'·-'·"'. ,,..,,, .,. --~~? .,. -,_ ·- . . _,_. ·---· -· -'{<; __ .-.,/.:~:e ·- · _,_ .. -· 

A Szövetkezet serfésfarmjaJynius 
óta felvásárolja a 15 kg á tlagsúlyú 
malacokat, napi áron. Ata.dáskor a 
pestis és az orbánc elleni oltási elis
mervényt kell felmutalJ:lt: ,~9!i'1tpspak 
tartom kihangsúlyozni, h0W~1em keli 
a száilítási' levél. A malac iWJ@1atnyi 
felvásárlási . . ára ·. 96 a· . ... a 
!R.íz;:óserté§é pedig 82 diq/kg 
·· ·· · P.,_•\r ·.· . . · n.'lásná1 Jós . 

9melynek mérlege 
·hitelesített,: 
~h~;~elt jó9zá 

- piua 
- 1'.ömyékankön 

kevésbé imnert ételelr.,, 
- rengeteg ójdol.'IBág várja a 

Kedves Vendér~tl 

Tul: Tarján Róbert 
Lenin u. 60. 

tel.: 024 / 730-301 



Kis kút, kerekes kút .... 
Kifúrták a négy tervezett kút közül az elsőt, sajnos ezzel 

csak a víz mennyisége oldódik meg, de továbbra is a 
minőségileg kifogásolható vizet isszuk. Persze nem arról van 
szó, hogy fölösleges volt a beruházás, mert így legalább ele
gendő vizünk van. Azt tudni kell, hogy az alattunk elterülő 
vízréteg többé-kevésbé ilyen minőségű. Arról is el kell gon
dolkodni, miért nem megfelelő a vízkészletünk, mert a mi 

vízrendszerének felújítására kerülne sor, ami 2002-től 2005-ig 
tartana. A második fázisban, 2006-tól 2008-ig a három 
település vízhálózatának összekötése szerepel. Végül 2009-
től 2010-ig épülne meg a vízgyár, ami mindhárom település 
vizét megtisztítaná. 

„közreműködésünkkel" vált olyanná, 
amilyenné. 

Nem csupán hegyesi probléma az 
ivóvíz, hanem a község polgárait 
érin tő gond is. Valamennyien 
rákényszerültünk, hogy magunk old
juk meg a helyzetet, azzal, hogy jobb 
híján, ásványvizet iszunk, ami néha 
nem kívánt hatáshoz vezet (pl. 
vesekő képződéséhez). 

Községi szinten már kidolgoztak 
egy programot a tiszta 1vov1z 
kérdésének megoldására, de ennek 
kivitelezése 2010-ben fejeződik be a 
remények szerint. A program bele

Addig a három helyi közösség a polgárok egészséges 
ivóvízellátására ún. közkutakat, nyilvános kutakat szeretne 

Reméljük hamarosan ehhez hasonló kútról iszunk 

építeni. Mindhárom településen 
működne egy-egy ilyen vízellátó 
egység, ahonnan az emberek hord
hatnák a vizet. A hidroforházszerű 
épületben víztisztító berendezés fog 
működni, amit a már meglevő 

hálózatra kapcsolnának, kívülről 

pedig vízcsapokon folyna az 
egészséges, megtisztított ivóvíz. 

Egy nyilvános kút kiépítése 8,5-9 
ezer euróba kerülne. Telepü
lésünknek nincs rá pénze, ezért 
különböző alapítványokhoz folya
modnak, kérik a külföldön dolgozó 
kishegyesiek támogatását is, sőt az 

került abba a tizenháromba, amit a kormány támogat. Az el
gondolás szerint három fázisban történne a körzeti 
vízhálózati program megvalósítása. Először Kishegyes 

sincs kizárva, hogy a mi külön hozzájárulásunkra is szükség 
lesz! A további fejleményekről tájékoztatni fogjuk 
olvasóinkat. 

POCSOLYÁT 
ISZUNK 

Mindössze nyolcan jelentek meg 
„A tiszta ivóvíz jelentőségéről az 
ember életében a víztisztító 
készülékekről" tartott bemutatón 
augusztus 3-án este 7 órakor. Ezek 
közül négyen a rendezők közé tartoz
tak. Megtudtuk, létezik egy okos 
készülék, ami akár a hőmérő vagy a 
vérnyomásmérő fontos információhoz 
juttathat bennünket, mivel a víz tisz
taságát, illetve a szennyezettséget 
méri. A csapból kapott, látszólag 
kristálytiszta, s még nem rizling- vagy 
teaszínű víz is kb. tízszer szeny
nyezettebb a megengedettnél. 

Elektrolízis segítségével a víz aljára 
annyi szenny került, mintha 
feketekávét ittak volna a pohárból. 
Tehát ez úszkál, lebeg oldott vagy 
oldatlan állapotban a polgár vízében, 
aki mérhetetlenül boldog, hogy ilyen 
vize is van .. 

Noha a NOBEL cég lefizetési 
lehetőségeket dolgozott ki, a bölcs ~ 
hegyesi polgár a 724, 768, 933 stb. euró 
értékű vízszűrő remekművek 
megvásárlása helyett inkább a min
dennapi betevő fala tot választja, 
néhanapján pedig borral, sörrel öblíti 
át szervezetét, nehogy lerakódjon 
benne a szenny.„ 

Dr. Majláth Norbert 

Linka B. Gabriella 

Meddig s:zemetelfink még- ingyen? 
A környező települések közül 

Kishegyes az egyik legelhanyagoltabb, a 
legszemetesebb; a falu közelébe érve 
egyre sűrűsödnek a szemétkupacok. A 
tavaszi falugyűlésen arra a megállapítás
ra jutottunk, hogy csakis a szervezett 
szemétkihordás vethet véget minden
nemű új Ierakodóhelyek kialakításának. 

A hetvenes évek elején létrehozták, 

kijelölték a mostani szeméttelep helyét. 
Megkérdezhetjük, kié volt az az esze
ment ötlet, hogy a szeméttelepet a falu 
alá, az utolsó kertek aljába helyezzék?! 
Az akkori vezető garnitúra egyike volt 
az „ötletgazda", persze nem érdek 
nélkül. Ez harminc év távlatából azért 
szomorú, mert azóta gyűlik a szemét, 
vele a patkányok, a szagok pedig egyre 
töményebbé válnak. A telep területe 

egyre növekszik, mert évről-évre több 
szemetet termelünk magunk körül. A 
Helyi Közösség mind sűrűbben túratja 
össze kemény pénzekért a bejáratnál fel
gyülemlett szeméthegyeket. Csináld 
magad akcióban szerencsés, ha a polgár 
veszi a fáradságot, és kiviszi, kiviteti a 
megfelelő helyre - a bejárathoz... Mert 
azért valljuk be, ez közelebb van, mint a 

határ, de azért még oda is kellő meny
nyiségben jut „anyag". Elérkezettnek 
tűnik az idő, hogy változzon a 
szeméthel yzet. 

A Községi Képviselő-Testület 

következő ülésén megpróbálnak 
megoldást találni arra, hogy községi 
szinten avagy a helyi közösségekre 
bízva oldják meg a szervezett szemét
kihordást. Jelenleg a helyi közösségek 
vannak megbízva a telepek karban
tartásával. 

Kishegyesen új szemétlerakodót 
kellene létesíteni, minél távolabb a 
falutól. Megfelelő hely lenne a Moholi 
úton lévő gödör, de még jogi akadályok
ba ütközik az elgondolás. Volt olyan ötlet 
is, hogy az egészségház hulladékának 
megsemmisítésére égetőt létesítsenek. 

Hogy mikor kezdik folyamatosan 
kihordani a szemetet, azt remélhetőleg 
hamarosan megtudjuk, no meg azt is, 
hogy mennyiért?! 

L.B.G. 
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A Telekrendezési és Útügyi Közvállalat végzést küldött Kishegyes lakóinak. 
Rengeteg helyesírási hiba található a szövegben, a rnagyartalanságról nem is 
beszélve. „ Erre reagált egyik olvasónk. 

Sok a hiba - Az olvasó kérdez 
NYILVÁNOS FELLEBBEZJ!s ~ KÉI' KONKRÉT KÉRDÉS 

„ TejesitstJrik polgártársak!" 

Az építkezési t elekrő l ssoló törvény alapján a telekhasználati díj 
összegéről a 2002 godinu a Közvállalat :meghozta Véglyés átvételével én, a 
Használó ért:esUltem. ugyan a díj nagyságáról - de a lakófelület alapján rám 
kiszabott köte lezettséget nem biztos, hogy \iejesfien (11) tudom, mivel nem 
világos számOJTlfa tulajdonképpen mennyi dinárt, márkát, netán eurót (?) 
kell, hogy befizessek a .kisheg-jesi Községi Képviselő.=.;: testület költségvetés 
javára félévenként 15. 08. 2002-15.12 2002 (!?), hiszen az indoklás szerint az 
ár(?) a. lakófelülei: 1 m-re vonatkozik. 

