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Tisztelt olvasóink!
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Vessünk hát számot 2002-vel - ez a
havi Szó-Beszéd nyolcadik, ez évi utolsó
száma. Megértük, miképpen az év végét
is, és mondjuk egy kicsit büszkék
vagyunk magunkra, ha megengedik.
Mert azt tettük végül is, amit vállaltunk:
havonkénti megjelenés, az Önök tájékoztatása, és csipetnyi kritika, irónia, humor.
Mert noha a száraz tények mindenkit
érdekelnek, egy lapot mégis ú gy könynyebb elkészíteni, ha magunk is örömünket találjuk benne. Az örönúorrás persze
nem m ások „an yázása", de a tisztes
újságírás alapelvei közé a Gogos) bírálat
is beletartozik, főleg azoké, akik közügyekkel foglalkoznak.
Önöknek ilyentájt i\eg mi mást is
kívánhah1ánk, m int kell~mes karácsonyi
ünnepeket és bold og új évet! A politikai
és gazdasági életet elnézve, m i m agunk
sem remén ykedünk, egyedül a hit
marad, h ogy önerőből is képesek
vagyun k-leszünk valamire; egyénileg
kinek mire van ereje, közösen viszont
arra, hogy lakhatóbbá, élhetőbbé tegyük
falunkat. Jó nagy szavak ezek, tudjuk
magunk is, de ha körbetekin tünk, pozitív
példákat is láthatunk (és most a SzóBeszédre mutatunk némi önelégültséggel„ . :-)
Ugyan a szerb határrendészet
közbeszólt, hogy egy szép ajándékocskával lepjü k meg Önöket kar ácsony
ünnepére, igyekszünk mellékletünkkel
kárpótolni olvasóinkat - noha nem
vagyunk
a
humor
nagyágyúi,
igyekeztünk újjáéleszteni az Éjféli újságot, amire az idősebbek biz tosan
emlékeznek, a fiatalabbak m eg bajosan.
Arra viszon t már nem vállalkoztunk,
hogy a hagyományokhoz híven pont szilveszter éjfélkor osztogassuk, mert azért
némi lustaság belénk is szorult. A hit,
remény, szeretet m ellett.
S ah ogyan a tévében mondják: maradjanak velünk! Jövőre is, mert leszünk.
A

szerkesztőség

J~ttto~

Öregapám bora
Estefelé besétálok a városba,
veszek egy kiló nyers gesztenyét,
a borkimérésben egy liter
rizlinget, a gesztenyét otthon
megsütjük, s borozgatás közben
vacsorára elfogyasztjuk. Az utcák
komorak, szürkék, ráadásul ködszitálás és az a fajta hideg, amely
ugyan valahol a fagypont fölött
van, mégis összerán dulnak
tőle az emberek, s fázósan
sietnek el egym ás mellett.
Odahaza nyers hidegnek
hívtuk. Ilyenkor semmi
nézelő dni.
kedvem
Iparkodok hazafelé. A
közelgő tél illata-e, a
szatyromban a liter
bor, avagy a m egdidergető hideg levegő - öregapámat
juttatja eszembe. Ilyen
időben sem tudott bent ülni
tétlenül a kemencepadkán, egész
nap kint tett-vett az udvarában.
Miközben bent a kemence nyakán
melegedett - vagy inkább csak
langyosodott - a liter bor. Ha
magát gondolta az öreg, letette a
seprűt, a lapátot, a fejszét, vagy
ami éppen a keze ügyében volt,
bement a fűtött szobába, leemelte
a kemence nyakáról a borosüveget, töltött magának egy pohárral, fölhajtotta, s ballagott vissza
ki a téli udvarba. Egész nap aztán
lassan így szopogatta el az
aznapra bekészített boradagj át.
Ha hazaérek, gondoltam magamban, a forró radiátor mellé teszem
a jéghideg borosüveget, s mire a
gesztenye megsül, meglangyosodik. Íme a magától kínálkozó
alkalom, hogy elgondolkozzunk
azon, miféle banális dolgok
idézhetnek fel az emberben régesrégi emlékeket. Ha vannak ilyen

emlékeink. S azokat az idő nem
torzítja, szépíti vagy hamisítja
meg.
Valamikor írtam erről a borozgatva szöszmötölő öregapámról,
s most, hazafelé tartva ebb.en a
fázós, ködös, télies estében azzal
gyötröm magam, hogy kitaláljam,
vajon ott kint gyüszmékelve a
téli udvaron, m it forgathatott a
fejében. Mire gondolhatott?
Miféle vágyak ébredhettek
a szívében, ha voltak még
vágyai? Miféle vágyai
lehetnek egy öregembernek, nyolcvanon túl?
Érdekes, hogy amikor
_róla írtam, eszem
ágába se jutottak ilyen
gondolatok. Utólag is
hálás vagyok érte az
ihletett órának.
Mert ha ez - az ihletett óra
cserbenhagy bennü nket
írókat, művészeket, tu dósokat
stb. - , úgy gondolom, óhatatlanul
valamiféle zsákutcába, még
inkább valamiféle kutyaszorítóba
kerülünk, ahonnan csak nagy
nehezen szabad ulhatunk ki.
Ravaszággal, afféle hamis pén zen
vásárolt jeggyel, útlevéllel.
Szóban forgó öregapám at ilyennek ismertem-, ha rajtakapták valami csalafintaságon, csaláson, ne adj' isten, hazugságon,
m ég nyolcv anéves korában is
belepirult. Ésped ig, gondolom,
azért, mer t valahol legbelül,
nagyon mélyen érintetlen, ártatlan volt. Mint a méhcsaládjai,
vagy mint a saját nevelésű rózsái,
tulipánjai, hólabdái.
Németh István
(A szerző ezt az írását olvasta
fel Békésszentandráson a november végi irodalmi esten.)

Hírek
Hírek
Szülőfóldön

- Magyarul

Az Illyés alapítvány Szülőföldön-Magyarul
pályázatával kapcsolatban megtudtuk, hogy Szabadkára több mint 2500 kérelem
érkezett eddig. A kishegyesiek a szabadkai és a
topolyai pedagó.gusegyesületbe továbbították
kérelmeiket. A szabadkai pedagógust:;gyesületből megtudtuk, hogy megkezdődött a 2002-es
évre a kifizetés a Budapestről kapott névsor
alapján. Az első listán 50 név szerepelt a 2500ból, természetesen azok kapják meg előbb a
pénzt, akik már májusban illetve júniusban beadták a kérelmet és kézhez kapták a magyarigazolványt. Mivel Kishegyesen nincs pedagógusegyesület, a kérvényeket Szabadkára vagy
Topolyára kell eljuttatni. A legújabb rendelet
szerint ·a kézhez vett magyarigazolványt
Szabadkán be kell mutatni, míg Topolyára a
fényképes oldal fénymásolatát kell elküldeni!
Az 50 név között egy feketicsi és két hegyesi
szerepelt: Kasza Mihály Feketicsről, Máté Ilona
és Miljkovic Csilla Kishegyesről. A topolyaiak
egyelőre nem kaptak pénzt Budapestről, de ők
később kezdték el az ügyintézést.
Szerettünk volna egy hosszabb névsort közzétenni, de sajnos még várni kell az újabb átutalásra.
elnevezésű

***

A december 12-én megtartott helyi közösségi
tanácsülésen a fő napirendi pont a vízellátás volt.
Alakítottak egy munkacsoportot, amely a
központosított
vízellátás
problémájával
foglalkozik. Ez a csoport eredetileg falufejlesztési
bizottságként lett kijelölve, a tanács megállapította, hogy szükség lesz a kibővítésére, így a
következő személyek vesznek részt a munkában:
Cékus Gyöngyi, Szűgyi István, Csóré Róbert,
Baranyi Szilárd, Molnár Miklós, Bíró Anikó,
Bacsó Lajos, Horkai János, Csabai Ferenc, Péter
Antal és Lőrinc László. Így már az elkövetkező
napokban szerződést kell kötni a második, ún.
B3-as kút fúrására, amit Berta Viktória és Berta
István jóvoltából a Köztársaság utca végén fognak kifúrni. December 12-én már kijelölték a
fúrat püntos helyét.
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sikerekben gazdag, boldog új évet kívánok a magam és a Képvisel ő
Testület nevében. Ugyanezt kívánom magunknak is, mert bár nem
volt sikertelen az elmúlt esztendő, de az első kézzelfogható, látható
eredményeken felbuzdulva nincs okunk lazításra. Az előttünk álló
esztendőben szeretnénk több nagy beruházást megvalósítani,
melyeknek eddig csak tervei vannak az asztalunkon.
A jelenlegi politikai és gazdasági helyzet nem sok jóval kecsegtet,
de ha a reményt és a magunkba vetett hitet nem veszítjük el, a polgárokkal karöltve sok mindent meg tudunk valósítani mindannyiunk
örömére,
megelégedettségére.
Ehhez
kívánok
sikeres
egy üttműködést
a
községben
működő
szervezetekkel,
intézményekkel, vállalatokkal és a község minden polgárával.

Horváth László

Kishegyesiek
Békésszentandráson
November 30-án ünnepelte Békésszentandrás nagyközség a
település napját, a Szent András napot, melyen részt vett a kishegyesi
helyi közösség küldöttsége is. Az ünnepség keretében dr. Virág Gábor
bemutatta Kishegyes című gyűj teménykönyvét, amely helytörténeti
tanulmányokat és dokumentumokat tartalmaz. A könyv elsősorban
békésszentandrási vállalkozók összefogásával készült, kiknek a szerző
dedikált tiszteletpéldányt ajándékozott, Békésszentandrás támogatását
pedig mintegy 200 könyvvel köszönte meg.
******

A békésszentandrási önkormányzat meghívására Németh István és
Vígh Rudolf kishegyesi írók irodalmi esten mutatkozott be az ottani
irodalornkedyelőknek. A két író életrajzát és munkásságát Kartag
Nándor, az Ujvidéki Televízió munkatársa mutatta be. A jól sikerült
irodalmi esten részt vettek Kishegyes község és Békésszentandrás
önkormányzatának képvisel ői, valamint az ottani mű velődési élet jeles
személyiségei.

A helyi közösség előt
ti Öko-kút kiviteletését a
kikindai ENVIRO TECH
nevű cég végzi. Sajnos a
hideg idő miatt egyelőre
szünetelnek a munkálatok.

Magyarigazolvány
A szabadkai CMH információs iroda kishegyesi
kihelyezett munkatársa értesíti ügyfeleit, hogy
azok, akik szeretnék Szegedről elhozatni a magyarigazolványukat, meghatalmazást kell
adniuk a helybeli ügyintézőnek.

***
December 22-én du. 17 órakor a Petőfi Sándor
Művelő?ési Egyesület karácsonyi műsort rendez,
amelyb€n: .szakosztályok alkalmi műsorszámokkal
mutatkoznak be. Az ünnep alkalmával ajándékozásra.
kerül sor. A belépődíj 30 dinár.

a
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A Helyi közösség szakszolgálata felhívja a polgárok figyelmét, hogy
piac alkalmával tilos a
kerékpárokat a piac
területére bevinni! A
kihelyezett
kerékpártartókba helyezzék a járművüket!

Szemüvegek kidolgozása és
javítása
Kishegyes, Tito marsall u.
Tel: 024/730-697

Hírek
Hírek

MÓDOSULT AZ ADÓTÖRVÉNY
A köztársasági képviselőház
november utolsó napjaiban
módosította az adótörvényeket,
melynek rendelkezései az új esztendő első napján lépnek életbe.
Ez azt jelenti, hogy az idei év
zárszámadását még a régi előírá
sok szerint kell összeállítani.
Az átlagpolgár saját zsebén
keresztül legjobban a forgalmi
adóról szóló törvény módosítását
fogja megérezni. Ezentúl nem
kell fizetni forgalmi adót az étolajra (ezt már néhány üzletben észlelhettük is), a
növényi és állati eredetű
zsírokra, a cukorra,
számítógépekre,
a
szoftverre
és
a
szá mít ó gép-felszerelésre, a
tankönyvekre és taneszközökre, valamint a
bennünket, hegyesieket
nem érintő földgázra. A
törvényhozó ugyanakkor
pontosította, hogy a humanitárius szervezetek mely esetekben lesznek felmentve az említett
illeték fizetése alól.
A polgárok évi bevétele utáni
adót, valamint a vállalatok
nyereségadóját 14 %-ra csökkentették. A beruházások, valamint a
foglalkoztatás serkentése érdekében azokat a vállalatokat,
melyek a fejletlen községekben 6
millió dinár feletti beruházást
eszközölnek, illetve legalább 5 új
m unkaerőt alkalmaznak, öt évre
felmentik a nyereségadó fize tése
alól.
Ami a polgárok évi bevétele
utáni ad ót illeti, csökkentését a
földművesek és az iparosok
remélhetőleg egyaránt megérzik,
ugyanis a mezőgazdasági és a
kisipari tev é kenységbő l származó jövedelem adókulcsát 20-

ról 14 százalékra csökkentették.
Jövőre minden polgár adóazonosító számot kap, melynek
révén az adóhatóság olyan adatbázist hoz létre, amivel megkönynyíti a hatóságok és az adófizető
polgárok munkáját.
Mivel a módosítás szerint a
külföldi ingatlant és jövedelmet
is be kell jelenteni, az ígéretek
szerint az állam természetesen
mindent el fog követni, hogy a
megteremtett
jövedelemből
behajtsa a reá eső részt.
A
pénzügyminiszter
szerint az adókulcsok

lesz átverni, jövőre az
adórendőrség
is
munkába
lendül,
jogában áll majd mindent
és
mindenkit
ellenőrizni. Szerencsére fegyvert
ezek a hivatalos személyek nem
viselhetnek.
Ami bennünket is érint, a
gyakorlatban viszont még nehéz
elképzelni, hogy mindenhol
számlát kell adni és kérni, mert
az a dórendőrség bünteti azt is,
aki nem ad számlát és azt is, aki
nem tudja számlával igazolni a
nála lévő árut.
Tehát jó lesz vigyázni, számlát
kell kérnünk mindenhol, mert a
tapasztalat azt mutatja, hogy a
kisember hamarabb ráfázik, mint
azok, akik már évek óta még csak
pénztárgépet sem tartanak az
üzletben, nemhogy számlát
adnának.
Ami biztató, a törvény bünteti
az adóhatóság alkalmazottait is,
amennyiben keresztülnéznek a
visszaéléseken.
Ugyanakkor fél ő,
h ogy a polgárok,
mint
általában
mindig,
még
a
Kocsis Antal
törvények
életbe
Autószerviz
lépése előtt rájönP-box és METABOND hivatalos forgalmazója
nek, hogyan lehet
063/814-6329
Mobil:
kijátszani az újabb
Mali ldos,
024/730-567
Phone: Lakás:
rendelkezéseket.
Kishegyes

"

TONI"

Engelsz u. 33.

