
Tisztelt olvasóink! . 
Köztudomású, hogy február a farsang 

hónapja. Igen itt a február, ideje lenne 
elbúcsúztatni a telet! Mi mással is lehetne 
elriasztani, mint ricsajos, hejehujás 
farsangi mulatsággal? Igen ám, de vajon 
eljutunk-e a bálba? A nyugdíjasok a hagyo
mányokhoz híven az idén szerveznek és az 
iskolában is lesz maszkabál. Viszont 
legtöbben a "tollas bálban" kötünk kL 

Február nemcsak a táncos vigadalom, 
hanem a párválasztás ideje is. A néphit 
szerint még a madarak is Bálint napján 
tartják a menyegzőjüket Az angolok 
szerint az a férfi, akit Valentin-nap 
reggelén először megpillantunk, nos ő 
lesz életünk párja. Figyeljünk hát ezen a 
reggelen, s ha mégse találunk rá az igazi
ra, várjuk meg még besötétedik. 
Állítólag, ha este babérlevelet dugunk a 
párnánk alá, bizton megálmodjuk a 
jövendőbelinket. Bevallom (én, a felelős 
szerkesztő), nekem ez nem sikerült. És 
Önöknek sikerülni fog? Mindenesetre ne 
búsuljunk! 

Örülünk, hogy olvasóink is egyre 
többen jelentkeznek. Megírják javas
lataikat, észrevételeiket Mi nyitottak 
vagyunk, viszont azt el kell mondani, 
hogy véleményük nem minden esetben 
egyezik a szerkesztőség egyes tagjaiévaL 
Továbbra is várjuk írásaikat! 

A fiatalok is lassacskán bekapcsolód
nak a munkába. E számunkban három 
nyolcadikos fiú riportját, beszámolóját is 
olvashatják. Reméljük, hogy megszeretik 
az újságírói munkát, és az elkövetkezők
ben is velünk tartanak! 

A hagyományokhoz híven közöljük a 
tavalyi év anyakönyvi híreit. Sajnos, még 
mindig magasabb az elhalálozási szám, 
mint a születési. Az elmúlt időszak 
eseményéről is írunk, köztük az adó
ügyosztály gondjairól is. Ebből és a gyógy
szertáros cikkből is az derül ki, hogy 
nincs egyetemet végzett szakem
berünk.. A megoldásra majd keressük a 
válaszL 

Visszatérve a Valentin-napra: Ez az 
ünnep nem csak a szerelmeseké! 
Szenteljük ezt a napot szeretteinknek, 
barátainknak is, mert bár év közben sem 
telhet el nap, hogy ne gondolnánk rájuk, 
ezen a napon fejezzük ki szeretetünket 
Ha mással nem, egy mosollyaL 

A szerkesztőség 

M '"'k .. . . ese .. .. · a 
Kérdeztem, hogy Rudi bácsi, jó lesz ez 

így, ennyire megmetszeni a fákat, lesz raj
tuk így termés? Ha termés nem is, de 
legalább tüzelnivaló lesz elég, mondta. 
Hát, ilyen ember volt A nagyanyád meg 
csak ült a konyhában, fogta a csészét, alig 
ivott bele, aprókat hörpintett Nem a kávé 
miatt, csak úgy ült, és beszélgettek, én 
meg hiába mondtam, hogy kérek egy 
pohár tejet, nem mozdult rá senki. Ilyen 
volt a nagyanyád, elvitte meséjével az 
embert, én is elfeledkeztem a tejről. Rudi 
bácsi a kertünket rendezte, és nem tudom, 
hogy mi lehetett az oka, de örökké mákot 
ültetett bele. Az öregemmel örökké 
mákoztak. Valamiért az jót tesz a földnek, 
mondták, de biztosan ők sem tudták, 
hogy miért Estig bogaráztak a kertben, 
néha más számára érthetetlen monda
tokat mondtak, odavetették egymásnak, 
nem törődtek a válasszal sem, kimondani 
volt fontos. Terem a föld, vetés, ültetés. 
Ilyen szavakat mondtak„ 

* 
Nem szabad félni, nem kell félni, mert 

akkor szeretni nem marad erő. Idő sem. 
Ültem a fehérre festett sámlin, amit Etus 
férje csinált, az asztalos. Előttem a 
hokedlin papír, ceruzák. Lerajzoltam 
álmaim házát, mindenki álmának házát, 
az otthont, a fészket, a puhaságot 
Kéményt a háromszögre. Egy ablak, egy 
ajtó, és széthúzott függönyök. A füstben 
fecskék hármasai. Ők csak mondták a 
magukét, szakadatlan. Kimentek, bejöt
tek, tették, amiről gondolták/ hogy kell. 
Nem tépelődtek feleslegesen. · Feljöttek a 
kertből, őszszagú est~.felébeI1, fázol. 
gyerek, erigy már be, pondta az qp~ 
anyám Bütykös ujjaival megfogta · a raj
zot, nézte, nézte, elpityeredett rajta. 
Betette a fiókba. Bezárta a fiókot Mindent 
nem lehet elrakni úgy sem A másik meg 
sem állt a munkával, tolta a talicskát, kel
lett a gaz a malacoknak, öreganyám szi
pogott, a talicska nyekergett. Minden 
gyerek azt a házat rajzolja le először, hal
lottam később. Az otthont. Azután már 
álmodozik, és belerajzol mindenfélét, 
cifraságot, felesleget. Az első, ahonnét 
jött, amabba pedig vágyik. . . Gréti is elpi
tyeredett a hosszú ház előtt, be sem 
engedték őket, pedig mennyi sok út volt 
mögöttük! 1928. Még látszott az évszám. 
A padlásról lehozok egy köteg újságot, 
Gréti történetét keresem. A Halász-boltba 
berohant egy lovas kocsi, a rúd átfúrta a 

télben 

kirakatot, olvasom. Gréti nagyon szép 
öregasszony. Városból jött, fehér az arca, a 
haja is fehér, de még fénye van, vagy már 
szerektől csillog. A szeme nem csillog, 
tompán fekete, csak nézi a kiterített újsá
got. Összekulcsolt kezű asszonyok állnak 
a hosszú házak előtt, feketében, 
kendőben. A kapu becsukva, felettük 
azért még látszanak az oszlopok, az 
ereszet, hallani szinte, ahogy csorog 
benne a leolvadó hólé, és a földszag 
érződik. A ház lassan rajzzá lesz, őrzött 
emlékké. Visszautak viszonyítási pontja 
lesz. Gréti visszautazik, nyugtalan álmuk 
lesz a házlakóknak, látszólag temetett dol
gok élednek fel, és napokig hegyekről 
beszélgetnek, ahonnét ide jöttek az ő 
nagyszüleik. A ház pedig csak áll, őrzi az 
évszámot - 1928. Gréti le sem fényképezte. 

* 
Az anyámnak fontos volt, hogy meglá

togassuk apádat, a Rudit. Beültünk a kocs
iba, mentünk. A régi épületben feküdt 
apád, sérvre ll}űtötték. A portás azt mond
ta, már pedig <oda nem lehet bemenni! 
Hátra tett . kézzel pöffeszkedett. 

onatam, hűgy orvos vagyok, erre ő azt 
felelte, hogy ne mondja az úr, nincs az a 
homlokára írva! Beültem a kocsiba, 
anyám dünnyögött, hogy elügyet
lenkedtem ezt is. A kesztyűtartóban volt 
egy köteg beutaló. Kiírtam magamnak, 
hogy vakbélgyulladás, le is pecsételtem. 
Orvos vagyok, nem? Visszamentem a 
portáshoz, mondtam neki, hogy milyen 
ember maga, vakbélgyulladásomnak kell 
lenni, hogy bemehessek? Dühöngött, de 
szélesre nyitott kapun jutottunk be, 
méghozzá kocsival, az apádhoz, látogató
ba, amikor sérvre műtötték, akkor. 
Pecsétes papírral, kiírtam magamnak .. . 
Jobban lett, elbeszélgettünk, kiment meg
metszeni a fákat, lesz legalább elég 
tűzrevaló, mondta .. . (www.fruzsina.tk) 

Nagy Farkas Dudás Erika 
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Létszámcsökkenés volt az é~1.elején az adóhivatal községi 
részlegében, mégpedig olyan, hogy méltán hívta fel magára 
a figyelmet. A hivat~lnak eddig 14 dolgozója volt, de az új 
évtől életbelépett••; törvények értelwében csökkent a 
hatásköre, ezért öt ember feleslegessé vált. A létszám
csökkenés meg is történt, de érdekesmód éppen úgy sikerült, 
hogy az öt fölösl.eges ember mindegyike hegyesi (ter
mészetesen magyar). 

A hivatal vezetője természetesen magyarázatot adott a 
javaslatára a községi , végt"~hajtó bizottság ülésén is, ahol 
szintén foglalkoztak · az üggyel.. A, leghatározottabban és 
szinte sértődötterihárított el minden qlyan utalást, amelyből 
esetleg arra lehetne következtetni, hogy nemzeti alapon 
történt a válogatás. A szándék az volt, hogy a hivatal a továb
biakban is maradéktalanul elláthassa feladatait, és az, hogy 
minden felmondásra . javasolt ember;t~zámára szülessen 
valamiféle megoldás.>Nem vitatom a .. ~zándékot, de annyit 
azért szeretnék hozzá.fűz~,11.logy , ai.·éredmény mégiscsak 
fontosabb, mint a szándék;:~~Jpedig az, hogy a hivatalban a 
javaslat értelmében hét szerb és:cmagorai és két magyar fog 
dolgozni. Egészen bi~tosan azt fogjá~ majd erre mondani, 
hogy mindenáron ne'mzeti síkra akai"'' vinni ezt az ügyet. 
Lehet, mert ennek a.fordítottjára e még nem láttam 
példát, vagy ha Je:q.:q.e, akkor azt,' széltében-hosszábban 
kürtölné a belgrádiés újvidéki tömeg'tájékoztatás. 

Az említett ülésen'.:tf?l>l>:n i~ f elvetették, nem nemzeti 
alapokon kell, hogy sZ:ámoíg~ssuk egymást, hanem szakmai 
tudás, emberség és képességek alapján. Ez kétségtelenül így 
van, magam is ezt vallom. Azt azonban természetesnek tar
tanám, például, hogy egy vegyes környezetben a hivatalok is 
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többé-kevésbé tükrözzék az ott élők összetételét. Nemcsak 
azért, hogy ezzel elejét vegyük a legkevésbé sem kívánt 
nemzetieskedésnek és vádaskodásoknak, hanem azért is, 
mert ha szakmai kép~sségeket hangoztatunk, akkor ez azt 
jelenti, hogy az egyik nemzet tagjai nem felelnek meg 
ezeknek a követelményeknek, alulképzettek és a 
képességeikkel is. baj van. 

Az adóügyos"ztály esete csak kirívó példa, s ha csak ennyi 
lenne a baj, legfeljebb, mint szerencsétlen kisiklásról kellene 
beszélni. Az arányok azonban a község más szerveiben sem 
sokkal jobbak, és nem kell csodálkozni azon, ha emiatt majd 
hiába hangoskodunk, hogy jogunk van anyanyelvünkön 
intézni ügyes-bajos dolgainkat, ha nem lesz ember, aki 
megért bennünket. 

Mielőtt azonban a fenti megállapítások alapján bárki is 
igazságtalanságot kiáltana, és elégtételt követelne, szeretném 
felhívni a figyelmet még egy dologra, és nem csak a hegye
siek figyelmét, hanem általában a vajdasági magyarok 
figyelmét is. Ez pedig az az adat, hogy a magyar gyerekek 
sajnos a középiskola elvégzése után aránylag kevesen, nagy
on kevesen vállalják az egyetemi tanulmányokat. Véget kel
lene vetni az olyasfajta hozzáállásnak, hogy „legyél te csak 
egy jó munkás és akkor kevesebbet fog fájni a fejed" vagy 
hogy „nem tanulni, hanem ügyeskedni kell" ... Ez az idő az 
informatika korában.végérvényesen lejár, nem azért, mert mi 
így akarjuk, hanem mert a világ akarja így. Ha tehát haladni 
szeretnénk a korral (és miért ne szeretnénk!), és azt is 
szeretnénk, hogy környezetünkben mindenütt ott legyünk, 
ahol ott kell lennünk, akkor ezeket a dolgokat is, bizony, 
mérlegelni kell. Papp Imre 
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·~rnútafásra Dr. 
ű köny'7e. 
a tl;i'g~ogiá.~ 
étett'frások. 

