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Tisztelt olvasóink! 
Vasárnap egy órával többet aludhat

tunk hála a cágertologatásnak, de van 
ebben valami szimbolikus is - hogy 
beköszöntött az ősz, olyan érzésünk 
támad, mintha úgy általában is többet 
aludnánk. Régi falusi-paraszti szokás ez, 
mert addig se éhes az ember, amíg 
alszik, ámbár tudósok tudni vélik, hogy 
egykoron az emberek átlagban kilenc 
órát aludtak naponta, bezzeg a mai 
rohanó világban erre nincs már idő . .. 

Nos, mintha Kishegyesen mindeme 
futná az időbő l. Mert a dolgok itt lassan 
haladnak, történnek meg, mai hasonlat
tal élve falunk úgy viszonyul a világhoz, 
mmt egy 286-os számítógép a Pentium 
hármashoz. Ugyan a Szó-Beszéd 
„jubiláns", hatodik számában Gubiláns, 
mert jubilálni nagyon tudunk) is hozunk 
jó híreket, mert állítólag lesz fásítás, 
állítólag megkötöt ték a kábeltévés 
szerződést, állítólag egyszer majd kiko
torják a Krivaját, megalakult a Nők 
Fóruma, a pikádóklub, végre új igaz
gatója van az iskolának és átépítik a 
kultúrot thont - no, nem nálunk, hanem 
Feketicsen; mert ideje körülnéznünk a 
környéke1_1 is, akárme1myire is hegyesi 
újság ez. Es megjelent a telefonszámokat 
tartalmazó tájékoztató is a Szó-Beszéd 
gondozásában. 

Szóval !~sz itt minden, akár a bajsai 
búcsúban. Am ha figyelmesebben szem
lélődünk, azt láthatjuk, hogy többnyire 
amit kikürtölünk e lap hasábjain (ez 
lesz, amaz lesz, épül-szépül, tervezik, 
megala kult és így tovább) , abból 
gyakran semmi sem lesz, vagy sokkal 
később, úgyhogy minden hónapban 
megírhatjuk, mi lesz, mi épül majd, mit 
terveznek (mindig ugyanazt) . Aztán az 
egészből nem lesz, semmi, olykor, per
sze, nem mindig. Igy például tudomá
sunk szerint nem lesz Gl7+ iroda 
falunkba n, mert a szervezet párttá 
alakul. Hogy a késlekedés miatt mennyi 
pénzt veszített fa lunk, nem tudhatjuk, 
de az biztos, hogy valamennyit igen. 
Ahogyan azt sem tudjuk, a privatizáció 
halogatása mennyi kárt okoz (sokat). 

De tegyük félre híres magyar sírvavi
gadásunkat. Még mielőtt szép téli 
álmokat kívánnánk, előbb inkább az őszi 
ébredést ajánlanánk. És kellemes 
olvasás t a Szó-Beszédhez. 

A szerkeszttiség 

Halottak . ~ nap1ara 
Hogy vagy, öreg? - szólí

totta meg a néni a földhal
mot. Szeretetteljesen megsí
mogatta a márványt, melyre 
férjének neve és egy szo
morú adat volt bevésve: 1908 - 2000. 
Ráncos kezével egyenként kitapogat
ta a betűket és a számjegyeket, ujját 
kicsit rajtahagyta a két évszám közti 
gondolatjelen. Aztán elhelyezte a 
csokor krizantémot, meggyújtotta az 
örökégő mécsest és sokáig imádko
zott a sír mellett. Ha felemelte tekin
tetét, látta maga alatt az egész falut, 
ahogy nyugodtan ül fészkében, 
némelyik házból vékony füstcsíkok 
eredtek a szürke égnek. Idelátszott 
az újrafestett templom, aranyke
resztje mintha világítana a szomorú 
őszi fényben. Ez az egy épület ragyo
gott, amúgy minden rozsdásnak tűnt 
a Kálvária-dombról. A háztetők piros 
cserepei barnára tompultak, a lom
bok vörösre színeződtek, a lehullott 
levelek mustársárga szőnyege puhán 
terítette be a fák alját. A néni halkan 
mormolta imáit a borongós em
lékezésben, közben újragondolta az 
elmúlt éveket. Arcára ökörnyálat 
sodort a szél. 

Nem messzire tőle új látogatók 
érkeztek, anyuka gyerekekkel. 
Ismerte őket, tudja, hogy a hábo
rúban veszett el a családapa. 
Biccentettek a néninek és ünnepélye
sen körülálltak egy sírt. A gyerekek 
megilletődötten kulcsolták össze 
kezeiket, csak fojtott hangon mertek 
megszólalni. Nehogy megzavarják a 
nyugvók nyugalmát. Pedig nem hal
lanak azok már semmit, gondolta a 
néni. 

A temető a holtakra való 
~mlékezé~ nyugodalmas parkja . 
Adám és Eva halhatatlanok voltak a 
Paradicsomban, a véges életet az 
Atya büntetése rótta rájuk. A halált 
azóta is büntetésként fogjuk fel. A 
modern ember meg tudja ma
gyarázni a halált, természeti folya
matnak fogja fel, és diétával, gyógy
szerekkel akarja meghosszabítani 
életét, mintha a titokzatos életelixír
rel segítene magán. Kialakult az 
evilági hitrendszer, biztosak 
vagyunk az életb~n. De ha bizonyta
lanná válik a lét, ha háborúk veszély
eztetik a biztonságunkat, újra a hit
ben keresünk támaszt. Az ember az 
egyetlen élőlény, amely tudatában 
van a saját véges életének. A filozó
fusok azt mondják, hogy nem a 
születésünktől élünk, hanem a 
halálunk felé. 

A néni a temetőben nemcsak fér
jének, han~m magának is nyugalmat 
kért az Urtól. Aztán lassan sze
delőzködött, kitörölte könnyeit és 
hazaindult. Ahogy a falura terült az 
este, felerősödött az égetett levelek 
fanyar füstszaga. A templom elől sült 
gesztenye illata szállt a néni felé. A 
halottak napja is egy ünnep, gondol
ta a néni, szomorú, sírós ünnep, de 
azért ilyenkor úgy érzem, hogy 
örökre együtt maradunk, hogy nincs 
vége az életednek, amíg őrizlek a 
szívemben. 

Mimi.cs Gyula 
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* A központosított vízellátás 

terén megtörténtek az első 

lépések, 9-Z elmúlt hetekben a 
helyi közösség és a polgármester 
összehívta a 12 vízközösség 
vezetőit, és tudomásukra 
hozták, hogy a törvény 
értelmében ezentúl a kutak kar
bantartását és a víz fer
tőtlenítését egy hivatalosan be
jegyzett cég, illetve személy 
végezheti csak. A közeljövőben 
egy karbantartó fogja a 12 
hidrofótházat, a pumpákat és a 
kutak vizét felügyelni. 

* Az újonnan fúrt Lenin utcai 
kút fölszerelésének a munkálatai 
folyamatban vannak. Időközben 
elkészült Kishegyes teljes 
vízhálózqtának a tervrajza, de 
sajnos lapunk megjelenésekor 
azt már a polgároknak nem áll 
módjukban megtekinteni. Ezzel 
a tervrajzzal már lehet 
közpénzekre pályázni. 

* A Zsidó-temető körüli 
munkálatok folytatódnak, a 
helyi közösség munkásai 
elkezdték a Fő utcai kerítés 
kiépítését. Befejezik a járdák 
betonozását is a tél beállta előtt. 
Így a Köztársaság utcában a kinn 
lévő sódert még elhasználják, 
aztán tavaszig szünetelnek a 
járdafelújítások. 

A Szó-Beszéd megjelentette 
Kishegyes község (Kishegyes, 
Feketics, Lovéenac) Tájékoz
tatóját. Úgy gondoljuk, hogy 
nagy szükség van rá, hiszen az 
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Sw-13~%éJ 
malléklat 

elmúlt években sok háztartásba 
vezették be a telefont, az új 
számok nem mindenki számára 
hozzáférhetőek. A telefonkönyv 

a Szó-Beszéd mellékle teként 
jelent meg, belső használatra 
készült. 

Megtalálható benne a vállala
tok, az intézmények, a magán
személyek elérhetősége, autó
busz- és vasúti menetrend . 

Érdeklődni a Teleházban, 
Csernik Teréznél, Petri Leontiná
nál, Unka Gabriellánál és 
Molnár Mártánál lehet. 

Az esetleges hibákért szíves 
elnézésüket kérjük. Támogató
inknak köszönjük a segítséget! 

Lapzártakor érkezett a hír, 
hogy sajnálatos h iba folytán 
kimaradt Szilágyi Bernadetta 
(Topolyai út 3., 730-791) telefon
száma . Elnézést kérünk még 

Lukács Gézátol (Ady Endre u . 38, 
731-025) , Tóth Imrétől (Topolyai ~ 

út 15, 730-277) és Csordás Lászlótól Ili' 

( II. Rákóczi Ferenc 29, 731-165), 
hogy nevük tévesen jelent meg. Ez 
a technika ördöge, nem mi adtuk le 
hibásan a nyomdának. 

A szerkesztőség 

Megbízott igazgató az óvodában! 
Kőműves Gizella személyében új igazgatónője van a Pán Péter 

Iskoláskor Előtti Intézménynek. A megbízás egy évre szól, mivel a ter
vek szerint jövőre az óvoda az iskola hatáskörébe tartozik majd. Az 
igazgatónő egyelőre ismerkedik az új munkahellyel, az óvónőkkel 
már nem kell, hiszen eddig ő is a kis ovisokkal foglalkozott. A ter
veiről, az újdonságokról a következő számunkban írunk. 

TV 
A kábeltévé ügyében több olvasónk is érdeklődött. A legújabb 

fej!~mény, hogy a ,Helyi Közösség és a Dombos TV képviselői 
·a~~rták a szerződ~~t Most már kezdődhetnek a mérések, hogy hol 
· " · a ~ü!:~my le · J~álisabb helye, az engedélyek beszerzése is 

·· géretek szerint jövőre már kábeltévézhetünk. 
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A Krivaja tisztításáról 
Több olvasónk azzal a kérés

sel fordult hozzánk, nézzünk 
utána, mi hír a Krivaja 
tisztításáról. A kérdéssel meg
kerestük Hallgató Imre okleveles 
építészmérnököt, a DTD 
Krivaja Vízgazdálkodási Vállalat 
igazgatóját, aki elmondta, hogy a 
faluban egyenlőre nem lesz 
tisztítva a patak, ugyanis a 
legtöbb helyen magánterületet 
érint. Az érintett polgárok bele
egyezését kell, hogy kérjék, ugyanis 

a kimert iszap 3-4 hónapon 
keresztül, körülbelül tíz méter 
szélességben, térítésmentesen a 
kertekben szikkadna, utána 
pedig a Vízgazdálkodási Vállalat 
elszállítaná azt. A szállítás költ
ségei a köztársasági költ
ségvetést terhelik. 

Tehát a falu területén egyen
lőre nem végzik a patak kotrását, 
az erőgépek Bajsa és Kishegyes 
között folytatják a munkát. 