Fax: Lakás:
024/730-123
Email: krisztina@topolanet.co.yu

Zsidai Erzsébet

Hegyesi Napok
December 6-án, pénteken, a községházán
I:Iorváth László polgármester és Cékus Gyöngyi,
helyi közösség titkára fogadta az első Hegyesi
Napok résztvevőit. Jelen v oltak az első találkozó
polgármesterei.· é$ jegyzői Magyarbánhegyesről,
Mezőhegyesről, ·
Nagybánhegyesről,

a

Nagyhegyesről, KirályhegyesrőI; Kunhegyesről,

valamint Kishegyes, Feketics (Feketehegy),
,Selsőhegy és Oromhegyes helyi közösségeinek
"képviselői. A tanácskozáson beszámoló hangzott
el az első találkozó (amit Kunhegyesen május
18-19-én tartottak) költségvetéséről, amely 4 millió
forintba
került.
A ''n. találkozót
Magyarbánhegyes és Nagybánhegyes fogja
megszervezni 2003. július 21-22-én. Minden
település 50 fős csoporttal képviselteti magát a
sport és a művelődés terén. A következő Hegyesi
Napokat minden település a lakosság lélekszámával arányosan pénzeli. Február 28-ig mindenkinek jeleznie kell részvételi szándékát.
Tiszteletbeli
elnöknek
megválasztották
iyrezőhegyes volt polgármesterét, Kassai Bélát.

***

Nerrirégiben a helyi közŐsség vezetősége
" munkajellegű . látogatáson
Moravicán járt.
Látogatásuk alkalmával betekintést nyertek az
ottani ; helyi közösség munkájába, ezentúl
igyekeznek egymás tapasztalatait hasznosítani.

***
Lapzártánk
után,
december
19-én,
csütörtökön , a helyi közösség falugyűlést
szervezett, melynek fő témája a központosított
vízellátás körüli gondok voltak, tervezték a
Krivaja tisztításával kapcsolatos körűlmények
megtárgyalását is, s válaszoltak a polgárok
különféle kérdéseire is.
***

A
nemrégiben
kiadott
Telefonos
Tájékoztatóban tévesen jelent meg a topolyai
Elektrovojvodina telefonszáma. A pontos telefonszám: 713-355. Kérjűk, javítsák ki a
Tájékoztatóban, az érintettektől pedig elnézést
kérünk!
***
December 23-án a községi Képviselő testület
ülést tart, napirenden szerepel a jövő évi községi
költségvetés elfogadása, a Njegos MB gazdasági
helyzetének elemzése, majd karácsonyi fogadást
tart a polgármester.
***

Az
alakulóban
lévő
Kishegyesi
Nagycsaládosok Egyesülete (Kincse) január S-án
17 órakor a községháza tanácsterm ében előadást
szervez az egyesület munkájával kapcsolatosan .
Előadó: Krizsán V Vilmos, az adai Nagycsaládosok
Egyesületének elnöke.

Megkérdeztük
Mit vár az

űj évtől?

Kádas István, 52 éves
Kevesebb munkát mindenekelőtt. Az utóbbi két hónapom ugyanis elég megerőltető
volt, ezért újévkor szeretném magam kipihenni. És a későbbiekben is több szabadságot szeretnék öreg napjaimra. Mindenkinek sok boldogságot kíván ok!

~

Uj tagokat vesz fel
az Ifjúsági Tanács
December 15-én a diszkó melletti igen
klubhelyiségben megtartotta az idei
második közgyűlését a Kishegyesi Ifjúsági
Tanács. Napirenden szerepelt az eddigi
tevékenységük ismertetése, a további tervek
felvázolása és a négy kilépett tag helyére való
újak jelölése.
A Tanács eddigi munkájáról a Szó-Beszéd
már többször beszámolt az idén, ezért erről
most nem írunk, jövőbeli terveikről viszont
annál inkább. A fiatalok szeretnék fölújítani
és kibővíteni klubhelyiségüket. E célra már
megpályáztak és meg is nyertek egy
alapítványi támogatást, aminek az első részletét már megkapták. Ezenfelül szeretnék
megismételni a május elsejei tábortüzet,
ifjúsági bálakat szeretnének szervezni és
pályázni alapítványoknál, különböző programokra.
Harmadik és legfontosabb napirendi
pontnak a 12 tagú tanácsból távozó 4 tag
helyére való újak jelölését hagyták. Az elnök,
Bede László elmondása szerint a leköszönő
tanácstagok tanulmányaik folytatása miatt
nem tudtak részt venni a Tanács
munkájában. A megüresedett 4 helyre 9 fiatal
jelentkezet, név szerint: Bata Bernadetta,
Dudás Attila, Kovács Károly, Unka Miklós,
Németh Tamás, Papp Árpád, Paróczi Attila,
Terebesi Márta és Tóth Tibor. A megmaradt
tanácstagok közülük választják ki a négy
legrátermettebbet egy hónap próbaidő után.
hűvös

Bede Gabriella, 19 éves
Jövőre .több munkalehetőséget várok. Úgy
érzem ugyanis, hogy 19 évesen már képes
vagyok önmagam eltartására. És jobb gazdasági helyzetet az országban, mivel a jobb
gazdasági helyzet több munkahellyel is
szolgál. A nagyobb választék esetén könynyebb egy jól fizető állást szerezni.

Vass Zoltán, 40 éves
Remélem, rendeződnek a gazdasági viszonyok 2003-ban. Tanárként nagymértékű
iskolareformot várok. Több támogatót az
iskolának, hiszen ez a gyerekek érdeke. Azt
is szeretném, hogy a második félévben
több számítógép lenne, ez lehetővé tenné a
multimediális oktatást. És végül, de nem
utolsó sorban, még egy nyugati testvérfalut.
Sipos Kalmár Edit, 36 éves
Az új esztendőtől sok új és jó dolgot várok.
Sok mindent szeretnék, ha megváltozna, és
más lenne, mint ebben az évben. Viszont
szeretném, ha az óvodák fejlesztése továbbra is ilyen iramban folytatódna. Dióhéjban:
ami rossz, az változzon, ami jó, az maradjon, pozitív irányban folytatódjon. És az
életszínvonal is növekedjen.

Marecskó Kristóf

LJ.
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Ifjúsági
Bank
Levelet hozott a postás. Barna
: József j.r. írását a Helyi Közösség
I Tanácsának figyelmébe ajánlja
, leginkább, de a falu minden magyar érzelmű lakójához is szól.
11 Levelét teljes egészében nem
tudjuk közölni, bevezetőként csak
1 annyit,
hogy
egyezik véleményünkkel, hogy szépül a falu.

„Megragadom hát az alkalmat,
mert úgy láttam, hogy a templomunk is megkapja a saját kertjét.
És az a része a falunak már nem
közterület. Mivel a 48/ 49-es
emlékművet
sem
engedték
közterületen felállítani, így került

az őt „megillető" helyre, a Kálvária
temetőbe. Ilyen gond azzal a
szoborral nem lehetne, amiről írni
szeretnénk. Mert a turulmadár a
Templomkertben állt, és ha újra
állna, ugyanoda kerülne. Az eredeti helyére. A turulmadár mégis
csak a mi madarunk, mert máshol
sehol nem található meg, csak a
Kárpát-medencében. A legenda
szerint ez a madár vezetett ide
bennünket és egyes legendák
szerint tőle is származunk. Úgy
érzem, hogy a hegyesiek igen is
várják, hogy ez a madár az őt
megillető helyre kerüljön. Csak
lehet, hogy még mindig félnek
valamitől vagy valakitől, és a
hanguknak nem mernek hangot
adni. Titokban azonban könnyes
szemmel nézegetik a róla készült
megsárgult fotókat. És hogy nem
beszélek levegőbe a madarat
illetően, ezt az is bizonyítja, hogy
Kishegyes első neve, ami írásban
megjelent, nem egyéb, mint
Hegyesturul. Ennek a falunak még
a múltja is ehhez a madárhoz
kötődik. Bízom benne, hogy a szobor hamarosan állni fog.
Barna József j.r."

Tekéző festő? Festő tekéző?

Az Ifjúsági Bank 2002 nyarán
kezdte
meg
működését
Szabadkán. Első ízben osztott
támogatást
fiatalok
által
kezdeményezett programokra, és
feltehetően folytatni is kívánja
működését. Az Ifjúsági Bank a
PRONI Intézmény a szociális
oktatásért elnevezésű nemzetközi
civil szervezet keretein belül valósulhatott meg, és kezdhette el
tevékenysé9ét. Az ötlet tulajdonképpen Irországból származik,
ahol már évek óta sikeresen
működik. Jelenleg 15 tagú, fiatalokból álló csoport vezeti az
Ifjúsági Bank munkáját, és
koordinálják
a
támogatások
kiosztását. A pályázatot szeptember elején írták ki, és két hónap
leforgása alatt 50 pályázat érkezett
be a szervezet irodájába. Ez a szám
kellemesen meglepte mind a
szervezőket, mind a támogatókat,
hiszen nagyon kevés város dicsekedhet ennyi ötlettel. Habár a
beérkezett pályázatok alapján első
Szabadka, mégis a Bank anyagi
keretei kötöttek, ezért sok helyen
nem tehette meg, vagy csak kisebb
támogatással járulhatott hozzá az
ötletek megvalósításához, mint
amennyire szükség mutatkozott.
Így is mintegy 19 program kezdi
meg, illetve folytatja működését
Észak-Bácska területén. Ezekből
pedig 4 illeti meg a buzgó kishegyesieket: a Hagyományőrző csoportot, az Ifjúsági színjátszó csoportot, az iskola irodalmi csoportját és a Néptánc csoportot.
Különben 7 pályázat érkezett