De azon jogommal sem élek majd, hogy a Végzés kézbesítésétől számítva 
3o r..apon belül (a végzés 15. 07 2002. keitezésű, a postaládámba viszont 
augusztus 12-én dobták be) fellebbezhetek, hiszen a Végrehajtó Bizottság 
döntése e kérdésben úgyis végleges. Azt hiszem, kivárom majd, hogy a tar
tozást l-..amatootól végrehajtás útján fizettik meg, még ha a kénySZe:l." meg
fizettetés költségi a Használtót terhelik is . . . 

Aki minden egyes végzésre -· ha annak lehe t nevezni e szörnyű irományt? 
- saj átkezűleg oly művészi aláírást kanyarintott, elolvasta egyáltalán, mit ír 
al á? „ . 

A fenti kérdésemre nem várok választ, hanem inkább k ét konkrét kérdésre 
szeretnék választ k apni 

- Az említett kő7.Ségi. határozat értelmében hány dir.ár a lakótér 1 n.égp,et
méterére kiszabott telekh.asznAJ.ati díj? 

- A „levegőad6" megíiz.ettetéséb61 befolyt pénzt Irdre hasmálják az ide
vágó tőrvér.y t:s határozat értelmében? 

Használó, vaiamint utca és h.szám a Szerkesztőségben 

A Szó-Beszéd válasza 
Az olvasó által kifogásolt végzésförm edvénnyel kapcsolatosan 

iTlegkérdeztük a Közvállalat vezetőjét. Ö elmondta, hogy az ernl ített végzés 
szövegét valóban az ő szakszolgálatuk készítette elő, de a nyomtatásával egy 
szabadkai magánnyomdá t bíztak meg. A nyomda az általuk elküldött szöveget 
átír ta, és sajnos 6000 példányban ki is nyomtatta. 
Amikor a kinyomtatott végzések visszaérkeztek, már ir--;r~A~~ 

\...Ml 
nern tudták korrigálni a becsúszott sajtóhibákat. 

Az olvasó két kérdést is intézett a i 
szerkesztőséghez: 1 

1. A " levegőadó" megfizettetéséből befolyt pénzt 
mire has.málják az idevágó törvény és határozat ·. 
értelmében? -

Erre a kérdés;e a Közválialat vezetője a Szó-
Beszéd májusi számában már válaszolt. 

, 2. Az említett községi határozat értelmében hány 
1 dinár a lakótér 1 négyzetméterére kiszabott 

1 telckhasználati díj? ~A . ·l I r~ n. ,5v 
! Mint azt megtudtuk, 1 négyzetméternyi lakótér ~ i5'i A •• 1 lt...P '-

l használati díja 6,5 dinár, ez alapján mindenki kiszá-I M. Tiía 50 · 
! molhatja, pontosan állapították-e meg az általa fize- . '·· O „ .. .. . .· . . 
1 tendő összeget. .ea. 24/ 730-87 
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HÁZP!f3ÁOOrKOIOTmK: 

•.ParóeZi Zsolt és Ko}racs1 
· Owrák Zsolt és Fodor ZSuzsanna 
Kováq; K>\..roly és Sz.abó Elv..ra 
Paróczí Í..ás.zló és Huszár Kornélia 
Fejős Attila és :i;;ehér Szilvia 
László László és Karna Ari.asztázia 
Hajas Róbert éS ~szldjlf ónib 
Vigh János.és ~c..."Ó E!i;.'otié'Fcl 
Z.elenka Csaba és !á..1<ácsNatália 
Paro&ki Radiyoj ~~f:iái ~. 
Horváth Szilveszter és Boo3 orás Beáta. 

·Kollár Dénes ésHo'ri; .. . . 
?' -~ ~' ·• ., • ' ' 

. GiERMBKOKSZú1111liri: 
,~„ '"" -' ~~- ;:;.Y" -i"?"' 

·Süli Sándoré> Kollár Gizella1 ' • BARBAR.A 
· Domkny Sándor és Dobi Uélia ' SA1'\i'IX:)R 
GulyásAnlal tfSKerepei;Biígitia' NIKOLETTJ\ 
Úri László és Nyírádi Edit •· y'\ , . SIMON · rál László és M:;trofüái:Ec1lt : .• ~ · ·sÁ.t,ouA 
VankaAttfu éSLőriklzabclla · RKlli\RD 
B~ Zoltán és B;_~·Cstlh JX)MíNIK 
Bede Z:iitán és MoWrl-~,-1ita ,, ZS.'\1'%1T 
Sinka .Mihály és Opp Ka~tá :,. DARJIELLA 
Fridiib:: A ád és'Sterbik' A VID és ·;e, 1P ~:,f tr; t' .NOEMI 
T6tl1Zoltfu.é:; Márklis'°R' KRISTÓF 
· RobQtl<au&f~ Ílelac K!eÍánia 1 . :' JOsrJ' ' 
SíposK1iSZtiánti 1%1.45. · )1::Ázs, 
Vigh Já;)'.qs :éS~Ba· 
KatonaJói};ef 
Mik€!\ 

'«:' ~ .>„ ' .. 



Kishegyes az interneten 
Hogy falunk, ha lassan is, de valamiképpen mégis meg

próbál lépést tartani a világgal, illetve igyekszik bepótolni 
mindazt, amiből az elmúlt évtizedben az esztelen háborúk és 
nacionalista őrület miatt kénytelenek voltunk kimaradni, mi 
sem bizonyítja jobban, mint hogy - miképpen azt már jeleztük 
- Kishegyes immár önnáló honlappal rendelkezik az inter
neten. 

Az eredetileg katonai célokkal létrejött világháló a fejlet 
tebb országokban mára már az élet szerves részét képezi . Az 
internetről beszélhetünk úgy, mint ami a legjobb úton van 
afelé, hogy az orwelli "Big Brother" végső, legfontosabb 
eszköze legyen, de úgy is, mint a jogfosztottak új reményéről. 
Nem csak levelezhetünk, új barátokat szerezhetünk rajta 
keresztül, de ha például szenvedélyes pókrajongók vagyunk, 
akkor az információk tengerében szinte mindent meg
tudha tunk kedvenceinkről. De 

\;. •/ .. 

valamint képek is találhatók, illetve lesznek találhatóak 
rövidesen az oldalon. Azért csak lesznek, mert az oldal 
nagyrésze egyelőre fejlesztésre és új információkra vár. A jó 
weboldalaknak azonban épp az a jellemzőj e, hogy állandóan 
fejlesztik, egyre több és frissebb információkkal látják el. S 
remélhetőleg hamarosan vállalkozóin'~ is rádöbbennek, hogy 
saját érdekük, hogy ők maguk is képviseltessék magukat -
akár önálló weblapokkal is - az új médiában, mert az internet 
mára már komoly reklámlehetőséget is jelent. 

Ha már itt tartunk, akkor azt is leírom, hogy a kishe
gyes.org. yu-n a Szó-Beszédre is ráakadhatunk, lapunk 
linkjére kattintva akár Alaszkában is olvashatja egy elszárma
zott hazánkfia. 

De remélhetőleg nemsokára testvértelepüléseinkről, a civil 
szervezetekről, a művelődési életről, az oktatásról, a külön

~::'"lt~;uu 
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böző progTamokról (aki például a 
moziműsorról szeretne tájékozódni, 
már most nyugodtan megteheti) 
vagy a faluban működő pártokról is 
olvashatunk az oldalon. 

El kell mondanunk, hogy a 
weboldal elsősorban Majláth 
Arnold érdeme, aki várja mindazok 
jelentkezését, akik munkáját 

mnen szerezhet) i.l k be az adatokat 
szakdolgozatunkhoz, zeneszámo
kat és képeket is letölthetünk, akár 
vásárolhatunk és bankügyeinket is 
intézhetjük a neten keresztül. S 
mára már nálunk sem csupán aféle 
drága hóbortként kell kezelnünk a 
civilizáció e forradalmi vívmányát; 
pár év múlva már a faluszéli kocs
márosok és a boltos lányok is az 
interneten fognak szörfölgetni. 
Nem csupán a fiatalok szórakozása 
lesz, mert az egyik barátom például 

... J ... 
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segítenék a hírek összeállításával, 
illetve új információk össze
gyűjtésével. 

Uj hír, hogy a Webmesterek és 

az öregedő és egyre depressziósabb apját vette rá a netezésre, 
aki azóta szenvedélyesen töltögeti le a különböző mp3-akat és 
funkciótlan szoftvereket - új életre lelve a virtuális térben. 

Designerek Nemzetközi Szövetsége 
2002. szeptember 6-án a Golden Web Award díjat Kishegyes 
honlapjának ítélte oda, a "weben tanúsított kreativitás, 
integritás és tökéletesség elismerésére". 