FE LHÍVÁS! FELHÍVÁS! 
Ismételten kérjük Kishegyes lakosait, hogy a házuk előtti közterüle

ten ne tároljanak építőanyagot, szemetet és vontatható mun
kagépeket. Kérjük,hogy az őszi avart ne égessék el, mert mérgező a 
füstje. Szállítassák a többi szeméttel együtt a szemét deponálására elő
látott helyre. Tekintettel a közeledő fűtési idényre, szeretnénk újfent 
kihangsúlyozni, miszerint tilos kihordani a pernyét és a salakot az ut
cára. Ezen felül kérjük polgárainkat, hogy házuk előtt tegyék járható
vá a gyalogutat, a fáknak a lelógó nagy ágait nyessék fel. 

Előre is köszönjük megértésüket és közreműködésüket. 

A kishegyesi. HK 
&akszolgál.ata 

A TELEMOZI NOVEMBERI 
MŰSORA 

- a vetítések vasárnap esténként hét órakor kezdődnek -

November 3.: Végszükség (John Q.), amerikai thriller, 118 perc 
November 10.: Austín Powers -Aranyszerszám (Austín Powers ín 
Goldmember), amerikai vígjáték, 94 perc 
November 17.: A kísmenő (Mr. Deeds), amerikai romantikus víg-
játék, 97 perc 1 • 

November 24.: Stuart Little,á kisegér 2. (Stuart Little 2.), amerikai 
családi film 
December 1.: Már megint egy dilis amcsi film (Not Another Teen 
Movie), amerikai vígjáték, 89 perc 
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* November elején faültetésre 

kerül sor. A helyi közösség széle
sebb körű munkaakciót szeretne 
szervezni az iskola, a cserkészek, 
a Platán, a Zöld Szívesek, a 
tűzoltók és a segítőkész pol
gárok bevonásával. A mintegy 
500 díszcse.rjét és díszfát a 
topolyai urbanisták hortikul
túra-szakértőjének tervei alapján 
a parkban szándékozzák a kivá
gott fák helyére ültetni. 

* A Végrehajtó Bizottság 
legutóbbi ülésén ismét szó volt a 
szemétkihordásról. Két regi
onális javaslatot vitattak meg, 
ami Kishegyes szempontjából 
még nem aktuális. Tehát több 
olvasói kérdésre is válaszolva: 
Kishegyesen nem terveznek 
szemétéget6t! 

* A MCH szabadkai informá
ciós iroda kishegyesi kihelyezett 
munkatársa értesíti az érdekel
teket, hogy csütörtökönként és 
péntekenként Kishegyesen lehet 
még magyarigazolványt igé
nyelni. Magyarországról egyen
lőre nem hoztunk újabb kész 
igazolványokat, bővebb fölvilá
gosításért forduljanak az iroda 
munkatársához! 
Azok a családok, amelyek két 
kiskorú gyermeket iskolába 
vagy óvodába járatnak, s ren
delkeznek magyarigazolvány
nyal, jogosult<:lk az Illyés 
Alapítvány "Szülőföldön 
Magyarul" elnevezésű támo
gatására. Az igénylést december 
végéig kell átadni. ÉRDEK
LŐDJENEK a helyi · INFOR
MÁCIÓS IRODÁBAN. 



.... AZ ELNÖKVÁLASZTÁS KISH EGYESI 
EREDMÉNYEI 

M int ismeretes, a szeptember 
végén, illetve október 

közepén megtartott szerbiai 
elnökválasztás eredménytelennek 
bizonyult, miután a második for
dulóban a választásra jogosultak
nak kevesebb, mint fele jelent meg 
a szavazóhelyeken . Emiatt aztán 
vélhetőleg újabb fordulóknak 
nézünk elébe, s szintén kétséges, 
hogy eredményesek lesznek-e, ha
csak meg nem változtatják a 
törvényt. Nem baj, ha dolgozni 
nem is tudunk, szavazni azt igen .. . 
(Bár az eredmények ismeretében 
szubjektíve megjegyezhetjük, hogy 
a többség nem tud jól szavazni.) 

Kishegyes község 10703 válasz
tásra jogosult polgára közül az első 
fordulóban 5428-an (50,71 % ), míg a 
másodikban csupán 4378-an (40,9 
% ) szavaztak. Különösen Lovée
nácon volt nagy a visszaesés (55,4 
%-ról 33,7 %-ra), ami abból eredt, 
hogy az első körben Seseljre 
szavazók zöme távolmaradt. 
Egyébként az első körben a koráb
ban szocialista bázisnak számító 
Lovéenac meghallgatta Milosevié 
tanácsát, így itt Seselj nyert 38,5 %
kal (a második körben pedig 

Kostunica 77 %-kal). 
Feketicsen is jelentős mértékben 

esett vissza a szavazási hajlandóság 
(53 %-ról 43-ra), szintén a ra
dikálisok bojkottja miatt. Itt mind
két körben Miroljub Labus nyert, az 
első körben 55,7 %-kal, a második
ban pedig 66,8 %-kal. 

Kishegyesen a visszaesés el
hanyagolható volt: az első körben a 
4441 szavazási joggal rendelkező 
polgár közül 2030-an szavaztak 
(45,7 %), a második körben pedig 
1945-en (43,8 %). Mindkét alkalom
mal csupán egy helyen, a 8-as 
számú körzetben (az iskola ebédlő
je) szavazott a polgároknak több, 
mint fele, viszont ismét meg
erősítést nyert, hogy az emberek 
nem szeretnek a könyvtárba járni 
(7-es szavazóhely), a második for
dulóban itt még a 40 %-ot sem érték 
el, igaz, a nyugdíjas otthon még 
ennél is népszerűtlenebb hely „. 

Falunkban egyébként tarolt 
Miroljub Labus - az első for
dulóban 81,6 %-kal nyert (második 
Kostunica 7,9 %-kal), a másodikban 
pedig 89,88 %-kal. A második kör
ben Labus a könyvtárban volt a leg
népszerűbb (94,58 % ), majd az isko-

la előcsarnokában (94,32 % ), a 
legkevesebbet viszont a gazdászati 
óvodában (83,63 % ), majd a koope
rációban kapta (84,73 %). 

Egyébként pedig az egész 
községet nézve is Labus nyert (e lső 

kör: 53,45 %, második kör: 67,54 %) . 
Az első körben második Vojislav 
Seselj lett (18,35 % ), Kostunica 
pedig csak harmadik (15,18 %). 

Persze nem titok, hogy az ered
mények azt mutatják, maga a 
község ugyanúgy megosztott, mint 
Vajdaság, és - noha erről nincsenek 
kimutatások - jól érzékelhető, hogy 
nemzeti alapon: amíg a magyarok 
Labusra, a reformok folytatására, 
az európai integráció szavaztak, 
addig a nem magyarok relatív több
sége a múltra. Reméljük, egyszer 
körükben is megszületik, illetve 
tovább erősödik egy olyan politikai 
tömörülés, amely nem a 
háborúzást, a miloseviéi-seselji 
kirekesztő, nacional ista politikát 
részesíti előnyben . Annál is inkább, 
mert községünk területén számuk 
az adatok tükrében, a levoksolók 
körében majdnem eléri a húsz 
százalékot. 

A KÚTRA SZAVAZOK ! 
Rendkívül kevés érdeklődő jelent meg egy forró júliusi 

napon a víztisztító berendezésekről szóló előadáson, amit 
dr. Miroslav Kukucka és Paksi Zoltán tartottak. A szak
emberek már felépítettek a Linka B. Gabriella által a Szó
Beszédben leírt víztisztító berendezést. Velük beszél
getve megtudtam, hogy Ratkovón is üzembe helyeztek 
egy ilyen kutat és arra kértem a helyi közösség titkárát, 
mielőtt nekifognak a kút építésének, tekintsük meg a 
kutat. 

Ratkovo nincs túl messze hozzánk, de vize szintén 
szennyezett, ráadásul a káros anyagok még bonyolultab
bá teszik a tisztítást, mint nálunk. A belgrádi egészség
ügyi intézet 118 anyagra végzett vizsgálata alapján arzén 
van a vízben, ezenkívül a magas nátriumszint okozott 
problémát a berendezések kivitelezőjének. Az arzén azon
ban egy német gyanta segítségével eredményesen eli
minálható (a mi vizünkben nincs), a nátrium mennyiségét 
is a megengedett szintre csökkentették. A metángáz, mely 
oldott állapotban lehet a vízben, nagyobb mennyiségben 
robbanásveszélyes (ez robbant fel és okozta polgárunk 
halálát a Dózsa György utcai kútnál). Bizonyára a 
ratkovói kútnál ebből több van, mert eltávolítására külön 
módszert alkalmaznak. 

A szűrőberendezés 4 négyzetméter alapú és 270 cm 
magasságú házikót igényel, a ratkovói luxuskivitelben 
fehér és fekete 
márvánnyal van 
borítva. 

Véleményem 
szerint a házikó a 
minden szobrot, díszt 
nélkülöző faluköz
pont igazi gyöngy
szeme lehetne, ha 
fantáziánkat és pénz
tárcánkat kissé sza
badjára engednénk. A 
víz egészségtelen kom- A ratkovói kűt 
ponenseit a szű-

rőberendezés kiküszöbölné, és garantáltan megfelel ő 

ivóvizet biztosítana a falu lakosságának. 
A hátránya, hogy nem lehet az otthoni csap megnyitá

sával hozzájutni, el kell érte menni, no de el kell menni a 
borért, a sörért is! A napi két liternyi ivóvíz így mindenki 
részére hozzáférhető lenne, sőt ok lehet a találkozásra és 
alkalom az ismerkedésre is. Dr. MajM.th Norbert 
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MEGALAKULT A NŐI FÓRUM 

Október közepén megtartotta alakuló közgyűlését a 
Nők Kishegyesi Fóruma. Az összejövetelen, melyen 

több mint harminc érdeklődő jelent meg, az egybegyűltek 
kiemelték egy olyan jellegű civil szervezet létrehozásának 
szükségességét, amely a kishegyesi nők társadalmon, 
családon belüli helyzetével, a gyermekekkel és az idős 

A munkaprogram alapján meghatározták azt a négy 
tevékenységi kört, mellyel a Fórumnak foglalkoznia kell. 
Ezek: a nők helyzetével, a gyermekek helyzetével, az 
idősekkel foglalkozó szakcsoport, valamint létrehoztak 
egy szakcsoportot, melynek feladata a kapcsolatok 
ápolása, a külföldön élő kishegyesiek bevonása, a 

emberekkel egyaránt foglalkozik. 
Fontosnak tartották kihangsúly
ozni, hogy a szervezet munkájának 
nyíltnak, nyilvánosnak és teljesen 
politikamentesnek kell lennie. 
A jelenlévők meghozták az 
alakulásról szóló határozatot, és 
elfogadták az alapszab.ályzatot, 
valamint a Fórum 2002/2003-ra 
vonatkozó munkaprogramj át. , 
Megválasztották a közgyűlés 

elnökét is Zsidai Erzsébet személy

pályázatok kísérése stb. 
A Fórum megálmodói szeretettel 
várják azok jelentkezését, akik 
szívesen részt vennének akár a 
Fórum munkájában, akár az általa 
szervezett tevékenységek valamely
ikében. Az érdeklődők bármely 
igazgatóbizottsági tagnál jelent
kezhetnek. Ugyanakkor várják min
dazok jelentkezését, akiknek ezen a 
téren bármilyen ötletük, el
képzelésük, tervük van. 