A Petőfi Sándor Művelődési Egyesület 
december 22-én karácsonyi műsort 
szervezett. A szakosztályok külön erre az 
alkalomra készítették műsoraikat. Az 
előadást az óvodások kezdték, majd az 
általános iskolások következtek, a műsor 
második részében pedig az egyesület szak
osztályai karácsonyhoz 'kötődő műsor
számokat mutattak be. Az előadást 
Spasojevié Magdolna szervezte. 



Ha azt mondom: KINCSE, mi jut 
a kedves olvasó eszébe? Azt mondja, 
semmi! KINCSE. Hát mi az ember 
legdrágább kincse: a GYERMEKE. 

Amikor október közepén leg
először hallottam az ötletről, hogy 
néhány lelkes többgyermekes szülő 
tervezi a kishegyesi nagycsaládosok 
egyesületének megalakítását, beval
lom eléggé hitetlenkedtem. Úgy 
gondoltam, ez is csak egy ötlet, 
amely kipattant valaki agyából és 
talán soha nem valósul meg, mint 
annyi más álom és terv, amely csak 
álom és terv maradt. 

Kiderült, mégsem. Akik kiötlöt
ték, komolyan gondolták. Egyik 
megbeszélés követte a másikat, fel
vették a kapcsolatot más hasonló 
egyesület vezetőivel, szemináriu
mon vettek részt. 

A KINCSE nevet választották. 
Kishegyesi Nagycsaládosok 
Egyesülete. Nagyon szép és találó 
elnevezés. Miért? Mert legdrágább 
kincsünkről, a GYERMEKRŐL szól. 

Az első. nagyobb méretű össze
jövetelre 90 többgyerm~kes család 
kapott meghívást. A januárban tar
tott megbeszélésen a szervezők 
ismertették az egyesület célkitűzé
seit. Legfontosabb feladatai a több
gyermekes családok anyagi meg
segítése, az anyaság tiszteletben 
tartása, különböző gyerekprog
ramok szervezése. 

Az egyesület megalakítására 
hamarosan sor kerül. 

Kőműves és ács 
munkálatok 

Tul: Kókai Béla kőműves~'>•, 

A meghívottak 

Várják azoknak a nagycsalá
dosoknak a jelentkezését, melyek 
három, vagy annál több gyermeket 
nevelnek, mert eredményt csak 
közös erővel lehet elérni. Es várják 
azokét is, akik kevesebbet, vagy 
egyáltalán nem nevelnek. Mert pár
toló tagokra is szükség van. 

Az egyesület munkájával kapcso
latos bővebb információért a 
következő személyekh;ez. fordulhat-
nak: · 

, Kancsár Id~~·i·~~ 
Arpád (731-219)~' 
Káplár Viktória ( 
Klara (73P"523), 
(7S.R446) f·.~ttlamint 
(7qff· 719) :" :x ... • 

. Végezetül engedtessé'f< meg egy 
személyes vélemény: külön örömet 
jelent számomra, hogy az egyesület 
köré elsősorban olyan egyének 
tömörülnek, akik korábban nem 
igen hallatták szavukat és remél
hetőleg új színt tudnak vinni a falu 
társadalmi életébe. 

Zsidai Erzsébet 

Kishegyes, Kossuth 
Lajos u. 1. 
Te!: 0241731-377 
Mobil: 063/8-235-849 

Vállalon1 Ja~óházak, ·gaz~ .e . 
dasági és tiJás ·épületek /} 

korszerű építését valamint a 
régi épületek adaptálását' 
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jöv~tel~]:l+ A• • ~~}ározt~ a _Fórym idei 
évi :gmljKaprogramját. Legfontosabb 
felatlalu1$.nak• · a falu szociális 
térképének elkészítését tartják, 
rffi~lynek kid9lgozásáJ?a helybel.~ .. zz~k 
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nna néprajzkutató .tartott előadást 
Íro,tr és . ,képi azgnosítók címmel, a 
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JS. ~gyes!.,hyugdíjas egy~sület 
ér esíti tagja,ity hogyJ ebruár elejétől 
Jehet'be(izetni 't·· 2003. évre a tagsági 
díjat. Az egyesűlet az idén ~s meg
.szervezi a szén és fa részletre. történő 
,yásárlását, a hathórtapos 1efizetésre a 
"~~e~2í8déseket febftiár elejétől . kütjk 
meg: Az egyesülettitkárságafelhívja 

Ag .. figyelillét .· hqgy , ellenőriz-
·.ai-ídénkézh . pott csekkeken 

· ~elti(11t~tt~~-.e ~.z· ... , ... }~t~~ításol<<le-
0onáSát>mert .~~ töo~szöt is :dmar~ a t. 

·'A~!~'.pc2§!án v~sz~~·rei- a nyugdíjat a 
lsr~~.it I:úbi:ikábaq n~zzék( míg akik a 
b~~ban veszik áfjár<\ntd,psági.tkat az· 

tava" alatt keressék a szemé~ 
· · ti!50difiá+Ss'.lév~Iiást.' : ;,„+''' , 
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···.,:<Hírek. 
Hírek 

. 1} ~ará5so~yi~-~ ::ii!1~epek '. alatt, 
kifrgták az un. :· B3.as '!<.utat a 
Közfarsaság 'utca· v.égén: A kút i+tint~ 
'egy 30 ' óra alaffké'szűlt 

1

el,';eimek a 
körzétnekvan .~ legnagyobb szűksége 
az új ' kútra. Ezeri ·a részen. kérűl 
legtöbbe a · kút űzembe helyezese, 
mei:t elkerülhetetlen a körgyűrűk 
lefektetése, amit a vízhálózati tervraj
zok .alapján kell elvégezrli, Az itt levő 
trafót is Jel kell erősíteni, mert nem 
bírja' ki a 'n\~gnöve)<i:;dett villanyszol-
gáltatást: \ · . • . 

. ,A Helyi Xöz9sségben folyik , a 
~nu.nka a minivízJ<9.ZMs~gek~gység~s 
ellenőrzésének kivitele~és~ről(<Tehát a 
törpe kutak, nem s~űi'tné,nek lil.ég; ésa)< 
egy kárbantártó f~Iíigyelne salameny
nyit . ~s· egységes leJ.:111e. a víz á~a. A 
k9zségi v_:égrehaffÓ biz;ttság . nem 
fogadta el a kishegyesi Helyi k~zösség 
ajáruatát, hogy a ,yíz .l<öbn'tétereTiki:':nti • 
ára 15 dinár legy'erfA hegyesiekne.k a 
tervet még·ki}<elÜ dolg~znfük ... 

" 

Falu !úján. 
:falugyűlés 

Szintén a decemberi lapzárta után tar
tották meg a falugyűlést, amelyen részt 
vett Horváth László polgármester, Pál 
Károly a községi végrehajtó bizottság 
elnöke, Papp János a helyi közösség 
elnöke, Zsidai Erzsébet a helyi közösség 
végrehajtó bizottságának elnöke, Cékus 
Gyöngyi a helyi közösség titkára. és 
Hallgató Imre a DTD közvállat igazgató
ja. 

A kis létszámú éi;dekJődőnek Cékus 
Gyöngyi beszámolt a 2002·es .. év . ~ölt
ségvetésérő1, az elvégzett munkákról és a 
vízellátás terén elvégzett feladatokról. 
Bíró Anikó felolvasta azokat a törvény
cikkelyeket, amelyek a vízszolgáltatásra 
vonatkoznak. Eszerint a minivíz../~ 
közösségek jelenlegi üzemeltetési formá
ja semmiképpen nem maradhat fenn. 

Hallgató Imre a vízgazdálkodási vál
lalat igazgatója a Krivaja medrének 
kotrásáról tartott tájékoztatót. Elmondta, 
hogy 6-8 évente kell a folyómedret iszap
talanítani, ezt a településen kívül miden 

akadály nélkül el is végzik, sajnos a falu 
területén már a kerttulajdonosok bele
egyezése szükséges a munka elvég
zéséhez. Az iszapot el is szállítják, de ezt 
is a tulajdonosnak, illetve a községnek 
kellene fizetnie, sőt kártérítést sem haj
landó a vállalat fizetni. Felmerült az a 
kérdés, ha az iszap nem fertőzött, miért 
nem alkalmas a száradás után a meg
művelésre? Sajnos egyértelmű választ 
nem kaptunk és a meder kotrása is a 
lakosság akaratától függ. 

Horváth László a rendszeres szemét
kihordás bevezetését vázolta. Pál Károly 
az elmúlt időszak nehézségeire tért ki, 
elmondta, hogy a civil szervezetek 

·. tevékenységében látja a fejlődés irány
vonalát. Szerinte dicséretes, hogy 
Kishegyesen nagyon sok fiatal te
vékenykedik a település fellendítésén. 

A helyi járulék fizetése is élénk vitát 
~á!tott ki a nyugdíjas polgárok körében, 
hisz a hatvan résztvevő közül legalább 
negyvenen ők voltak jelen. A helyi 
járulék egyedüli pénz, ami itt marad. A 
polgárok szavazata alapján vezették be 
10 évre a 3%-os járulékot, amit 1996 
január 1-jétől 2005 december 31 -ig 
fizetünk. 

KÖSZÖNET A TAMOGATOKNAK! 
Decemberben a kishegyesi Ady Endre 

Kísérleti Általános Iskolába és a feketicsi, 
kishegyesi, lovéenáci Pán Péter Iskoláskor 
Előtti Intézménybe is megérkezett a Mikulás 
valamint a Télapó. A két hegyesi intézmény 
közösen gyűjtött, hogy a gyermekeknek 
örömet szerezhessenek az ünnepekre. Az 
igazgatónők és a Szülői Tanács tagjai ezúttal 
szeretnék megköszönni a támogatást min
dazoknak, akik anyagi segítséget nyújtottak: 

Támogatóink: a Községi Képviselő 
Testület Végrehajtó Bizottsága, a feketicsi, 
lovéenáci és kishegyesi Helyi Kqzqsség, a 
Graé!a-Mont fémfeldolgozó · vállalat, a 
DDOR Biztosító Társaság - Topolya, a 
Vajdasági Bank, Antilop - Feketics, Zicom -
Csáki Zoltán, Duker fatelep- Dudás József, 
Chick-prom - Janó Sári.dor, Limbad bádo
gosműhely - ifj. Sé~u~1\rrád, Radovanovié 
Co. fatelep .: Rádcívéll1q:Vié Dusko, Montel 
fatelep - Egyedi lóz~f, Color festéküzlet, 
Kókai Béla kőműves, Profit könyvelő -
Szűgyi József, Piki autószerelő és festő -

Molnár István, Mina kereskedelmi vállalat -
Draskovié Slobodan, Metalpepi - Maráz 
József, Pepi vegyeskereskedés - Maráz 
Erzsébet, Klas pékség - Likaj Veton, Foto 
Sanyi - Papp Sándor, Optika Retina -
Hajagos Judit, Disco - Mihájlovics György, 
Kurin Szikvízüzem - Hajnal László, Blue 
autószere.16 és mosó - Falletta Rómeó, 
Pöndöl; - ' Németh Tímea, Aroma ve
gyeskereskedés - Homyák Ágnes, Alfa 
fűrésztelep - Tumbász L. Tibor, Tempo 
Trade fatelep - Faragó Zoltán, Forumcoop -
Kátai Géza, Szépségszalon - Sándor Margit, 
Berti fodrászüzlet - Szilágyi Bemadetta, 
Loreál fodrászüzlet - Úri László, Margo -
Kátai Csaba, Sógor hentesüzlet - Halasi 
Csaba, Kála virágüzlet - Keszeg Erzsébet, 
Kadvány Károly, Keszeg Angéla, Z.Z. 
Feketics földművesszövetkezet - Feketics, 
Anton fatelep - Feketics, Burekdzinica -
Simonyi Zoltán pékség, Lovéenac, Jack 
kávézó - Stevovié M., Lovéenac. 