A www.kishegyes .org.yu címre kattintva először falunk 
látképe fogad benrn.inket, majd három nyelv (magyar, szerb, 
ang0l) közötti választás segít bennünket a tajékozódásban. Az 
oldal célja elsősorban az, hogy alapvető információkkal lássa 
el mindazokat, akik akár Kishegyesen, akár a Föld másik pont
ján érdeklődnek településünkről. Térkép, közérdekű informá
ciók, hírek a Helyi Közösségről, a falu rövid története, 

A díjhoz csak gratulálni tudunk, és kívánjuk hogy, az oldal 
egyre gyorsabban gyarapodjék, hasznos információkat szol
gáltatva nekünk, illetve általa a világ más részeire szakadt 
honfitársainknak is - ahogyan egyikük az oldalhoz fűzött 
kommentárjában írta: "itthon" lehetnek mindennap egy ki-
csit!'! · 

Fásítás és parkosítás 
A tavaszi fa vágások után most örömmel hallottam, hogy nagyszabású fásítási akciók 

vannak kilátásban. Dudás Béla, a Helyi Közösség közművesítési előadója elmondta, 
hogy a park rekonstrukcióját októberben kezdik. A terveket Kucserka Dorottya, Topolya 
és Kishegyes Városrendező Közvállaiatának okleveles mérnöke fogja elkészíteni, az 
anyagiak pedig már rendelkezésre állnak a tavasszal kivágott fák árából. Az a cél, hogy 
visszaállítsák a park 30 évvel ezelőtti állapotát. 

A park mellett a határ fásítását is tervezik. Ezt az akciót a vadászokkal és a 
szövetkezettel közösen szeretnék lebonyolítani, a költségeket pedig egy tartományi 
pályázatból befolyt pénz.összegből fogják fedezni. Ez a fásítás egyelőre csak a határ 
északi részét érinti, ahol majd az utak mentén ültetnek facsemetéket, valamint szél
fogókat és erdős részeket alakítanak ki. 

A tervek közt szerepel a zsidó 
temető parkosítása is. Szeretnék, 
hogy az idelátogató hozzátartozók 
méltó körülmények között találják az emlékművet. 

Tulajdonos: 

Maráz József 

A vásártérre vonatkozóan nincs konkrét terv, de a Krivajának a vasúttöltéstől 
a vásártéri hídig terjedő szakaszát fűzfákkal szeretnék beültetni. Ehhez még 
meg kell szerezni a DTD Vízgazdasági Vállalat engedélyét, ugyanis a Krivaja 
partja hivatalosan az ő tulajdonuk. 

Kish~gyes, Dózsa György u. 48. 
tel.: fJJA/ 730-314 
e-mail: maraz@topolanet.co.yu 

Reméljük, hogy az elhangzottak valóban megvalósulnak! Mi figyelemmel 
fogjuk kísérni a dolgokat, és boldogan fogunk beszámolni minden eredményről. 

Lakatos János 
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Csépe emlékezete 

Harminc éve emlékezik meg Kishegyes Csépe 
Imréről. Olyan intézménnyé váltak a Csépe-napok, 

amelyre akárhol büszkék lennének. Részévé váltak a 
Szerbiában élő magyarság művelődési életének, számon 
tartják őket, s a faluban összesereglő írók, tanárok, olvasók 
számára ünnep ez a szeptember végi találkozás. Már régóta 
nem csupán Csépéről van it t szó . Hagyományaink 
megőrzéséről van szó, irodalmunk értékeiről van szó, arról 
van szó, hogy otthon érezzük magunkat Kishegyesen. 

Mégse feledkezzek meg Csépe Imréről. 
Ő volt az első író, akit személyesen is ismertem. Már nem 

lakott a faluban, mikor megmutatta őt Komáromi Jancsi, de 
éppen a Szövetkezeti Otthonba tartott, amikor találkoztunk 
vele az utcán. Csapkodta körülötte a tavaszi kabátot a szél, 
úgy sietett. Aztán 1957-ben ajándékba kaptam a szabadkai 
Minerva ál tal kiadott könyvét, a Tarisznyás embereket. 
Másfajta irodalmat szerettem akkor, nem sokáig bíbelődtem 
vele, de néhány mondata szíven ütött. Az első novella első 
mondata így hangzik: „ Tízóra már elmúlott, mikorra Örzse 
néni bekeverte a kovászt a nagy fateknőbe . " Hányszor lát
tam ezt, éppen ezt a képet. Örzse néni kenyeret készül süh1i, 
széles fekete szoknyája suhog, ahogy a fateknőnek ütközik. 
Az éf' Örzse nénim, persze, nem volt azonos a novella egyik 
hősével sem, de a kép, amelyet Csépe leírt, armyira igazi 
volt, annyira átélt, hogy engem azonnal meghódított. Mert a 

Szeptember 27-én ismét megtartják a CSÉPE IMRE 
Emléknapot, amelyet a költő születésének évfordulója alka
lmából rendeznek. Az ünnepség a CSÉPE I?\1RE 
Népkönyvtár emléktáblájának koszorúzásával kezdődik 
délután három órakor, és a mellékelt műsor szerint {()ly-
tatódik: · ; · 

15.00 órakor: , 
Az emléktábla megkosiot;úzása~., ... : ~··· , 
- Az Emlékbizottság nevég~nCs .. Simo.n 
Híd-díjas költő koszorúz · · ·· · 

15.05 órakor: 
A jubiláns írók könyveinek k,iállítása a könyvtár-
ban ··· · ·· · ,,. ·• 

15.30 órakor: 
Az Emlékbi~oÜság ünnepi ülése a Községi 
Képvi~;lő-Testülef tanácstermében: 
. V!;;;~.~· ~sordás ~h.álf s:znl.~kezik' meg a harminc 
· e\Te elhunyt q~epe JU)re~pl; 

: BenC:Ze 'Eí:ika~f:nkgí~ztér. Dí1dás Kálmán köl
tőről és műfordífóí~óf bt;siél 
- Majtényi Markovicsv A.ndrás köszönti a 80 
éves Szimin Bos.án M<;igdát, majd ismerteti 
munkásságát "; 
- Feket,~ f. József<!3urány1Nándor és Beder 
lst~~.Il~űve · i:té~~zi~ < 

-o:r: Franyó zsa'"k'öszörtti LadikKataHnt és Cs. Simon 1sty_áfi_f ".,. ~ - ~- ~>, . 

- Az Aranyeső szavalóver~eny e,rediµényhir
detése, utána fellépnek a díjazottak 

17.30 órakor · · 
Németh László festményeinek 
'la előcsarnokában · llífást 
J ~{1N~.l~0 '' v ·' 

második mondat is sokszor látott jelenetet idézett fel ben
nem. „Körösztöt vetett rá, nehogy valami rossz szellem 
árthasson a tésztácskának." Pontosan úgy, ahogy a Rákóczi 
utcában lá ttam özv. Kormos Mihálynétól, az én Örzse né
nimtől. 1 em akarom elemezni Csépe Imre műveit, csak arra 
akarok rámutatni, élményeit az itteni valóságban, a minden
napokban szerezte. Írásainak ez adja meg az ízét. 

Nevezték őt parasztírónak. Nevezték a táj költőjének. 

Többen is őstehetségnek. Mindez volt. Jelképe a tehetség 
erejének. Ahogy egyik méltatója próbálja megfogalmazni: 
„ ... a földtúrók világából indult el az irodalom hívogató 
útjain." Nekem ő élő bizonyítéka volt annak, hogy érdemes 
Kishegyesen írónak lenni. A hagyomány, amelyet harminc 
éve teremtünk itt, azt jelenti, nem adtuk föl. Sem ottho
nunkat, sem a művészetet. Csépe Imre egyfajta kezdetet 
jelent. Azóta másfajta irodalmat művelő írók születnek ezen 
a tájon. Éppen így helyes. Azt hiszem, a dolgok ilyetén állása 
Csépe Imrének is tetszene. Hiszen minden írásában a vál
tozást, az új életet, a haladást, a jobbat áhította. Most is 
helyeselné, hogy a fiatalok új utakat keresnek, sajátost akar
nak alkotni, nekik megfelelő művészetet szerernek. 

Azzal, hogy őrizzük a hagyományt, az új meg
teremtésének a föltételeit vigyázzuk. Mikor szeptemberben 
összejövünk, őrizzük Csépe emlékezetét, és számba vesszük 
értékeinket, de kifejezzük törekvéseinket, áttekintjük fela
datainkat is. Képesek vagyunk megbirkózni a mindig új 
leckét feladó történelemmel. Példamutató ez a kishegyesi 
hagyomány. Ezért érdemes ünnepelni. 

2002. szeptembex 10. Gobby Fehér Gyula 

a Csépe Emlékbimttság elnöke 

Aranyeső 
A Csépe Imre Emléknap keretében 1974 óta minden évben 

szövegi;nondó versenyt tartanak. Az Aranyeső vetélkedőn az 
idén a diákok Bogdán József verseit szavalták. A tanítónők és 
a magyartanárok mellett a rendezvényen megjelentek Vígh 
Rózsa és Raffai Erzsébet nyugalmazott tanítónők is. 

Az iskolabajnokok: 
3-4. osztály: Miljkovié Tamara, Sípos Ákos 
5-6. osztály: Kocsis Antónia, Kancsár Loretta 
7-8. osztály: Benkó Attila, Paróczi Rita. 
Dicséretben részesültek: Kovalcsik Anna, Csabai Tímea 

és Paróczi Brigitta. 
A községi döntőt szerdán (lapzártánk után) tartották meg 

a színházteremben. 