ében. Az igazgatóbizottság tagjai: Bata Ibolya, Bíró Anikó, 
Bulatovié Magdolna, Horkai Teréz, Horváth Eleonóra, 
Juhász Éva, Kocsis Margit, Linka E.Gabriella, Lukács 
Klára, Pesevski Szabó Flóra, Rácz Maronka Etelka, Szakál 
Györgyi és Zsidai Erzsébet, az ellenőrző bizottság tagjai 
pedig Halasi Valéria, Horváth Katalin és Radulovié 
Gordana. 

A Nők Kishegyesi Fóruma gyűjtési akciót szervez a hely
béli szegény sorsú családok megsegítésére. Mindennemű 
jó állapotban lévő felsőruházati cikkeket, lábbeliket és 
egyéb holmikat tiszta állapotban lehet átadni a szervezet 
aktivistáinak, akik október 26-ától minden szombaton a 
helyi közösség irodájában, reggel 8-tól 12 óráig 
ügyeleteskednek. 

SZOCIÁLIS 
ICÖRICÉP 

Nap mint nap ,tapasztalhatjuk, 
hogy egyre nagyobb a szegénység. 

A napilapok holmiféle fogyasztói 
kosarat emlegetnek, szakemberek 
szerint növekedett az átlagfizetés, az 
ipari termelés, a nemzeti össztermék, 
a kivitel... De hogy az átlagember 
mindezt hogyan éli meg„ „ A 
nyugdíj, a fizetés, ha van is, szinte 
semmire sem elég. A nagyobbik baj 
az, amikor se nyugdíj, se fizetés„. 
Ha egyik sincs, bizony jól jön a szo
ciális segély, a családi pótlék. 

A szociális juttatások terén az 
elmúlt időszakhoz képest némi 
javulás tapasztalható. A kifizetések 
rendszeresebbek lettek. 

A Szociális Központ adatai 
alapján jelen pillanatban Kishegyes 
területén 84 család részesül any.-.-gi 
segélyben. Ilyen jellegű segélyre 
elsősorban azok a munkaképtelen 
személyek jogosultak, akik fél hek
tárnál kevesebb földterülettel ren
delkeznek. Az összeg meg
határozásakor a köztársasági, illetve 
a községi átlagjövedelmet veszik ala
pul. Október folyamán a szeptem-

beri járandóságot fizetik. Az összeg 
2018,00 dinárt tesz ki. 

A szabadkai elsőfokú vé-
leményező szerv jóváhagyása 
alapján ápolási és gondozási segélyt 
a faluban 20 nyugdíjjal nem ren
delkező beteg után fizetnek ki . 
Ennek a segélynek az összege 
1615,80 dinár. 

A falu területéről jelenleg 3 felnőtt 
és 5 gyermek családoknál, 11 felnőtt 
és 2 gyermek pedig szociális otthon
ban van elhelyezve. A szociálisügyi 
minisztérium 2 gyermeknek fizeti az 
útiköltségét, akik Szabadkán 
speciális iskolába járnak. 

A községi költségvetésből 6 
hátrányos anyagi helyzetű kishe
gyesi középiskolásnak fedezik 
részben az útiköltségét. Ezen felül a 
község egyszeri pénzsegéllyel, 
temetkezési költségek megtérítésév
el stb. segít a rászorulókon. 

Itt kell elmondani, hogy a CARE 
nemzetközi segélyszervezet hó
napokon keresztül segélyezte a falu 
kisnyugdíjasait, illetve a szociális 
segély élvezőit. Sajnos az ilyen fajta 

támogatás június óta megszűnt. 
A június elsején életbe lépett 

törvény alapján családi pótlékot a 
falu területén pillanatnyilag 254 
családnak folyósítanak, ami 455 
gyereket ölel fel. A számok 
állandóan változnak, hiszen a 
kérvények benyújtása és elbírálása 
folyamatos. 

FeJhívjuk a figyelmet~ hogy a 
szülők kötelesek a szakszolgálathoz 
beadni az iskolai bizonylatot a 
2002/2003-as tanévre. Aki ezt nem 
tette, mihamarabb tegye meg. 
Ugyanakkor november folyamán 
friss igazolásokat kell beadni a 
munkaviszonyra vonatkozóan. 

Úgynevezett szülői pótlékot azok 
a szülők kapnak, akiknek második, 
harmadik, illetve negyedik gyer
meke az új törvény életbelépése után 
született. Ezt a fajta támogatást az 
egész község területén eddig 12 alka
lommal fizették ki, és még 10 
kérelem elbírálása van folyamatban. 
Fontos kiemelni, hogy azok a szülők, 

kiknek gyermeke június elseje előtt 
született, a régi törvény szerint jogo
sultak erre a pótlékra. 

Zsi.dai Erzsébet 
ó W''"'---



Anekdota 

A kezdő 
deviza üzér 

„ 
Uj igazgatónő az iskolában 

Régen egy jó barátom mesélte ezt 
a történetet, mikor még a deviza
üzér fogalom ismeretlen volt a mi 
tájainkon. Azt sem tudtam, eszik 
vagy isszák. Hazánk fiai külföldre 
mentek dolgozni. Nőtlenek lévén, 
legényszobát béreltek hárman. 
Gondolták így több pénzt 
megspórolnak. Tájainkról elszár
mazott embereknek érdekes volt a 
lehetősége, hogy kemény valutával 
fizették meg verejtékes munká
jukat. Még érdekesebb volt, hogy 
ugyanezt a pénzt tetszés szerint, 
legálisan váltogathatták, bármelyik 
bankban, akármilyen nyugati 
fizetőeszközre. Egyik hősünknek 
megtetszett ez a lehetőség, és 
megkezdte azt a műveletet, mellyel 
a későbbi években igen sokan 
foglalkoztak a mi hazánkba is. Ezt a 
szórakozását negatív eredménnyel 
zárta, mert szerencsétlenségére nem 
számolt egy aprósággal. 

Nevezetesen, a bankok is ha
szonkulccsal dolgoznak. 

A történetről tömören annyit 
lehet elmondani, miszerint egy 
bizonyos madár nevét be
cenévként használó illető egy nyu
gati ország ugyanazon bankjában, 
egy nap leforgása alatt több ízben 
váltott pénzt. Osztrák schillinget 
német márkára, majd azt amerikai 
dollárra, ugyanezt olasz lírára és ne 
soroljam, miféle országok fizető
eszközére nem (illetve igen). Ezt a 
műveletet egy kis túlzással addig 
ismételgette, mígnem estefelé a 
száz márkás kezdőtőke helyett, 
néhány csörgő centtel tért nyugo
vóra fárasztó és eredménytelen 
napja után. 
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A közelmúltban új igazgatónőt 

neveztek ki az iskola élére. Még 
korai lenne komoly változásokról 
beszélni, de tagadhatatlan, hogy 
máris történik valami. Selié 
Juliannával, az iskola új igaz
gatónőjével beszélgettem erről. 

- Miért pályázta meg az igaz
gatói állást? 

- 21 évet dolgoztam a tanügy
ben mint tanár, ebből 14-et itt 
Hegyesen, tavaly szeptembertől 

pedig az óvoda igazgatója voltam. 
Úgy érzem, ennyi tapasztalattal 
sokat tudnék javítani, szépíteni, 
változtatni, és úgy dolgozni igaz
gatóként, mint ahogy azt régebben 
én vártam el egy igazgatótól. 
Tudom, hogy mit tegyek a 
tanárokért és a gyerekekért. 

- Milyen helyzet fogadta 
most, amikor visszatért? 

- Katasztrofális. A tor
nateremben beszakadt a 
parketta, a falról lepergett a 
festék, holott az idén nyáron 
meszeltek, a tisztaság pedig 
nagyon alacsony szinten 
volt. 

A kollégáim jó szakem
berek, de meg lettek fékez
ve, amikor csinálni akartak 
valamit. Nincs pénz erre, nincs 
pénz arra, ezt nem lehet, azt nem 
lehet - mondták nekik. 

- Mik a legsürgősebb teendők? 
- A fűtés mindig is gondot oko-

zott, de a tartomány és a község 
jóvoltából most kaptunk két új 
kazánt, amiből az egyiket már be 
is szerelték, így az idén remélhető

leg folyamatosan lesz fűtés. 
Az 56-os épület és a tornaterem 

teteje beázott. Ez ügyben voltak itt 
a tartományi titkárság 
emberei, és talán kicserélik. 
A tantermekben még 
mindig nincs vezetékes 

7 fill.lE' 
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0241730-293 
víz, a gyerekek lavórokban 
kénytelenek kezet mosni . 
A wc-k álap ota is 
katasztrofális, ráadásul 
nem az épületben vannak, 1 !) 0 $ 
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Telefon: 
024/731-393 

hanem külön. Az emeleti toalettet 
megpróbáljuk megjavítani, hogy a 
gyerekeknek ne kelljen esőben
hóban kirohangálniuk. 

- Távlati tervek? 
- Szükség van számítógépekre, 

grafoszkópra, episzkópra. Ezek 
olyan dolgok, amik minden terem
ben kellene, hogy legyenek. 
Televízió is csak a tanáriban van. A 
pénzhiány nagyon meglátszik 
ilyen téren, de sok mindent pénz 
nélkül is meg lehet oldani. 

- A kollégák hogy fogadták a 
változást? 

- Én úgy érzem, mintha el sem 
mentem volna. Hallottam, hogy a 
kollégák már vártak, kérdezték, 

~Julianna 

hogy mikor érkezem. Úgy gondo
lom, hogy ha összefogunk és 
közösen megbeszéljük a dolgokat, 
akkor minden tervet sikeresen 
megvalósíthatunk. 

- A megbízatás lejárta után 
ismét elvállalja majd az igazga tói 
posztot? 

- Én nem szeretem a szereplést, 
az üres beszédet, hanem inkább a 
munkát kedvelem, és ehhez 
fogom tartani magam. Ha meg 
lesznek elégedve velem, akkor 
biztos vállalni fogom. 

Megjegyezném még, hogy 
iskolanapra egy szépítési akciót 
indítunk, ezért a szülőktől 

szívesen látunk minden fölösleges 
virágot, amire otthon már nincs 
szükség! 

Lakatos János 
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A KISKERT 
Októberben még gyakran előfordul, hogy 

kellemes meleg az idő, hiszen az indián nyár -
vagy, ahogyan felénk mondják, a vénasszonyok nyara 
- sokszor októberre is áthúzódik. Ebben a hónapban 
befejezzük a kerti vetemények betakarítását, 
előkészítjük a kertet az őszi talajmunkákhoz, valamint 
a hónap vége felé elkezdhetjük a telepítést is. 
Ugyanakkor a tél kezdete ellenére egyes zöldségfélék, 
ha ilyenkor vetjük el őket, korábban adnak majd friss 
tavaszi termést. Így pl. októberben érdemes elduggat
ni végleges helyére a fokhagymát. A sortáv 30 cm, a 
növények távolsága 5-8 cm, a duggatás mélysége 4-5 
cm legyen. A fagytűrő növények közül kiültethető még 
az áttelelő saláta és kelkáposzta. 