Köszönjük a gyerekek nevében' 
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Köszönöm azoknak a polgároknak a közremG.ködését1 akik 
segítsége nélkül nem tudtam volna elkészíteni a körkérdést. 
Köszönet azoknak is, akik interjút adtak1 de nem vállalták az 
arcukat. Életet menthettek volna vele, az enyémet, HALÁLRA 
FAGYTAM.„ ! 

Vígh Rudolf (66) 

Különösen tetszenek a komolyabb 
írások. Mivel nem vagyok közéleti 
ember ezért a helyi lapból értesülök a 
történésekről. Nagyon tetszik az Éjféli 
újság. Több ilyen mellékletet kellene 
készíteni. Többet kellene foglalkozni az 
ifjúsággal, mivel a jövő az övéké. 

Magó László (54) 

Kormos Kinga (20) 

Minden nagyon tetszik benne, 
különösen a versek és a helyi írások. 
Sőt, jobb lenne, ha többet is láthatnánk 
belőlük. A Micimackó is nagyon teszik. 
Megvilágításba helyezi a falunkban 
lévő gondokat, problémákat, és még 
humoros is! 

Így jó ahogy van! Viszont az Éjféli 
újság valamikor nem ilyen volt, 
régebben egy egészen másképp nézett 
ki. Micimackót pedig a legtöbbször nem 
értem meg. De összegezve az egész 
újság nagyon jó. 

Kubik Hajnalka (20) 

Az Éjféli újság különösen tetszik. Ami 
a negatív kritikát illeti az nincs, minden 
jó, ahogy van. Viszont hiányolom a Szó
Beszéből azokat a dolgokat, amik még 
szórakoztatóbbá tennék az olvasók 
számára a lapot. Például lehetne benne 
horoszkóp, rejtvények vagy viccek. 

Kőműves Ákos 

-pizza 
- környékünkön 

kevésbé ismert ételek, 
- rengeteg űjdonság várja a 

Kedves Vendégeket! 

Tul: Tarján Róbert 
Lenin u. 60. 

tel.: 024 / 730-301 

Mennyiért 
telefonálunk? 

A mobiltelefonok korában még mindig sok ember nem 
engedheti meg magának ezt a luxust. A fiatalabb generá
ció azonban már nem is tud meglenni nélküle. A 
vezetékes telefonrendszer még mindig a legolcsóbb, 
azonban nem árt tudni, hogy mennyiért is tele
fonálunk. Azt mindenki tudja, hogy minden hónap 
15-ig be kell fizetnünk telefonszámlánkat. Ha vi-
szont még 23-án sem teljesítettük kötelezettségein-
ket, akkor következik a kikapcsolás. Az 
előfizetési díj 48 dinár adóval együtt és 
ebben 150 ingyenes impulzusunk is van. 
Egy perc helyi beszélgetésért 0,73 parát 
fizetünk. Az első belföldi körzet (200 
km-ig) városaiba, falvaiba percenként 
1,46 dinárért, az ennél távolabbi 
helységekbe pedig 2,73 dinárért tele
fonálhatunk. Az olcsóbb díjszabás idején 
(munkanapokon 15-17 és 21-07 óráig 
valamint vasárnap és ünnepnap) a fent 
leírt összegek felét fizetjük. A szomszé
dos országokba (I. nemzetközi zóna) 
16,86 dinárba kerül egy perc beszélgetés, 
míg a II. nemzetközi zónába (Ausztria, 
Görögország, Olaszország, Szlovénia 
stb.) 20,80 dinárba. A többi három körzetbe 24, 50; 44,56 és 
53,46 dinárért telefonálhatunk. A külföldi beszélgetések 
percdíja független a beszélgetés időpontjától. Ha mobil
telefont hívunk vezetékesről, akkor egy impulzus 2 
másodpercig, míg olcsóbb díjszabás idején 4 másodpercig 
tart. 

Jól gondoljuk meg, hogy kit hívunk, milyen okból 
és mennyit beszélgetünk! mm 

A Petőfi Sándor Művelődési Egyesület február 21-
én este 18 órakor összehívja az. évi , közgyűlést. 
Napirendi pontok: beszámoló hangzi~ el az elmúlt 
időszak tevékenységéről, pé nzügyi ;oeszámóló: és az új 
ektökség megválasztása; Minden ér(foklődőt s~.e~eteí- · 
tel várnak a községház~ .tanácstermébe: ...•. · · . : 
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,,A hír szent, a vélemény szabad'' 

VÉLEMÉNY1. VÉLEMÉNY2. 
Olvastam a "Szó-Beszéd" ~ben, igaz-e? Mire vagyok büszke és mire nem?! A novemberi számban 

olvastam, meg kell hagyni ötletes sorozatnak tartom jómagam 
Egy régebbi számban olvastam, ki mindenki támogatta is, polgáraink véleményét szűkebb környezetünkről. Nem 

anyagi segítséggel katolikus templomunk újrafestését. Még szándékozok semmilyen tárgyilagos kritikát visszautasítani, 
örültem is: 11 Na végre, vége a kishegyesi közömbösségnek?!" hiszen úgy kell végezni a munkánkat, ahogyan azt 
A következő mondatot azonban ovon aluli megkövetelik tőlünk. Tóth Hargita 31 éves polgárunk szerint a 
ütésként éltem meg, mint magánszemély, mint a Helyi Közösség víz minősége sem megfelelő. Ez igaz, de hogy ezért a Helyi 
munkása és mint tanácstag is. Az utolsó Közösség a felelős, az már egy kicsit mere-
mondat azt sugallta az olvasóknak, hogy a dek kijelentés. Remélem, hogy nem tesz ben-
Helyi Közösség nem méltóztatott részt venni nünket, mint Helyi Közösséget felelőssé, a 
ebben a humánus adományozásban. Még levegő szennyezettsége miatt is. Minden 
mielőtt feledésbe merülne, minden felhányás sértegetés nélkül a felvetett gond létezik. A 
nélkül, szeretném ismertetni az olvasókkal, Község és a Helyi Közösség vállvetve 
miszerint, a kishegyesi Helyi Közösség fáradozik e probléma elhárításának 
végeztette tavaly, a templomunk érdekében. Csak azért reagáltam erre a mon-
megvilágítása körüli munkálatokat. Ez anya- <latra, mert úgy hangzott, mintha 
giakban többszöröse bármelyik adományozó mostanában mi tettük volna minőségtelenné 
adományánál. Ezért a mondatért nyomban =...:;..;...;:..__;"""'.- ivóvizünket. Sajnos ezzel a gonddal 
bocsánatot is kérek minden adakozótól, nem Kifordítva? küszködik egész Vajdaság. Ugyanakkor 
állt szándékomban kisebbíteni érdemeiket. Egyszerűen csak a Magyar László 69 éves polgárunk elégedetlenségét fejezi ki, 
pontos tájékoztatás érdekében mertem említeni. Minden ál- mert a Helyi Közösség nem cserélte ki a rozsdás vízcsöveket. 
szerénység nélkül, szubjektív véleményem szerint ez volt az a Nem tudom pontosan melyikekre gondol, de a Helyi 
dolog, mely elindította a láncreakciót, aminek eredménye Közösség nem tulajdonosa egyenlőre egy vízközösségnek 
többek között a katolikus templomunk újrafestése is. Ezentúl sem. Tessék bizalommal fordulni ebbéli panaszával az illetékes 
minden kishegyesi, helyi járulékot fizető polgár büszkén men- vízközösség vezetői felé. Természetesen amennyiben ez a csere 
jen a templom előtt, mivel a Helyi Közösség közvetítésével nem történik meg, a folyamatban lévő vízközpontosítás előtt, 
az ő pénzéből világítanak a sárga reflektorok. Akármilyen akkor a későbbiekben mi ezt a panaszát készséggel fogjuk 
minimális arányban is, de minden polgárunk jogos tulaj- orvosolni. Egyenlőre nem tehetjük. 
donosnak tekintheti magát, ami ezeket a világító testeket illeti. 

A Szó-Beszéd múltkori számában 
megjelent levélrészletem után különböző 
véleményeket hallottam. Voltak, akik 11el 
voltak ájulva", de voltak olyanok is, akik 
nem nagyon örültek az írásomnak külön
böző okok miatt. Ez az írás szóljon hát : 

AZOKNAK, AKIK NEM TUDNAK "ÉS 
AZOKNAK, AKIK FÉLNEK! 

A magyar nép történelme során olyan 
sok és szoros kapcsolata volt a ragadozó 
madarakkal, hogy úgy érzem, fontos 
minden embernek azok megismerése. 

Régészeti ásatásaink során számtalan 

állat ábrázolása került elő, melyek között 
igen sok az ún. sasos minta. Nem 
meglepő, hogy általában sasnak tartják 
ezeket a madarakat, mert ragadozó 
madárkultuszunk ma már nem, vagy 
alig-alig ismert, hiszen történelmünk egy 
évezrede feledteti. 

Minden népet történelme kovácsol 
nemzetté. Ha nem ismerjük őseink életét, 
nem tudjuk mit miért tettek, akkor meg 
sem érthetjük őket. Nem ismerjük cél
jaikat, kudarcaikat, örömüket, bánatukat, 
gyökértelenné válik jelenünk. A 
történelem nem egyszerűen egy nép 
múltja, hanem létének alapja is. Múltjából 
él egy nemzet, arra épül jelene és majdan 
jövője. 

Manapság divat minden nemzet 
életében az „ősi történelem". Amelyik 
még nem rendelkezik vele, az kitalál 

r::======::;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;======::i magának, és minden igyekezetével 

us 
SEFMCETEAM 

Szőke József 
Kishegyes, Engelsz u. 23 
Tel.: 024/730-511, Mobil: 064/140-1669 

(j 

arra törekszik, hogy dicső múltját 
bizonygassa. Szerencsére nekünk 
gazdag múltunkból van mit megis
mernünk és ápolnunk. 

Ide tartozik a TURUL MÍTOSZ 
is. Ezt a legendát azonban elfer
dítette a II. világháború előtt és 
annak végén működő Turul-szövet
ség. Ezért ez a téma ma ismeretlen, 

Dudás Béla 

A kép Vass Zoltán gyűjteményéből 
származik 

vagy félve közeledünk hozzá, esetleg ki
kerüljük, nehogy ránk süssék a naciona
lista bélyeget. E madár mítoszának is
merete pedig sok mindent megmagyaráz, 
érthetővé tesz, mert része tör
ténelmünknek. Fontosnak tartom, hogy 
múltunkról minél többet és helyesen 
tudjunk és mondjunk. Ha egy nemzetnek 
vannak ősi értékei, úgy azokat nem 
szabad veszni hagyni, hanem meg kell 
őrizni és átmenteni az utókor számára. 

Megkísérlem hát a madárismerettel, a 
régészet, a történelem, a népművészet 
segítségével és egy kis logikával a Turul 
mítoszt bemutatni és értelmezni. 

Barna József 
(folytatás következik) 
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K' d' szerésze van, így a 6 műszakot lehetetlen sifraírásról viszont csak 1 mon Ja meg megoldani. Nem hinném, hogy ilyen vagy annyit mondhatok, hogy -· 
. ehhez hasonló problémával más községek mint orvos, nem tudom, hogy tegnap ki volt 

nekem? nem küzdenek. Lehet, hogy a miniszter erről a betegem. Az újfajta adminisztráció szerint 
nem tud, de hol vannak a küldöttek községi pl. naponta 30 ember személyi számát képte
szinttől szövetségi szintig, akik megtalálnák len vagyok megjegyezni. Nem név szerinti 

. A gyo~ gyszerta~ rro~ l _ az átmeneti megoldást, persze, ha a jóindulat betegeink vannak, hanem személyi 
azokban is megvan. számokat kezelek. 