Lírai költészet - ecsettel 

N émeth László kishegyesi illetőségű festő újabb mun
káit szemlélve észrevesszük a sötét tónusokba 

ötvözött fényt, min t az álmok beteljesülését a hétköznapi 
valóságban, amely céltudatos alkotóról tanúskodik. A meleg 
színek képzeletindító hatása ezeken az újszerű képeken 
kellemes meglepetést jelent a művész munkásságát fi 
gyelemmel kísérő szemlélő számára. Témaköre immár a ját
szi líra: erőtől duzzadó paripák kegyeiben női aktok, köny
nyedén, légiesen egy álomvilágban. Ez a képsor valójában 
lírai költészet - ecsettel. 

A teljes átélést tanúsító, nagyobb méretű olajfestményei 
azt jeizik, hogy a negyvenedik életévén átlépő festő beérett, 
hogy az eddigi honi és magyarországi kiállításain tapasztalt 
kifejezési útkeresésnek vége: önmagához érkezett. Mert 
korább;:m érzésvilágá nak kifejezésében csapongott 
legmkább. Az ábrázolással ugyanis sohasem volt gondja. 
Gyermekkora óta bámulatos képességgel rajzolt le mindent, 
amire ránézett. Portrérajzolásban például már egészen fia
talon felhív ta magára a figyelmet. Sokak szerint ma is leg
nagyobb erőssége az arcképfestés és -rajzolás. Ezen a 
területen szinte utánozhatatlan. Az arcképpel jellemet 
közvet ít, egyéni módon, a legegyszerűbb eszközökkel. 
Munkahelye, a Mozi nevet \'iselő kocsma falai tele vannak 
raggatva újságlapokra rajzolt portrékkal, egy másik terem
ben pedig legújabb olajfestményei száradnak, tehát ez a 
Mozi tulajdonképpen egy tárlat, igazi művészfészek. Nem 
csoda, hogy írók, festők és művészetbarátok szívesen láto
gatják. Persze, az sem mellékes, hogy nem kocsmába jár az 
embe1~ hanem „moziba", ahol van mit látni. 

Az őstehetségek kálváriáját megjárt magánvállalkozó 
tulajdonost alighanem csak a művészet érdekli. S mert 
leginkább nem értik, ő sem igyekszik magában megérteni az 
embert, akiben szerencsétlenségére éppen művészi lélek 
lakozik. De meg kell-e érteni mindenáron egy művészben a 
magánembert? Lehetetlen. Alkotásainak a megértésére kell 
törekedni. Azokban rejlik a közös sors. Ezt a puszta tényt 
tarthatta szem előtt a Táltos című folyóiratunk, amikor 
Németh Lászlót fölkarolta. Grafikái címoldalon és irodalmi 
szövegközben tesz ik értékesebbé a lapot. Úgy tűnik, álomlo
vas szférákban egymásra találtak. Poétikus összefogással, 
koldu ss7egénven (de nem lelki szegényen), kaján tekintettel 
néznek vissza a fancsali világra . 

Németh a maga festői képzeletvilágában igazán otthonos. 

Nála csak a mű ereje számít, minden más melékes. Túlvilági 
képességekkel megáldva (vagy megátkozva), fejek fölöt t, 
messze, más értelmet képes látni. 

Önálló tárlatát Kishegyesen, a Csépe Imre Emléknap 
alkalmából, az Ady Endre Kísérleti Általános Iskola kiállítási 
csarnokában, Topolyán pedig októberben, a Művészeti 

Galériában tekinthetik meg az érdeklődők. 
V.R. 

Németh László (Kishegyes, 1959): fes
tőművész . - Az újvidéki iparművészeti iskola 
elvégzése után a topolyai Népnyomdában volt 
grafikus, formatervező. Később szülőhelyén 

kirakatrendezéssel foglakozott. Műfaja a raj~, a 
festészet és a rézkarc . Tagja a Szabadkai 
Szabadművészek Egyesületének. Önálló tárlatai: 
Kishegyes, Újvidék, Topolya, Zenta, Szabadka, 
illetve Székesfehérvár. 

Szombathy Bálint: Mai magyar képző- és ipar-
művészek Vajdaságban. Képzőművészeti 

Találkozó Szabadka, 2001. 



T A IZÉBEN JÁRTUNK 

Nyolcan jutottak el falunkból a 
nyári ifjúsági találkozóra. A taizéi 
szerzetesközösség (amelyet Roger 
Schütz alapított) évről évre több ezer 
fiatalt lát vendégül a világ minden 
tájáról, szellemi töltekezést, elmé
lyülést kínálva nekik. A protestáns 
eredetű közösség ökumenikus 
szellemben (más vallásokkal 
együttműködve) tevékenykedik, és 
nyitva áll az olyan fiatalok előtt is, 
akik nem gyakorló hívők ugyan, de 
őszintén keresik a 
mélyebb lelki valósá
gokat. 

Az egyik hegyesi 
szervező, Csóré 
Róbert így foglalta 
össze nyári élményeit: 

- Nem csak az út 
volt csodá latos (oda
felé érintettük Velen
cét, Monte Carlót, 
Nizzát, Cannes-t, 
Lyont, visszafelé Mi
lánót, Torinót, Triesz
tet), hanem az ott 
töltött napok is. Egy 
külön világ fogadott 
bennünket: egyszerre 
négy-ötezer ember jön 
össze Európa valamennyi or
s,zágából, Afrikából, Dél-Amerikából, 
Azsiából. Barátságok születtek, én is 
sok barátot szereztem, akikkel tovább
ra is ápoljuk majd a kapcsolatot. Ez 
a nyári találkozó olyan, mint egy 
nagy buli, de a buli mögött végül 
mindenki felfedezi Taizé sajátságos 
hangulatát. Naponta háromszor 
együtt imádkoztunk, este szentmisén 
vettünk részt. Szombaton este pedig 
gyertyás elmélkedés volt. Az ott 
énekelt dalok még napok múlva is 
fülemben csengtek. 

- Roger testvér, a közösség 

alapítója hetente kétszer találkozik a 
fiatalokkal, megáldja azokat, akik ezt 
igénylik. Fotószenvedélyem kitört 
belőlem, nem tudtam megállni, hogy 
ezt a pillanatot ne örökítsem meg. 
Beszélgettünk Richard testvérrel is . 0 
a közösség balkáni megbízottja . 
Legfőképpen az érdekelte, hogy 
miként próbáljuk továbbadni Taizé 
szellemét. Szeretnénk másokat is 
legalább egyszer eljuttatni oda, hogy 
megérezzék azt, amit mi átéltünk, 

Fotó : Csóré Róbert 

mert ezt nem lehet elmesélni: szemé
lyesen kell átélni. Jó ott lenni. 
Elfelejted az itthoni dolgokat .. . 

Kívánjuk, hogy aki járt Taizében, 
annak a lelkében még sokáig visz
hangozzanak azok a dalok, aki pedig 
még nem jutott el, és kellőképpen 
fiatalnak érzi magát az útra, az minél 
előbb maga is tapasztalja meg, mit 
jelent a közösség szelleme, milyen az, 
amikor több ezer fiatal együtt fedezi 
fel a tiszta forrást. Erre talán már 
decemberben újabb alkalom nyílik. 

Kalacsi János 

Hirek, hírek" 
, ':t"'-

plébániai hittanra eddig 37 
attak be szüleik. A~ bitok
~g tizenkét gyereket vár:h~J.<· 
e, ha az ő szüleik is , millél 
"elentkeznének, hogy :gyer_~ 
:lemaradás nélkül kezdliesse 

't. ;:Ei ugyanis az iskol~i 
s::.'>mellett fontos ahl1oz~ 

fio~;~tgyennek asaját korosztályá
\..a1 ';;t;:1:j~rulhassón szentségekhez 
· (sze~~gy?nás, , szentáldozás, bér
'füálásj. ""' ;.,> ··· 
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FoÍyt~t~dik templomunk tataro
'. zása: a második fázisban a templ()m 
oídalát kívánják festeni. A hátsói;.ész 
jobb időkre marad, illetve akkor fog:.: 
nak hozzá, ha összejön rá a péni. 'Az 
ed~i9tm~nl<álato~. (a homlokzat és 
a ~~E~Pi~ ?~dog?s ·• ~M~~if~.Uy~
nyok)c .Y~Jap:iirltaz . , . lf51la.}<f~stése 
ugyarysmintegy m*s~élmillíó .<i!nár
ba ~~fi:il,: amiből ~.ci~Jg csak 6.fö:ooo 
dinár gm .9~s~e. A h~á~yt az .. okozt;;., 
hogy a Ne.ill?eti KuHu.rális Orökség 
Minisztériuma által ígért ··· alapít~ 
ványi pénz még milldig .. nem '. ér~ 
kezett meg, valamint a helybeli vál
lalatok, vállalkozók közül is csak 
néhányan áldoztale'fafünk' l<öipönt
jának. rendez~s~r~'. . .. ·A ;/községi 
Végrehajt9 · ·Tanácstól , jeléntőpe ?b 
qs~zégef kapott az egyházközs~g; de 
.a !J~It(KÖzösség _még ,mindig ·fiem 
-~~~.tttt· 'Az'i4oo~ 150·9 n~H~~ntar{üu 
~at . > " ~ csálá<j< kö~Üi*s~~i?án . 3.~o 
·csal . . j~qaékó29t\~}~e~B:!;l~f~p}:~b . 
összeget templomúnk · :~_szeJ?Bé:.: 
tételére. · · ··. · 

Keresztény értelmiségi értelmetlenség 
A tavasszal alakult meg, és augusztus 30-án tartotta 

második összejövetelét a Pax Romana (keresztény ér
telmiségieket felkaroló mozgalom) kishegyesi csoportja. 