Ebben a hónapban takarítjuk be a gyökérzöld
ségeket, egyes tökfajtákat, káposztát. Betakarítás után 
nem mellékes a különböző növénykultúrák tárolása 
sem. A beért termények egészségi állapota, a tárolási 
betegségek fellépése döntő mértékben függenek a 
betakarítás módjától, és a tárolás körülményeitől. 

Tudva lévő, hogy a termények tárolási igénye külön
böző, de jó tudni, hogy a vöröshagymát 0 és 5 Celsius
fok között célszerű tárolni. Az átmeneti fagy nem árt. 
A dughagymánál a magas hőmérséklet hatására 
erőteljes a virágrügy képződés, így tavasszal sok 

ŐSSZEL 
hagyma felmagzik. 

A burgonyának a legmegfelelőbb a 3-5 Celsius-fok 
közötti tárolas és a magas légnedvesség. Melegben és 
száraz levegőben fonnyadnak a gumók, 0 fok alatt vi
szont megfagynak. A tökfélék közül a cukkini és a patisz
szon száraz, hűvös helyen 1-2 hónapig is eltartható. 

Az őszi talajforgatás (ásás) nagymértékben elősegíti 
a téli csapadék minél jobb beszivárgását a földbe . E 
munka eredménye még jobb, ha istállótrágyát vagy 
komposztot is szórunk a földre, és azt forgatjuk be. 
Mindez növeli a talaj nedvességmegőrző képességét és 
humusztartalmát is. Négyzetméterenként 5-8 kg 
szerves trágyát adhatunk. A műtrágyák közül ősszel 
kálium és foszfor adagolása célszerű. 

A telepítés legmegfelelőbb időpontja az ősz. 

Ültetésre megbízható faiskolai lerakatból ajánlatos 
beszerezni a különböző csemetéket. Nagyon fontos, 
hogy az oltványok vesszői érettek, a gyökérzet ép és 
egészséges legyen. Ültetéskor a facsemeték gyökereit 
az egészséges részig vissza kell vágni, és számítani kell 
arra is, hogy a kiásott gödör földje 5-10 cm-t süppedni 
fog tavaszig. 

A fiatal szőlőoltványok érett vesszőin lévő alsó 
rügyeket földkupaccal óvhatjuk meg a téli fagyoktól. 

Jó munkát! 
Sipos Tfbor 

Avirágok, legyenek azok 
cserepes levéldíszek, vágot

tak, szabadföldön termeszthetők, 
egynyári, kétnyári vagy évelők, 

szükséges társak az ember életében. 
Régebben olvastam valamelyik 

lapban, hogy egy idős néni beszél
getni kezdett a virágokkal, és azok 
ettől több virágot hoztak, szebben 
virágoztak, mint a mostohábban 
kezelt, szomszédos növények. 

A virágok a barátság, a szeretet, a 
hála kifejezésének eszközei, amikor 
valakit köszöntünk, szép virágc
sokorral kedveskedünk. A virágok 
a minőség hordozói. A szép, gondo
zott virág arról árulkodik, hogy a 
gazdája érti a dolgát, és azt magas 
fokon műveli. 

De lehetne még sorolni a virágok 
szerepét a mindennapi életünkben. 
Ezeket a csodás természeti 
adományokat (talán) még nem 
használtuk ki kellőképpen . Vannak 
szép, virágos utcák, de vannak 
virágtalanok is szép számmal. 

Mondják erre néhányan: sokba 
került. 

A virágok az élő környezet 
részei, fellazítják a kő, a beton és 
egyéb élettelen alkotások 
merevségét, egyhangúságát. A virá
gok a természet csodálatos alkotá
sai, melyeket az emberi tudás, a 
nemesítés még színesebbé varáz
solt. 

A virágok a művészetek 

(képzőművészet, irodalom) állandó 
témái. Megannyi festő vitte már 
papírra (vászonra) a virágok színeit 
és a csendélet hangulatát. 

A virágok napi közérzetünk 
meghatározói. Egy szál ajándékba 
adott virág bearanyozhatja a mega
jándékozott napját. A virágok taní
tanak, nevelnek bennünket. 
Megtanítanak arra, hogy a nagysz
erű teljesít-
ményeket a 
magunk erejéből 

és képességeiből 

is el tudjuk érni, 
mint ahogy a 
virág a gramm
nyi tápsótól és 
öntözővíztől 

csodákra képes. 

A válaszom: én nem dohányzom, 
helyette virághagymát, csemetét és 
más szaporítóanyagot vásárolok. 
Vajon ki jár jobban? 

Sipos Tibor 

-pizm 
- környékünkön 

kevésbé ismert ételek, 
- rengeteg űjdonság várja a 

Kedves Vendégeket! 

Tul.: Tarján Róbert 
Lenin u. 60. 

tel.: 024 / 730-301 



Mintegy harminc éve volt Feketicsen jelentősebb 
építkezés a művelődési egyesület berkeiben, ekkor újították 
föl a színpadot és építtették ki a nyári teraszt a régi 
tűzoltóotthon épületében. A feketicsiek Tüzije sokunk 
számára ismerős, mert a kultúrotthon igen sokrétű 
tevékenység színhelye, a könyvtár és a Teleház is itt kapott 
helyet. Egy olyan központtá vált, amely a falu kulturális és 
szórakozási lehetőségeit szolgálja, sőt az ifjúsági otthon 
szerepét is betölti. A különböző szakcsoportok itt tartanak 
próbákat, bálakat rendeznek, katonabúcsúztatókat, lako
dalmakat szerveznek stb. 

A sokéves használat és a 
kiszélesedő tevékenységek szükségsz
erűvé tették a Tüzi felújítását - mondja 
Pál Károly, a feketicsi Művelődési 

Egyesület elnöke. Húsz 
négyzetméteren nem működhet egy 
Teleház, harminc négyzetméteres a 
könyvtárhelyiségünk, tehát kinőtte 

magát m indkét intézmény. Az 
egyesület széleskörű aktivitása, a nagy 
létszámú csoportok és a tagság létszá
ma megköveteli a helyiséghiány megoldását. Fel kell 
készülni a kétnyelvű közösség kulturális igényeinek 
kielégítésére is. 

- I Iosszú évek óta tervezzük, hogy valamilyen formában 
a tűzoltóotthon már összedőlt, illetve összedőlés előtt álló 
részét lebontsuk, és annak a helyén kiépítsünk egy olyan 
épületszárnyat, amelyben ezeket a gondokat alapvetően és 
hosszú távra meg tudjuk oldani. Tehát az új épületszárny 
kiépítésével megoldódik a korszerű vizesgóc és a szanitáris 
létesítmény kérdése, valamint egy minden igényt kielégítő 
konyha is épülne raktárral. Ugyanitt a földszinten kapna 
helyet a könyvtár és az olvasóterem, ami multi-

Teleház 

funkcionálissá válna, akár kisebb rendezvények meg
tartására is alkalmas lenne. A mostani helyiségek lesznek a 
raktáraink. Az emeletre kerülne a Teleház, mivel nagy a 
látogatottsága, az emelet másik felében pedig egy termet 
szeretnénk kialakítani egy kis pódiummal, ahol próbákat és 
kisebb előadásokat lehetne tartani - ismertet meg bennün
ket Pál Károly a tervekkel. 

Az építkezés szeptember közepén kezdődött, most már 
a falakat rakják. A munkálatok kivitelezése természetesen a 
rendelkezésre álló pénztől függ, így pályázat útján lett 

kiválasztva egy belgrádi cég. Az idén 
szeretnék tető alá hozni az épületet. Az 
anyagiaktól függ, hogy mennyit sikerül 
megvalósítani a tervekből, s mennyi 
marad a következő évre, évekre. 
Szeretnék még kiépíteni az épület leg
drágább részét, ez pedig a vizesgóc, a 
konyhai és a raktárépület. Az építkezés, 
Pál Károly elm ondása alapján, közsé
gen kívüli pénzeszközökből történik, 
így a köztársasági és a tartományi költ
ségvetés eszközeire támaszkodnak. 

A feketicsi egyesület elnöke reméli, hogy tavaszra a 
Podolszki-napok tájékán már lehet majd valamit látni a 
megújuló épületből, esetleg használatba is lesz vehető egy 
része. 

Mi, kishegyesiek fé ltékenyen tekintünk a feketicsiekre, 
hisz mi egy funkciótlan ifjúsági otthonnal és egy nem létező 
kultúrotthonnal dicsekedhetünk. Ugyan hamarosan a 
könyvtár mellé fog költözni a Teleház, a Szó-Beszéd 
szerkesztősége is itt kap helyet, de jó lenne, ha mi is ki 
tudnánk alakítani egy kultúrközpontot, ahol az ifjúsági- és 
a kultúrotthon is célszerűen működhetne . 

Unka B. Gabriella. 

1 á .z 
A Teleház elsődleges funkciója a 

számítógépes szolgáltatásnyújtás: inter
nethasználat, elektronikus levelezés, 
szövegek és képek nyomtatása, szken
nellés, fax küldése és fogadása, fénymá
solás, CD-írás, illetve lemezen hozott 
szövegek és grafikák átalakítása stb. A 
Teleházat tehát két dologért látogatják: 
munka és játék céljából. Szerbiában 64 
Teleház működik, ebből 30 Vajdaságban. 
Azt ugyan nem tudjuk, hogy nagyrészük 
hogyan működik, csak azt látjuk, hogy a 
kishegyesit az egyik legjobban működők 
között tartják számon. A 18 
négyzetméteren 8 darab Pentium 3-as 
számítógép sorakozik, amelyeket 
naponta 30-40 látogató használ. A hegye
si Teleház vezetője Klivinyi Mária, a 
rendszergazda Csóré Róbert, a 
munkatársak pedig Dudás Vid, Török 
Tibor és Csordás László. 

szoba, ugyanis a látogatók iskolában 
vannak, így hétköznap délelőtt 3-4 
játékos csak „dolgozik", ők délután jár
nak iskolába. Különös hangulata van 
ennek a picurka helyiségnek, elhalkuló 
morajlással figyelik az idegent. Mert a 
Teleház a terminológiailag meghatáro
zott funkciója mellett az ifjúság 
gyülekező helyévé vált. Az ifiotthon, 
illetve a klubhelyiség hiánya szemmel 
láthatóvá vált. Nyáron a bejárat előtt 

ácsorognak a fiatalok, itt megtalálhatjuk 
azt, akit keresünk. A kisebbek is nagy 
szeretettel járnak ide, sokszor napokkal 
előre le vannak foglalva a gépek. 

A Teleházban nincs holtszezon 

- Teleház, tessék. 
- Szeretném megtudni, mennyibe 

kerül a net, a játék, a CD írás, a fénymá
solás, a gyermekmegőrzés és -nevelés, 
búvóhelyet adni a menekülőknek, kivé
deni a téves támadásokat, és mindez 
mellé mosolyt vágni 1" 

A kishegyesi Teleházban nincs holt
szezon, de délelőttönként csendesebb a 

8 

Érdekes olvasmány a panasz-könyv, 
habár az utóbbi időben kevés a beírás. Ez 
egy füzet, ami a benyomásokat, jópofa 
ötleteket, gúnyolódásokat, egymás 
ugratására készült élceket tartalmazza. 
No, frivol beírásoktól sem mentes. Idézem 
a legszimpatikusabb beírást: 

„Megcsörren a telefon. 