Mohácsi Zoltán szeptember elseje melankólia, van valami szépséggel
óta a szegedi MÉH (magyarországi I. töltött néma szenvedély."
ligás, többszörös magyar bajnok)
A képeit
kiállították
már
csapatában tekézik. Azóta Szegeden Szentesen, Kaposváron, Csongrádon,
él. Az ecsetét is magával vitte, és az
Kecskeméten, Békésszentandedzések között folytatj~·a
az
/
ráson és Budapesten.
itthon elkezdett munkáit,
Most, első ízben, a
Hegyesről.
.
.
' h szegedi közönség is megisde, új élményei: is ,,test- . • .
Tóth Csilla
menyben „mondja el . ·
~ f I merhette
munkáit,
~
~~~
""""'-"'""""'""""*"
Az utóbbi években
ugyanis december 18-án, a
képein központi szerepet kap a Quint galériában Cziner István
folyók, a tavak, a különféle vizek úr
megnyitotta
Mohácsi
Bőripari felszerelések, alkatrészek és szerkapcsolata a tájjal. Szeged is képeinek tárlatát. A kiállításszámok gyártása
bővelkedik e témával. Sava Stepanov
megnyitón Vajdaságban él ő, Tulajdonos:
művészettörténész
így méltatja Vajdaságból elszármazott baráMaráz József
Mohácsi munkásságának legújabb tok, ismerősök is tiszteletüket Kishegyes, Dózsa György u . 48.
tájképeit: „Ebben a festészetben sok tették
a
magyarországi tel.: OZ4 / 730 - 314
e-mail: maraz@topolanet.co.yu
csendes öröm van, búbánat és meghívottak mellett.
mm
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Mezőgazdasági

Az év vége mindig valamiféle összegzésre késztet bennünket. Felvetődik a kérdés, milyen volt a hátrahagyott év.
Másként látja a gazda, a mezőgazdasági termel ő, másként a
kereskedő, megint másként az oktató tanácsadó.
Az időjárás sajátságos módon rányomta bélyegét az idei
évre is. Igaz, az égieknek és a hatékonyan működő
jégvédelmi rendszernek köszönhetően Kishegyesen nem
volt komolyabb jégkár. De menjünk i d őrendi sorrendben,
mi is jellemzi a 2002-es évet.
A késő tavaszi fagyok jelentős kárt tettek a gyümölcsfákon.
Egy esővel, széllel, meleggel tarkított május megnehezítette a gazdák, de főleg a növényvédők dolgát. Közvetlen utána egy hosszú, száraz (aszályos) időszak következett, ami az árpa és
búza korábbi érését (aszalódását) eredményezte. A határ különböző részeiből
változó termésmennyiséget takarítottak
be a termelők (3-6 t/ha). Már ekkor szembetűnő lett, hogy a vegetáció jó két héttel előbbre jár a
szokásosnál. Következett a szója és a napraforgó
betakarítása, előbbi nagyon is megviselte az idei szárazságot.
Aki a határt járta, látta bizonyosan az ún. parlagfű
erdőket. Meggyőződésem, hogy a mezőgazdaságban is
nagy a parlagfű által okozott terméskiesés, de talán
fontosabb az, hogy milliónyi ember szenved a sokszor
elviselhetetlen fulladásos tünetektől, és ezek h atásait
pénzben nem is lehet kifejezni. A gyomnövény magjának
nyugalmi állapota miatt nem csírázik azonnal, így az évi
egy védekezés nem hozhat átütő eredményt. Nincs átfogó
program a parlagfű irtására, de ha nem cselekszünk, a baj
évről-évre csak nagyobb lesz.
Szeptemberre úgy a szántóföldi, mint a kerti növények

visszapillantás

(vetemények) beérlelték termésüket. A nyan szárazság
ellenére is 7-9 t/ha (morzsolt) kukorica termett. Az októberi
csapadékos időjárás miatt a következő hónap közepéig
elhúzódott a búza vetése. November végére bekerült a
górékba a kukorica 90 százaléka. A téli almát, körtét szintén
korábban kellett szüretelni, aki ezzel elkésett, kevésbé tudja
azt megfelelő módon tárolni. Ez után a visszatérő meleg
hatására megjelentek a levéltetvek az árpán, amelyek az
árpa sárga törpeség-vírust terjesztik. Ennek meg is lett a
következménye a sárga árpaparcellák formájában, főleg ott,
ahol nem végeztek tetű elleni védekezést. De a búzák egy
részén is megfigyelhető a sárgulás, ami többnyire az idén
használt gyomirtó szerek utóhatása.
A felsőbb agrárfórumok (tartományi,
köztársasági) nem lelkesítették túlságosan
(az idén sem) a termelőket, jó példa erre a
a:::::i~. búza 6-7 dináros kilogrammonkénti
felvásárlási ára, ráadásul csak a teljesen
egészséges terményt vették át a malmok. De a
gazdák a többi, primáris termelésből származó terméket, árut is szintén csak alacsony áron tudták
értékesíteni. Sajnos, a földeken dolgozó még mindig
hátrányosabb helyzetben van a felvásárlókhoz, viszonteladókohoz képest. Rövidre fogva: nem sok javulás tapasztalható a termelő (anyagi) helyzetén, még ha többé-kevésbé
biztosítottak is az alapfeltételek (üzemanyag, vetőmag,
vegyszer stb.). Egy pici reményt, motivációt adhat, hogy
jövőre valószínűleg külön prémium jár a cukorrépa mellett
a szójára és a napraforgóra is, természetesen megfelelő termésmennyiség esetén.
Itt vannak már a hosszú, téli esték. Újra át lehet gondolni, mi volt a probléma, mit kellene másként csinálni. Elő
lehet venni a szaklapokat, könyveket. Olvassuk őket és
gyűj tsünk erő t a következő idényre'

Sipos Tibor
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Kishegyesen
december 5-én este
Mikulások jártak a
település utcáin. A
négy puttonyos és
kísérőj ük mintegy
hatvan helyre vittek csomagot. A
Petőfi Sándor ME
ismét
megszervezte a hagyományosnak mondható Mikulásjárást. Az idén a Kishegyesi
Nők Fóruma és a helybeli óvoda is bekapcsolódott a gyűjtés
be, ugyanis a szegény sorsú gyermekeknek gyűjtö ttek
ruhákat, játékokat, könyveket és édességet. A Mikulásokat
házhoz lehetett hívni, a fizetség egy édességcsomag volt a rászorulók részére. A Mikulás házhoz m egy akció Kishegyesen
már hagyománnyá vált. Hatodik éve mind több helyre igyekszik eljutni. Az idén Tumbász Miklós, Molnár Csaba,
Trombitás Sándor és Kerepes Róbert vette fel a piros öltözéket,
kísérőik pedig Tumbász Kornélia, Péter Ml!ria, Kormos Zsana
és Janó Mária volt.

December 10-én a Petőfi
Sándor ME Rizgetős nevű
néptánccsoportja Budapesten
lépett fel. A Szabadkán
megrendezett Interetno fesztivál nyerteseként mutatkoztak be a Hagyományok
Házában. A szabadkaiakkal
előadott műsoruk elnyerte a
budapesti közönség tetszését.
Budapesti útjuk alkalmával
sikerült elhozni a hat pár
rámás csizmát a táncos fiúk
nagy örömére, ugyanis nem
kell kölcsönkért csizmákban
fellépniük. A csizmákat az
Illyés alapítványtól kapott
pénzen vásárolták.
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A harmadik évezred elején történt, hogy Mozik, a
már századik születésnapját is megért aggastyán újra
betehette lábát egy vajdasági kis faluba, ahol
egyébként gyakran hosszú hónapokig nem történtek
említésre méltó dolgok. Azt megelőzően, hogy Mozik
a falu egyenrangú lakosává válhatott, több hónapot
kellett várakoznia a különböző
beléptetési procedúrákra, egyes falulakók pedig, akik nemtetszéssel szemrevételezték, hogy valami idegen, újszerű van készülőben, nem pedig csak
a már jól megszokott, kényelmes
semmi történik, különböző engedélyekhez kötötték Mozik megjelenését.
Az engedélyt azonban a falucska változtatni akaró lakói nagy nehézségek és
sok-sok türelem után sikeresen kicsikarták, így Mozik előtt már nem
létezett több akadály, hogy letelepedhessék új otthonában.
Mozik egyfajta kisvárosi jelleget is magával hozott a
sáros, szemetes utcájú falvacskába, a falvacska lakói
időnként
kisvárosi polgároknak is érezhették
magukat, amikor vasárnap esténként ellátogattak a
művelődési otthon termébe, mely otthont adott
Moziknak.
Mozik a megjelenésnek két létformáját választotta,
egyrészt mint hagyományos filmszínház volt jelen a

ln memoriam
Raffai Erzsébet
E hó december 13-án váratlanul elhunyt Raffai
Erzsébet nyugalmazott tanítónő, a Vöröskereszt helyi
szervezetének elnöke.
Raffai Erzsébet 1956 óta tevékenykedett a
Vöröskeresztben. Legfontosabb feladatának az önkéntes
véradók jegyzékének elkészítését, rendezését és
követését tartotta. Minden véradáson folyamatosan
jelen volt, szinte az utolsó percig naprakész adatokat
tudott szolgáltatni minden kishegyesi véradóról.
Munkáját mind a szabadkai, az utóbbi időben pedig
mind a verbászi vérátömlesztő állomás nagyra értékelte,
s sokszor vette igénybe segítségét, különösen a sürgős
esetekben. Kivette a részét a szervezési munkákból is, és
hasznos tanácsaival mindvégig segítette a községi
Vöröskeresztet is.
Raffai Erzsébetre páratlan emberbaráti tevékenysége,
szakértelme miatt a Vöröskereszt községi szervezete
örökké emlékezni fog. Halálával nagy veszteség érte a
rászorulókat, a Vöröskeresztet és az egész községet is.
Emlékét megőrizzük, páratlan energiáját és szeretetét
pedig igyekszünk továbbvinni.
A községi Vöröskereszt szervezete

halála
falu lakói életében, másrészt egy reg1 rokonának
székeit és plakátjait felhasználva olyan klubszerűségként is egzisztált, mely időnként felül tudott
kerekedni a falusi kocsmák megszokott, füstös, alkoholba bóduló atmoszféráján, s tartalmas, minőséges
koncerteknek, beszélgetéseknek is helyet adott.
Igen ám, de Mozik nem vette
figyelembe, hogy nemcsak az idők, de
az igények is változnak, s habár a falu
lakói eleinte kíváncsiságból néha
száznál is többen meglátogatták, hogy
megnézhessék, milyen újdonságokkal
tud szolgálni, Mozik elfeledkezett
arról, hogy nem csak ő van a világon,
hanem rokonai, a Tévé, a DVD és a
Videó is a falu lakosaivá váltak.
Egyesek a szolgáltatás árát is sokallták,
de Mozik nem tudott olcsóbban új
filmekhez jutni, így a látogatók el- és
elmaradoztak, Mozik pedig költözni kényszerült.
Mozik másik megjelenési formája, a klubszerű kocsma szintén nem tudott sokáig egzisztálni, egy idő után
a martalóc alkoholisták áldozatává vált, akik hangoskodó, olykor-olykor verekedésbe torkoló durvaságukkal elüldözték a tartalmasabb szórakozást
igénylő széplelkeket. Ők maguk pedig adósságaik
révén nem látogatták meg többé Mozikot, Mozik pedig
a teljes anyagi csődöt látva kénytelen volt innen is
távozni.
A falucska lakói pedig azóta mondogatják: volt idő,
amikor két Mozi(n)k is volt, most pedig már egy sincs.
-gg-

Köszönetnyílvánítás
Ezúton mondunk hálás köszönetet mindazoknak a
barátoknak
szomszédoknak,
rokonoknak,
ismfo5sökflek é,s. a Grada~Moút dolgozóínak, akik
dec;:éfuoer l-én,. tragikus körülmények közqtt 'elhunyt
fiunk, tes.tvérem, .nagybátyám és sógorom temetésén
m~gjelente.k, k<;>sióiú- és virágadoi:nányaikkal fájdá.1.Il1~nkat enyhíteni igyekeztek.

'LAsZLÓ:'.U vADAR
... , (i 965-2002)
'.

.··~>. :. Rirt~leri j<;>t~.azaélet,
sz.ömyű pillinat,.
az ·öröm, . .
' ·

·•r

Eltűnt

''t.·

': Csak?- sírhalom·maradt. .
()rökkf gyászol~. . édes~nyja,
édesapja; nővér~ ·es'tsaládja

J<1s~~g)r·e~; 200.
~:xrr.13.
S;>
S; ,;)'-J:T '•··

...~

.:'</.S:.··

,·_,_: ..&

Iskotanáptát:
, ,, I_sk,o~anaptár _-,
i.: p/

. ''" f .ti<

'

•

~ . :<~

~

KésZül az "·iskola web-lapja.
oldal a · tervek szeriflt a 'ír. félévben
már az internetre is felkerül. Készítői
Vass Zoltán és Kőműyes Ákos.

*·**
• December 67án -bűvész járt· az
iskoláball,. .Egyes források · szerint a
:MikÚlás hozta az ajándék csoki
mel.Jé. .A · bűvész a kicsiknek és a