Erre, a második összejövetelre még kevesebben voltak 
kíváncsiak, mint az elsőre : összesen alig tízen 
üldögéltünk a hittanteremben. Hol van, létezik-e 
keresztény értelmiség Hegyesen? 

A találkozóra a zavarosság, az átgondolatlanság 
nyomta rá Lélyegét. A Pax Romana feladata az lenne, 
hogy valamely, a hit szempontjából fontos témát feldol
gozva lelki táplálékot nyújtson azoknak, akik elmélyül
tebb válaszokra várnak, és mozgató, utat mutató erő 

legyen az egyházban. Ehelyett a csoport energiájának 
java részét az kötötte le, hogy vajon mivel is kellene 
foglalkoznia. Megjegyzendő, hogy az előadó sem állt a 
helyzet magaslatán: beszámolójában (Kereszténység 
korunkban, az ezredfordulón) többet foglalkozott vala
miféle „őshagyományokkal", mint Krisztussal. 

Vajon szükségünk van-e ilyen keresztény értelmiségi 
találkozókra? Miért van az, hogy Hegyesen ,.divat, sőt 
több, mint divat" elhallgatni: a kereszténység bölcsője 
Jeruzsálem (a katolicizmus központja pedig Róma), nem 
pedig India vagy Tibet? 

Kalacsi János 



FALUNK; JÖVŐNK ÉRDEKÉBEN 
- ~fi minden törté...Ttik az iskolában? -

Rosszui fütött tantermek, életveszélyesen düledező 
épület, szétlopott öltöző, festetlen épületszárny, beázó 
mennyezetrészek, elhanyagolt környezet, sivár udva1~ 
bemeszelt ablaküvegek . . . Ez a mi iskolánk. Ez volt a rni 
iskolánk' 

Mert úgy látszik, törtémk valami, megmozdult vala
mi. Ráébredtünk - sajnos rn.ég nem elegen és eléggé -, 
hogy gyermekeink, unokáink a nap felét az iskolában 
töltik, és nem mindegy. hogy milyen körülmények 
között. 

A nyomorúsagos, gyalázatos tíz esztendő után tavaly 

már ötletek, tervek hangzottak el a tanári karban, az isko
laszéken, az önkormányzatban arróL mit - mi mindent -
kellene tenni, hogy változtassunk az iskolában és 
környékén uralkodó állapotokon. 

Az önkormányzat (a Tartományi Oktatási Titkárság 
némi segítségével) előteremtette, előteremti az 
eszközöket a kózronti futés kibővítéséhez, fel újításához. 
A hálózat kész, a kazánoknak a fűtési idény kezdetéig 
kell megérkezniük. 

Az életveszélyessé vált, dőledező régi iskolaépület le 
lett bontva, a terepet a napokban elsimítják, és a diákok 
birtokukba vehetik. A lebontott épületanyagból és árából 

megkezdték a kézilabdapályánál levő öltözők bővítését, 
ujiáépítését. 

' F~stik az úgynevezett 56-os épületszárnyat. Kijavítják 
a tetőt, és az előcsarnok simatetős bejárata fölé kétvizes 
tető kerul. 

Mindehhez pénz kelL Honnan? Vállalkozóktól, 
munka- és társadalmi szervezetektől. Az akció sikeres
nek mondható. Gyűlik a pénz. Van, ahonnan azormal 
megkaptuk a támogatást, van ahol megígérték, volt, 
ahonnan keserű szájízzel távoztak a "kunyerálók", és 
van, ahova eieve el sem mentek, mert a választ előre 
tudni: Nem! 

Szóval megy a dolog. Néhány „kézis" öregfiú fiával is 
beállt bontani, és a hetedikes meg nyolcadikos diákok is 
néhány tanár segítségével ki tettek magukért . 
Munkaakciót szerveztek, építőanyagot mozgattak, 
ablakot mostak. Hogy minél előbb elkészüljenek az új 
öltözők, tusolók, és hogy az iskolaépület ne hasonlítson 
se zárdára, se kaszárnyára, hát letisztították a bemeszelt 
ablaküvegeket. 

Munkára, pénzre, ötletre, tervre a jövőben is nagy 
szüksége lesz a kishegyesi iskolának. Fogjunk össze, adja 
mindenki .azt, amit tud. Gyermekeink érdekében, a falu, 
falunk jövője érdekében ez 

Ránk ragyogott a szerencsel•••e••G>••••"'~"·"··~·· 

Júniusban, míg a tanítás tartott; 
felkereste iskolánkat a Sinalco szörp
gyár kereskedelrni utazója. Megkért 
bennünket, hogy az iskola nevében 
vegyünk részt nyereményjátékukon. 

fatelep 

TEMP 
tul. Faragó Zoltán 

Egy kikötése volt: az általa hozott 
12 liter szörpöt a gyerekeknek meg 
kellett inniuk a helyszínen. 
Mondanom sem kell, hogy a boldog 
gyermekszemek felcsillantak, majd 

rövid időn belül az üveg 
al jára néztek. Utána 
összegyűjtöttük az öt 
piros kupakot és egy 
tonik matricát, majd 
ezeket p ostáztuk. 

Verbászi út 36 lakás: Verbászi Lit 34 Valahogy úgy érez
tew„" előre ittunk a KISHEGYES Kishegyes 

tel . / fax: 024 / 731-231 
mobtel: 063 ! 8230-412 

te!.: 024 ! 731.J!lS 
Épü!etanyag - a!aptó! tetőig. 
Tűzrevaió - árusítás, szállítás. 

medve bőrére, de. mind
egy, már az élményért 

megérte. Izgatottan vártunk. 
Júliusban ránk mosolygott a 
szerencse, a boldog nyertesek közé 
került iskolánk. A nyereményt - egy 
pár kosárlabdapalánk hálóval fel
szerelve tanévkezdéskor kéz
besítették. 

Nagy örömmel fogadtuk a 
nyereményt, és reméljük, hogy 
mielőbb a helyére kerül, h iszen nagy 
szükség van rá. 

Az iskola nevében a 4.a osztály 
játszott, akik azóta már felsősök let
tek. 

Bogr.ár Valéria 

,,,,,,,,,,,,,,,""'''*'''',f"'*''""''NM@ ,/..f 0'''"'""'"'"":'.'"'', 
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A hetedikes tanulók kirándulása 
Veresegyház - Budapest - Zamárdi 

Második nap: hétfő 
2000 : Éjszakai túra Veresegyház 

legmagasabb hegyére, a Margitára 
(344 m). 

Rajt a Váci Mihály Művelődési 
Ház elől. 

Összesen harminchat csoport 
indult, főleg felnőttek. A nevünk 
találóan: Kishegyes csapata. 

A hegymászás „útvonala" nádas, 
bokros, erdős területen át vezetett 
tele különböző veszélyekkel. Sokszor 
csak lehajolva tudtunk átjutni a sűrű 
növényzeten. Libasorban haladtunk, 
ötvenötünknél csupán három zseb
lámpa volt. A mögöttünk jövőknek 
sorba kiabáltuk - hiszen majd' sem
mit sem láttunk -, hogy: - Vigyázz, 
jobbról tuskó' Lehajló ág! Vigyázz, 
balról szakadék' Mire odaértek, per
sze elfelejtették. Az útvonalat csak a 
nagyon ritkán, fákra felkötött fehér 
krepp-papír csíkok mutatták 
(Crepto-mánia). Az eleje teljes iram
ban haladt, azt hitte, időre megy a 
verseny, s csak a végén derült ki, 
hogy nem. Az igazgatónőnek Paróczi 
Robi kíséretében csak Emese tanárnő 
ordibálása adott útirányt. 

Az egész túra vonalán kilenc 
ellenőrző pont volt felállítva, ahol 
különböző feladatokat kellett 
megoldanunk: 

1. Ügyességi próba. Hét tanuló 
egym,ís mögött felsorakozva felhú
zo tt egy „sítalpat", és ezzel két 
betonoszlopot kellett megkerülni, 
vigyázva arra, hogy mindenki egysz
erre lépjen . Kórusban adtuk az 
ütemet, hogy bal - jobb, bal - jobb. A 
próbatétel nem sikerült teljesen, mert 
a cél előtt felborult az egész társaság, 
sorba egymás után hanyatt estek. 
Baranyi Arpád volt az utolsó tag -
így várható volt. 

2. Történelmi tudáspróba: 
hibátlanul feleltünk kórusban, igaz, 
néhányszor kisegített a történelem
tanárnő, majd a politikai ismeretek 
következtek - itt csak egy kérdésre 

2002. augusztus 18 - 24. 

nem tudtuk a választ (Ki a magyar 
országgyűlés elnöke? - Szili Katalin) . 

3. Erőpróba : vízzel töltött trak-
torgumi (hátsó) felrakása pótkocsira. 
Nem sikerült, mivel Vass Zoltánnak 
eszébe sem jutott segítenie. 

4. Egy aszfaltúton úgy kellett 
áthaladni tíz tanulónak, hogy minél 
kevesebb láb érintse az utat. Öt pár 
egy lábon szökdécselve „ talicská
zott" át. 