A Teleház kinőtte a meglevő teret, 
ezért már hónapok óta készül az új klub
helyiség. Az új hellyé a könyvtár mögöt
ti helyiség lesz átalakítva. Csóré Róbert 
szerint hetek múlva sor kerül a 
költözésre. -lbg-

1 

"' 



Ifjúsági status 
A Kishegyesi Ifjúsági Tanács 

munkájával ez év tavaszán találkoz
tam először, amikor is egy remek 
május elsejei tábortüzes estét 
szerveztek a falunak. Volt ott éneklés, 
táncolás, valamint késő estébe hajló 
borozgatás is, magam sem emlék
szem minden részletre. A későbbiek

ben a Dombos Fest szervezése 
közben tapasztalhattam meg, hogy 
egyesek híresztelései ellenére a KIT 
nem gyámoltalan fiatalokból, hanem 
igenis talpraesett ifjakból áll, akik 
mindig megjelentek, ha megkértük 
őket, ott voltak, ha parézni kellett 
vagy rakodni a teherautóra, esetleg 
sátrat állítani, vagy a forgalmat 
irányítani - mindig számíthattunk 
rájuk. 

Arról azonban, hogy helyiség
gondjaik vannak, már régóta lehet 
tudni, lapunk korábbi számában is 
beszámoltunk róla, köztudott, hogy 
évek óta tart az az áldatlan állapot, 

mely szerint a falunak ugyan van 
ifjúsági otthona, csak ennek éppen az 
ifjúság nem látja semmi hasznát. 
Diszkót és elvétve koncerteket ugyan 
tartanak a teremben, de az ebből szár
mazó hasznot rendszeresen a min
denkori bérlő fölözi le. 

Bede László, az Ifjúsági Tanács 
elnöke elmondta, hogy tulajdonkép
pen most is békés a viszony a jelenle
gi bérlővel, éppen csak arra nincs 
lehetőségük, hogy valamiféle hasznot 
is megvalósíthassanak a programjaik 
által. 

Pénz nélkül pedig igencsak nehéz 
bármiféle programot összehozni, 
fiataljaink számára tehát továbbra is 
egyéb alternatív megoldások 
hiányában a kocsmázás, illetve dro
gozás marad esti programnak a Big 
Brother figyelemmel követése mel
lett. 

Beszélgetésünk alatt az is kiderült, 
hogy a községi költségvetésben 

quo 
ugyan egy bizonyos keret el van 
különítve az ifjúsági szervezetek 
számára, de mivel sem Lovéenácon, 
sem Feketicsen nem működik a kis
hegyesihez hasonló ifjúsági szer
vezet, ehhez a pénzhez nem juthat
nak hozzá. 

Bede Lászlótól azt is megtudtam, 
hogy hamarosan tisztújító közgyűlést 
tartanak, ahova várják mindazon fia
talok megjelenését, akik ötleteikkel, 
véleményükkel segítenék a KIT 
munkáját, illetve részt vállalnának 
ebből a - mint fogalmazott - hálátlan 
munkából. 

Mint láthatjuk, az ifjúság 
környékén a jó szándék ugyan szinte 
minden oldalon megvan, éppen csak 
annyi hiányzik, hogy a szándékból 
tett is szülessen. Kérdés hát, hogy 
ezek után mit gondoljunk 
településünk ifjúságpolitikájáróJ? 

á-áá 

• • • • • • • • • Ismét egy könyv ••••••••• 
V ishegyes köztudottan híres arról, hogy a fa lu 
~akosságszámához viszonyítva kiemelkedően 

nagyszámú írót, tudományos munkássággal foglalkozó 
nevet adott a magyarságnak. Kishegyes neve nemcsak az 
anyaországba jutott el, de nyugatra, sőt a tengerentúlra, 
Amerikába, Afrikába, Ausztráliába is. Nem kívánnék most 
összehasonlításokba bocsátkozni, csak egy tudósítás erejéig 
szólnék, hogy ismételten megjelent egy könyv - társ
szerzőként - egy fiatal kishegyesi tollából. 

Alig néhány hónappal ezelőtt a Tiniinformatika sorozat
ban Lengyel László, Tóth Bálint társával együtt, 
Programozás, algoritmusok címmel ismeretterjesztő 

tudományos könyvet jelentetett meg a budapesti TypoTEX 
kiadó támogatásával. A könyv középiskolásoknak, 
egyetemistáknak és nem utolsó sorban végzett pro
gramozóknak is ajánlható, mindazoknak, akik szeretik a 
ma tematikát, a programozást, a e nyelvet, a számítógépet, s 
ilyen irányú elképzeléseik vannak a jövőt illetőleg. 

A könyv alapfokú programozói tudással rendelkező 
olvasóinak egyszerű, érthető módon fejezetekre bontva, 
példákka l illusztrálva mutatja be a programozás mate

munkák megírásában. 
Az érdekeltek a következő weboldalon tájékozódhatnak: 

http:/ /www.typotex.hu/lengyel_toth, e-mail: info@typo
tex.hu 

Szóljunk egy pár szót a szerzőről is: 
Lengyel László 1979-ben született, az általános iskola 

befejezése után Hódmezővásárhelyre iratkozott Informatikai 
Szakközépiskolába, ahol Alma Mater díjat kapott, mint az 
évfolyam legjobb tanulója. Jelenleg a budapesti műszaki 
egyetem informatikai szakának ötödéves hallgatója, közben 
már benyújtotta doktori disszertációra is a kérvényét. A téma 
természetesen a programozás. 

Tanulmányai mellett párhuzamosan dolgozik is a 
Samsung cégnél, így fedezi 
egyetemi költségeit. A könyvki
adás terén további tervei vannak 
a fent említett kiadónál. 

Laci, csak így tovább! Vidd el 
Kishegyes! a világba, és hozdd el 
a világot Kishegyesre! 

. VSB.9 Zoltán 

fatelep 

TEMPOtradé 
tul.: Faragó Zoltán 

Verbászi út 36. 
KISHEGYES 

lakás: Verbászi út 34. 
Kishegyes 

. tel.: 0241731-399 

matikai szegmenseit a teljesség igénye nélkül, 
de a további érdeklődés felkeltésére motivációt 
nyújtva. Fiatalos, szabatos stílusával könnyen 
elsajátíthatóvá teszi az amúgy nehezebben 
megemészthető rejtelmeket. Forráskódokat, 
magyarázatokat, kibővítési lehetőségeket ad, 
más, ilyen tematikájú irodalmat ajánl, 
weboldalak címeit közli, de kritikát, bírálatot is 
szívesen fogad, hiszen ez is nagyon fontos, és 
beletartozik a tanulásba, segít az elkövetkező 

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

Epületanyag - alaptól tetőig. 
Tűzrevaló - árusítás, szállítás. 



Művelődési 
hírek 

* A kishegyesi Petőfi Sándor Művelődési 
Egyesület Rizgetős nevű néptánccsoportja 
október 5-én részt vett az Interetno Fesztiválon, 
amelyet Szabadkán tartottak. A szabadkai rtép
táncfesztiválra a Gyöngyösbokrétán szereplő 
legjobb tíz csoport kapott meghívást, de csak 
hat vett részt a megmérettetésen, ahol neves 
magyarországi szakemberek voltak a zsűri tag
jai. Szabadkán fellépett a kanizsai, a horgosi, a 
péterrévei, a csókai, a szabadkai és a kishegye
si tánccsoport. A fesztiválon nem osztottak 
helyezéseket, de a legjobbak meghívásokat 
kaptak nyári táborokba és fellépésekre . A kis
hegyesi táncosokat meghívták Budapestre a 
Hagyományok Házába, ahol a szabadkaiakkal 
közös műsorban lépnek fel. 

* Táncosaink október 12-ére hivatalosak 
voltak C:sókára is az őszi Vajdasági Táncház 
Találkozó gálaműsorába, ahol a legjobb vaj
dasági csoportok léptek fel. 

*A Petőfi Sándor ME Ifjúsági Színjátszó cso
portja október 5-én Topolyán adta elő Harriet 
Beecher-Stowe: Tamás bátya kunyhója című 
regényének színpadi adaptációját. A topolyai 
Mara Színjátszó csoport október 25-én vi
szonozta a fellépést Moliére: Kényeskedők 
című vígjátékával. 

* Október 16-án a Népkönyvtár és a Petőfi 
Sándor ME folyóiratbemutatót szervezett. A 
Bácsország című vajdasági honismereti szemlét 
az újság szerkesztői ismertették. Vendég volt 
dr. Vékony László főszerkesztő, valamint a lap 
munkatársai: dr. Virág Gábor, Szabó József és 
Horváth József. A negyedévenként megjelenő 
folyóiratot a könyvtárban lehet megvásárolni. 

* November lO~én délután 15 órai kezdettel 
a Petőfí Sándor ME és a Kosztolányi 
Diáksegélyező Egyesület kishegyesi szervezete 
műsoros teadélutánrq. hívja· m,indq.zokat, akik 
valamilyen formában támogatni szeretnék a 
továbbtanuló hegyesi fiatalokat. A KODDE 
tagsági díja egy évre 120 dinár, a helyí 
közösségben minden munkanapon befizethető. 

A teadélután tombolával tarkított 
műsorában a művelődési egyesűlet tagjai és a 
Kodde ösztöndíjasai lépnek föl. 

* Mint ismeretes, Kertész Imre, magyar .író 
Irodalmi Nobel-díjat kapott A következő hon
lapról pár perc alatt „leszedhetők" és ki
nyomtathatók könyvei: http:/ /www.irodalmi
akademia.hu/ . 

Jó olvasást! 

* Ismét gratulálunk Maronka Etelkának és 
Rácz Józsefnek, q.kiket a Magyar Televízió 
Magyar Ház Szerkesztősége >.e!i~meréspeµ 
részesített. A határó:n túli műsorok 

szerkesztőinek, munkat~rsrmak <és tudósítói~ 
nak évi szakmai találkozóján;1•·qárdonybah 
ítélték oda a díjakat. · , ·· . . 
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Eseménynaptár 
Szeptember 25. 

Az Aranyeső nyelvművelő 

verseny községi döntőjére került 
sor, ahol a kishegyesieknek egy 
első és egy harmadik helyet 
sikerült elérniük. Paróczi 
Rita (8.b) első, Benkó Attila 
(7.b) pedig harmadik díjas 
lett. Rita fellépett a Csépe 
Emléknap műsorában. 

Sz.eptember 26. 

Békésszentandrási 
vendégek érkeztek. Iskolánk 
tanulói és tanárai a Hunyadi 
János Általános Iskola diák
jait fogadták. 

Szeptember 27. 

Sportnap. Délelőtt kézilabda
mérkőzést játszott a kishegyesi 
és a szentandrási lányok csapata . 
Az eredmény 24:6 lett a „haza
iak" javára. Délután focimeccs 
volt. A kishegyesi fiúk 6:1-re 
győztek. Az esti hangulatról a 
Romantic együttes gondo
skodott, az Orion diszkóban. 