na'gyokriak egyaránt meglepetést
ol<ozott különleges műsorával és
mutatványaival. A tanulók több~
ségéÍ'iek ·a. "pénzvarázslás" tetszett a
l~gj~bban. : .. A;z: . ország> gazdasági
he1yzete miatiezta mutatványt' tanítani · kellene fii.inden ' ·áÚalánÖs
iskolá.ban. ··
, · ;,,;
***
- Deéember _18-án délután 15 órai
kezdettel iskolavásárt . tartottak. A
rendezvények sok árus és még több
vásárló jelent meg.
·

*'!:* '
December i9;én szính~zba· is eljutottal< az .érdekeltek Az Újvidéki
Színházban a Hair című musicalt
néztÜkmeg.

***

><>?.'

Végre a tanárok is tanulhatnak az
iskolában, mégpedig angol nyelvet
Török1Tünde előadásában és informátil<át_.Vass Zoltán s~gít~égével.

***
:A. ,téfr szünet december 24-én
kezdŐdik; Legközelebb'jamiár 20-áÍi
megyünk .úji:a iskolába.· A, bizonyít-,;
ványosztás december 17-én délel§h
)esz.'.
'
·
',.,·, ***
.A+·ianár-diák röplabd(l mérkőzés
yisszay§gójára feltehetőleg még a
félév;;··y~gé , előtt so~ k,er.ül. Egyes
iµformációk "·szerint a ; , tanárok
válog~~ottja _ ~óst 01~g, erqs~bb és·
felkészültebb ' lesz, mint :azon„ a·
~érkőzésen, : . amelyen vireség~t.
szenvedtek. A diákok c~ápatábaii' is

kis,~bb váltoiásókr~.~~heftsiám~~all,i.
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A legifjabb kishegyesi manöken
Mindenki tudja, hogy a hegyesi lányok milyen
szépek. Azt is, hogy már többen is részt vettek a szépségkirálynő-választáson. Emlékezzünk csak Vass
Tímeára, Paróczi Csillára vagy Sipos Lolitára. Utódjuk
is akad. Igaz, hogy az 5 éves Nyírádi Léna nem szépségkirálynő választásra jelentkezett, hanem manöken; nek.
Anyukája, Nyírádi Valéria elmondta, hogy a Pink TV
egyik délelőtti adásában hallották meg a felhívást, hogy
az UMS ügynökség (Jugoslav Assotiation of FashionMarketing Creaturs) lehetőséget adott gyerekeknek és
fiataloknak (4 éves kortól), hogy manökeniskolába
járhassanak. Léna Szabadkán próbált szerencsét, és a
kétszeres válogatáson is túljutva elkezdhette a sulit. Nem is akárkinél, Nikola
Bogdanovié csoportjába jár, aki 2002-ben elnyerte a YU-Mister címet.
A további munkákról, feladatokról, megbízásokról a család még nem nyilatkozhat, majd csak a decemberi vizsga után, amit Belgrádban tartanak a
hónap végén, mégpedig a Hyatt Regency hotelben.
Szerkesztőségünk természetesen figyelemmel követi Léna pályafutását.
Lehet, hogy ő lesz az első kishegyesi, világszerte is ismert manöken?

mm

Látogatóban egy juhásznál
A múlt hétvégén ellátogattam a Bata- Váratlanul Feri bátyám elfüttyentette
tanyára. A helyszín ismerős, hiszen magát. Felemelte a jobb karját, melyben
nagyszüleim tanyájára kellett mennem. a juhászbotját tartotta. Betyár és Bogi
Ők beköltöztek a faluba, de Feri bátyám abban a pillanatban tudták, hogy mi a
a juhaival itt éli le a fél életét. dolguk. Jobb fel ő l a juhok tilosba
Érkezésemkor is éppen legeltetni mentek. A kutyák vissza terelték őke t.
indult. Elhatároztam, hogy vele tartok,
Feri bátyám, egész évben itt
amit ő szívesen fogadott.
legelteti a nyájat?
- Bizony, nehéz a juhászok dolga,
Mióta
foglalkozik
juhnem úgy, mint a régi szép időkben.
tenyésztéssel?
Gyermekkoromban szerettem Mindig szűkül a legelő. Kishegyesen
meg a juhokat, mivel édesapámnak is valamikor nyolc-tíz juhász is volt.
volt egy pár darab. Mi, gyerekek, legel- Mindenki hatalmas nyájjal rentettük őket. Akkor határoztam el, hogy delkezett. Ma viszont... Megteszi a
juhász leszek. Én is pár darabbal hatását a sok permet, az sem mindegy,
kezdtem, felszaporítottam őket két- hogy hol legeltet az ember, sok füves
százra, de most éppen csak száz juhocs- területet szántófölddé alakítottak át.
kám van.
Elárulom neked, hogy mindaddig,
A mai világban nem sokan amíg az egészségem engedi, folytatom
foglalkoznak ezzel a mesterséggel. a juhászkodást. 'Ez az életem.
Miért tartott mégis ki?
Nagyon gyorsan elröpült az id ő,
- Szeretem az állatokat. Aki egyszer búcsúznom kellett. Megígértem, hogy
elkezdi, gyorsan megszokja ezt a máskor is meglátogatom Feri bátyámat.
nomád életet. Nehezen tudnám abbaKecskés Anetta 7.a
hagyni. Van két segitőtársam is, akik
mindig velem tartanak, Betyár és - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .
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segítenek
nekem
a
nyáj
terelésében.
Ballagok a nyáj mellett. A táj
gyönyörű. Kezd derengni, hogy
milyen szép is ez az egész. A legelésző nyáj, a futkározó kutyák,
a dimbes-dombos környék.
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Lajos u. 1'.
Tel:·... ' .02417'.31-377 korszerű építését, valamint a
régi épületek felújítását.
Mobil: 063/8~235-849
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Egy drogos naplójából
Július 19. - Ma két éve, hogy először kipróbáltam a drogot. iskolában. Nem is hiányzok. Legutóbb is, amikor bent
Makrov kínált meg vele. Valami anfetamin származék volt. voltam, a fizikatanár betörte az orrom. Érdekes, nem láttam,
Akkor nem nagyon érdekelt, hogy mi az. Először csak havi, hogy kék lenne.
Szeptem'ber 30. - Kirúgtak az iskolából, kirúgott Nikolajev
azután heti, ma pedig már napi rendszerességgel fogyaszis, mivel összevesztünk, hogy az én pénzemből vett drogot
tom.
Július 20. - Kiválóan érzem magam, igaz tegnap nagyon magának Megismerkedtem Natasával, nagyon szép lány.
nehezen tudtam elaludni. Van egy kis pénzem, remélem Rettentően szeretem.
Október 2. - Gyorsan beköszöntött a tél. Natasa otthagyta
kapok még egy kis drogot.
Július 25. - Régen nem jutottam az anyaghoz, Makrov azt szüleit miattam. Szomorú vagyok, mert talán én szoktattam
mondja, hogy holnapra érkezik a góréhoz egy kicsi. Azt is rá a kokainra. Kínoz a lelki és a testi fájdalom is.
Október 4. - Natasa elment barátaival egy szórakozóhelymondta, hogy próbáljak meg egy kis ny ugtatót szerezni és
igyak rá valamit. Alkoholt könnyű volt szerezni, eddig sem re, de az apja megtalálta és hazavonszolta. Páni félelem
uralkodik rajtam . Mi lesz, ha otthon megverik?
vetettem meg a cigit meg a vodkát.
Október 5. -Az utcán élek, mert kirúgtak a bérelt lakásból,
Július 26. - Rosszul ébredtem. El őször csak tántorogtam,
szédültem, majd elkezdtem hányni. Eldöntöttem, apámtól nem bírtam kifizetni, meg hát drogra is kellett. Vettem
szerzek nyugtatót. Ő szedi, mióta anyu me~halt. Még mindig ragasztót. Most azt szipókázom. Már fáj is a fejem, de ettől
magát okolja az autószerencsétlenségért. 0 vezetett, de az a már csak jobb lehet.
másik autó„ . Szerencsére (szerencsétlenségére) ő túlélte.
Október 10. - Új barátom van. Jurij a neve. Ő nem droAzóta az éjjeli szekrényben tartja nyugtatót. Estére meggozik, én pedig annál többet!
csinálom az adagot.
Október 15. - Natasa újból megszökött a
Augusztus 1. - A nyugtató szintjét növelni kelszülői házból.
lene. Apu csodálkozik, hogy hova tűnnek a gyógyOktó'ber 17. - Natasa anyja felakasztotta
szerei és a pénze. Remélem, nem sejt semmit,
magát. Natasa összetört. Borzasztó belegonvagy ha sejt is, kit érdekel?
dolnom, hogy mindezt én okoztam.
Augusztus 3. - Nagy mennyiségű Extasy-hoz
December 20. - Jurij megtudta, hogy drojutottam. Apu három napja holtrészeg. Lehet,
gozom. Elhatározta, hogy leszoktat róla.
hogy rájött valamire?
December 25. - Karácsony. Magányosan
Augusztus 22.. - Iljana otthagyott, talált jobtöltöm el ezt a napot. Egy adag kokóval
bat. Nagyon le vagyok törve. Kedves
Ünneplem a Szentestét. Állandóan halluNaplóm, tudod már hányszor volt kés a
cinálok, fáj a fejem és a tüdőm is. Erősen
kezemben? Most újra erre gondolok.
köhögök, szerintem tüdőgyulladásom van.
Augusztus 23. - Kipróbáltam a kokót. Jól esett.
Január 11. - Jurijjal összeverekedtünk, vége a barátsáÉjszaka nagyot csavarogtam a városban. Hullafáradtan értem gunknak.
haza.
Január 16. - Mellettem fagyott halálra Natasa. Nem érzek
Augusztus 26. - Lassan elkezdődik az iskola. Apu már két semmit. Érzéketlen ember lettem, nincs már semmim sem.
napja nem volt itthon. Vasárnap vendégek jöttek. A nagybáJanuár 22. - Levélben értesítettek, hogy autószerencsétlentyámék. Nem voltam képes felkelni az ágyból.
ségben meghalt apám.
Szeptember 4. - Az iskola elkezdődött. Nem érdekel mi
Január 23. - Búcsúlevelet írtam.
van az iskolában. Apu rátalált egy zacskó ópiumra, majd a
Január 27. - Most utoljára írok. Csak te maradtál már
fejemhez vágta. Az értékes pirulák szerteszóródtak a padlón. nekem. Ma 14 órakor beszedem életem utolsó drogadagját
A nap többi részében a padlóról szívogattam magamba az nyugtatóval és vodkával. Ha ez sem segít, még mindig ott
anyagot.
van az a kés, amit még a szülői házból hoztam. Igaz, hogy
Szeptem'ber 7 - Megvertek. Elszedték tőlem a drogot és a nem erre a célra. A kést még anyu adta! Búcsúzom! Talán
pénzt is.
megtalál valaki, és remélem tanul az én hibámból. Akárki
Szeptem'ber 8. - Apa kirúgott a házból. Nikolajevhez kínál, akármilyen kábítószerrel, m ég kíváncsiságból se
mentem. Adott anyagot. Valami erőset.
próbálja ki senki se, mert nehezen, vagy egyáltalán nem tud
Szeptember 16. - Napok óta lövöm magam. Reggelente leszokni róla.
Kocsis Árpád 8.b
hányok. Vérzik az orrom. Ha növelem az anyagot, úgy gonA Szabadkai Rádió Kölyökvonal pályázatán 1. díjat nyert
dolom jobb lesz.
Kocsis Árpád.
Szeptember 17. - Tegnap mentem hazafelé. Képzeld ki jött velem szembe?
Anyu volt az. Él! Azt mondta, majd
meglátogat. Egész éjszaka a központi
parkban egy padon hevertem. Vártam
anyut. Nem jött.
Szeptember 20. - Még mindig várom
anyut, szerintem most már nem jön.
Lehet, hogy hallucináltam.
FÖLDMŰVES SZÖVETKEZÉ'T
Szeptember 27. - Annyira fáradt
vagyok, már egy hete nem voltam
KISHEGYES
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I. A tanítás
A dekorációk, a kirakatok, a
tévéprogram, a földíszített lakások
mintha arról szólnának: él még a
karácsony, mintha keresztény
ünnepeink közül társadalmunk ezt
értékelné a legtöbbre. De ha utánagondolunk, hogy a széles
tömegekben milyen források üzlet, konzumizmus, csak a néprajzi hagyományok, szentimentális
nosztalgia stb. - táplálják a karácsonyi hangulatot, kételkedni
kezdünk. A motívumok sokféleségének zavaros egyvelege
nehézzé teszi számunkra karácsony
ősi üzenetének fölismerését, tartalmatlanná lúgozza az ünnepet.
Drámaian,
provokatívan
érzékelteti egyik legszentebb
ünnepünk elsekélyesedését egy
svájci író: „Karácsony volt. A távoli
síkságon mentem át. A hó olyan,
mint az üveg. Hideg volt. A levegő
is halott. Semmi mozgás, semmi
hang. Az ég fekete . A csillagok
kihunytak, a holdat tegnap temették. A nap sem kelt föl. Ordítottam.
Nem hallottam a saját hangomat.
Újra ordítottam. Észrevettem, valami ott fekszik a hóban. Egy gyermek-Krisztus figura volt. Végtagjai
fehérek és melegek. Glóriája sárga,
megfagyott korong. Kezembe vettem a gyermeket. Le-föl mozgattam
a kezét. Felnyitottam szemhéját.
Nem volt szeme. Éhes lettem.