Ez a probléma megoldhatatlan?! . · . · • És .mit csinál akkor, ha délután behoz-

Hálás lennék, ha valaki megmagyarázná 
nekem, hogy Kishegyes községben miért 
csak délelőtt juthatunk gyógyszerhez? Azt a 
választ, hogy ez van, ezt kell szeretni, hát biz 
ne mondja nekem senki, mert ez nem volna 
felelet a kérdése1me. Azt elhiszem, hogy 
körülményes papírmunkát kell csinálni, de 
mindenre van megoldás, csak akarni kell. 
Arról meg ne is beszéljünk, hogy egyik fajta 
gyógyszert 12 óráig adják ki, a másikat, 
amiért fizetni kell, azt 13 óráig válthatja ki a 
beteg. 

Ha arra gondolok, hogy gyermekkorom
ban két - három orvos (a fogorvost is 
beleértve) dolgozott Kishegyesen. Volt egy 
gyógyszerész is, aki ott lakott, ahol a gyógy
szertár volt, ami egész nap nyitva tartott, sőt 
sürgős esetekben éjszaka is kiadták az 
orvosságot. 

Telt-múlt az idő. Szaporodtak az orvosok, 
specialisták és a gyógyszertár is mondhatjuk 
24 órás szolgáltatást nyújtott, mert a 
tudásáért tisztelt Pecze Károly gyógyszerész 
hajlandó volt éjjel elmenni a gyógyszertárba 
és kiadni az orv9sságot, ha azzal a betegen 
segíteni tudott. Es így évtized évtizedeket 
követett, majd ránk virradt a demokrácia, 
amit legalább is én, nem így képzeltem el. 
Először Milosevié demokráciájában sikerült 
nem csak leszegényedni az ország zömének, 
háborús stresszeket átélni, de valahol írat
lanul többek között az is jelen volt, hogy 
haljon meg az is, akin lehetne segíteni, ha 
volna orvosság. 

Azután, aki átélte az elmúlt éveket, vagy 
nem ment el külföldre, abban reménykedett 
velem együtt, hogy na végre kormányváltás
ra került sor, majd csak lassan zöldágra 
vergődünk. Na, ez a demokrácia sem 
makulátlan, ami az egészségügyet illeti. 
Arról nem is beszélek, ha van pénzed, 
megveszed az orvosságot a gyerekednek, 
magadnak, a szüleidnek, ha nincs pénzed„. 

Csak a magam példáját említem. 32 évig 
aktív dolgozó voltam. Rendszeresen 
lefogták a fizetésemből a betegsegélyezőnek 
Járó pénzt. Megöregedtem. Most arra kérem 
az Istent, hogy kórházi kezelésre ne szorul
jak, mert azt képtelen lennék fizetni. 

Ez a kis kitérő után megkérdezem: Hová 
utazzon a hegyesi polgár, ha orvosságra van 
szüksége? Igaz, délután van orvosi rendelés, 
csak hogy juthat az orvos által előlátott 
orvossághoz a beteg? Miért nincs nyitva a 
gy~gyszertár legalább este 19-20 óráig, 
amikor ugyanis kezdődik az éjjeli orvosi 
Ü/j)'elet, ahol úgy tudom, van orvosság. Azt 
hiszem, a község elöljárói is elgondolkodhat
nának azon, hogy hogyan lehetne 
megoldani ezt az áldatlan helyzetet! Úgy 
vélem, amit eddig leírtam sokunk 
vélemél'}yét tükrözi, de ez az érem egyik 
oldala. Es a másik? 

Megkérdeztem Bíró doktort, válaszolna-e 
pár kérdése1me. A következőket tudtam 
meg tőle : Az egészségügyi törvény 
értelmében a gyógyszertárakban csak phar
maceuták dolgozhatnak. A kishegyesi 

Arra a kérdésemre, hogy mi van a gyógy< " nak egy beteget, megmenthetné, de se 
szerkészlet silányságával, elkeserítő vála~it'c• orvosság, se mentőkocsi? - kérdezem. 
kaptam. A gyógyszerellátásra a belgrádi ·. - Tehetetlenül, kétségbeesve keresem a 
minisztérium bizonyos összeget lát elő. Ez · megoldást a hozzátartozóval együtt és 
azt jelenti, hogy 1 hónara pl. hány perucillin magánautóval kó:fházba küldöm a beteget. 
jut az egészségházra. Ha most azt is számba Elsősegélyt nyújtok és csodákban bízok. Ez 
vesszük, hogy a 2002-es év decemberére a érv~nyes az éjszakai ügyeletre is. 
minisztérium által egy lyukas garast sem Es most kérdezés nélkül dőlt az orvosból 
kapott az egészségház sem gyógyszerre, sem a szóáradat, de engem sajnos nem vígasztalt 
a dolgozók fizetésére, akkor ehhez mit lehet meg, nem is keltett bennem csalfa 
hozzáfűzni? reményeket a jövőre nézve. A kedves olvasó, 

2002. július 1-től bevezették a receptek ha dolvassa írásomat és közöttük akad 
újfajta feldolgozását. Sifra a sifrát éri rajta, a olyan is, aki a községi képviselő testület 
gyógyszer gyári száma sem maradhat el. Ha tagja, , próbálja felemelni a hangját, hátha 
ebben a számrengetegben egy számot valaki eljut Ujvidékig, onnan pedig Belgrádig. 
eltéveszt, a beteg megy az orvostól a gyógy- Következő kérdés: Miért nincs mentő? 
szertárba, ha nyitva van.„ A gyógyszertár- Először is a 13 dialízises beteg elosztása 
ban épp van a kiírt orvosság, de Uram bo- olyan, hogy a hét 5 napjából háromszor kell 
csáss, a számítógép nem veszi be a receptet, délután vinni a beteget vidékre. Azután 
mert egy számot elírtak, a gyógyszerész nem nin\=s elég mentős sem. Még egyre szükség 
adhatja ki az orvosságot. A beteg vissza- lenne ahhoz, hogy egy mentőautó mindig 
megy az orvoshoz, kezdődik a tortúra elöl- rendelkezésre álljon. 
ről, és még „szerencsés" a beteg, ha ez a kora Az előbb említett törvény azt is kimond-
délelőtti órákban játszódik le. ja, hogy havi 40 órától több túlórája nem 

Dr. Bíró sem tudott nekem választ adni lehet senkinek. Ez nálunk azt jelenti, hogy az 
arra, hogy miért kell a gyógyszertári dolgo- orvosok és a sofőrök esetében nincs 
zóknak szenvedniük a komputerrel, amikor megoldásra lehetőség a meglévő személy
erre szakosított fiatalok örülnének, ha zettel. A törvény másik cikkelye kimondja, 
munkába állhatnának. De nem lehet! Hol itt hogy az egészségügyi pénzelés a július else
a logika? Mit kellene tenni? Hogyan lehetne jei létszámot ismeri el. Gyakorlatban ez azt 
ezt az áldatlan állapotot megoldani? Dr. Bíró jelenti, hogy egy orvos 4 éjszakát nem ügyel
szerint két megoldás van: het, mert a munkáját nem lehet díjazni. 

1. Egy cseppet sem lenne szim- Tegyünk egy rövid kis számadást. 
patikus a többség szempontjából, mert az Községünkben van 5 általános orvos és 3 
egészségügyi biztosítottak jogait kellene le- specialista. Egy hónapban 31 éjszaka van, 4 
csökkenteni az anyagi lehetőségekhez. A szombat, 4 vasárnap, ami 12 órás szolgálatot 
jelenlegi pénzmennyiségből nincs lehetőség jelent fejenként. Hogy a szolgálat „zavarta
ekkora egészségügyi biztosítást fedezni lanul" működjön, havonta 58 túlóra jutna 
(ügyelet, orvos, gyógyszertár, ingyen gyógy- fejenként. Mi van a 18 órával? A törvény 
szer). követeli az egészségházi 24 órás ügyeletet. 

2. A büdzséből több pénzt kellene Ehhez 9 orvos kellene. A beosztás igazán 
kiválasztani, azaz annyit kellene előlátni, elfogadható lenne, mert 07-19 óráig 6 orvos 
amennyi reális lenne a szükségletek lenne a 3 községben (2+2+2), 19-07-ig pedig 
fedezésére. 2 orvos. Ha kiszámítjuk, hogy 8 orvos évi 

Ismét felteszem a kérdést: Hol vannak a szabadsága kereken 1 évet tesz ki, akkor a 
vajdasági, köztársasági, szövetségi küldöt- kilencedik orvos felettébb szükséges. Nos, 9 
tek, akik ha nem vakok és nem süketek, erről helyett nekünk 5 orvosunk van. Valamit nem 
mindenről tudnak. Tudtommal eddig ezzel a értek. Orvoshiány van, de az ügyelet 
problémával kapcsolatban semmit sem működik, orvos általában van délelőtt és 
csináltak, de feltételezem, hogy ők maguk délután. Hogy oldják meg majdnem fele 
mindenhez maximálisan hozzájutnak. annyival, mint amennyire szükség van? 

Megkérdeztem azt is, hogy az orvos A megoldás a következő: Egy orvos min-
délut~ milyen orvossággal rendelkezik. den második éjszaka ügyeletes. A 218 órát 

- )lja! - mondja az orvos. 180-ra csökkentjük, a másik 15 napot szét-
- Írjam? - döbbentem meg, és szóhoz osztjuk a 7 orvos között + 8 hétvége és így 

sem jutottam, de úgy gondoltam, hogy csak bepréselődnek az orvosok a törvényes 
nem képzeli, hogy felsorolom azt a 160 fajta keretbe. Onkéntelenül kiszaladt a számon: 
orvosságot, amit a betegsegélyező elismert Mekkora megterhelés ez az orvosok 
egy évvel ezelőtt. De pillanatok múlva számára, és hogyan hat ki a munkabírá
elhangzott a hosszú lista: diklofenak, sukra? 
bensedin, penicillin, gentamicin és lázcsil- Csak rám nézett az orvos és azt kérdezte: 
lapító gyerekeknek, amit meg lehet venni. - Te meg tudod mondani nekem, hogy 
Amikor leírtam ezt a kemény öt fajta gyógy- milyen egy orvos élete ilyen feltételek mel
szert, akkor jött még csak az igazi lett, havi 11.700 dinárért?! 
meglepetés. Tudni kell, hogy az éjszakai Én megmondom Önnek: 
ügyeletesnek sincs ettől több gyógyszere. Kurvára nehéz! 

- Mit csinál, ha sürgős esetet hoznak be? De ki mondja meg nekem„.??? 
- Improvizálok, ahogy föltalálom Radrnila Markovié 

magam. (Feltételezem én, hogy ez a helyzet 



Is.mét elmúlt egy év. Már hagyománya van annak, hogy a 
Szó-Beszéd beszámol a legfontosabb családi változásokról a 
faluban. AZ adatok szerint még mindig magasabb az elhuny:. 
fak száma (98), mint az újszülötteké (63). Érdekes adat vi
szont, hogy 45 89 éves·vagy idősebb ember él Kishegyesen. 
További hosszú, bóidog életet kívánunk nekik! 