Sz.eptember 28. 

Az izgalmas szombat este 
(éjszaka) után érzékeny búcsút 
vettünk barátainktól, barát
nőinktől. 

Október2 

A „Ravaszság" című vidám 
összeállítást nézhették meg az 
alsós tanulók. 

Október S. 

Iskolánk tanulói felléptek az 
Aradi vértanúk em
lékére rendezett műsor
ban. 

Október 7-t6112-ig 

Gyermekhét. A diá
kok legnagyobb örö
mére a tanítási órák 
csak 35 percesek voltak. 

Október S. 

Az alsós tanulók aszfaltraj
zokat készítettek az iskola 
udvarában. 

Október9. 

József Attila életével, 
munkásságával ismerkedhettek 
meg a diákok Krnács Erika 
előadásában. 

OktóberlO. 

Az első órán p ostások 
kézbesítették a barátság 
üzeneteit a címzetteknek. 

A „Kutyák és macskák" -
vígjáték vetítése a moziterem
ben. Az izgalmas film mind az 
alsósok, mind a felsősök körében 
nagy sikert aratott. Csak az 
ülőhellyel voltak problémák. 

Októberll. 

A felsős lányok kézilabda
mérkőzést játszottak, ahol a 8. 
osztály válogatottja nyert. 
Viszont a felsős fiúk focimeccsén 
a 7. osztály csapata bizonyult 
jobbnak. 

K6mdves Ákos 

ALFA 
fűrésztelep 

Tumbász. L.Tibor 
tel.: 0241730-749 

lakás: 024 / 730-797 
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Ügyes kezű gyerekek 

Szeptember végén elkezdte 
munkáját az iskolában a 

gyermekek kézimunka-csoportja. 
Kollár Ilona köré minden pénteken 
fél négykor huszonöt-harminc 
iskolás telepszik le. A társaság 
igen vegyes korú, a har
madikosoktól kezdve a hetedik 
osztályosokig járnak kézi
munkázni. Meglepődve vettem 
észre, hogy több a fiú, mint a 
lány. Néhányan már évek óta 
Ilus nénihez járnak tanulni. Ha 
kézimunkát említünk, több
nyire a varrás, horgolás és a 
kötés jut eszünkbe. Ilus néni 
azonban a hagyományos népi 
kézművesség gyerekek 
számára elsajátítható formáját 
tanítja. Természetes anyagokat fel
használva készítik munkáikat. Első 
összejövetelükön az alkalmi 
hímzést tanulták, azaz a 

meghatározott tematikájú, illetve 
jeles ünnepekhez kötődő 
motívumok hímzését. Ez alkalom
mal karácsonyi szalvéták, terítők 
készültek a kis kezek alatt. Berkes 

Tibor negyedikes fiú büszkélkedett 
elsőnek a kész munkájával, egy 
karácsonyi szalvétával. 

Látogatásunk alkalmával kukori-

Az egészséges táp~á.IJ<ozás - létezik-e még 
napjainkban? 

Vajon a diákokon kívü l ránk polcán, hogy télen ne 
foglalkozik-e valaki még evvel a szenvedjünk hiányt vitaminokból. 
témával? Illúzió csupán, úgy Citrom.fánk az idén gazdag termést 
vélem. Hisz nap nap után génma- hozott, s káposzta is savanyodik a 
nipulált szájáról, veszélyes fer- hordóban, így hát a baktériumok 
tőzést okozó importált kínai nálunk biztosan csatát vesztettek. 
csirkéről szólnak a Híradóban. De 
hát ez inkább a pénzszerzéssel és a 
politikával van kapcsolatban, és 
azzal nem szeretnék foglalkozni. 

Mi, úgy érzem, egészségesen 
élünk. Bárcsak mindenki ennyit 
tenne, sőt lehetőségekhez mérten 
többet is tenne ezért a fontos célért. 

Ko~Hédi 8.b 

cacsuhéból, illetve ahogyan 
errefelé mondják susnyából 
készítettek kis kosarat és 
nyuszikákat - egyik szebb volt, 
mint a másik. Karácsonyra 

csuhédíszeket, szalmaképeket 
készítenek, sőt, a gyertyaöntés
sel is megpróbálkoznak. A 
következő foglalkozáson a 
gyöngyfűzést fogják elsajátí
tani. 

Kollár Ilonának többek 
között Brezovszki Margit, 
Horváth Erzsébet, Sipos Berta, 
Sipos Etelka is segít az anyag
gyűjtésben és a gyerekek 
oktatásában. 

A kis kézimunkázók a 
legsikerültebb munkákat az 

iskolában a karácsonyi zsibvásáron 
fogják árulni. 

L.B.G 

Sárgul a természet 
A kék égboltot lassan elborítják 

a könnyes szemű felhők. A nyár 
sietős léptekkel távozik. El sem 
búcsúzik. Helyébe lép az ősz. 

Nem jön üres kézzel. Édesre 
érleli a fák gyümölcseit, a 
szőlőtőkék fürtjeit. Az éheshasú 
górékat megtömi, az éléskamrákat 
is telerakja minden finomsággal. 
Kopogó diót és illatos gesztenyét 
csen a zsebünkbe. Eltűnnek a 
fűben futkározó apró bogarak, az 
árnyas lombok és a kedves énekes 
madarak. A fák levelei sápadtan 
hullanak a földre. A táj elszürkül, a 
nap ereje egyre gyöngébb. 

A természet lassan elhal. Köze
ledik a kegyetlen tél. 

Szab6 &énia 4.b 

Én még mindig szerencsés 
helyzetben vagyok. Édesanyám 
biokertész, a vegyszereket 
nélkülözi és inkább a kapálást 
választja. Olcsóbb, mondja. Édes
apám felfogása előrehaladottabb. Ő 
ugyanis a sertéshizlalást korszerű 
tápok nélkül elképzelhetetlennek 
és ósdinak tartja. De a baromfiud
var fe lett nincs hatalma, s mivel 
anyu a pénz kidobásának eme 
fajtáját igen-igen elítéli, a szárnya
sok csak a „hazai", azaz a hegyesi 
határban termett kukoricát 
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fogyasztják. Anyu őrködik 
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A KATOLIKUS EGYHÁZ fil.m'ÉBÓL 

Befejeződött a templomfestés 
első fázisa. Kókai Béla vállalkozó 
munkásai bepucolták a főutcai 

homlokzatot, a két oldalfalat és a 
tornyot. A csatornák is fel lettek 
újítva. A munkálatok jövőre foly
tatódnak a szentély és a két 
oldalhajó bepucolásával, de 
valószínűleg néhány ablakot is ki 
kell majd cserélni, mert már igen 
rossz állapotban vannak. 

A temetők szebbé tételére a 
közelgő ünnep előtt munkaak
dót hirdetett az egyházközség. 
Szombaton, október 26-án 
délelőtt egy csoport a keleti 
temetőben, egy pedig a Kál
várián szorgoskodott. Minden
szentek ünnepére tették szebbé a 
temetőinket! 

A cserkészek szervezésében 
október 19-én Ópusztaszerre 
látogathattunk. Megtekintettük a 
híres Feszty-körképet és a 
tájmúzeumot. Sajnos, a sok látni
való alaposabb szemrevé
telezésére kevés volt a ren
delkezésre álló fél nap, de még 
így is szellemiekben gazdagodva 
(anyagiakban m egfogyatkozva) 
tértünk haza. Személyes élmény: 
a különböző kézműves szer
számokat nézegetve fogalmazó
dott meg a gondolat, hogy a 
történelmet nem csak a királyok 
és a hadvezérek alakítják, hanem 
(elsősorban) az egyszerű, 

csendes szavú mesteremberek, 
tanítók, erdészek, bányászok, és 
mindazok, akiket általában 
kisembereknek tartanak - vagyis 
mi. 

Ja, és született egy új köz
mondás is, amit ezennel köz
kinccsé teszünk: Lassú, mint a 
magyar vámos. 

MIDŐN AZ ÉG ÉS FÖL D 

MEG F OGNAK INDULNI • • • 

A népi vallásosság talaján 
született ének borzalmas 

képekkel ecseteli a világra váró 
szenvedést, a végső napokat: 
lángtenger, földrengés, halál 
jellemzi (a néphit szerint) a világ 
végét. De vajon így lesz-e? 

Hisszük, hogy Istenünk nem 
szadista, és nem leli kedvét az 
ártatlanok szenvedé-
sében. Ő a szeretet 
Istene, minden tettét 
a szeretet vezérli . 
Nem az a célja, hogy 
megbüntesse, porrá 
zúzza ezt a 
nyomorult bolygót és 
annak féreg lakóját, 
hanem hogy 
üdvözítse az embert, 
szebb életet biztosít
son a szá-mára. 

Mindenszentek 
ünnepe előtt elhunyt szeretteinkre 
gondolunk, akik a hétköznapok 
taposómalmában néha - úgy érez
zük - valódi szentek, hősök mód
jára éltek. Nem lehet, hogy a halál 
örökre elválasszon bennünket 
egymástól. Nem lehet, hogy 
egyszerre mindennek vége sza
kadjon. Az ember vágyai, álmai, 
jósága túléli a romlandó, 
köszvényes testet. Az ember 
személye - az én - halhatatlan. Az 

ember nem hal meg örökre, 
hanem feltámad - hirdetik a 
keresztény vaIIások. De vajon 
valóban hisszük-e ezt? Belátjuk-e, 
hogy ez nem puszta ájtatos 
szólam, hanem boldogító üzenet? 
Ismét találkozunk azokkal, akiket 
szerettünk, és egy megújult világ
ban, immár örök boldogságban 

Foto: Janez 

folytatódik az életünk. 
Mert a világ is megújul azon a 

bizonyos „ utolsó napon". 
Megszűnik a mulandóság, a tövis, 
és egy örök boldogság, ragyogó 
szépség vár bennünket. Isten, a 
szerető Isten ugyanis nem 
szenvedést tartogat számunkra 
végső meglepetésként, hanem 
mérhetetlen boldogságot. 

Kalacsi János 

A Pax Romana keresztény értelmiségi egyesület kishegyesi cso-
portjának novemberi előadásai : 

- A mennyország ábrázolásai a képzőművészetben; 
- A keresztény Odüsszeusz - Szent Ágoston élete, művei; 
- Amerika keresztény Odüsszeusza - Thomas Merton élete, 

művei; 

- Hiszek .. . - Gondolatok, nézetek, beszélgetés a hitről, vallásról. 
Az előadások hétvégenként lesznek. Pontos időpontról, helyszín

ről plakátokon tájékoztatjuk a közönséget. Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk! 

Mirnics József 

t-' 
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,,HOL SÍRJAIK DOMBORULNAK'' 

Kishegyes első temetője a mai Lenin utca men
tén húzódó dombokon volt. Sziváci úti 

temetőként emlegetik. 1776 és 1832 között 6734 
embert temettek el benne. Itt helyezték el az első 
telepesek földi maradványait is. 