Megettem a glóriát. Olyan volt,
mint egy darab száraz kenyér.
Leharaptam a fejét. Elrégült marcipán. Tovább mentem„."
Provokáló történet. Ez lenne a
karácsony? A Gyermek csupán
szimbólum? Már nem tudja betölteni éhségünket? Csupán marcipánfigura, élettelen dekoráció a
karácsonyunkon? Ahol várják, csak
ott születhet meg a gyermek.
Az ősegyház várta, vágyta
Krisztust: „A Lélek és a menyaszszony hív: »Jöjj el!« Aki h allja,
hívjon: »Jöjj el!« Aki szomjazik,
jöjjön, s aki kívánja az élet vizét,
igyék ingyen„. Aki mind erről
tanúskodik,
kijelenti:
»Igen,
hamarosan eljövök.« Úgy legyen.
Jöjj el, Uram, Jézus!" Gel 22,17-20).
A harmadik évezred hajnalán
várjuk-e még Őt? Sürgetően hívjuke Őt életünkbe: „Jöjj el, Uram,
Jézus!"? Vagy inkább késleltetjük:
„Várj csak, ne siess úgy!" N em
mondjuk-e mi is Dosztojevszkij

főinkvizítorával: „Egyáltalán miért
jöttél? Ne zavarj minket, soha,
soha." Mi valószínűleg nem mondanánk. Legalábbis szavakkal nem.
Adventben
csengő
hangon
énekelték őseink: „Harmatozzatok,
égi magasok, téged vár epedve a

halandók

lelke,

JOJJ

el,

édes

Üdvözítőnk!" Valahogy a templomi
előkészület
lemaradt,
múlttá
halványult. Kikopott életünkből,
mint a megannyi erőt adó,
közösséget, társadalmat teremtő és
erősítő
szent hagyomány. De
ahogyan élünk, azzal nem harsogjuk-e túl az ének hívogató szavát? Életünk nem azt kérdezi-e
(talán nem ilyen nyersen és
egyér telmű en):
„Minek jönnél,
nincs időm, tele a naptáram, tele a
fejem mindenféle gonddal. Nekünk
nem hiányzol. Ha valami hiányzik,
az a pénz; de tőled az idegen,
minek jönnél? Kortársaim sem várnak tőled semmit. A gazdaságipolitikai válság majd megoldódik,
és akkor minden jóra fordul.
Hallhatunk rólad a templomban.
Egyszóval, ne zavarj bennünket!"
Gondolatban
megidézem
ismer őseimet. Vannak közöttük
nagyon elégedettek, ők legfeljebb
az
időjárásra
panaszkodnak.
Semmit sem várnak sem Istentől,
sem embertől. Vannak közöttük
olyanok, akiknek mindenük megvan, mégis elégedetlenek, és egyre
feszültebbek. Az élet értelme után
kérdeznek. Nem adják föl a
reményt: a dolgokon túl is van valami. Szeretnének kitörni abból a
betonbunkerből, amibe létük beleágyazódott. „Jöjj el, édes Üdvözítő!"

Olykor egy-egy csöndes órában
magamtól is m egkérdem: várok-e
még valamit tőled, Jézusom?
Falakat látok magam körül, amelyek elválasztanak tő le d, testvéreimtől. A dolgok kezdenek birtokolni engem, társaimat. „Jöjj el,
édes Üdvözítő!" Egyre többen jutnak eszembe, akik várnak tőled
valamit: életük megváltozását,
hogy letörölje valaki könnyeiket,
hogy az alkoholtól, a drogtól vagy
más szenvedélytől megszabaduljanak és uralmad alá helyezzék
életüket. Eszembe jutnak a magukra hagyott öregek, a pályaválasztás előtt álló ifjak, a házasulandó fiatalok, a lét és a nemlét
határára sodródott, sínylődő családok. Velük együtt is mondom: „Jöjj
el, édes Üdvözítő !" Jöjj, mert
nélküled egymás ellen acsarkodunk, másokat vádolunk saját
önzőségünk, hibáink miatt; hívunk,
jöjj
a
szívekbe,
hogy
a
kiengesztelődés és megbocsátás ne
csak szólam legyen, h anem él ő
valóság. Nem csodára ásítozunk.
A karácsony elsekélyesedik
annak, akiben kihalt a vágy
Krisztus után. „A vágyakozás a szív
fáradozása. A vágyakozás ad
mélységet a szívnek" - mondja
Szent Ágoston. Mi történik azzal az
emberrel, akinek a szívéből kihalt
minden vágyakozás? Visszazuhan
önmagába, mert a vágyakozás az,
ami az embert önmaga fölé emeli,
kiemeli önmagából. „A bűn tulajd onképpen nem a kegyelmet töri
össze, hanem kiöli belőlünk az
Isten utáni vágyat. " (Bernanos)
Ahol a vágyakozás megsemmisül,
ott az élet válik kilátástalanná. A
várakozó, a vágyakozó messze, a
távolba néz. „Ha hajót akarsz
építeni - tanítja Antoine de SaintExupéry - , ne arra hívd össze az
embereket, hogy fát hordjanak
vagy szerszámokat készítsenek,
hogy eloszd közöttük a munkát,
hanem hogy fölébreszd bennük a
távoli, végtelen tenger utáni vágyat."
Puszta
Sándor
papkö l tő
Bennünk fénylő csillag című versével
kívánom
az
ünnep
meghittségét és melegét az otthonlevőknek és az otthont keresőknek,
a hontalanoknak és a hazátlanoknak nyelven innen és túl, azoknak,
akik értik szavam és azoknak a
véreimnek is, akik nem beszélik
velem :

„sírásra görbült a szánk
mikor a legszebben akartunk
énekelni
gyáva lett bennünk az öröm
ahogy boldogok akartunk lenni
induljunk szívünk dzsungelében
az embert megkeresni
a jóságot még ma
el kéne kezdeni
óh bennünk fénylő csillag
metj már megszületni."

II. Az élet
Mindent utólag írunk meg. Mert
mintha lehetne is másképp.
Sokszor, talán nem is rossz
szándékból, szemünkre vetik, hogy
azért ítjuk le élményeinket, mert
nincs kinek elmondani, nem
találunk megfelelő szellemi partnert gondolataink befogadására.
Azt hiszem, részben igaz ez a
megállapítás. Az író, a költő, maga
a művész lélek, a transzcendencia
póznája igen nehezen ismeri ki
magát ebben a világban. A közfelkiáltással elfogadott értékek nem
igazán foglalják le. Többnyire a
megszállottság és az őrültség
határán mozog életpályájuk, a
köztes időben pedig súlyos
melankóliában vagy depresszióban
szenvednek. Hiszen mindennek ára
van.
Az,
hogy
valaki
üzene tközvetítő
legyen, isteni
fényt, meleget adjon, kétségtelenül
saját életébe kerül. Oly sokat gondolkodtatott a híres mesemondó,
Hans Christian Andersen világa.
Aki nem ismeri az életét, nem is
sejti, mekkora mélységek és magasságok tátongtak e nagy elme benső
szentélyében. Iszonyatosan r út
külleme ellenére egy csodaszép
belső v ilágot teremtett meg. A
mesék országa nem evilági
kategóriákra alapozza kijelentéseit.
A Való Világ pedig, vagyis maga a
látszat, amiben hétköznapjainkat és
ünnepeinket tengetjük, nem a
mesék országa. És hogy e kettő hol
találkozik? Maradjon meg titoknak.
Andersen
csodálatos
lelki
alkatokat mintázott meg meséiben.
Nem saját gondolatom, hallottam,
de nagyon jónak és találónak
érzem: kezdetben az állatoknak
emberi tulajdonságaik voltak, napjainkban pedig az embereknek
állati tulajdonságaik vannak. Nincs
mese, e könyörtelen mókuskerék

beleránt a maga iszonyatos
p örgésébe, fuss vele, alkoss,
próbálkozz, építs, fogyassz, rombolj, tervezz. Első látszatra talán
olyan, mint a hegyi forrás. Ereje,
kedve töretlen. Hegyek mélyébe
fúr, hatalmas folyammá duzzad,
m ígnem a tenger habjaiban leli
vesztét. Nem akarok vészmadár
lenni, de egy kicsit úgy érzem (lehet
velem ellenkezni), hogy e futás csak
látszat, valami eszeveszett, csörtető
összevisszaság, ahol már nem
találjuk egymás kezét és arcát, ahol
az ünnepek alakalmával ránk szakad az égető üresség, kommunikációs zavarunkban idegennek érezzük saját gyerekünket, kedvesünket.
Kimondani a kimondhatatlant
nem kis vállalkozás és nem kis
munka. És ki kell mondani szavakban, képekben hangokban, zenében
a végtelent, mindazon végteleme
feszülésünket, amiből valami
parányi
megérthető
vagy
felfogha tó. Eldadogni a mag
csírázását, m egfejteni, hogyan
szépül a hernyó csillogó, ezer színben pompázó lepkévé. Mert minden egyes szó mögött ott van valami elrej tőző sajátos titok, ami csak a
tiéd. Mert nem tudom, hogyha
kimondom a szót, benned mit kelt.
Félek, mert ha azt mondom neked,
amivel megbántanálak, a beszéd
semmit sem érne. Ha azt a zenét
hallgattatom veled, amire belülről
összerezzensz, akkor nagyon nem
ismerlek. Olyan kimeríthetetlen
vagy! Olyan végtelenül és védtelenül egyedül álló lény. Szánalomra
méltó. Merem mondani: az életem
legboldogabb percei azok voltak,
amikor ebből a belső végtelenségből megtapasztalhattam valamit.
Azt mondják, hazudik a szem, becsap. Én ezt nem hiszem. Sokkal
inkább vallom, hogy a szem a lélek
tükre, hogy rajta keresztül valami
sejtésed lehet a bensőről, a másikban rejlő szépről. Van, aki nem tud
a szemedbe nézni. Fél. Fél, hogyha
a szemedbe néz, levetkőzik, ledobja
azokat az álruháit, amiket az évek
során magára akasztgatott, vagy
mások illesztették rá, mondván:
milyen jól áll neked! És te tudod.
Tudod, csak az a kérdés, be merede vallani. Ami a tiéd, ami senki
másban nem található meg, csak
benned, az egyedül megismételhetetlen teremtett lényben. Olyan
szép vagy, olyan egyedüli színben

pompázó, hogy csak nézni tudlak,
akár lecsukott szemmel is. Csak
nézni, nézni és meglátni az apró
titkaid.
Most nem vagy itt. Üzenetet
hagyok. Egy darabka papírra egy
rövid tőmondatot, amiben igazán
semmi sincs és mégis minden
benne van . Ez a kettősség
végighúzódik az életeden, az életemen, mindannyiunk életén. És ha
tudod az egyiket, már sejted is a
másikat, vagy fordítva. Sejtelek,
halvány fogalmam lesz önmagamról. Tudod, azért mondom neked,
mert hiszel, és hiszed azt, amit
mondok. Mert h a becsaplak is,
tudod, hogy nem szándékos volt,
hogy utólag minden a helyére
kerül. Én is tudom, hogy amit mondasz, az úgy van. Tudom, ha könny
van a szemedben, rád tör a teremtés
iszonyú öröme és fájdalma, tudom,
ha nem szólsz, belül mi éget. És
tudom azt is, hogy mennyire kevés
az, amit tudok és értek belőled .
Most még nem késő . Most még
szólhatok, a kedvenc dalodat a
füledbe dúdolhatom. Nem késtem
el. Felszállhatunk a vonatra és
együtt utazhatunk. Egészen sokáig.
És az úton beszélhetünk is és hallgathatunk is sokat. Ha te is úgy
akarod. Mert a kedvedet keresem,
nem a saját magam szórakozását.
Ha bohóc voltam, az csak érted
volt. Most már tudod, ugye? Vagy
már előbb is tudtad? Min degy.
Szeretek veled lenni. Ennyi. Ez után
már semmi sem jöhet. Köszönöm,
hogy vagy! És ettől a perctől, hogy
ezt kimondtam, minden megváltozott; és ha te is aranyos húrokon
eljátszottad úgy, hogy megértettem,
elkezdődött kettőnk teremtése: a
tiéd és általad az enyém.

III. A kett6 egyiJtt
Egyszerűen csak találkozik bennünk a csoda. Csillogó szemedben
angyalok ragyogását sejtem, s
ahogy gőgicsélve eldadogom
fontosnak vélt dolgaim, változik és
formálódik a világ. Ettől az egyszeri és megismételhetetlen csodától,
hogy megtaláltalak.

Bognár Attila

H .

HA AZT MONDOM: KARÁCSONY,
MIRE GONDOLSZ?
Dermesztő
hideg
volt.
Hétköznap . Munka, meg ezernyi
más gond. Vajon ki törődne ilyenkor
a karácsonnyal? Van-e még helye az
ünnepeknek életünkben ? És egyáltalán, mit jelent ez a nap: mákos
gubát, mézes pálinkát meg lótástfutást, vagy valami egyebet is?
keltette kezdeti
A kérdés
meglepődés után hamar felcsillantak
a szernek, és már tudtam: karácsony
itt van, eljön minden bizonnyal. Ezt
amely
a fagyos délutánt
ugyanolyan, min t a többi - , ezt is
áthatja Betlehem melegsége.

Kibékülök anyámmal, még
ma
A karácsony - szeretet. A család
ünnepe.
Hogyan készülök rá? Kezdetnek
kibékülök anyámmal, még ma.
Aztán ajándékokat veszek. Már azt

otthon, mint egyébként szoktam, de
barátaimmal is találkozom . Az idén
is összejövünk, mint minden évben.
Ez nem buli, hanem inkább csak
együtt vagyunk. S ez valahogy más,
olyan jó. Olyankor ú gy érzem,
mintha egy külön kis család
lennénk.