·: HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: 
.. ~*:.: .. ~ "'..<i 
', __ ,,ok-~ 

Kádas Károly és Vaszkó Magdolna 
Ábrahám Zsolt és Zivkov Krisztina 

Mike Attila és Barta Erika 
Zoran Kalauz és Papp Edit 

Hajas Róbert és Bánszki Mónika 
Dudás István és Kiss Tímea 

Vígh János és Bacsó Eleonóra 
Brezovszki Miklós és Tóth Edit 
Tóth Ferenc és Zelenka Katalin 

Paróczi Zsolt és Kovács Péter Maja 
Vanka Attila és Lőrik Izabella 

Bacsó Tibor és Volarevié Gabriella 
László László és Karna Anasztázia 

Kollár Dénes és Homogyi Dóra 
Juhász Attila és Emersics Katalin 

Braun József és Nagy Ella 
Kemencei József és Kerepes Irén 

Kalmár Sándor és Fece Annamária 
PerCié Zoran és Tojzán Hedvig 

Faragó Antal és Göblös Elíz 
Pásztor Kornél és Márkus Anikó 
Paroski Radivoj és Csabai Ottília 

Szlancsik Róbert és Hadnagy Ildikó 
Zelenka Csaba és Takács Natália 

;MDÉKEN KŐTÖTIEK HÁZASSÁGOT!' . . . 
"· ' , ' 

Ozorák Zsolt és Fodor Zsuzsanna 
Kovács Katona András és Fekete Tímea 

Kovács Károly és Szabó Elvíra 
Paróczi László és Huszár Kornélia 

Fejős Attila és Fehér Szilvia 
Horváth Szilveszter és Bocskorás Beáta 
Barna Szebasztián és Komáromi Ildikó 

LEGIDŐSEBB HÁZASP ÁROK:c 

Safrankó Mihály és Tóth Erzsébet 
Sipos Béla és Kiskovács Ilona 
Kiss József és Pásztor Erzsébet 
Pesti István és Kovács Etelka 
Goda Mátyás és Sipos Verona 
Komáromi András és Papp Julianna 

FIA SZÜLEl'EIT: 

65 éve 
64 éve 
63 éve 
63 éve 
59éve 
58 éve 

Barna Zoltán és Butterer Csilla 
Bencsik József és Szabó Irén 
Bélik András és Molnár Eszter 
Butterer Barnabás és Iván Rózsa 

DOMINIK 
JÓZSEF-PATRIK 

ATTILA 
BENDEGÚZ 
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Dániel Mihály és Szakács Angéla 
Domány Sándor és Dobi Lídia 
Fridrik László és Tokodi Teréz 
Fridrich Árpád és Sterbik Sarolta 
Gömöri Attila és Komáromi Natália 
Hideg Guba Tibor és Gergely Gyöngyi 
Hodolik Sándor és Szilágyi Eva 
Huszár Péter és Nyírádi Mária 
Katona József és Bábity Ibolya 
Kincse Róbert és Masa Ágota 
Kovács Béla és Kormos Erika 
Kovacevié Zoran és Nikodinovié Zivka 
Kovacevié Savo és Petrovié Zvezdana 
Kollár Dénes és Homogyi Dóra 
JoviCié Goran és Utasi Erika 
Margit Arnold és Cservenák Gyöngyi 
Maksimovié Boban és Lőrik Ildikó 
Nagy Attila és Horák Eleonóra 
Németh Árpád és Ciceri Rozália 
Povázsánszki Róbert és Káplár Viktória 
Robotka Tibor és Belac Melanija 
Sipos Krisztián és Balázs Éva 
Szabados Ildikó /Dimovics Károly/ 
Talpai Arnold és Kalapáti Karolina 
Tóth Zoltán és Márkus Rózsa 
Úri László és Nyírádi Edit 
Vanka Attila és Lőrik Izabella 
Vladisavljev Zoran és Mudrinski Nada 
Zelenka Csaba és Takács Natália 

RICHARD 
SÁNDOR 

BOLDIZSÁR 
DÁVID 
ÁRPÁD 

TIBOR 
CSABA 
DÁVID 

ALEX 
DÁNIEL 

SZILVESZTER 
ALEKSANDAR 

DEJAN 
EDVARD 

DEJAN 
RICHARD 

DEJAN 
DÁNIEL 
ATTILA 
RÓBERT 

JOSIP 
BALÁZS 

ARMANDO 
TAMÁS 

KRISTÓF 
SIMON 

RICHARD 
IGOR 

FLÓRIÁN 

LÁNYA SZÜLETETT: 
Bede Zoltán és Molnár Anita 
Bojko Vasilj és Utasi Ildikó 
Bíró Timót és Halasi Erzsébet 
Csáki József és Fabó Dudás Kinga 
Faragó Zoltán és Szőke Szilvia 
Fridrich Árpád és Sterbik Sarolta 
Gulyás Antal és Kerepes Brigitta 
Goda Róbert és Kovács Mária 
Hodolik Sándor és Szilágyi Éva 
Huber Róbert és Puhalák Ibolya 
Kalmár Sándor és Fece Annamária 
Kovács László és Török Rita 
Kollár Gábor és Molnár Erika 
Lakatos István és Lakatos Daniella 
Losonci János és Lakatos Dianna 
Mike Attila és Barta Erika 
Németh László és Maronka Melinda 
Novakov Ljubisa és Rúzsa Annamária 
Papp Albert és Ács Tímea 
Pál László és Maronka Edit 
Pravilovié Predrag és Virág Tünde 
Országh Zoltán és Szilágyi Ildikó 
Rózsa Sándor és Kovács Kornélia 
Sinka Mihály és Opp Katica 
Süli Sándor és Kollár Gizella 
Szeszták Szilárd és Januskó Mónika 
Szőke Attila és Benkó Bernadetta 
Tóth Ferenc és Zelenka Katalin 
Vígh János és Bacsó Eleonóra 

ZSANETT 
ANNA 

NIKOLETTA 
ANNABELLA 

SZILVIA 
NOÉMI 

NIKOLETTA 
BRIGITTA 

ENIKŐ 
KRISZTINA 

LIANNA 
BEÁTA 

ORSOLYA 
CSILLA 

BLANKA 
KARINA 

NOÉMI 
MARINA 

LINDA 
SAROLTA 

MARIANNA 
ANITA 

KATRINA 
DANIELLA 
BARBARA 

KAROLINA 
REBEKA 

ANASZTÁZIA 
CYNTHIA 



ELHALÁLOZÁS 

FÉRFIAK: 
Bartha György 61 
Csincsák Antal 79 
Domonkos Pál 95 
Dudás István 80 
Fridrich Antal 72 
Goda Antal 61 
Goda István 59 
Hajdú Ferenc 58 
Horváth Béla 88 
Jungábel Gyula 76 
Kalacsi Imre 78 
Kancsár Szilveszter 67 
Klémán Tibor 66 
Kovács János 44 
Kovács Péter 65 
Kocsis József 69 
Kurin Imre 48 
Kottman Gellért 75 
László Tivadar 37 
Lukity Lajos 47 
Mészáros András 76 
Magó Sándor 67 
Mihájlovics Ferenc 68 
Nagy Károly 72 
Nyírádi Imre 61 
Papp Sándor 68 
Petri Sándor 60 
Rózsa Géza 51 
Sáfrány Ferenc 69 
Sipos István 57 
Sörös András 78 
Süli Sándor - József 75 
Szokola Pál 78 
Szilágyi András 91 
Szűcs István 64 
Szvoreny Mihály 44 
Tóth Mihály 76 
Török Károly 78 
Varga József 74 
Vince István 64 

NŐK: 
Andrócki Molnár Ilona 80 
Anetics Pinczel Matild 73 
Barna Molnár Piroska 80 
Bauer Malkácsi Erzsébet 90 
Benkó Vass Rozália 78 
Csőke Karna Teréz 91 
Dudás Csilla 17 
Drobina Piroska 66 
Dudás Molnár Anna 87 
Fajferity Vadócz Gizella 69 
Fodor Maronka Anna 80 
Gephard Árpádfy Margit 99 
Gombár Szabó Rozália 91 
Dokié Veljkovié Anastazija 53 

Győri Lénárd Gizella 78 
Halasi Frindik Piroska 99 
Horák Dimitrovska Persa 54 
Huszka Goda Matild 55 
Jungábel Árokszállási Aranka 73 
Kanyó Mogony Mária 79 
Kátai Kormos Ilona 86 
Kormos Fenyvesi Ilona 81 
Kovács Acsai Mária 69 
Krivóbacsenkó Vásárhelyi Piroska 65 
Krizsán Horváth Ilona 82 
Kiss Mudrinski Bojana 61 
Kurnyák Szvoreny Etelka 63 
Lajkó Csernik Margit 75 
László Czékus Verona 74 
László Majláth Ilona 49 
Lengyel Dudás Erzsébet 66 
Magó Molnár Erzsébet 90 
Magó Kiss Mária 60 
Marksz Fárbás Viktória 87 
Máté Csépe Julianna 82 
Mendler Dudás Etelka 59 
Mihájlovics Csibri Gizella 85 
Moszni Molnár Piroska 74 
Molnár Baranyi Teréz 96 
Molnár Kern Matild 78 
Molnár Pandurcsek Anna 66 
Németh Sinka Gizella 79 
Papp Radócz Mária 74 
Paróczi Dudás Erzsébet 48 
Pecze Turcsik Margit 77 
Pécsi Hajas Erzsébet 70 
Raffai Süli Erzsébet 68 
Srőder Gallai Erzsébet 76 
Sipos Ludrován Rozália 83 
Szabó Paróczi Matild 83 
Szekeres Süli Matild 54 
Szokola Sípos Etelka 90 
Szőke Szűgyi Julianna 78 
Tajtman Julianna 74 
Tóth Mendler Margit 75 
Varga Papp Rózsa 39 
Visontai Orosz Mária 81 
Vladisavljev Anica 35 

özv. Mezei Margit 
özv. Süli Mihály 
özv. Kovács Sztányó Erzsébet 
özv. Sípos Fülöp Rozália 
özv. Csőke György 
özv. Sípos Budai Julianna 
özv. Vörös Rúzsa Erzsébet 

96 éves 
95 
94 
94 
94 
93 
93 

özv. Vörösbaranyi Molnár Anna 
özv. Toma Gyurján Julianna 
özv. Visnjié Ruzica 

93 
93 
93 
92 
92 

özv. Varga Szokola Erzsébet 
özv. Dudás Tamás 

özv. Molnár Ferenc 92 
Kiss József 92 
özv. Almási Krunc Rozália 91 
özv. Kormos Molnár Erzsébet 91 
özv. Dudás Gálik Viktória 91 
özv. Berec Paróczi Erzsébet 91 
Goda Mátyás 91 
özv. Gavlik Péter 91 
özv. Morvai Faragó Matild 91 
özv. Kramli Csík Etelka 91 
özv. Culjak Szilágyi Erzsébet 91 
özv. BrenCié Krisztián Margit 91 
özv. Fodor Péter 90 
özv. Papp János 90 
özv. Sipos Papp Julianna 90 
özv. Deák Szilveszter 89 
Pesti István 89 
Németh György 89 
özv. Jáni Mihály 89 
id. Komáromi András 89 
özv. Barna Fodor Etelka 89 
özv. Szvoreny Sinka Etelka 89 
özv. Horváth Ferenc 89 
özv. Süli Szőke Veronika 89 
Bakos Anna 89 
Safrankó Mihály 89 
özv. Török Telák Margit 89 
özv. Horváth Odrobina Etelka 89 
özv. Pandurcsek Kovács Katalin 89 
özv. Szőke Kiss Julianna 89 
özv. Kecskés Szőke Borbála 89 
özv. Pecze Szilágyi Margit 89 
özv. Faragó Molnár Borbála 89 

Az adatokat Kocsis Miklós gyűjtötte össz.e. 

~oÍ'~~ aizal kezdődött, hogy .lelencházba 
~~té\ :édesafwia, majd a már kislánnyá 

·S~~„ ~ · Nargitot . nevelőszülők 
Tcfpo<y;, .. vitték. .•. lrmen . került 
Q~-aii~~~,?{~ ·.a!,t~.k'}~; ~~e~éil ·megszülte 
el.~ő; .,1'.gy,e,rµ:t~~~t.~-~~.{\f<i::i~cér · férjév~l 
:rqp?.1xf1f.~ :1<?It?~!,!:·:~~r. •. ~~git' i)éni 
fS~t~~X~ . \~',.{§~9r~;f~f?Y~~~.~ raradt 
.~t gy,eí: . . . . vél:'.Nap~~~bajárt; ~.áZ:ak~ 
ná1'7-i tákq'rítoh ;;\ így :: .. nevélte'. őket: 
Kish~gye~re. l:la~ évvel ~zeÍőtt költözött 
két :!ány.Íval ·~s·'a ,yejé,vel~ .. Sajne~ ezóta 
meghalt az · egyik.~lánya:.;roég'.'1-<ét élő 
'· l "d' ..... .. .. .• . · '·'"" . 1 . ' . 'h· . . \\ ' 
wa,:~ . Jay ... a.·· ·.n·. P. ... né9,m··.,.,e.!i.ffi'.;iS.<.~.aqtI··· . n.".0.c;aron::t 
:unókájifés h~t:Qttf ~· ' iiin ' l<ája 'szerte a 
yiJ~gban.~,M~~fhi ,sf m~~ Jekvff-
.-„-c_, ,_„ _.,-~---- - ·--'---_ -'> ·_ -, . .. ~Y ..... --- . _/ » - _J 

betég' ,és· nem.· is '·· . • ánya gopq9~ 
·skodás ,· · ·· ~áfa,'bék~;~g.é'elfoapjáit;:':fi;:; 

1:~-120.f;\\'iH.:{{1<>;r~~--~~:_·: -t<tk ~ -- ·: .:~:~ --~ 
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KOKÁRDÁS KA TOLICIZ:MUS 
Állítsuk vissza a turult - hallani az utób

bi években. A szobrot, amelyet a II. 
világháború elején állítottak és a háború 
után döntöttek le. S mivelhogy a templom 
mellett állt (nem a templomkertben, hiszen 
ilyesmi nem is létezett), az elképzelést szor
galmazók érvelése szerint kézenfekvőnek 
tűnik, hogy ez is az egyház feladata legyen. 