Miután ez az első temető megtelt, a falu elöljárói 
1832-ben szükségesnek látták egy új sírkert 
létesítését. E célra Fodor Pál a falu nyugati dombján 
elterülő mezejét ajánlotta fel. Ez lett a Kálvária 
(Nyugati temető). Az első sírhantba egy ötéves 
kisleányt, Sipos Rózsát, György és Bartsik Klára 
leányát helyezték el. A Kálvária temetőbe vitték át a 
falu második plébánosának, az 1790-ben elhunyt 
Vida István hamvait és sírját - ma is látható a falu 
felőli sarokban -, és később is ide temették a 
papokat: Botka Mihályt (ma már csak egy düledező 
kereszt őrzi emléMt), Balassy Endrét, Hárs Aladárt, 
Tarján Lerch Imrét és Tóth Józsefet. A ravatalozó 
kápolnát a néphagyomány szerint Pecze Ferencné, 
Lendvai Teréz építette, amikor négyéves kislányuk, 
Margitka (Baba) meghalt. Azt mondják, azért, hogy a 
kastély ablakából kitekintve is láthassa gyermeke 
nyugvóhelyét. A hagyomány szerint a kápolnában 
levő kép is a Pecze-kislányt ábrázolja, amint az 
angyalok a mennyországba viszik. 

A Keleti temető 1846-ban létesült. Az első teme-

tett a 35 éves „Csemer Julis jövevény czigány asz
szony" . A korabeli egészségügyi állapotokról vall, 
hogy a temető területéből tekintélyes részt foglal el 
az úgynevezett „kissírok" parcellája, a gyermekek 
nyugvóhelye. 

A Jugoszláv Néphadsereg utca végén levő bozó
tos, igen elhanyagolt terület a Közös temető. Azért 
hívják így, mert más vallásúakat (nem katolikuso
kat), ateistákat, öngyilkosokat temettek oda, vagyis 
olyanokat, akiknek az akkori normák szerint nem 
juthatott hely felszentelt földben. 

A Zsidó-temetőben a falu történelme jelentős 

részének tanúi - a második világháborúig itt élt 
izraeliták - csontjai porladnak. A háború utáni szűk 
látókörű politikai vezetés tunyasága (vagy talán 
szándékos szemhunyása) megtette a magáét: a 
síremlékek közül sokat ledöntöttek vagy magától 
dőlt le, mivel nem volt, aki gondozza a sírokat, s a 
temetőben ecetfaerdő létesült. Az izraelita hitközség 
néhány éve Szabadkára szállította a még ép 
márvány sírköveket, de az elhunytakat nem 
exhumálták. Ők még mindig hegyesi földben 
nyugszanak. Vajon lesz-e, aki gyertyát gyújt értük? 

(Felhasznált forrás: Maronka János, A ballagó idő 
nyomában. ln: Üzenet, 1994, 24, 5-6., 329-330. oldal) 

Most hogyan legyen ?! 
- egy megkésett megemlékezés -

Hogyan csináljam, hogy JO 
legyen? Segítsen m ár valaki! 
Szóljon már rám akárki! Szörnyű 
a felismerés, hogy milyen keveset 
tudok. Több mint a fele dolgot 
ú jra kell kezdenem. Létezik ez? 

Lássuk csak, mit csinálna az, 
aki mindent tudott? „Ne filo
zofálj, oldd meg a dolgokat! Azért 
vagy ott!" - mondaná barátságos 
szemrehányással. 

Leszakadt az égbolt. Érzem a 
rám nehezedő súlyát, szinte 
kipréseli belőlem a levegőt. A 
térdeim beleremegnek, roskado
zok a felelősség terhe alatt, melyet 
csak fokozatosan terveztem 
felvá llalni . Magányosnak, cser
benhagyottnak érzem magamat. 

Esetleg csak önző lehetek? „Ne 
filozofálj, oldd meg a dolgokat! 
Azért vagy ott!" 

Sokat tanultam tőled, de többet 
nem volt időm elsajátítani. Veled 
még vitatkozni is jól esett. 
Szerencsére erre szinte nem is 
igen akadt példa. 

Munkabírásom, amivel szere
tek büszkélkedni, messze elma
rad tiédtől. 

Nehéz lesz ezeket a dolgokat 
elsajátítani? Tapasztalatlan va
gyok én? Egyik pillanatban úgy 
érzem, terven felül teljesítek, 
aztán amikor visszanézek, szép 
keveset látok mögöttem. Jobban 
menne, ha segítenél? Jobban 
menne, ha segítenél. „Ne filo-

zofálj, oldd meg a dolgokat!" 
Nincs kitől tanácsot kérnem. 

Bámulok a semmibe. Elégedetlen 
vagyok magammal. Túl magasra 
állítottam volna a lécet? „Ne filo
zofálj! Állj a pocsolya közepére, 
tartsd a hátad az elsüllyedt szekér 
alá, és emeld ki a kátyúból! Hidd 
el, bírod te ezt! Hálára ne számíts 
a szekér utasai részéről, 

így van ez rendjén. Sőt. Majd 
amikor ismét biztos úton halad ez 
a szekér, készülj fel, hogy kígyót, 
békát kiabálnak rád. 

Természetesen te leszel a 
bűnös, hogy sáros lett az utaztató 
járművük." 

Hiányzol, Barátom! „Ne filo
zofálj!" 

DucMs Béla 
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A kacsákat vágtam, amikor 

Barbi elhagyott. Élvez
tem a szeptemberi napsütést és a 
kacsák véres hápogását, de főleg 
azt, hogy nem kell többé az 
egyetemre mennem, hogy befe
jeztem és diplomás vagyok. 

Jó dolog diplomásan kacsát 
vágni, gondoltam, amikor Barbi 
bejelentette, hogy gyorsan bú
csúzik, mert várnak rá. Már a 
terasznál állt, a nő ruhájában, 
amit az anyjától kapott, és csak 
az első gyerek után akart hor
dani, mellette egy kis bőrönd, 

melvet először láttam. Kié ez a 
.; 

bőrönd, kérdeztem, és éreztem, 
hogy most megutáltattam 
magam Barbival. 

Így kell lennie, gondoltam, ő 
megy, én maradok. Tudtam, 
hogy ő fog először lépni, 
ösztönösen megérzi a határt a 
tudatos kilépés és a megfuta
modás között. Nekem viszont 
kezdett tetszeni az életem, a 
nyomorom, dolgozni akartam, 
élvezni a diplomámat. 
Emlékszem, Barbi mindig úgy 
vette le a cipőjét, hogy még 
tovább tudtuk ajándékozni, de a 
cipő soha sem bírta egy hétnél 
tovább az új tulajdonos lábán. 
Tudtam, hogy most itt fog engem 
hagyni. Megérezte, hogy nem
sokára össze fog omlani a világ, 
és ő elegánsan kilépve másnak 
hagyja az apokalipszist. 

Furcsa világ volt az, új lakók 
jöttek a faluba, a régiek pedig 
bezárkóztak, nem is volt miért 
kimenniük. A pénz óránként 
veszítette az értékét, lassan 

..; . ...... „ .., 
cserekereskedelem alakult ki, a 
baromfi- és disznótelepek urai 
lettek az új mágnások. A háború 
a piacon kezdődik, monda Barbi 
egyik kedden, még tavasszal. A 
szakállasok felvásárolták az 
összes tojást, mondta, és 
káromkodott . Menjünk innét a 
francba, mondtam, mindenki 
elmegy. Nem lehet, hajtotta le 
fejét Barbi, innét nincs hova. 

Azon a nyáron lettem titvalás, 
mert elvitték a Gyurka bácsit, 
végre megkaptam a moziban a 
munkát. Én fordítottam szi
multán a filmek szerb felira
tozását magyarra a falum 
mozilátogatóinak, akik nem 
beszélték a többségi nyelvet; 
kicsi falu a világ vegen, szán
tóföldek közepén. Én voltam a 
szép amerikai szmesznő 

szinkronja, a kínai karatefilmek 
gyilkosának a hangja, én sírtam a 
kisgyerekek helyett és selypítet
tem a rajzfilmekben. Mindig is 
irigyeltem a Gyurka bácsit, mert 
a titvalás a falu hőse, sok szép nő 
volt szerelmes a Gyurka bácsiba. 
A fa lu szemében egyenrangú 
volt a nagy filmsztárokkal, ő volt 
a hang, az összekötő kapocs a mi 
sáros főutcánk és a hollywoodi 
kivilágított sugárutak között, azt 
hihette az ember, hogy ő ismeri a 
titkot, tudja, hogy m i van a 
filmvászon mögött. Misztikum 
sugárzott a titvalásból. Ő nem 
csak esténként élt együtt azzal a 
másik világgal, egész lényét 
kitöltötte az álom. Kifüggesz
tettem a diplomámat a mozi elő
csarnokában, hadd lássák az 

EO 
emberek, hogy én egye
temet végzett titvalás 
vagyok, még távolibb és 
titokzatosabb, mint a 
Gyurka bácsi. 

24321 Kiökeqyu 
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Barbi várta, hogy mond
jak valamit, amivel meg
nyugtathatja lelkiismeretét. 

ll!Oh..: 064 / 170 - 44 - 77 
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Felálltam, véresek voltak a 
kezeim, a késem, a ruhám, min
denfelé véres tollak körülöttem. 
Homályosan tudatosul t bennem, 
hogy most látom őt utoljára, 
hogy most búcsúzkodik és vár
nak rá a ház előtt. Szép volt így 
Barbi az őszi nap fényében, 
szépek voltak az ideges kezei, 
ahogyan megmarkolta a bőrönd

jét. Márványos volt az arca, kiraj
zolódtak a kék erek a bőre alatt. 
A bal cipője alól félig kilátszott a 
címeres tégla, amelyből csak egy 
van minden raklapon, négyszer 
drágább a gyártása, mint az 
egyszerű tégláké, mert kopásálló 
anyagból készítik, hogy sokáig 
látszódjon a szép címer. Ahogy 
felálltam és nézni kezdtem 
Barbit, furcsamód az jutott 
eszembe, hogy most milyen köny
nyen megölhetném, csak ki kéne 
lökni a terasz tetejének korhadt 
tartólécét, csak fel kéne nyúlnom, 
mintha a fejemet vakarnám, 
megbillenteném a lécet, s a tető 
Barbira zuhanna, megindulna a 
ház cserépteteje, berogyna a 
terasz sárral ragasztott oldalfala. 

Lehet, hogy minden azon a 
reg1 karácsonyon kezdődött. 

Szörnyű hírekkel lepett meg ben
nünket a borzalmas tél, az erdé
lyi magyarokat ütötték a szeku
sok a temesvári tereken. Apám 
türelmetlenül morzsolta az állát 
a tévé előtt. Aztán eldöntötte, 
hogy elmegy és együtt gyalogol a 
temesvári rebellisekkel. Akkor 
láttam először sírni anyámat. De 
apám felpakolt azon az éjszakán 
és elment Romániába. Az volt az 
első karácsonyunk apám nélkül. 
A nyolcórai hírekben láttuk apá
mat gyertyát gyújtani a főtéren, 
egy hét múlva jött haza. 
Megtanultam azon a héten a drá
mai pillanatok relativitását. 