a közösséget, min t amennyire e pillanatban lehet. Társadalmunkban
ugyanis súlyos problémák léteznek,
igaz, ezek orvosolhatók.
Hozzáállásun kkal is baj van :
sokan csak maguknak ünneplik a
karácsonyt. Megfogyatkozott ben-

(I'őrők Tibor)

A teljesség bti.vőletében
Régebben már jóval karácsony
lázban égett a család aprajanagyja. Ma már alig készülünk fel:
nem jut rá időnk. Nekem sem. Nem
mondhatnám, hogy az ünnep váratlanul tör ránk, de azért mégis kellő
előkészületek nélkül érkezik el.
Ezért nem is sikeredik úgy, ahogy
óhajtanánk. Az ünneplés is sokszor
akadályokba ütközik. Szellemi
igyekezetünk meglenne hozzá, de az
anyagiak többnyire hiányoznak.
Az ember számára mégis fontos,
hogy kerüljön valami ünnep is az
életbe. Nem megszokásból, hanem
azért, hogy lelki megnyugvást hozzon, és fizikait is. Van, akinek többet,
van, akinek kevesebbet, attól függően, ki mennyire engedheti meg
magának a lazítást. Van, akinek több
karácsonya is adódik egy eszelőtt

nünk a közösségi érzés. Mindenki
szökik a m aga ünneplésébe,
körülzárja magát, pedig a karácsony
közös ünnep.
Régen koronafából készült a
karácsonyfa. Levágtak egy ágat,
körülcsavarták zöld krepp-papírral,
aztán az arasznyi tüskékre diót
aggattak. Bizony, szegényes volt,
tendőben.
mégis több örömet szerzett, mint ma
A karácsony nekem a közösség a fenyő . Nálunk egy leánderbokor
élményét jelenti. A nagycsaládot, töltötte be ezt a szerepet. A viráahol nemzedékek éltek egy födél goskertben pompázott egészen
alatt meghitt közösségben, de ami őszig, akkor édesapám kiásta, dézsásajnos mára már szétmorzsolódott. ba ültette és bevitte a szobába.
is tudom, kit fogok megajándékozni,
Vannak egyéni és közösségi Akkora volt, hogy a hegye a plafont
és hogy mit vásárolok neki.
ünnepek. A karácsony mindazoké, súrolta. Szaloncukorral, kaláccsal
Fontosnak tartom, hogy lássam, tetakik hisznek a közösségben, akik díszítettük. Nem vettünk fenyőt.
szett-e az ajándékom, hiszen azért
békésen, együtt akarnak élni.
Amit így megspóroltunk, azt
veszem, hogy örömet szerezzek vele.
Szeretném sokkal jobban tisztelni ajándékokba fektettük be.
Az ünnep alatt többet leszek majd
Ha már a közösségtől nem kaphatod meg
fatelep
az egy üvé
tartozás
Ribarska 47
örömét, akkor legalább
Halász u. 47
azon légy, hogy vegyen
Telefon/fax:
körül a család . Roko7
fmJ.if
tul. Faragó Zoltán
0241730-293
nok, akik összetartanak.
Kl5 HlGli.S R
Verbászi út 36
lakás: Verbászi út 34
Telefon:
hoznak.
Melegséget
KISHEGYES
Kishegyes
024/73 I-393
.
tel.: 024 / 731-399
Kívánom,
hogy
ezt miI D 0 i
tel./ fax: 024 / 731-231
Epületanyag - alaptól tetőig.
többen
ismerjék
fel
nél
mobtel: 063 / 8230-412 Tűzrevaló - árusítás, szállítás.
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HA AZT MONDOM: KARÁCSONY,
MIRE GONDOLSZ?

és ápolják a rokoni szálakat.
Bizonyos mértékben ezek talán
pótolhatják a csökevényes közösségi
életet és segíthetnek, hogy úgy
éljünk, mint a valamikori nagycsaládok. Ez azonban csak akkor sikerül,
ha megbocsátunk egymásnak.
Hiányzik ez a családi kör, és nem
csak nekem hiányzik. Különösen
napjainkban, miután a családok szétszóródtak. Ez nagy veszteséget,
csapást
jelent
mindannyiunk
számára.
Nincs teljesség. Talán soha nem is
volt, de most méginkább fáj a
hiánya.

(Kormos József)

Az ajándékozás
míivészete
Karácsonyra
ne
olyan
ajándékokkal lepjük meg szeretteinket, amit mi szeretnénk kapni,
hanem olyasmivel, aminek ők örülnének. Nem az ajándék nagysága és
pénzbeli értéke számít, hanem a
szeretet, amellyel elkészítettük és
adjuk.

úgy szép az ünnep, ha rend, tisztaság van. Nem csak karácsonykor,
hanem minden nap, de most főként,
mert ez az év legszebb ünnepe.
Hogy meddig tart a karácsony?
Legalább egy hónapig, ha meg
tudjuk őrizni a karácsonyfa szépségét, és nem csenjük le az
édességeket. ..
Az ünnep családi szertartásához
tartozik, hogy megajándékozzuk
egymást. Ajándékot máskor is
adunk egymásnak
például
születésnapra - , de ez azért mégiscsak más. Ilyenkor nem csak az
ajándék ajándék, hanem már maga
az is ajándék, hogy szeretetből
adom.
Úgy
érzem,
szükség van
ünnepekre, mert az embereket
összemelegíti, összehozza őket. Ha
nézeteltérés támad közöttünk,
ilyenkor könnyebben helyreáll a
békesség: az ünnep kibékít.

'.

velem van a hétköznapokon is.
Vannak rossz, nehéz pillanataim,
olyankor hozzá fordulok. Szeretek
az emberekkel foglalkozni. Szeretem
őket, mert kedvesek. Szeretem, mert

olyanok is vannak közöttük, akikben
megtalálom,
amit
keresek:
megértést, bizalmat, segítő kezet.
Isten is ilyen. Nem mondja el senkinek, ami bennem van. Mindenkit
meghallgat, a helyes útra kíván
vezetni.

(Kubik Hajnalka)

(Sipos Renáta)

A

Nagytakarítás a sztvben
Szeretem a karácsonyt. Szeretem,
mert a szeretet ünnepe. Ha egy
szóban kellene kifejeznem, amit
érzek, azt mondanám: gyönyör.
Olyan, mint az ének: „Mennyből az
angyal lejött hozzátok. .."
Készülök is rá: lesz karácsonyfánk, mindenféle finomságot
sütök. A díszeket, a szaloncukrot
már megvettem, az ajándékok
ezután következnek. A héten nagytakarítást rendezek. Minden erőmet
összeszedve, tiszta szívből, alaposan
kitakarítom az egész lakást, hiszen

.'

legrővídebb

válasz

Szentestén szeretet és az egymásra való odafigyelés látszik a családban.

(Sipos Angéla)

Régebben rendszeresen jártam
templomba, mostanában nemigen
megyek, de az éjféli misén mindenképpen ott leszek, hiszen a
karácsony mégsem csak nagytakarításból áll, hanem elsősorban
Jézus születésének az ünnepe. Ő

Ez a riport talán a szeretetről szólna. Mármint akkor, ha meg kellene
határozni. A betlehemi gyermek a
szívünkben él, akár tudjuk, akár
nem. Ő a szívünkben élő Isten.
Valahol mélyen mindannyian érezzük, hogy ez így van.

Kalacsi János

Téli ö r ö m ö k
ika Jani volt a falu legerősebb legénye a hetvenes horkantással sem volt soha dolga. Bika Jani nem pottyanévekben. Három fejjel magasabb volt a második tott a gatyába, bátor lépésekkel a sarok felé indult, elszántan megmarkolva kését. Kicsit nehéz volt a haladás a
legerősebb legénynél, karjai olyan vastagok voltak, hogy
nadrágszíjjal kellett felcsatolni a karóráját. Bika Janiban mindent ellepő savanyú szagú pempőben, de néhány
olyan elemi erő lakozott, hogy kinyíltak a háza ablakai, ha cuppanó lépés és odaért a disznóhoz.
Erre még Bika Jani sem készült fel. A sarokban egy
egy nagyobbat szellentett. Néha, jókedvében, összerágott
egy kétméteres kutyaláncot, aztán csapágygolyókat hatalmas jószág ült a hátsó csülkein, így, ülő pozícióban
köpött. Egy szó, mint száz: Bika Janinak nagy tekintélye meghaladta a két méteres magasságot is, úgyhogy Bika
Janinak hátra kellett döntenie a fejét, hogy a disznó sárga
volt.
Egyszer disznóvágásra hívták az alvégbe. Meg is jelent szemeibe nézhessen. Sok mindent látott már életében, de
hajnalban, hozta a késkészletet, amit egy németországi TV ilyen állathoz még nem volt szerencséje. A disznó naShop-ból rendelt. A gazda elővezette két fiát, huszonéves gyobb volt, mint egy tehén, puha rózsaszínű bőrét
barnászöld szarcsíkok tarkították. Farkát maga mellé
suhancokat, segítségnek. Megitták a kávét,
csapta, úgyhogy meg lehetett állapítani, hogy ez bizony
megitták a pálinkát, úgyhogy Bika Jani fenni
vastagabb a szennyvíz-elszívó traktor csövénél. Hát még
kezdte a kését és felszólította a gazdát, hogy
a szemei! Csakis azt a népmesékből ismert kifejezést lehet
hozza elő a disznót. Elébb beszéljük meg a
részleteket, mondta a gazda. Bika Jani ·~ ~~~~ rá alkalmazni, hogy: tányérszemű.
elmondta a szokásos bérét, nem kevés pénzt ·
Bika Jani hatalmas üvöltéssel ugrott a disznóra,
két szeme közé mélyesztette az ötven centis
kért, de senki sem dolgozott úgy, mint ő: egyik kezével felemelte a disznót, a másikkal meg fél perc alatt
Solingen pengét. A disznó horkantott egyet,
' rezignáltan. Bika Jani előkapta a második
kitisztította. Hát ez elég drága órabérnek, vakarta meg a
tarkóját a gazda, hiszen van segítség is - és a két suhancra
kését, a harminc centis fűrészél ű pengével, és
újra a disznóra vetette magát. Már két hata!mutatott, akik kellemesen felmelegedtek a pálinkától és
. mas penge meredt ki a disznó szemei közül,
hógolyócsatába kezdtek. Jól van, felelte Bika Jani, megcsinálom fele bérért, hogyha ezek a fiatalemberek rende- de még mindig egy helyben ült és csodálkozva horkantott
sen segítenek. A gazda odaintette a fiait és a fészerhez az előtte lihegő böllérre. Most már Bika Jani is kezdett
elbizonytalanodni, öntudatlanul csikorgatta a fogát, hogy
mentek. Menjél előre, tolta a fészerajtóba Bika Janit.
Bika Jani belépett a félhomályos fészerbe, és abban a apró szikrák röppentek ki a szájából. Szerencsére
pillanatban becsapódott mögötte az ajtó és kattant a észrevette, hogy a fészer egyik gerendája kissé kibillent a
retesz. Hirtelen sötét lett, csak a deszkák közötti réseken helyéről, odaugrott, megmarkolta és tiszta erőbő l átdöfte
bevillanó reggeli napfényben látszottak a táncoló porsze- a disznó fejét. A hatalmas jószág még mindig nem értette,
mek. Mi a fene, gondolta Bika Jani. Alig látott a sötét hely- hogy mit akar tőle Bika Jani, de már nem is volt ideje goniségben, meresztgetni kezdte a szemét. Ahogy így dolkodni, még egy utolsót horkantani sem, mert a fejére
erőlködött, tömény ganészag csavarta meg az orrát.
zuhant a fészer tetőszerkezete .
Olyan erős trágyaszag volt a fészerben, hogy Bika Janinak
Egy teljes hétig tartott a trancsírozás. Ebből az egy
a fülén keresztül kellett levegőért kapkodnia. Tett egy szúrásból húsz sonkát, negyven oldal szalonnát és három
lépést, és térdig süppedt a puha, meleg ganéba. kilométer kolbászt tudtak felfüstölni, és még így is maradt
Körbetapogatott, és mindenhol ganéhegyekhez ért a keze. annyi hús, hogy a falu minden családja jóllakott a torosNagyon úgy festett, hogy ezt a trágyát már jó ideje gyűjtik ból. A történet befejezéseként még meg kell említenem,
ide.
hogy dacára a disznóölés nehézségeinek, a gazda - akiről
Ekkor a legsötétebb sarokból horkantást hallott. Nem kiderült, hogy évek óta egy résen keresztül eteti a diszegyszerű röffentést, amit az embert üdvözlő sertést
nóját, mert annyira fél tőle - fele bért fizetett, a megeszokott fújni az orrlikain át, hanem egy vérfagyasztó, gyezés szerint. Hát, így megy ez a mi kis falunkban.
rövid, rekedt horkantást, ami a torkát köszörülő tűzokádó
sárkány hangjára emlékeztette hősünket, noha nem halMirnics Gyula
lott még sárkányt elő tte torkot köszörülni, de ilyen
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A dmnbosi állatfinn1 IV.

..
,
Evvégi rezume
,

Csaholni kezdtek erre a kóbor kutyák, mondván,
z állatok farmküldöttgyű lésre ültek össze,
megvitatandó az esztendő eseményeit, úgy őket p éldául egyes kultúrkörben megeszik, a másikban meg nem, mi lesz akkor velük, miféle kultúrkör
pozi-, mint negatíve, úgy ob-, mint szubjektíve.