Sajnálom azokat a szobrokat (emlék
műveket, költeményeket, zeneműveket 

stb.), amelyeket egy politikai eszme szol
gálatába állítanak. A dacból emelt emlékmű 
sorsa, hogy dacból ledöntsék őket a más 
nézetet vallók. És nem értem, miért kell ebbe 
az egyházat is belekeverni. Nem értem, 
miért kell azt a vallást, amely mindenkire 
kiterjedő szeretetet hirdet, felsorakoztatni 
egy ideológia mögé. 

A múlt kísértete 
A turul szerencsétlensége, hogy a „fel

szabadulás" - mások szerint „megszállás" -
nemzeti eufóriájának hangulatában szü
letett, s eredeti jelentésétől eltérően egészen 
más jelentést hordozott: a trianoni határok 
eltörlését, a Nagy Magyarország eszményét, 
Magyarország feltámadása fölötti örömmá
mort. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a 
szobor talapzatán elhelyezett tábla. Ez állt 
rajta: „Hiszek egy Istenben, hiszek egy 
hazában, hiszek Magyarország feltá
madásában" (Magyar hiszekegy). Ezért, 
nem pedig valamiféle magyarellenes 
összeesküvés miatt kellett a föld alá süllyednie. 

Most ismét ideológiai tartalommal 
ruháznánk fel egy mitológiai lényt, akárcsak 
1941-ben vagy 1944 után. Nem tanultunk a 
történelemből. Nem tanultuk meg, hogy az 
erőszak erőszakot, a dac dacot szül. Ma még 
békében élünk ebben a közép-bácskai 
faluban. Holnap meg fogjuk lengetni a 
nemzeti zászlót templomunkban. És mi lesz 
azután? 

Templomunkban, amely egyébként nem 
csak a miénk, magyaroké, hanem a köztünk 
élő romáké, horvátoké, szerbeké is - minda
zoké, akik katolikusnak érzik magukat, sőt 
mindenkié, aki Istenhez imádkozik. 

Isten vagy bálvány? 

Áltörténelmi badarság, vagy inkább ábrán
dozás egy új világról, ahol az embernek nem 
kell Istent szolgálnia, mert a szolgálat -
mondják az új világ hirdetői - lealacsonyító, 
ósdi fogalom. A következő lépésben az 
ember szabadon megalkothatja saját is
teneit. A vallások összemosásának korában 
élünk. 

Vigyázzunk a jelképekkel, hogy mit, 
miért, hol és hogyan használunk. Ha ugya
nis önkényesen magyarázzuk és alkalmaz
zuk őket, akkor az a veszély fenyeget, hogy 
a mögöttük rejlő objektív valóságot is a 
feledés homályába taszítjuk. Száműzzük a 
tudatból. 

A politika és a vallás összefonódásából 
Katolikusok vagyunk. Ez a szó eddig még többnyire csak rossz eredmények 

egyetemest jelent. A katolikus egyház nem születtek. Vajon tényleg nem tudjuk 
nemzeti intézmény" Istenünk nem a ma- megérteni kétezer esztendő tanulságából 
gyarok Istene, még ~kko~,. sem, ha nemzeti sem, hogy a túlviláÍ;i valóság meghalad min
imádságunkban, a Himnuszban hozzá den szemmel láthatót, minden elképzel
fohászkodunk. Neki egyformán fia minden hetőt, és széles e világ nem olyan tág, hogy 
nép összes tagja. A katolikus egyház olyan teljes mértékben befogadja azt? 
intézmény, amely a nemzetek fölött áll. A Biblia azt a pillanatot, amikor a túlvilá
Német, portugál, japán, eszkimó .. . egyaránt gi valóság feltárul előttünk, Isten országa 
otthonra lel benne. Ha a templom mellett eljövetelének nevezi. Ez azonban nem úgy 
elhelyeznénk valamely nemzeti jelképünket, történik, hogy alászáll, szobánkba pottyan a 
joggal követelhetnék mások is, hogy ugyan- mennyország, hanem az egész világ 
ott helyezzék el sajátjukat is. Aztán a ma- újjáteremtésével, gyökeres átalakulásával jár. 
gyar, horvát, szerb és egyéb jelképek között A keresztény ember ennek az újjáteremtett 
elveszne a kereszt. Már nem imádkozni, a világnak a himöke. Az ő életében már most 
kereszt tövébe leborulni járnánk a templom- megvalósul az Isten országának nevezett új 
ba, hanem dicsőségünkben gyönyörködni, valóság, ahol minden nemzet fia, minden 

nagyságunkkal tüntetni, és társadalmi réteg tagjai, minden egyén 

Megosztottság helyett veszekedni. szeretetben találkozik egymással. 
Vajon miért nem jut eszébe Kereszténynek lenni ezért többet jelent, mint 

senkinek, hogy a turult (és esetleg a valamely nemzet tagjának lenni. 
Magyar hiszekegy tábláját) a Katolikus keresztény vagyok, de nem 
községházán vagy a helyi közösség örvendek egyetlen politikai, nemzethez 
udvarában állítsuk fel? Hogy régen vagy párthoz kötődő jelképnek sem az oltár 
is a templom mellett állt, nem körül. Magyar vagyok, de magyarságomat 
feltétlenül jelenti azt, hogy most is nem tartom szükségesnek Isten tekintélyé
így kell lennie. Annál is inkább, vel alátámasztani. Ember vagyok, akárcsak 
hiszen a szobornak politikai embertársaim. Magyar vagyok, orosz 
üzenete volt (és volna), nem pedig vagyok, olasz, tibeti, bosnyák, roma és finn 
vallási. vagyok. Kubikos, asztalos és író. Szent és 

Vallási üzenete esetleg a tábla bűnös. Ember vagyok. Nem érezném jól 
nélküli madárnak lenne, de ennek magam olyan közösségben, ahonnan 

Megosztottság helyett a községünkben jelenlevő a vallási üzenete is olyan, aminek embertársaim, akik bőrük színét, nyelvüket, 
három történelmi egyház (református, katolikus és nem sok keresnivalója van egy kultúrájukat tekintve mások, ki lennének 
ortodox - pravoszláv) egymás megbecsülésének katolikus szakrális (felszentelt, az rekesztve, még akkor sem, ha mindenki 
jegyében ünnepelte a Megváltó születését. Az ortodox áldozat számára fenntartott) tér bizonygatná, hogy ez az én otthonom. Nem 
Quliánusz) naptár szerinti karácsony előnapjának szer- környékén. A turul ugyanis ősi, érezném otthonnak. 
tartásán, amelyet a szenttamási Alekszej Blanusa atya pogány hitvilágunk egyik totemál- Jövő? 
végzett, a református egyház részéről meghívást lata . Ismerjük meg múltunkat, Gyáraink legalább húsz évvel a boldo-
kapott és részt vett Csete Szemesi István püspök és ismerjük meg az ősmagyarok val- gabbnak hitt világ mögött kullognak. Új ház 
Orosz Attila lelkész, a katolikus hiveket pedig Brasnyó lását, de a totemállatot, ha meghalt, csak elvétve épül a faluban. Rég kivénhedt 
Ferenc plébános képviselte. ne keltsük életre, mert akkor gépeket bütykölgetünk. Megyünk 

A szertartásra Lovéenacon, a volt rendőrállomás bálvány születik, keresztény Európába, tragaccsal. Remény? Nem tudjuk, 
fölötti dombon került sor, ahol a pravoszláv templom hitünk helyét pedig bálvány- kit kereszteltek három héttel ezelőtt, csak azt 
fog épülni. Alekszej atya megköszönte Kishegyes imádás tölti ki. kérdezzük: „Ki halt meg tegnap?" 
községnek, hogy átengedte az egyháznak ezt a Manapság sok mindent meg Erőgyűjtés? Sörre még telik, de nyaralásra 
területet, és a lovéenaci Helyi Közösségnek, hogy lehet magyarázni, főleg a vallástu- már régóta nem futja, esetleg néhány napra 
jelentős összeggel járult hozzá az építkezés költségei- dományban. Így válik ősmagyar valamely turisztikai központnak becézett 
hez. Reményét fejezte ki, hogy sikerül valóra váltani mitológiánk szent madara a szemétlerakóhelyen. 
egyháza vágyát, hogy a községünkben élő ortodox keresztény Szentlélek, Szent Nem baj, lesz nemzeti jelképünk' 
hiveknek ne kelljen Szenttamásra utazniuk, ha isten- Szellem szimbólumává, Jézusról Bálványunk, melyhez néha elzarándokol
tiszteleten kívánnakrészt venni, hanem helybenimád- pedig kiderül, hogy a jógik közt hatunk, könnyes szemmel elringatni 
kozhassanak Istenhez jólétért, békéért, áldásért. KJ nevelkedett táltos volt. Ennek magunkat dicsőségünk hamis illúziójában. 
---------------------' semmi k9ze a_yalQ~ágbgz:..,__ KaiacsiJános 
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Vass Zoltán, a képeslapok szerelmese 
- Hogyan függ össze az informatika és a képeslap fogalma? -

Bizonyára mindenki ismeri Vass Zoltán tanár urat, aki az 
iskolában műszakit és informatikát tanit, és ő az osztályfőnököm. 
Most 6t egy egészen más, izgalmas és rendkívül érdekes oldaláról 
ismertem meg. Egészen lenyűgözött az a dolog, az az egyfajta 
rajongás egy hobbi iránt, amit ő oly lelkesen űz, ez pedig a képes
lapgyűjtés. 

Már az általános iskola alsó osztályaiban elkezdett hódolni e 
rendkívül érdekes, nagyon sok időt és kitartást igénylő szenvedély
nek. Első képeslapjait Németországból kapta, az édesanyjától. Igaz, 
annak idején más dolgokat is érdekesnek talált, például a bélyegek, 
a gyufásdobozok vagy a matricák gyűjtését. Ez talán egyfajta gyakor
lás volt és a sok közül megmaradt a képeslapgyűjtés. Már 14-15 éves 
korában rendkívül figyelemreméltó képeslapállománnyal ren
delkezett. Talán legjobban az idegen tájak megismerése vonzotta, az 
a tudat, hogy ha már nem juthat el mindenhová, ahová szeretne, 
akkor legalább egy lappal rendelkezzen arról a helyről. Hőn áhított 
célja mindig is az volt, hogy minden országból legyen legalább egy 
példánya. A világon létező 192 országból neki 131-ről van. Hogy csak 
egy pár országot említsek: Új-Zéland, Kuba, 01ile, Vanuatu. Fontos 
megemlíteni azt a tényt is, hogy az USA 50 államából 39-ből van neki 
tájakat ábrázoló képeslapja. Nagyon sok kedvence van, de talán az ér 
neki a legtöbbet, amelyik a legtávolabbi vidékeket ábrázolja. A 
legtöbb képeslapot csere útján szerezte. Nagyon sajnálja, hogy sok 

Kocsis Miklós február 1-jén, a 
17 órai szentmise keretében 

ünnepelte kántori szolgálatának 
huszadik évfordulóját. 1983. 
február 1-jétől dolgozik az egy
házközség alkalmazottaként. A 
legszentebb áldozat, a szentmise 
ünnepélyesebbé tétele mellett 
helytáll a plébániai irodában is, 
vezeti az anyakönyveket, hivatalos 
ügyeket intéz, ellátja a temető
gondnok feladatait. 