5. Madárhang felismerése: 
bagoly, rigó, fülemüle - sikerült. 

6. Pálinkakóstolás (feinőt-

teknek). A körte, szilva és törköly 
közül csak a szilvát találtuk el. Itt 

kaptunk még papírt, amiből csákót, 
hajót, repülőt és durrogtatót kellett 
hajtogatni. 

7. Növényfelismerési verseny 
magokról (Gabriella tanárnő „Zöld" 
révén tudta a válaszokat). 

8. „Horgolni" kellett 40 csomót 
két perc alatt - vastag kötélből. Ezt 
Gabriella tanárnő vállalta. 

9. A végén verset kellett 
szerkeszteni magunkról és 
Kishegyesről (kevés a poéta 
köztünk). 

•••• • •••••••••••••••••••• • •••••• 
A heted.ik~s t~nulók kirán~~lás~ról szól,ó beszámol~ból csak egy részletet: 

tudunk kozolm, mivel annyi elmennyel tertek haza (es ezt le is írták), hogy"' 
arra 50 oldal sem lenne elég.„ "' 
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Telecskai dombok között 
Van a mi kis falunk. 

Ahol mi lakunk. 

Átszeli a Krivaja, 
Melynek igen nagy a szaga. 

Takaros a főutcája, 
Hatalmas az iskolája, 
Van is neki Teleháza. 

Köszönjük e kis városnak, 
Vidám nyaralásunkat. 

A hegy tetején gyönyörű kilátás 
várt bennünket a völgyben elterülő 
Veresegyházra. Minden csupa 
fényáradatban úszott, dübörgő zene 
mellett, ugyanis a felérkező csopor
tokat diszkó fogadta . A zsebünkön is 
lehetett könnyíteni, ugyanis minden
féle finomságokat sütöttek, főztek, 

szinte folyt az üdítő, sör stb. Nem 
kellett nagyon biztatni a társaságot, 
mert induláskor - minek nekünk víz 
- senki nem hozott magával. Csupán 
egyetlenegy kétliteres flakonnal 
tudtunk beszerezni az egyik kocs
mából. 

Buli, tánc, ismerkedés, jó komák, 
csajok. Az egyik igencsak illuminált 
állapotban lévő hölgy szemet vetett 
egyik csapattársunkra (Szikora 
Róbert). Majdnem bunyó lett belőle. 
Később, a félhomályban egy odavaló 
srác, nem látva az ülőket, teljesen 
keresztülbukott Deák Mihályon 
(Decski), s mivel ő nem tudta, hogy 
kiről van szó (azt hitte, hogy 
közülünk való), könyökével jól oldal
ba vágta. Csak kisebb gyülekezés lett 
belőle . 

Jövőre le kellene beszélni a hete
dikeseket, hogy ne menjenek el 
Veresegyházra, mert nagyon rossz 
volt. Majd mi átvállaljuk, elmegyünk. 

Köszönjük, Veresegyház! Jövőre 
visszavárunk benneteket. 

Vass Zoltán és a kirándulók 



lvfagyarországon jártunk 

Hűvös, nyarathazuttoló szél 
seperte végig a falu utcáit. A fák 
sikoltva üdvözölték a pirkadat első 
bársonyos sugarait. A madarak 
m élyen gubbasztottak a pelyhes 
fa lombokon. 

A ternplomóra szomor úan ütötte 
el az 5 órát. Ekkor a közelből fel
hördült egy autóbusz h angos motor
ja. A kerekek recsegve enge
delmeskedtek a szerkezetnek, és a 
busz lassan elindult, szomorú, 
integetó embereket hagyva maga 
u tán. Az autóbusz legénysége ma
gyarországi kirándulásra indult. Az 
útú·él Veresegyház és a Balaton 
par tján lévő Zamárdi volt. 

közelmúltban kapta meg a városi ran
got. 11.000 lakosa van. Három mester
séges tó is található ott. Az Öreg
tavon strandot építettek, melyben mi 
is megmártóztunk. A Margita hegy
vonulatai veszik körül, amit mi is 
bebarangoitun..1<. 

tették. A Balaton mellett, közvetlen 
Siófok tőszomszédságában, Zamár
diban egy ifjúsági táborban helyeztek 
el bennünket. Az időt sétálással, 
sportolással és természetesen úszás
sal múlattuk. 

Annyi élményünk van, hogy nem 
is lehet mindet leírni . A rengeteg 
programot, a pesti kirándulást, a 
bulikat, az éjszakai életet... Azt 
hiszem, egy teljesen más világot 
ismerhettünk meg mindannyian. 

Ott tartózkodásunk ala tt részt vet
tünk a veterán motorosok bemu
tatkozóján, és még orgonahang
versenyen is ·,10Jtunk a reformá tus 
templomban. Volt egy nagyon 
aranyos útvezetőnk, Gabi tanító néni, 
aki végigkísért bennünket magyar
országi utunkon. 

Augusztus 21-én elindultunk 

Veresegyház Budapesttő l észak
kelet irányban helyezkedik el, és a 

Zamárdi felé, de vissza kellett fordul 
nunk, mivel tanáraink eszébe jutott, 
hogy az útleveleket az iskolában felej-

Köszönjük polgármesterünknek, a 
szervezőknek a lehetőséget, hogy 
eljuthattunk, vendéglátók,11ak is hála 
a szívélyes fogadtatásért, de a 
nevelőinket sem hagyhatjuk ki, 
hiszen még aludni sem hagytuk őket 
egy hétig. 
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A KÖZÉPISKOLAI TANULÓK KÖZÜL 
KODDE 

ÖSZTÖNDÍJAT KAPOTT 

BAKOS LUDVIK 
BATA BERNADETT 
BRASNYÓ GABRIELLA 
CSERNIK MÁRTON 
DANCSÓ LÁSZLÓ 
DUDÁS ATTILA 
DUDÁS RÓBERT 
FONT ÁNYI EMÍLIA 
GÁLIK flv1ÍUA 
GYURIK MELINDA 
HARMAT BEÁTA 
HORVÁTH ÉVA 
JANÓ jUDIT 
JLJHASZ LÉNA 
KELE:V1F.N ANDOR 
KISS KORNÉL 
KISS TÍMEA 
KOMAROMI TÍMEA 
KURIN AKOS 
KURNYAK ANIKÓ 

24. MARONKA PÉTER 
25. MIJATOV MIRELLA 
26. :\10LDVA1 MARIKA 
27. NYÍRÁDI ILDIKÓ 
28. PAPP ZSOLT 
29. PRIBICKl MAGDOLNA 
30. RÚZSA MAGDOLNA 
31 . SÍPOS ISTVAN 
32. SRŐDER KAROLINA 
33. SZABÓ FERENC 
34. SZABÓ HÉDI 
35. SZABÓ NÓRA 
36. SZILAGYI ILDIKÓ 
37. SZŰCS ADÉL 
38. STOJlé GORDANA 
39. TEI-1.EBESI MÁRTA 
40. TOLMÁCSI RÓBERT 
1!1. TÓTH ANIKÓ 
42. TÓTH ZSUZSANNA 
43. TÖRÖK OTTÓ 

21. LAKATOS ZOLTÁ!'J 44. ZELENKA AMARILLA 
22. LÉNÁRD LÁSZLÓ 45. VARSANDAN CSABA 
23. LONCSÁREVITY NATÁLIA 

ALFA 

te l.: 024 / 730-749 
lakás: 024 / 730-797 
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· áinfoq~ megvalósult: , .göfÖgor'szág1 út, 
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. UtulJ.k' izgalorii.mal ~elt ... B,'.íztuhk' és 
reménykedtünk ~ Je.gj9bbakban; Mo~t ~ár 
így utólag elmondhatom, hogy fára~ztó volt1 

de megér te. Hat év rendszeres és kitartó 
munka meghozta a gyümöksét. . Ez az, an:Íit 
az ember soha nem felej t el. Öt nap: 
G;:~nzötű , orsz~g'. imég gyönyörűbb a ten~ 
ger~, 'csocálatÓ~ a;Jégkör.:. _Mintha) nem }s 
ezén a bolygón lettem: volna: / · . 
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tornq .;. k,pvetkezeJt Zobnaticán, e. Ennek 
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versenyidény még tart 
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MINDENNEK RENDELT IDEJE VAN 
Beszélgetés Pesti Attila építésszel, a Campus Polgárok Egyesülete elnökével 

Palicson beszélgetünk Kishegyesről, így teremtve meg a 
kellő távolságot a helyszíntől, témánk tárgyától. Pesti 

Attila gyakori vendég Kishegyesen, jól ismeri a környezetet, az 
elvárásokat, a kishegyesi emberek mentalitását, és készülő 
rajzai között a majdani, kishegyesi épületek tervei is megtalál
hatók. A már elkészült tervek hamarosan közszemlére és 
közvitára bocsátódnak Kishegyesen, hogy akik szívügyüknek 
tekintik falujuk jövőjét, kifej thessék véleményüket, hasznos 
javaslatokkal állhassanak elő. 

Ha vasúton érkezel, mi az 
első benyomásod Kishegyesről? 