A nagy számban jelenlévő nyulak - hiába, ők a hát a dombosi állatfarm? Kultúrkör egyáltalán? Már
legszaporábbak - például határtalan örömükről biz- m ozi sincs, például. De az elnöklő gyorsan közbevátosították a farmvezetőséget az erdőirtás miatt, mert gott, m ondván, a kóbor kutyák ne ugassanak, örülígy sokkal akadálytalanabbul szaladgálhatnak a meg- jenek, hogy a szeméttelep olyan-amilyen és nem rennagyobbodott mezőn. A lajhárok viszont éppen emiatt dezik, így legalább nyugodtan turkálhatnak - egy
panaszkodtak, mondván, nincs hol lustálkodniuk. A szemétégetőben hogy turkálnátok a parízervég után,
tigrisek is fanyalogtak, mert kevesebb a hűvös. De e he?, kérdezte. Ezt elismerték a disznók is, rögtön
két populációt gyorsan lehurrogták az illetékesek követelve is, hogy az állatfarm nehogy belépjen az
azzal, hogy nem lustálkodni, hanem dolgozni kell, EU-ba, mert ott be van tiltva a moslék. Az ülésvezető
készségesen
megettől farm a farm.
ígérte, hogy amíg ő az,
Ehhez
kapcsolaki, erre nem fog sor
ódóan szólt hozzá az
kerülni, különben sem
eszmecseréhez
hirajta múlik.
vatali kávéjá t szürEzek után a küldötcsölve a bölcs bagó,
tek
megegyeztek
hogy igen, a munka
abban, hogy minden a
jelentőségét
már a
marxizmus is kihanglehető
legnagyobb
rendben van, és senki
súlyozza, ezért is jó,
sem tehet semmiről, a
hogy a kultúrmocskot,
A gyűlés ügye, hogy összegyűlik-e
úgysmint erőszakot,
Kacsahíreket
pedig
szexet, drogot és bárgyú állatmeséken alapuló rajz- elferdített tudósításai miatt előbb-u tóbb véres hurkáfilmeket ráadásul idegen n yelveken terjesztő ba kell fojtani. (Micimackónak meg harmadik szem ékábeltévé nem készült el idén, mindösszességében így lyen keresztül üzenték, hogy n e ugráljon, amikor a
megőrizhetjük
n emzeti
állatságunkat,
az családjával együtt kifosztották az állatfarmot, ráadáállatköziséget és a testvériség-egységet. .. és még foly- sul ő és a nagymedve nem is élnek a dombosin, csak a
tatta volna, ha oldalba nem böki a p olitikailag ma pénzért jönnek haza, hogy talicskákat és barlangokat
fölkészültebb csiga.
vásároljanak, mindemiatt tehát nemzetállat-árulók is.)
A fenéket, prüszkölt bele a bagoly okfejtésébe a
Végül a küldöttállatok a nagy ideológiai alapvetésvarjú: szerinte nagyon is kár a kábeltévéért, ráadásul a ben kezdtek kimerülni, de a lassan megszomjazó teve
Bigbradör hagyományos antennával is nézhető, arról indítványára még napirendre tűzték a vízkérdést. Ezt
nem is szólva, hogy jövőre igenis megépül a kábel- a tárgykört azonban gyorsan lezárták, miután fölhálózat. Ő maga viszont azt javasolná, hogy ezentúl bőgött a marha, hogy „Na erre aztán mosmán tényleg
minden egyes farmlakót mikroportozzonak be, és igyunk egyet!" Indítványát egyhangúlag elfogadták,
lehetőleg minden zegzugot is kamerázzanak be. Ő majd kis idő eltelte után leivottnak tekintették az évet.
nem azért hallgatna le mindenkit, mert maga is a farmvezetőség tagja, s hát khmm, meg szeretné tudni,
Micimackó György
miképpen vélekednek róluk maguk a lakosok, oh,
állatáruló tróger
nem, szó se róla, pusztán azért javallja eme m ódszert,
mert így megszűnne az állatfarmot oly n agy mértékben megmételyező pletyka és fecsegés: ha mindenki,
-pizza
- környékünkön
de főképp a vezetőség hallja, ki mit mond, értelmetlen
kevésbé ismert ételek,
dolog pletykálni, hisz mindenki mindent rögtön
- rengeteg újdonság várja a
meghall, de legalábbis ha ő ülne a stúdióban, akkor
Kedves Vendégeket!
legalább ő, ő meg aztán elmondaná m ásoknak, u gye ...
Arról nem is beszélve, hogy más állatfarmoknak eladTul.~ Tatján Róbert
hatnák a közvetítés jogát. A kiszavazottak pedig
Lenin u. 60.
m ehetnének a vágóhídra, persze ez csak a vágóállatokra lenne érvényes, mert mint tudjuk, a varjú
tel.: 024 / 730-301
például ehetetlen, fejtegette a varjú, minek hát levágni.
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szerkesztősége kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog
új évet kíván minden kedves
olvasójának, Kishegyes polgárainak, valamint támogatóinak!

A Teleház munkatársai
kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet
kívánnak ügyfeleiknek és
Kishegyes polgárainak!

~ Reklámozóink

A Kishegyesi
Helyi Közösség kellemes
karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván Kishegyes
polgárainak!

1
1

kellemes karáünnecsonyi
peket és boldog
új évet kívánnak
ügyfeleiknek és
Kishegyes polgárainak!

termitő;"s~olgáltató és keresk~d~lnj! 'kft
·--'~

DUKER fatele
eIŐjégyzést
váÍlal
fuinden1::·ihenn'yiség!\
ben·krekai Iigr,tjtr~ é~
banovíéi · kős'Zénre,
rövid határidőn belül
.

'fif.•··.

1

,KISHEGYES.:':

Nepf~ont. u. 8

Nővényvedőszerek;fakarmányok,

festék, műanyag, villarnosság,
vízvezeték, autóalkatrészek„.
Mot<?rfelújít~st,
.„ ·~ .

tel. I fax:
0241731-468 .
024 / 731 -001 =~W·: ,fé"!11Tlegmunkál~~f v~lJalunk.

garant~lj~k él :.'les~~h

1ítást:7~~:~~Éi('Iékíődni

s~ep~lyese~~~ ~Y,~~l·•~

,-·- ~.;-

;>·,,,··.-.

__,,_,_,_h ,··

.

'

,

KEZÉSI KELLÉKEK
CLGÁLTATÁSCK
,(

730-293-as;telefonon,:·

Tul.: Gombár Dénes

s,

TITO MARSALL U. 1 3
TEL 063 80 54 838

• Szerkeszti a

Magánkereskedés
Bede Magdolna
i,Tel.: 024/730-319
'

',,,,b_f.

Simonjik Erzsébet
Tel.: 024/730-716

(~vtbÜ.N'fSZERELŐ )
"<\<

„,,

Kalmár János
Kishegyes, 24321
Bolmán u. 7
Tel::
024/731-200
Mob.: 0638507353

SJ-Bu~ • Kiadja a Táltos PE. • Alapító: a Kishegyesi HK. • Felelős szerkesztő: Molnár Márta.•
Csóré Róbert, Horváth György, Kalacsi 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. •

szerkesztőbizottság:

Felelős

szerkesztő:

Egy bánatos kis
kacsa

*

Felelős

kiadó :
Hú, ha ezt
néhányan
megtudnák

..
KOSSEG

2002 évi december hó 31-én, 24órára1 Szerkesztette:A Kishegyesi Női Szervezet

*

alkiadó:
Hej, ha én is
mernék beszélni

Felelős
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A

Kedves
olvasóink·I
Az Éjféli újságot a szájhagyomány
szerint
a
falunk
határában bújkáló orosz partizánok
alapították meg, és csak csasztuskákat közöltek tyirilicával, bár
magyarul. A munkásmozgalom
fejlődésével
pártalapszervezeti
közlönnyé alakult át, mindenkori
főszerkesztője a KSZ vébé-titkára
volt. Emiatt aztán a szerkesztőség
tagjait és a szerzőket sose verte meg
senki, mivel a párt ökle erősebb
volt. Sajnos a többpártrendszer
bevezetődéséve l magyarpártjaink
lemondtak ezen örökségről, mondván, sírva vigad a magyar, különben is, a nyomdai ólombetűket
golyókká olvasztották. A legújabb
rendszerváltás viszont lehetővé
tette, hogy az egykori, illegalitásba
vonult szerkesztők újra megpróbálkozzanak a lehetetlennel, így
most közzéteszik a hajndanvolt
Éjféli újság próbakiadását - majd
újra visszavonulnak az illegalitásba, mert a veréstől már semmiféle
pártököl nem védi őket. De ebben is
van valami szép, mert a népuralom,
ha másutt nem is, legalább majd e
téren megnyilvánulhat.
Mindenkit csókolunk, a sértett
feleket a szerkesz tőségi értekezleteken szívesen várjuk!

i

;

CZIMERE

A kösségben az ég adta világon senki sem fogadná el, de
mi nagyon unatkoztunk, oszt
megcsináltuk
társadalmi
munkába. Mer a mi mívünk
fejezi ki legjobban a közsség
kultúrális, intellektúális és
múnkás hagyományait. Három
egyforma nagyságú lapocskából áll, fehér, fekete és
fekete-fehér alapon, amit
igencsak összeziherejszeztek.
A bal alsó mezőben alvó
oroszlán az ősi montenegrói
munkahagyományokat ábrázolja. A felső mezőben lévő ekével és szarvasmarhával rendelkező
bennszülöttek a táj intellektuális jellegét és újra való fogákonyságát
hangsúlyozzák ki. A jobb alsó mezőben leledző vallásos birka pedig
nem tudjuk, hogy mit fejez ki, de nagyon kulturális hatással volt
ránk. A csímerth csak tömény alkohollal együtt lehet használni.
A zímrért 10000000 dinárt kap a tervező, de úgy érezzük, jó
befektetés ez. Há, má inkább ő kapja meg, minthogy 20 méterrel
mélyebbre ássuk a község kútjait!

Lapunk hozzájutott a polgármesternek, Horváth Lászlónak
(VIII.a.) a Jóbarátodban 1957 januárjában közölt vezércikkéhez
(már akkor is funkcióban volt). Most a mai napig aktuális részt
idézzük, amely 45 év után is szívhez szól:
Kedves pajtások!
, Kívánom, hogy szórakoztasson benneteket kedves lapunk.
U gy álljon mindig előttünk, mint valami jel arra, hogy csak
kitartó munkával és szorgalmas tanulással érhetjük el azt, hogy
virágzó hazánk boldog építői legyünk. Fogadja meg (és tegye is)
minden pajtás, hogy a jövő félévben jobban tanul, hogy az év ! '
végére ne legyen annyi gyönge osztályzat."
11
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BEMUTATJUK LAPUNK
Hírek a Helyi Közösségből
A HK titkára lapunknak elmondta, hogy mivel semmire sincs pénz, érdemben nem tud miről nyilatkozni,
tehát hagyják őt békén, mindenki mennyen a dógárá.
***

Dudás Béla sem nyilatkozott lapunknak, mondván, ő
minden gondolatát, problémáját a Szó-Beszéd olvasói
előtt tárja föl kis színes írásaiban. Mint mondta, nemsokára megjelenik CD-n és e-mail-ben a The Best of
Dudás Béla, ott mindenki megtudhatja, mi van a
parkosítással, a fűnyírással, a járdabetonozással meg a
többivel, bár mindezek őt egyébként egy cseppet sem
érdeklik - életét teljes egészében az anekdotaírásnak
szenteli.
***

A HK elnöke örömmel tájékoztatott bennünket, hogy
a kábeltévés hálózat kiépítése, bár az érdeklődés időközben teljesen megszűnt, mivel az újabb
kommunikációs technológiák fölöslegessé tették a
kábeltévét, mivel hajózhatóvá vált a Krivaja, és a vízben
sokkal jobban terjednek a jelek. A Dombos TV képviselői
erre úgy reagáltak, hogy nekik végül is mindegy, ők
hajózási társaságot is alapíthatnak, ha a HK és a polgárok ezt igénylik.
elkezdődött

***

A titkosszolgálatoktól kapott információk szerint
megalakult a Férfiak Kishegyesi Fóruma, melynek
elsődleges célja azon férfiak meg- és hazasegítése, akik a
Nők Kishegyesi Fóruma áldozatainak érzik magukat,
mert a megengedett egy sörnél többet ittak. A mély illegalitásban működő szervezet vezetőségének és tagságának névsora titkos, csupán a kocsmák adósságfüzeteiből
rekonstruálható.

Vallási hírek - Újul a temprom
Befejeződött a templom 2002-ben megkezdett renoválása és újrafestése. A munkálatokat még az idén
újrakezdik. Brasnyó atya szerint Isten malmai és
betonkeverői lassan őrölnek, és mivel a molnárok és a
kőművesek Isten előtt egyenlőek, ne csodálkozzunk,
hanem imádkozzunk.

Hír a hegyesi turulról
Örömmel számolt be lapunknak a Kishegyesi Turul
Szövetség elnöke, hogy ismét előkerült a hegyesi
turul(szobor), melyet polgáraink 2006-ban állítottak viszsza a templom mellé. Mint ismeretes, a turul 2007-ben
főnixként újjáéledt, majd Kosovo Polje irányába
elrepült. Később egyesek a szerb, a lengyel és a német
címerben vélték felfedezni, ám mára kiderült, hogy mindezidáig Svájcban vendégmunkáskodott, de ny ugdíjas
korára újfent a hazatérés mellett döntött, így a továbbiakban nem kell róla gondoskodni .