Munkatársunknak, az anya
könyvi hírek szerkesztőjének mi is 
gratulálunk, munkájához kitartást, 

~--------- jó egészséget kívánunk! 

levelezőtársával a bombázások alatt megszakadt a kapcsolata. Szinte 
a legkülönösebb helyeken vannak ily módon barátai: a távoli 
Ugandában, New Jerseyben. Nagyon megdöbbentem, mikor kije
lentette, hogy több, mint 16.000 darab van neki. Elég széles a 
választék: húsvétot, karácsonyt, városokat, bennszülötteket ábrá
zolók. .. A legértékesebbek ~--------------, 
azonban a múlt századból 
valók és a zsidó zsi-
nagógákat fel tüntetők. 
Érdekesség, hogy a 
legrégebbi képeslapokat 
kézzel festették az 1800-az 
évek végén. 

Szerintem sok embert 
érdekel, hogy hol fér el 
ennyi. Meglepetésemre a 
szekrény tetején dobozok- Csepp a (kép)tengerből 
ban őrzi őket országok 
szerint sorba rakva. De ahogy beszélgettünk, került elő képeslap a 
hálószobából, a TV mellől... 

Gyűjteményét úgy tudja gyarapítani, hogy beszél róla. 
Megmutatja ismerősöknek, ismeretleneknek. Sokat kapott diákjaitól 
is. Családja is örül hobbijának, a felesége is hódolt annak idején 
ennek a szenvedélynek. Osztályfőnököm soha nem szeretne 
megválni gyűjteményétől, de ha mégis arra kerülne a sor, akkor biz
tosan elajándékozná. Pénzben nem is lehet kifejezni, hogy mennyi az 
ára, Yiszont szellemi értéke van és hatalmas a hozzá való kötődés. 

Vass Zoltán rendszeresen látogat különböző gyűjtőklubokat 
Szabadkán és Újvidéken is. Az ilyen összejöveteleken lehetőség nyí
lik arra is, hogy ismerkedjen, barátokat szerezzen, cserélgessen. 
Talán így ráakad egy-egy hiányzó darabra, hiszen a távoli országok
ban nincs ismeretsége. Eddig egyetlen egy versenyen vett részt, a 
tavalyi MIRK-en, Topolyán, ahol első helyezést ért el. 

Szomorúan vettem, tudomásul, hogy Kishegyesen volt egy 
ideig gyűjtőklub, de feloszlott. Igaz, csak páran voltak, és csak pár 
alkalommal találkoztak, de kezdésnek ez is megfelelt volna. 
Szerintem újra kellene indítani a csoportot, viszont ehhez több min
den kell, de mindezek ellenére meg lehetne próbálni .... Eleinte biz
tosan kevesen lennének, de idővel gyarapodna a gyűjtők száma. Én 
biztosan ott lennék a soraikban. Csabai Áron 

Kishegyesi Ifjúsági Tanács, a Szó-Beszéd 
szerkesztősége és a Teleház segítségének 
hála, kellemes élményben lehetett része 
annak, aki szilveszter éjszakáján kilá

kájukat a kedvük szerint töltsék. A közös 
népünnepély élménye talán kárpótolhat
ta az eseményre kíváncsi közönséget. 

A látványosságra a legpesszimistább 
becslések szerint is legalább 200 ember 
volt kíváncsi, de a falu több pontján is 
minimum ennyien álltak ki az utcára, 
hogy lássák a felvillanó fényeket. 

A homályba vesző emlékezet szerint 
valamikor a hatvanas-hetvenes években 
rendszeres volt a majális előesti tűzi

játék. Valamikor a 70-es évek közepén, 
mintha valamilyen tűzeset is kapcsoló
dott volna az eseményhez („felgyulladt a 
Csákiék szalmája"), az információ rész
leteit azonban nem sikerült 
ellenőriznünk. 

Az elmúlt két és fél évtizedben azon
ban hasonló látványossághoz csak a 
tévéképernyőn keresztül vagy esetleg 
valamelyik nagyvárosban lehetett 
szerencsénk. 

Mint megtudtuk, a „dombosi fiúk" 
ötletének köszönhetően az újév legelején 
ismét a nyakunkba szakadhatott egy 

Az ötletet tett követte. A 

togatott a Hegyalja utcába. 
Forralt bor, durrogó petárdák, lágy 

zene (Nightlovers&Ctrl-Art-Del), ját
szadozások a tűzzel és... gyilkosan 
süvítő szél jégesővel permetezve. 

Ez utóbbi cseppet sem mellékes 
körülmény, jelentős szerepet vállalt az 
eseményben a szervezők legnagyobb 
bosszúságára. A jéghideg szél a dj-k 

A Hegyalja utcában pedig még másfél 
óráig folyt a mulatozás korrekt rendőri 
felügyelet, forralt bor, durrogó petárdák, 
lágy zene és a tábortűz utolsó zsarát
nokai mellett. C-a-D 

elmondása szerint „még a .----:===----------------, 
lemezjátszótűbe is belejátszott", s 
az est legnagyobb látványosságát 
is részben elrontotta: a tűzijáték 

rakétáit lehetetlenség volt a tervek 
szerint elindítani az orkánszerű 
szélfúvásban. 

Az időjárás azonban nem 
akadályozhatta meg a szervezésbe 
bekapcsolódó csapatnyi fiatalt 
abban, a szilveszter 

fatelep 
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Bezúgtam 
2002. november 19. kedd 

Igen, elmúlt a második nap is, mégsem 
voltam hajlandó még csak bele sem kukkan
tani a kémiafüzetembe. Pedig tudom, hogy 
írunk. 

És most itt állok, mint a pápa szamara, 
arra várva, hogy a sült galamb a számba 
repüljön. Vagyis csodával határos módon el
kerüljem az egyest. Sorsdöntő jegy. Először 
lehet intőm eme szerény kis életemben ... 

2002. november 20. szerda 

Ma megírtuk az ellenőrzőt, és azt hiszem, 
van esélyem. Esélyem arra, hogy pozitív 
jegyet kapjak. Bár az ördög sosem alszik. De a 
tanárnő igen. Szóval, aludjon rá egyet. 

2002. november 21. csütörtök 

Szinte már nem is izgat annyira, hogy 
hányast kapok. Esetleg a legrosszabb esetben 
kikönyörgök a tanárnőtől egy feleltetést. 
Szerintem nem olyan szívtelen, hogy szimp
lán elvágjon. Ő is csak ember. 

2002. november 22. péntek 

Érdekes. A tegnapi napomhoz képest, 
kiver rajtam a hideg verejték, ha csak a kémia 
szóra gondolok. Szinuszgörbén kellene ezt 
levezetni. Most ott lent vagyok valahol. Ez a 
hangulatváltozás a pubertáskorral jöhet. 
Eddig O.K. De azért ez az eset már több a 
soknál. 

2002. november 23. szombat 

Szeretnék most hetedik osztályba járni. 
Akkor már tudnám, hogy az a fránya 
ellenőrző milyen számjegyet hordoz 
magában. De persze ettől a hangulatom még 
nem ostromolná a jókedv csúcsait. Sőt, inkább 
a vulkánba vetné magát... 

2002.november24.vasárnap 

Már nem kell sokat aludni! Oly megeről
tető ez a várakozás! Pszichésen visel meg. 
Azért egy kis kaját vehetnék magamhoz attól 
függetlenül, hogy a gyomrom egy hatalmas 
kődarab. De mit tegyek? Ideges vagyok. .. 

2002. november 25. hétfő 

A fekete felhők pedig csak nem múlnak el 
szegény fejem fölül. Igen. Az ellenőrző egyes 
lett. Gecó. Kuka. Szépre faragott fadarab. Más 
kifejezés nem jut eszembe. De a csütörtöki 
„esetleget" realitássá tettem. Vagyis szerdán 
felelek. Muszáj. Kell, hogy legalább egy 
négyest kicsikarjak magamból. Ellenkező 

esetben ... 

2002. november 27. szerda. 

Nem olyan dicsőségteljesen, de kijavítot
tam az intőt. Egy kettessel. Fő a humor és az 
egészséges emésztés!!! Erről jut eszembe: hol
nap biológiából felelés ... 

Marecskó Kristóf 8.b 

A karácsonyt és az újévet színvo
nalas rendezvények előzték meg, 
melyeket a színházban láthattunk. 

*** 
Az új év valóban sok újat hozott, 

eddig. Itt volt például a szüntelen 
havazás, ami mindenkit igazán 
meg( el)lepett. A szövetkezet kot
ró gépei folyamatosan tisztították a 
főbb utakat. 

*** 
A tanítás 2003 január 20-án 

kezdődött. Megújult erővel és kitisz
tult fejjel vágtunk bele az új félévbe, 
amely egyeseknek reméljük jobban 
fog sikerülni, mint az előző. Hajrá! 

*** 
Az iskolák védőszentje Szent 

Száva. Január 27-én meg is 
emlékeztünk róla. Az ünnepi műsor
ban fell éptek az énekkar tagjai, 
valamint szavalóink. Iskolánk véd
nöke, pártfogója a helyi 

Ismét véget ért egy év. Pillanatok alatt 
elmúlt a szeretet ünnepe, az újév is. 
Elérkezett 2003. január 3-a, a nap, amikor 
telelni indultam. 

Már minden készen állt az indulásra, a 
hatalmas utazótáska, a sílécek és a tömött 
hátizsák már az autóbusz csomag
tartójában pihentek. Az út hosszú és 
fárasztó volt, de azért a legvégén csak 
megérkeztünk „rendeltetési" helyünkre, 
Szlovákiába. Pillanatok alatt 
beköltöztünk a szobánkba, amely a legfel
ső emeleten volt. Ezt cseppet sem bántuk, 
mert a mi kis vackunk igazán szép és 
hangulatos volt, a kilátásról nem is 
beszélve. Már kora reggel, rögtön reggeli 
után kimentünk a hótól duzzadó 
pályákra és egész nap kinn csúszkáltunk. 
Már a nap is lement. Kénytelenek voltunk 
otthagyni a hótól ragyogó pályákat, 

A Szent Száva napi megemlékezés 

Mezőgazdasági Birtok lett. 

*** 
Január 28-án színházba is eljutottak 

az érdekeltek. Az Újvidéki Színházban 
az Indul a bakterház című darabot 
néztük meg. 

*** 
Tanulóink szorgalmasan készülnek 

különböző tantárgyakból a már ha
gyományossá vált iskolai, községi és 
körzeti versenyekre. 

Kőműves Ákos 8.b 

Aki ezek közül nem talált kedvére valót, 
maradt neki a késő estig tartó, kimerítő 
beszélgetés a csoporttársakkal és az 
újdonsült szlovák barátokkal. 

A napok teltek-múltak, rrúgnem az 
utolsó előtti nap (egy kicsit félve - de ezt 
nem valljuk be!) felmerészkedtünk a 
csúcsra, ami iszonyatosan magas és mere
dek volt. Először szépen, gond nélkül 
leereszkedtünk, de másodszor már 
kevesebb szerencsével jártunk. A szo
batársamat kórházba kellett szállítani, de 
szerencsére csak a térdszalaga húzódott 
meg, ami viszonylag a könnyebb 
sérülések közé tartozik. Számára a telelés 
gipsszel a lábán ért véget, de most már jól 
van. 

Sajnos, elérkezett az utolsó nap is. 
Mindenki izgett-mozgott, mint a 
sajtkukac a nagy utazásra való 
felkészülés miatt. Sok élménnyel lettem 
gazdagabb, sok barátra, ismerősre tettem 
szert. A kis balesetet leszárrútva mindenki 
nagyon jól érezte magát. Úgy érzem ezt a 
síelést sokáig emlegetjük majd. Jogosan. 