- Az élmény szinte transzcen
dens. A vonatról lelépve mintha 
száz évet lépnék vissza az 
időben, az állomás pengőtégla 
épületei azt sugallják, hogy a 
monarchiabeli „Possesio 
Kishegyes" -ére érkezem. 

És amikor kocsival jössz? 
- Akkor a falukép teljesen jel

legzetes, vagy ha úgy tetszik, jel
legtelen. 

Nem túl hízelgő vélemény, 
k ifejtenéd? 

- A falu épített környezete 
Pesli Attila átszövődik a természeti ele-

mekkel. Sajátos hangulatot ad neki az házak alatt csordogáló 
Krivaja, a hátsóudvarokban meredező löszfal. Viszont az 
építészeti formák gazdagsága, a stíluskorszakok egymásra 
rétegződése, az időbeli fejlődés itt kőbevésett emlékként nem 
található meg. De helyette megtalálható egy bizonyos egy
szerűség, és nyugalmas, puritán formavilág. 

Kicsit zavarba ejtesz„. 
- Itt engem az ejt legjobban zavarba, hogy a falunak nincsen 

közepe. 
Már hogyne lenne? 
- Én egy főtérre, egy szakrális helyre gondolok, ami pezsgő 

élettel van tele, és szellemileg koordinálja a társadalmi és 
építészeti kultúrát is . 

A kishegyesiek a templom környékét érzik „középnek". 
- Az igaz, hogy a templom a falu szívében van, mert az ősök 

oda tették, mivel az ő szívükben is ott volt a helye. De a későb
bi településrendezők kihagyták az isteni lényeget: "ráteiepítet
ték" a nagy forgalmú műutat és a modernista áruháztömböt. 
Az eredmény kiábrándító: a falu "központjának" szövete fel
bomlott, n incs benne összetartó erő . 

A központi tér hiánya ennyire tragikus lenne? 
- Igen, mert egy főtérre azért van szükség, hogy ott az 

emberek ta lálkozzanak, gondolatokat cseréljenek, ahol létrejön 
és tökéletesedik a kultúra. Olyan helyeket kell teremtenünk, 
amik generálják ezt a folyamatot. Egy jól működő közösség 
szempontjából ez nagyon fontos dolog. 

Más adottságok viszont vannak.„ 
- Na igen, de miközben a közösség büszke arra, hogy az 

"egy főre eső" értelmiségiek száma Kishegyesen magas, akkor 
én a rendezvényeken mindig csak ugyanazokat az arcokat 
látom. Eszerint a közösségnek van szellemi húzóereje, de az 
emberek nagy többsége otthon marad, áldozatul esik a túl sok 
munkának vagy a tévének. Nincs érdekközösség, nincs ünnep, 
nincs már szokás, az egyéni lélekhez nem tartozik csoportlélek. 

A tévét, videó t lehet okolni, de a munkával töltött idő 
Kishegyesen sem csak mániákus cselekvés, hanem sajnos 
kényszerűség. Hosszú évek letargiába sodró hangulata is 
megtette a magáét, ami a közönyös magatartás malmára hajtja 
a vizet. A régiek szokásai elfelejtődtek, új szokások pedig még 
nem nagyon alakultak ki, viszont én úgy érzem, már van 

okunk a derűlátásra. 
- Vannak már pozitív megmozdulások, és itt jöhet képbe az 

építészet is. Mert az építészetnek módjában áll rítusokat 
teremteni, illetve, hogy létrehozza a rítusok "díszleteit", és 
erősítse azok metafizikai irányultságát. Például ilyen "be
avatkozás" volt a szurgyik is . 

A Hegyalja utcában a ta vasszal rendbe tett területet érted 
alatta, a Dombos Fest egyik helyszínét? 

- Igen. Abban a mesében benne van mindaz, amiről eddig 
beszéltem, és az is, hogy miképp szeretnénk ezt csinálni. De az 
csak egy a sok terv közül és csak kezdeti fázis. Követheti a 
Pecze-kastély, a Jány-ház hasznosítási terve. Ezek az épületek 
az enyészet utolsó előtti órájában vannak, miközben a helyi 
világi építészet legszebb emlékei. 

Az általad jelentősnek mondott tér hol alakítható ki? 
- Természetesen a templom közelében. Van egy tanul

mányterv, ameliyel a templomtér feloldható több évtizedes 
lemerevített, hallgatag állapotából. A templom melletti 
áruházat akár le is lehetne bontani. 

Nem félsz, hogy az utolsó fél mondatodért egyesek megor
rolnak rád? A jelen körülmények között lerombolni valamit/ 
ami bár ronda/ és nem illik az összképbe/ de van, használható/ 
és viszonylag ép? 

- Jó, nem teljesen kudarc az az áruház: jó lesz elrettentő 
példának? 

Hogyan lesz kialakítva a központi tér? 
- A majdani új rekreációs központ, megfelelően kapcsolva 

az iskolával, a piactérrel és a templomtérre!, élettel telíti a 
központot, és az új a régi rangjára emelkedik. Faluszerte jó 
néhány olyan középületet - építményt tervezünk, amelyek 
remélhetőleg a közösségi arculat, a kisvárosi önazonosság 
letétményei lehetnek. 

Láttam a rajzaid között fantasztikus, de egyúttal szépen 
tájba, környezetbe illeszkedő elképzeléseket, épületterveket? 
De mi az/ hogy "kisváros", hogy jön ez Kishegyeshez, ami köz
tudottan falu? 

- Öntudat kérdése az egész: Kishegyes - Nagyközség -
Dombos - Kisváros . Csak merni kell akarni! 

Gyönyörű az elképzelés, de akkor most beszéljünk az anya
giakról is. 

- Persze, megemlíthetjük a pénz kérdését is, de a pénzt nem 
szabad adottságnak tekinteni, akkor se, ha van, akkor se, ha 
nincs. Ellenkező esetben az a téves hozzáállás alakulna ki, 
hogy "nincs értelme, mert nincs rá pénz" - vagy, hogy nincs 
értelme, mert nem kapok érte pénzt. A másik pedig, hogy "bár
mit megtehetek, mert van rá pénz" - van értelme, mert pénzt 
kapok érte. 

Vannak olyan vélemények is, hogy bölcsebb lenne az előbb 
vázolt tervekre fordítandó pénzt inkább a szegényeknek adni, 
de én azt mondom, idézem: „ideje van az ég alatt minden 
akaratnak". Mert mindkét szándék ugyanazon cél érdekében 
munkálkodik, az ember felemelésén, épp ezért nem lehetnek 
egymás konkurensei. 

Nagy Farkas Dudás Erika 
(részletek a Magyar Szóban 2002. szeptember 20-án megje

lent interjúból) 
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A nyuszika, midőn a mezőn 

ugrabugrált, beleszerelmesedett egy 
másik nyuszikába. Nem sokat 
teketóriáztak, emez megkérte amaz 
kezét, szüleik elé járultak, s bejelen
tették: kettesben szép az élet. Az 
öreg nyúlszülők szénáztak-szalmáz
tak egy sort, de aztán hümmögve 
belátták, tényleg kettesben szép az 
élet, még ha a nyulak hajlamosak is 
a bigámiára. Összegereblyézték hát 
aranypetákjaikat, s felkeresték az 
erdő legnagyobb hodályával 
bíró vendéglősét, a bajsza alatt 
gyakor ta morgolódó medvét, 
s bejelentették a lagzi idő

pontját. Persze a medve ki is 
adta a hodályt, mert a biznisz az 
biznisz. Aztán az öreg nyulak 
intézkedtek húsügyben (pontosab
ban fű- és káposztaügyben), sza
kácsnénak elébb a kecskét kérték 
meg, de hogy a káposzta is meg
maradjon, végül az oroszlánt 
választották. A frakkos pingvin
pincérekkel is levajazták, mi
korra számítanak rájuk, a 
gólyát pedig rábeszélték, adja 
már kölcsön a lapos
tányérokat, abból ő enni úgy
sem képes, igazán tudhatná 
már ezt egy másik 
állatmeséből. A rókával 
pedig megbeszélték, 
hogy desszertnek 
sajtot szerez a hol
lótól. 

Aztán telt-rnúlt 
az idő, akár a 
mesében, és egyszer 
csak a szomszéd állat
farmról hatlövetű

kétütemű kabriolett
tankjaikon bevágódtak 
medve komához a 
nem szőröstalpú, de 
annál véresebb szájú 
tigrisek, akik dolgozni ugyan nem 
szeretnek, de saját bevallásuk 
szerint mindent mindenkinél jobban 
tudnak. A főtigris, pisztolyt lóbálva 
a kezében, bejelentette a medvének, 
hogy lagzi lesz, ekkor és ekkor, mert 

nősül ám a kistigris. Medve koma 
elővette a határidő-naplóját, és 
sajnálkozva jelentette ki, hogy ekko
ra már lefoglalták a hodályt. "Hát 
csináld úgy - és itt egy nagyot 
káromkodott a főtigris a maga sajá
tos bengálitigrises nyelvjárásán -, 
hogy ne legyen foglalt." Medve 
koma fogta is a fejét, tudta ő már 
régről, hogy ezekkel vic-

celni nem le
het, még ak
kor sem, ha a 
legutóbbi vá
lasztásokon 

megbuktak a 
tigrisek (azóta a kissé erélyte
len galamb-őzike klikk uralja a dom
bosi erdőt-mezőt). Szaladt hát a 
medve nyúlékhoz, lefestette az 
ábrát, s mondta, jobb lenne hát, ha 
elhalasztanák nyuszikáék menyeg
zőjét, különben tigrisék felfalják őket 
szőröstül-bőröstül. És pssszzt, sen
kinek egy szót sem. 