TrustMir 



A Pecsét Menyét irodalmi napok 
Nem is hiszitek, oly rég volt ez, hogy az antialkoholisták 

sem emlékeznek már erre, nemhogy az alkoholisták, az 
Óperenciás tenger meg azóta vagy két métert emelkedett a 
globális klímaváltozás miatt. Na szóval: a dombosi állat
farmnak volt egy nagy írója, Pecsét Menyét (minek nyomán 
és főképpen indokolatlanul Dombost „az írók állatfarmjá
nak" nevezik, ami a mennyiséget illetően állhat csak, a 
minőséget nézve már kevésbé„ .). Akkortájt, míg élt, Pecsét 
Menyét igen híres volt, népies kis anekdotákat és más 

Micimackó a Pecsét Menyét irodalmi napokra indul 

efféléket körmölt a szellentős görényről, az orrában turkáló 
gilisztáról, a tarisznyás kengururól, amely pipacsot va
csorált, és egyéb falusi érdekességekről. A nép igaz fiának 
tartotta őt a hurkásmozgalmi kocalista rendszer (a dombos
farmiak annál lustábbnak), hivatalból is népszerű volt hát, 
igaz, a fiatalabbak később mindig azt tartották róla, hogy 
büdösnek lehet, hogy elég büdös a Menyét, de azért írónak 
mégse elég büdös. Viszont a kecske például többször is 
elmekegte, sőt, ötévente lekörmölte, hogy Pecsét Menyét 
állatkultúránkra mennyire rányomta pecsétjét (egyesek 
szerint meg inkább bele). 

Aztán az állatfarmon vagy harminc évvel ezelőtt a dínók 
úgy döntöttek, hogy lehet, hogy büdös, de a miénk, a fiatalok 
húzzanak el a vérbe, ezért aztán megalapították a Pecsét 
Menyét irodalmi napokat. Ez azért is szerencsés volt, mert 
köztudottan az irodalmi napok végeztével volt aztán terülj 
vályúkám, minek utána a résztvevők kissé illuminált állapot
ban azt énekelgették nagy előszeretettel, hogy: 

„Minél inkább habozik, annál inkább jó a sör, 
Minél inkább jó a sör, annál inkább habozik. 
Jó a sör és habzik -zik - zik, az író elázik - zik - zik." 

A refrén persze nem is lehetett más, mint hogy: „Hikk, 
hikk, hikk, hikk!" 

Érte ugyan kritika az irodalmi rendezvényt, hogy unal
mas, senkit se érdekel, a kismacskákat kell kivezényelni, 
hogy megteljen az ülésterem, érte kritika Pecsét Menyét 
munkásságát is, hogy az enyhén szólva elcsépelt, de a dínók 
rá se bagóztak erre. Ugyan elvben azon voltak, hogy igen, 
fiatalítani kell, de aztán arra gondoltak, hogy a terített vályú 
az se nem zsákbamacska, se nem zsebibaba. (Idén is meg
igérték, hogy a kormányrudat majd átadják a fiataloknak -
a Kacsahírek lapzártájáig a bejelentett találkára nem került 
sor. Naná, hogy nem.) 

kismacskák akkor a legfogékonyabbak a macskanyelv iránt, 
ha látnak egy két idősebb állatot (mármint, ugye, írót, illetve 
valakit, aki írónak tartja magát, nem állatnak). 

Mondani sem kell, Micimackót nem hívták meg, így nem 
tud pontosan beszámolni az események folyásáról, mert a 
nap java részét búsan másutt töltötte (igaz, a vályúnál meg
jelent), és bánatában több csupor, akarom mondani korsó 
mézet is benya(ka)lt. Fájdalmának oka pedig nem más, mint 
az, hogy a Pecsét Menyét napok újabban csak arról szólnak, 
hogy az egyik körmölő köszönti a másikat, mert ez utóbbi 
kerek számú éves lett. Rossznyelvek szerint ez azért van így, 
mert a napok főbizottsági elnökségének generális igazgatója, 
Zsiráf (aki állatfarmi származású, de egy még állatibb far
mon él, nota bene író) jövőre lesz kerek számú éves, és 
szeretné e hagyományt megőrizni, hogy ő is köszöntve 
lehessen, ha másképp nem, majd saját maga által, az is elég
gé állati. 

Micimackó tehát ezen gondolkodott el a Két nagy 
gesztenyafáról rád szarnak a baglyok és a verebek- hez 
címzett mézkimérőben. I fogy miért is van az, brühühü, hogy 
amikor a Milne bácsi is beletette őt abba az izébe, akkor ide 
miért nem teszik bele? Meg hát itt van ez a jubiláns író típusú 
hogyishívják, no, szóval ez az a dolog, ami végképp meg
bántotta! Hát Micimackó épp most jubiláns (író, vagy állat, 
hát mindegy is), most volt három éves (vagy harminc, hát 
mindegy is), ez is jubiláció, nem? (És ez a szép szó, hogy 
jubiláns, pont egy magyar irodalmi rendezvényhez illik!) 
Miért csak akkor lehet jubilálni, ha valaki hat, hét vagy nyolc-

Micimackó a fogadás után 

éves (vagy hatvan, hetven, nyolcvan, hát mindegy is, amíg ki 
nem purcan)? 

És csak hümmögött tovább, hogy miért csak az lehet 
bölcs, aki bagoly, miért csak az lehet okos és fölköszönhető, 
aki minimum húszmillió éves jubiláns, akár a dínók, miért az 
a kecske mondja meg, hogy mi itt a jó, aki a múlt rendszer
ben is kimekegte már magát, miért a sehol nem jegyzett, 
senki által nem olvasott plagizátor alligátorokat kell itt ünne
pelni, és hogy mé', mé, mé' van az, hogy itt lenne valami 
érdekes dolog, egy másik állatfarmon meg szépen 
fölköszöntgetnék egymást a baglyok, a zsiráfok, a dínók meg 
a többi nagy-nagy jubiláns, a vályút meg itt hagynák nekünk, 
konkrétan nekem, mézzel teli, de ez most nem tartozik ide. 

Ekképpen nézelődött és mézelődött a mézkimérőben 
Micimackó, kissé, majd egyre jobban bemézelve, de aztán 
arra gondolt, hogy másnap jön a disznóba a Romantic, ahová 
azonban - jegyezzük fel - nem tudott elmenni, mert másna
pos volt, vélhetőleg akár a többi jubiláns. 

Mindez hát így volt ez idén is. Először is koszorúztak, 
ahol tömegesen megjelentek - no nem az írók meg az érdek
lődők, hanem - a kirendelt kismacskák, akik minden évben 
gondosan elnyávognak valami verset, mert ez is egy ha
gyomány, a hagyomány meg szent, az hétszentség. Meg kinn 
voltak a macskanyelv-tanárnők is, mert úgy van az, hogy a 

Midmack6 Gylilgy' 
(jubiMns állat) 
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_,_,Arattak-'-' a kis tuzolt6k! 

Szeptember 28-án Lapovón, a köztársasági tűzoltó 

versenyen a kishegyesiek Pionir A csapata - fiúk (6-11 
éves korig) második helyezést ért el. A díjazottak: Perovié 
Radomir, Szabó Miklós, Szőke Árpád, Barcsik Áron, Csoma 
Ferenc, Miljkovié Dejan, Miljkovié Sasa, Tóth Tihamér, Virág 
Tamás és Kerepes Zsolt. Felkészítőik: Szokola Edit és Barcsik 
Regina. Kísérőik: Tóth Imre (elnök), Gavlik Péter (titkár), 
Dudás Tibor (az egyesület parancsnoka), Szeszták István (a 
pionírok parancsnoka). Meg kell említeni, hogy a kishegye
siek harminc éve nem vettek részt ilyen rangos versenyen. 
Gratulálunk! 

' • KLUB PIKÁDÓ 
Már ünnepélyesen is megnyílt a 

„SAS" Pikádó Klub. A Galambász 
Otthonban Erdei Attila és Kátai 
Sándor kezdeményezésére jött 
létre az egyesület. Igaz, hogy ere
detileg Sólyomnak szerették volna 
elnevezni, de egy kis technikai 
hiba miatt „SAS" lett belőle. A 
lényeg: éles szem, biztos kéz. 
(Külföldön, így Magyarországon 
is, egyébként darts-nak nevezik e 
játékot.) 

A klub mindennap 11-21 óráig 
tart nyitva. Jelképes tagsági díjat 
kérnek a pikádógép használatáért. 
Amit nyújtanak: versenyszerűen is 
lehet űzni ezt a sportot (bár az is jó 
kérdés, hogy sport-e ez egyáltalán) 
(Az! - a szerk. megj.), ifjúsági, női 
és felnőtt csapat összeállítását is 
tervezik Meghatározott napokon 

TEMETKEZÉSI KELLÉKEK 
ÉS SZOLGÁLTATÁSOK 

(még nem lehet tudni, hogy mikor, 
ez a jelentkezők időbeosztásától 

függ) lehet „edzeni". 
Érdekesség, hogy a kishegyesi a 

23-ik Pikádó Klub Vajdaságban. 
Ha már ilyen sok helyen van, 
akkor mi sem maradjunk le. 
Egyelőre egy versenygép áll az 
érdeklődők rendelkezésére, amin 
több, mint húszféle játék van. 

Attila és Sanyi felvették a kap
csolatot a Jugoszláv Pikádó 
Szövetséggel, ahol, mondani sem 
kell, kitörő örömmel fogadták 
őket. Már versenymeghívást is 
kaptak Petrovac na mlavi-ra. 

Érdeklődni a következő telefon
számokon lehet: Erdei Attila 730-
715, Hajdú Károly 730-206, Kátai 
Sándor 730-966, Klub 731-638. 

A fogyni vágyók nem igazán 

veszíthetik el a kalóriákat, de 
kikapcsolódásként remek szó
rakozás .. . 

Molnár Márta 

ADOK-VESZEK 
Eladók új, 200 literes nyi

tott és zárt vashordók 
(plasz t ificírozottak), 
valamint szintén 200 literes 
PVC hordók, házhozszál
lítással. Telefon: 063/ 73-43-
10 

Hirdetők figyelmébe! 

A pró hirdetéseiket Link a 
B. Gabriellának adhatják át, 
személyesen vagy a 024/731-
297-es telefonszámon . 

e Cékus • Tul.: id. Cékus Árpád 

Tul.: Gombár Dénes 

bádogos műhely 

Mindennemű bádogos 
vállal.unk! 

•· KISHEGYES, TITO MARSALL U. 1 3 

TEL. 063 80 54 838 

Új kazánházak készítése, illetve 
régiek felújítása házhozszállítással. 

Kishegyes, Kendergyár u. 15. 
Tel. 024/730·457, 731 ·557 

.:Jú-~ • Kiadja a Táltos PE. • Alapító: a Kishegyesi HK. • Felelős szerkesztő: Molnár Márta.• 
• Szerkeszti a szerkesztőbizottság : Csóré Róbert, Horváth György, Kalacs1 János, Lakatos János, Linka B. Gabriella, Mirnics Gyula, 

Molnár Márta, ifj. Virág Gábor, Rácz József, Zsidai Erzsébet. • 
• Grafikai előkészítés és tördelés: Apátia Corp. • Készült a Topolyai Népnyomdában. • 
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