.. ,
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Roberta Rocco alias Corre (ejtsd: Csorré) Munkatársunk egyenesen a napfényes
Itáliából érkezett hozzánk. Fersattye
mester tanítványa, de igen jártas a
környezetvédelemben is. Még gondolkozik azon, hogy polgármester legyen,
vagy egys zerűen kikiál tsa magát Hegyes
divatdiktátorának. Székhelyét az Új
Teleház diva tszalonba szeretné áthelyezni, de még nem
talált megfe lelő olasz csempét a toalettbe.
Aráczjóska - A Szó-Beszéd megújítójával
először a XIX. század végén találkozunk,
amikor is aktívan részt vett a betyármozgalomban. Sok kisjeány szívét rabolta el
ekkortájt a Burány-sortól errefele, de
sajnos sikeresen beépül a rendszerbe
mint alispán. Ekkor eltűnik, majd a XX.
század háromnegyedénél futunk vele
újból össze, mint az noviszádi madzsar tévé sztárriporterével. A kilencvenes évek közepén megnyer egy harcsa bajuszpör költ-főző
versenyt,
majd
szentmihályi
diplomáját végleg Kishegyesen honosítja.
Micimackó Rambó György - Olvasószerkesztőnk az igazság bajnoka, vietnámi veterán hős, aki bármikor bárkinek
bármit a szemébe mond. Ő a kishegyesi
antialkoholista klub örökös elnöke, és sok
női szív megdobogtatója, habár errő l ő
mit sem sejt. Kezdetben recepteket írt a
helyi Táltos középiskolás lapnak, de sokat
olvasott, és így igazi szociopatává vált. I Iasznos tagja a társadalomnak.

Ifj. Virág Y Blumm tanár úr - Ifj. Virág
már zsenge ifjú korában elhatározta, hogy
ő lesz az, aki a leghosszabb idő alatt fejezi
be a Magyar Tanszéket. Ezt a küldetését
sikeresen bevégezte, s azóta falunk dombos utcái felett lebeg. Pontosan senki sem
tudja, mivel foglalkozik, de valahonnan
mindig nagyon sok pénzt szerez. Egyesek
szerint UFO. Álma, hogy Hegyes helyén halastavat létesít,
és csónakkal jár majd dolgozni.
L. Mária Kornélia Terézia Gabriella Fiatal
munkatá rs n őnk
már
a
középiskolában nagyszerű fogalmazásokat írt és az uzsonna pénzt is ő gyűjtötte
össze. Ezért miután leérettségizett, azonnal alkalmaztuk a Szó-Beszédben .
Másodállásban ő dönti el, hogy ki a magyar, miután ő a legnagyobb magyar.
Kábítószere a biciklin való száguldás hegynek fölfelé, lefelé
viszont már csak tolja. Egyszer valaki hallotta, hogy éppen
nem beszél.

SZERKESZTŐSÉGÉT
Janez Jugovics - Korunk hőse, az örökös
egyetemista (vecsiti sztudent, aki nije
zápálio zsito). Semmivel sem foglalkozik,
de mindig van valami dolga. Jön-megy
elmaradhatatlan kék Yugóján, miközben
birodalmat épít a Teleházban, esetleg festékpatronnal lövöldözik és bizniszen töri
a fejét. Habár a meg nem jelenő Táltos sok
idejét elrabolja, egyszer állítólag látták kapával a kezében,
de mint utóbb kiderült, tévedés volt, csupán kölcsönadta
azt a Dombos Fest munkásainak.
Zsbözsi Erzsébet - Ősi feminista családból
származó női személy A Helyi közösség
által a Szó-beszédbe delegált cenzor, akit
azonban a szerkesztőség sikeresen
győzött meg arról, hogy inkább a Helyi
közösség tanácsát cenzúrázza. Nyelvétől
és öklétől jobban félnek, mint tollától,
pedig egy tollvonással akár az egész
határt is átrendezhetné. Jelmondata: Világ női, egyesüljetek!

K. Szent János - Püspöknek készült, de
megállt az állatorvosi üstökösségnél.
Állítólag ő gyújtotta föl Szarajevót is.
Azóta a hegyesi hívek szívét tüzeli
inkább fel lázas cikkeivel, különös tekintettel a templom felújítására. Éjjeli életmódot folytató é lőlény, nagy jehovistarémisztgető szemüvege van, és a megbékéléshez való út hitvallása szerint egy jó kis odamondogatáson keresztül vezet, emiatt lehet, hogy vallásügyi miniszter lesz belőle, ha nem itt, máshol. Ja, és amint azt
kutatásaink is bizonyították, kávéval működik.
E/Kálmán - Ő a tördelő, de abbéli
apatikus meghatódottságában, hogy ó
lehet lapunk tördelője, legalább annyira
tördeli a kezét is, mint az oldalakat.
Végtelenül szerény, ami egyrészt onnan
ered, hogy az előző ezredvégének tehetséges költője volt, de aztán a
számítógépek terén gondolta magát megformatálni, másrészt mert látta, mi történt az előző
tördelővel. Ez itt nem a reklám helye lesz, de imád költekezni és még szabad !!! :)

Mmmm Márta - Lapunk főszerkesztője
kicenzúrázta a róla szóló részt, ezért csak
annyit közölhetünk, hogy szintén az
újvidéki egyetemről menekült falunkba,
férjhezmenetel céljából, szövetkezeti és
Márkás alapon. Majd rájött, hogy elfelejtette kijárni az általános iskolát, így túlkoroskén t most ismét a padot koptatja.
Televíziós múltja miatt a mai napig szeret rendezkedni, hol
újságot, hol ünnepséget, hol csak úgy általában.

Gazdasági hírek
Id. Pál Károly, Kishegyes község örökös főispánja
minapi sajtótájékoztatóján kiderült, hogy végre
elkezdődik a Gradja-Mont és a Bácska privatizációja.
Elkezdődhetne a szövetkezeté is, az azonban megszűnt,
miután úgy 2030 táján mindenki áttért a szintetikus
ételek fogyasztására.
Ugyanakkor tagadta azokat a vádakat, miszerint
Kishegyesről aránytalanul sok pénz kerülne Feketicsre.
Mint mondta, ez hazugság, mert Kishegyesről előbb
Lovéenácra utalják át a pénzt, majd onnan küldik
tovább Feketicsre, hogy senki se vehesse észre a turpisságot.

***
Idősb

Horváth László alpolgármester számolt be a
vízhelyzetről ifjabb vitéz nagydombosi Horváth László
polgármester állandó külföldi útjai miatt. Mint mondta,
az alig ötven éves új kutak mélyek, akár a töréneleirt
kútja, bátran lehet belőlük meríteni, de csak okulásképpen, mivel ivásra egyébként nem való a víz. Ezért a
közeljövőben zacskósvíz-hálózat kiépítését tervezik, bár
gondolkodnak szóda- és pívíz-hálózatban is. A hálózat
gerincét és kútfőjét Szódás Pali alkotná.

Hírek a Nyugdíjasegyesületből
Az egyesület elnöke örömmel számolt be arról, hogy
a közeljövőben minden nyugdíjas a Holdra költözhet.
Az öröm oka, hogy a Holdon hatszor kisebb a gravitáció, mint bolygónkon, így tehát minden hatszor könynyebb, tehát maga az élet is, mert a megélhetési költségek is arányosan kisebbek.
Művelődés

- Kishegyes, az írók falva

Idén is hatalmas érdeklődés mellett tartották meg
Csépe-napokat, melynek központi témája, akárcsak az
utóbbi ötven évben, Csépe Imre munkássága volt. Az
ünnepség keretein belül leleplezték a Pöndölbe járó
kishegyesi írók újabb emléktábláit, a még élő hegyesi
írók meleg hangon emlékeztek meg elhunyt írótársaikról.
A kuratórium elnöke lapunknak elmondta, hogy
várhatóan jövőre sem fognak két emléktáblánál és két
szobornál többet fölavatni. Ugyanakkor a könyvtárból
és a Pöndölből jelezték, hogy több emléktábla már nem
fér ki a falra, ezért jövőre vélhetően a Bugánál és a Mozi
kocsmánál fognak fölavatni ezt-azt, de hogy mit és kiről,
az legyen titok. Megjegyezte, hogy szeretnének újítani a
rendezvényen, de ehhez az is szükséges, hogy újabb
kishegyesi írók haljanak már meg, különben nem
tudunk rájuk emlékezni.
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HELYTÖRTÉNETI DOKUMENTUM
Szorgos kutakodás során szerkesztőségünk megfejtette, miképpen
válhat valaki sikeres üzletemberré: már gyerekkorunkban a témával
kell foglalkozni! Mint alant kiderül, az ismert hegyesi vállalkozó, a
jelenleg Pécsen élő dr. Matisa László - aki falunkat sok mindenben
segíti - már VII. bésként, 1957 májusában rájött a dolog n yitjára, s
felfedezéseit publikálta is a Jóbarátodban. Íme a mű:

Darius pénze
fölmarta.
A pénz megtalálása után sok
helyen ásták, fúrták a földet.
Miért tették ezt? Erre a kérdésre
csak akkor tudtam feleletet adni,
amikor az egyik gyereket
megkérdeztem, hogy miért teszik
ezt. A gyerek azt válaszolta: „Az
öregek azt mesélik, hogy Darius
király a Duna-part egyik barlangjába rejtette a pénzét. Ha
tudni akarod, most azt

A pénz valami
régi fémkeverékből
készülhetett, mert
,(.f
mai
fém d '< '"
nem ismerhető fel benne. Az alakja hasonló két tányér összeszorított alajához. E miatt emlegették,
hogy talán nem is az ókori király
pénze, hanem a Marsról származó repülőtányér. Ezt az
elképzelést megcáfolta az, hogy a
pénzen világosan olvasható
Darius neve. A pénz átmérője 3,5
cm. Kör alakú, a szélétől a közepe
felé mindig szélesebb. A középpontban a pénz vastagsága 1,5
cm. A színét m ár nem lehet fölismerni, mert a rozsda egy kicsit

ásó gyerek
méregbe gurulva
e, azt mondta, hogy
az öregek azt
mondják, hogy
régen a Duna is folyhatott erre.
Újból nevetni kezdtem. Ekkor a
gyerek így szólt: „Mit nevetsz, a
nevetés közben jusson eszedbe a
közmondás, hogy ahol egy van,
ott többnek is kell lennie. "
Ha ez a közmondás igaz, akkor
jó lesz róla többet gondolkozni.

pontos ~\C ;~ ~ fel:~:,:~ük~;mo~:~~od~

Köszönünk mindent Dr.
Ma tis a Lászlónak, amit
Kishegyesért tett.
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Pár évvel ezelőtt a falunkban
gyorsan elterjedt az a hír, hogy az
ásatások alkalmával Vigh István,
a bácskatopolyai 1aras népképviselője egy Darius királykorabeli pénzt talált. Amikor ezt
megtudtam, megkértem, hogy
mutassa meg nekem is azt a
pénzt. Pár heti kíváncsiskodás
után végre a kezembe vehettem
ezt a régi tárgyat. Most a
feljegyzéseim közül
__!-. r·
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Szereted az akciót? Úgy érzed,
hogy a hétköznapokon el kell foj1tanod a benned feszülő agresszivi1tást? Szeretnél gyilkolni? Vért 1
látni? 1! Gyere el hozzánk! A nap 15 ·
órájában hódolhatsz szenvedélyednek és még fizetünk is érte! És ha
akarod, kezdetben kiabálunk is
rád! Próbáld ki! Megéri! (A Hentes)
1

Öreg tölgyek rémisztgetik gyer- 1
mekeit? Fiatal nyárfák molesztálják
feleségét? Arcátlan fenyőfák karistolják össze nap mint nap az
autóját? Bízza ránk problémáját! Ha
fátalanít, akkor válassza a szakma r
1ászát! (A Gáteres)
1
1
***
Eladó tégla jutányos áron.
Ugyanott targonca, buld ózer,
1kemencék, fizikai munkások ol- 1
csón. (A Beépíte~t*:égla)
1

1

i

1

Szaktanácsadást vállalunk vízü- l
gyekben. Majd mi megmondjuk, 1
mit iszik! (A Helyi)
1
***
1
Tavaly csináltunk valamit, de j
már elfelejtettük, mit. Magas ·
jutalom fejében kérjük, valaki jutassa eszünkbe, hogy mi volt az~ (A
Község)
***
Úgy érzed, nem értenek meg,
mert eltérsz az átlagtól? Félsz
másoknak
bevallani,
hogy
mazochista vagy? Gyere hozzánk
dolgozni! (A Privát)
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Muzsikaszó-jó~ívái:s~g,

avagy kinek
m1 a notaJa :

Horváth László - Valahol az ember mindig elhibázza ....
Pál Károly - A zt besz élik te fel őled „ .
Dudás József - Te vagy, kinek sosem hitte m„.
Szűgyi István - Méregetem az út hossz át
Papp János - Mintha nem is volnál.. „
Cékus Gyöngyi - Ne s z idjatok soha engem„ .
Bíró Anikó - Nem ütik a jogászt agyon . . .
Dudás Béla - Kertész leszek, fát n evelek .. .
Pecze József - Egy Jóska van a faluban .. .
Vass Dénes - Szeretnék szántani, h at ökr öt h ajtani ...
Dr. Deák Tibor - Doktor úr, a maga s z íve sose fáj?
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