Így is lett, a dátumot megváltoz
tatták, bár a hír csak elterjedt, mert 
az örökké rossz helyen kerengő var-

t farm 

jak meghallották, és elkárogták 
fűnek-fának. De a dombosi állatfarm 
lakói behúzták fülüket-farkukat, s 
mindenki úgy csinált, mintha menne 
a dolgára, pedig jó részük 
munkanélküliként tengődött. 

Aztán elérkezett tigrisék nagy 
napja is, jöttek a rózsaszínpárduc
fekete limuzinok, volt itt kalas

nyikovkoktél és ökör-
nyálas bólé, rántott- és be
csinált emberleves, hegyi 
tangó és mezei szüty
työgős. Az utcán terep-

színű és traktorkék-zub-
bonyos vakondokok 

vigyázták a rendet, és 
főképpen a fő-főtigris 
nejét, ki szintén 
tiszteletét tette a lag
zin, annak ellenére, 

hogy maga a fő-főtigris 
egy másik erdőség mély 

pincéjében volt elzárva a 
százholdas pagony lakói 
ellen elkövetett állatta
lan cselekedetek vádjá
val. 

Azóta már nyuszi
káék is boldog házasság

ban élnek, bár nem a dom
bosi állatfarmon. Csak az itt 

maradt állatok kussolnak 
továbbra is, még a dombosi 

Kacsahírek örökké okoskodó toll
nokai, Tollas Tyúk és Kukor Karcsi 
sem mertek beszámolni az esetről, 
mert a medve szerint ez nem ta
nácsos, ha kedves az ... a ... 
kakas tökük, vagyis hát Tyúk 
esetében a tojásait szorongatják 
majd meg tigrisék. Akik viszont 
röhögnek a mancsukba, medve 
koma meg jobb híján számolja a 
pénzt - végül is talán mindenki 
boldog, csak éppen a dombosiak 
nem. (Bár más kérdés, mitől oly 
mulatós kedvűek a tigrisek, ha a fő
főtigris ott fog megvadmacskásodni 
a tömlöcben, ha a fene fenét, a disz
nó meg olykor malacot eszik is.) 

Micimackó György 
(szintén beszari) 
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Jól sikerül t a kishegyesi kék-fehérek 
őszi b ajnol.< i rajtja 

Augusztusban megkezdődött az őszi 
bajnoki idény a szabadkai labdarúgó 
ligában. A ligák átszervezése foly tán az 
erősebb csapatok magasabb verseny
fokozatba kerül tek, és a közepes 
erőssegu együttesek, amelyek jól 
erősí tettek, pillanatnyilag a bajnokság 
legjobban helyezett csapatai közé sorol
hatók. A nyár folyamán Kishegyesre is 
néhány tehetséges fiatal játékos érkezett, 
és sokkal nagyobb lett a konkurencia az 
egyes posztokért. Maga a játék még nem 
az igazi, de ami az eredményessége t 
illeti, azt már a szurkolók nagy része is 
eli smeri, hogy több van ebben a csapat
ban, mint amennyi t eddig elért. 

Az eddigi hazai mérkőzéseken a 
hegyesiek behajto tták a győzelemért járó 
három pontot, és a vidéki vendégszere
plések is jól sikerültek. Az egyedüli 
kivételt a gyálai mérkőzés képezi, ahol a 
nagy győzni akarásbó l egy váratlan 
vereség lett. 

A fiatal játékosok gyorsaságukkal és 
harciasságukkal, nem utolsósorban 
kiváló erőnlétüknek köszönhetően még 
a mérkőzés utolsó negyedórájában is 
bírják erővel, és képesek megnyerni a 
mérkőzéseket. Országh Miklós edző-nek 
sokszor nehéz dolga van, hogy kit állít
son be a csapatba, mert most az 
Egységnek erős tartalékjátékosai is van
nak. Sajnos a jó rajt és az eddigi kitűnő 
játék még nem látszik meg a nézőszá

mon, és továbbra is csak a leghűsége

sebb szurkolók kísérik rendszeresen a 
kék-fehérek találkozóit. 

A játékoskeret adott, és csak a rendsz
eres edzés kell a további sikeres szere
pléshez is. A múltban is és most is, a jó 
játék mellett nagyon nehéz feladat az 
anyagiak, a pénz biztosítása. A 
vezetőség egy részének tagjai ebből bec
sületesen kiveszik részüket, és nem szé
gyellik a sok kilincselést. Teszik ezt azért 
is, mert a bajnokság kezdetén minden 

Az alföld m ara toni 

befize tést el kellett végezni, és a 
versenyzési költségeket is biztosítani 
kell. 

A kiválóan sikerült őszi rajtot a 
következő játékosokkal érte el a kishe
gyesi Egység: Faragó Sz., Faragó Zs. 
kapusok, Tóth, Körtés, Szilágyi, Huszka, 
Durovié D., Kosovié, Mrvaljevié, 
Durovié M., Krivokapié, Durovié Mi., 
Durdevié, Belada, Barta, Tumbász, Nagy 
I., Nagy Zs., Vuckovié mezőnyjátékosok. 

Az eddig elért eredmények hazai 
pályán: Egység-Bácska (P) 3:2, Egység
Csantavér 5:0, Egység-Csóka 4:2 

Idegenben: Panonija-Egység 0:3, 
Granicar-Egység 4:1, Bácska (M)-Egység 
0:1. 

Pecu Jó78ef 

Lapzárta után, vasárnap az Egység 
hazai pályán 2:1 -re kikapott a szabadkai 
Solidtól. 

futója 
„A maratoni fu tás a sportok királynőjének, az atlétikának 

a legnagyobb kihívását jelentő versenyszáma" - hangzott el 
ez a bölcs mondás egy műkedvelő szájából, aki többed
magával iszogatott a Lucifer o tthonáról elnevezett 
vendéglőben. Az ivótársak a bölcse lkedőtő l eltérően aktív 
sportolók voltak. 

Hősünk méter hatvanas magasságáról, negyvenhatos 
csukáiról és vállalkozókedvéről vol t közismert. „Jómagam is 
rendszeresen futok" - dicsekedett úgy a nyolcadik konyak 
után. Fogadást ajánlva erősítette meg az elhangzottakat, 
mivel társai szemében a hitetlenség fényét vélte felfedezni . 
„ Tizenöt perc alatt kifutok a foci pályáig és vissza, ezt 
négyszemélyes vacsorával és az utána elfogyasztott 
italokkal tudom alátámasztani . Aki más véleményen van, 
tegye kockára ugyanezt a tétet." Társai állták a fogadást. 
Hasznos tudni, hogy az említett táv cirka 2500 méter, 
melynek lefutása egy aktív sportolónak nyolc perc körüli 
időt igényel, míg egy rekreációval foglalkozónak maximum 
ti zenkét perc idejét rabolná el. Ez a megállapítás hősünk 

nyerési esélye melle tt szól, azonban nem elhanyagolható 
körülmény volt vállalkozó kedvű barátom alkoholszintje és 
a fogadás időpontja . Történt ez egy gyönyörű verőfényes 
júliusi napon, a kora délutáni órákban. Nem hiszem, hogy 38 
C0 -nál melegebb lett volna. Bemelegítésként még hagyta 
magát rábeszélni egy dupla konyakra, és cigarettára gyúj
tott, aznap ki tudja hányadikra. Személygépkocsival és stop
perórával kísérték a fu tót. A stílusa, enyhén szólva, kíván
nivalót hagyott maga után. Ki tudja, miért, miért nem, 
hősünk szélességében is megpróbálta teljesíteni a távot, a 
kísérők nagy derültségére. Ugyanis időnként az út jobb, 
majd bal szegélye mellett futott. Sok jóindulattal ezt a futást 
esetleg kocogásnak lehetett nevezni . Emberfeletti 
erőfeszítésének köszönhetően nyolc perc alatt teljesítette a 
táv fe lét. „Erősíts egy kicsit pajtás, és van esélyed nyerni. Ha
ha-ha!!" - szólt a biztatás az időmérő részéről. A szenzációs 
fordulat .nem következhetett be, mert ötven méter erősítés 
után hősünket ájultan emelték be a kocsiba, és intenzív lo
csolással sikerült magához téríteni . Szerencsére komolyabb 

Vegyeskereskedés 

tul.: Hornyák Ágnes 

24321 Kishegyes 
Tito Marsall u. 90. 
tel.: 024 / 730 - 104 

lakás: Vuk Karadzié 7. 
024 / 730 - 463 

következménye nem 
lett a történteknek. 
Vacsora közben, melyet 
hősünk fizetett, elhang
zott a kudarc oka is. 
„ Belefértem volna a 
tizenöt percbe, csak egy 
kis szünetet tarthattam 
volna félúton. Legalább 
egy cigaretta erejéig." 

DudásBéla 
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