Halasi Csilla 7.b 
hiszen a bőséges és meleg vacso
ra már nagyon várt bennünket. 
Igaz, mi is őt. Mintha életünkben 
nem ettünk volna még, olyan 
étvággyal faltuk a vacsorát. 
Hamarosan kezdetét vette a nagy 
készülődés az esti szórakozásra. Tulajdonos: 

Bőripari felszerelések, 
alkatrészek és szerszámok 

gyártása 

Ez nem volt más, mint a társal
góban álló ping-pong asztal 
meglátogatása, kipróbálása, a 
fiúkkal való izgalmas kártyaparti. 

Maráz József 
Kishegyes, Dózsa György u. 48. 
tel.: OZ4 / 730 - 314 
e-mail: maraz@topolanet.co.yu ___ , 



Mihájlovics Györggyel, az Ifjúsági Otthon bérlőjével, a disz
kó „ tulajával" beszélgettem arról, hogy mi történik a disz
kóban, milyen nehézségekkel küzd, és milyen tervekkel néz a 
jövő elé. 

ismert együttesek vendégszereplése, de hogy pontosan ki jön, 
azt még nem lehet tudni. Esélyesek a TNT és a Fiesta, de erről 
a fiatalok fognak dönteni szavazással, persze a „ tulajnak" 
figyelembe kell venni a sztáregyüttesek gázsiját is. 

Amikor a nehézségekről faggattam, György elmondta, Megtudtam, hogy új zene és világító berendezéseket 
vásárolt, de saját bevallása szerint, még mindig nem elégedett, 
mert a technikai felszereltség nem éri azt a szintet, ami György 
szerint szükséges lenne. A szűkös anyagi lehetőségek nem tet
tek lehetővé komolyabb beruházásokat, de az idei évben min
denképpen számíthatunk technikai újdonságokra, és egy új 
sankra is. 

hogy nagyon magas az 
ipari áram díjszabása, 
kevés a bevétel, és a fia
talok időnként rongál
nak, pl. letépték a WC 
ajtót, ablakot törtek. Azt 
is megtudtam, hogy 
néhány fiatalt kénytelen 
volt kitiltani a diszkóból 
hasonló okok miatt. 

Amint beszélgetésünk során kiderült, az elmúlt évben több 
koncert is volt a diszkóban. Feketicsi fiatalok szervezésében 
két punk koncert zajlott le, nosztalgia est volt a Calypsoval, és 
két híres, magyarországi együttes, a Romantic és a Groove 
House vendégszerepelt. A Groove House egy közúti baleset 
miatt két órát késett a decemberi fellépésről, és többen nem 
tud ták megvárni. György ezúton kér elnézést mindazoktól, 
akik megváltották a jegyet, és mégsem tudtak ott lenni a kon
certen. 

Az Ifjúsági Tanáccsal 
kapcsolatban is kérdez
tem Györgyöt, de ő 
mindössze annyit vála
szolt, hogy bármely pén

Diszkó, ifi, könyvtár, miegyéb. 

A többi esemény viszont nagyon jól sikerült, a Romanticon 
500 néző váltott jegyet. Részben a koncerteknek, részben a 
javuló szolgáltatásoknak köszönhetően a vendégek száma is 
érezhetően növekedett. A jövőben is várható magyarországi, 

teken szívesen a fiatalok rendelkezésére bocsátja a diszkót, 
hogy szervezzenek valamit, de a sankok üzemeltetését a 
magas költségek miatt nem tudja odaadni. 

Lakatos János 

Hiába próbáljuk nem észrevenni a prob
lémát, hiába dugjuk a struccokhoz hason
lóan homokba a fejünket, mára már talán 
csak a legnaivabbak nem vehették észre, 
hogy Kishegyesen helyzet van: drog
helyzet. 

„Szerinted nem gyanús, hogy a szüleink 
kendergyárat telepítettek a falu mellé? Csak 
termett ott a rendes mellett valamilyen vad
kender is" - kezdi az egyik adatközlőm, aki 
a többiekhez hasonlóan az uralkodó 
törvények miatt neve elhallgatását kérte. 

Ezen elgondolkozok, de a mindennap 
látott alkoholistákon is, akik vagy valame
lyik kocsma mélyén öntik m~gukba titokban 
a ki tudja hányadik felestJii$yagy nyíltan 
felvállalva részegségüket az utcán dülöngél
nek. 

Amikor azt írom droghelyzet, az aggóp.ó 
szülőknek persze nem kell mindjárt a telefon 
után kapniuk, hogy a belügyminisztérium 
kábítószer elhárító osztályát híVják, sokkal 
inkább egy kicsit magukba mélyedni, hogy 
elgondolkodjanak az wall,<0$1? .állapotokon. 
Főleg azért, mert az or\rosi. ~szakkönyvek 
elsősorban a családi körülményeket teszik 
felelőssé, amiért a gyerek egyszer csak 
elkezd valamilyen szer után tapogatózni, 
legyen az alkohol, esetleg a sokszámú (mert 
ne feledjük, hogy a kávé és a cigaretta is a 
kábítószerek közé tartozik, mégpedig nem is 
a legkönnyebb fajtákhoz) bódítószer 
valamelyike. 

Elsősorban, de nem feltétlenül, mert F. 
nevű adatközlőm élete ideális családi 
körülmények között zajlik, ő maga sikeres 
tanuló, van barátnője, szülei pedig tudják, 
hogy időnként „elszív egy-két füves cigaret
tát". 

„Nem az a baj itt" mondja „hogy a fű is 

**************** jelen van Kishegyesen, sokkal inkább az, mások csak bámultak kifelé az ablakon. 
hogy ahogyan például a bornak, a mari- Idővel mindenféle nyugtalanság és 
huánának is megvan a maga kultúrája, csak tevékenység megszűnt, és az emberek 
sokan nem ismerik, és csupán arra letelepedtek rádiót hallgatni." 
használják a szert, mint mások a sört, hogy Hogy milyen összetett problémával 
minél előbb elkábuljanak tőle." állunk azonban szemben, az is bizonyítja, 

Akárhogy is van, ami tíz évvel ezelőtt hogy még a műveltnek tekintett Nyugat
elképzelhetetlennek tűnt, mára valósággá Európában is köztes megoldások születtek 
vált. Falunkban, ahogyan szinte egész csak. Még egyes országokban (elsősorban 
Vajdaságban, de Magyarországon, sőt az Hollandiában, de Belgiumban, Luxemburg
egész világon is széles körű rétegek ban, Svájcban és Németország egyes tar
fogyasztják az indiai kender különböző szár; ,. tományaiban is) törvényileg engedélyezik a 
mazékait. Manapság szinte már sehol sexn / marihuána, fogyasztá.?át, !Uáshol inkább csak 
okoz meglepetést, ha egy társaság valame-' „ l)allgatófagosan tűrik · meg, vagy mint 
lyik tagjának kezében egyszer csak megje- ' például Angliában orvosi receptre adják a 
lenik egy joint, vezető politikusok, imÚ~tip~ex szklerózis tüneteinek enyhítésére. 
művészek és értelmiségiek kötelezik el 'Droghelyzet tehát nálunk is van, a maga 
magukat a könnyű drogok legalizálása mel- kis szabályaival és törvényeivel, amíg azon
lett. · ban a tönrények nem veszik figyelembe a 

Mi is tulajdonképpen az orvosi néven valóságos állapotokat, nem sokat tehetünk. 
kannabisznak hívott marihuána? Legjobb azonban, ha odafigyelünk, mert 

~ Annak ellenére, hogy az ember már mint D. nevű adatközlőm mondta, aki 
évezredek óta ismeri, sőt használja, valamikor többféle kábítószert is kipróbált, 
működését csak 1988-ban kezdték de ma már nem él egyikkel sem: „Mindenki 
megérteni, miután felismerték a szer- a fűvel kezdte." 
vezetben a THC receptorokat. A kísérletek Odafigyelni azért sem árt, mert amíg a 
szerintfytsználata elvileg nem válthat ki füg- problémát törvényileg nem szabályozzák 

· gqség~t, a csak néha-néha beszívóknak megfelelően, nem a falusi szintű kis 
"egyetlen joint hatása, amit egymást követő elosztók, hanem a sokkal inkább a külön
benyomásokkal tarkított eufória jellemez, és böző maffiák nyernek rajta nem is 
„ragyogó gondolatokat, megfigyeléseket keveseket. 
biztosít", nem jelenti azt, hogy utána 
mindig kívánni fogják azt. 

Hatását és működési mechaniz
musát leginkább a következő kísérlet
tel lehet megvilágítani: 

„1984-ben huszonegynéhány 
1 embert egy szobába tereltek, ahol 

annyi jointot kaptak, amennyit csak 
akartak. Miután kis csoportokban 
elkezdtek szívni, nem sokkal később 
fel-alá járkáltak a szobában. 
Néhányan nevetgéltek, viccelődtek, 
mások vitatkozni 

ivg 

ALFA 
fűrészt~lep 

~ -- ~-
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TELEPÍTÉS 
A mikor ezeket a sorokat írom, 

nem lehet még tudni, hogy 
milyen lesz az időjárás februárban. 
Vajon folytatódik-e a januári zimankó, 
vagy pedig beköszönt a tavasz: 
Márpedig a kerti munkák (évi) kezdetét 
ez határozza meg. Enyhe, hómentes idő 
esetén már lehet tevékenykedni a kert
ben, viszont ha hótakaró borítj') a tájat, 
erre nincs lehetőség. 

Hó és fagymentes napokon (télen is) 
februárban nyugodtan telepíthető 
gyümölcsfa, cserje, szőlőoltvány. 

Fontos, hogy a talaj felső rétege se 
legyen megfagyva. Az oltványoknak, 
csemetéknek nem árt a hűvös időjárás, 

sőt előnyös az, hogy ilyenkor általában 
magasabb a levegő páratartalma, így 
kevésbé kell félnünk a szaporítóanyag 
kiszáradásától. Az ültető anyagot aján
latos államilag elismert faiskolából 
vásárolni, ahol a fajta mellett az eladó 
garantálja a vírusmentességet. Ez 
különösen szilvánál, illetve a szilvára 
oltott gyümölcsfajok esetében 
fontos, mert ezek érzékenyek a 
szilvahimlő vírusra. Jó tudni, 
hogy a szilvafaj ták közül a eaea
ki faj ták, valamint a Stanley, 
Blufree vírustűrők, tehát fer-
tőzés esetén is minőséges, 

állandó termést biztosítanak. 
Vásárláskor gondosan 

vizsgáljuk át az ülte
tőanyagot, és csak olyan 
oltványokat vegyünk, amelyek 
gyökérzete ép, sérülésmentes. Ügyelni 
kell, hogy ne legyenek rajtuk állati 
kártevők (pajzstetű) vagy különböző 
betegségek okozói (főleg gyökérgolyva, 
ami kisebb-nagyobb sárgásbarna 
daganatok formájában jelentkezik). A 
gyökér végét metszőollóval lecsípve, 
könnyen ellenőrizhetjük, hogy a metsz
lap egészséges, világos színű és nedves 
állapotú-e, vagy pedig elbarnult, 
kiszáradt, ami gyenge eredést ered
ményez. Hosszabb távú szállítás esetén 
ajánlatos a gyökereket PVC fóliával 
bekötni, védve azokat a kiszáradástól. 
Ha az ültetés 2-3 nappal később 

történik, ajánlatos vermelni az 
oltványokat. Mégpedig úgy, hogy a kiá
sott árokba (25-30 cm) „erősen" 

megdöntve sorba vagy csomókba 

rakjuk a fákat, és a gyökérzetet apró, 
porhanyós földdel temetjük be, ügyelve 
arra, hogy a gyökerek között minél 
kevesebb levegő maradjon. 

Ültetés előtt nem árt mindenféle 
ültetőanyagot 12-24 órára vízbe tenni, 
felfrissíteni a gyökérzetet. A nem művelt 
talajon 1 méter széles, 80 cm mély 
gödröt ajánlatos ásni, gondolva a 
növény későbbi fejlődésére is (művelt 
talajon ez 60x60 cm). A felső talajréteget 
az egyik, az alsót pedig a másik oldalra 
dobjuk ki a gödörből. A gödör aljára 
érett istállótrágya kerüljön, de ezt 
később is szórhatunk. Fontos, hogy a 
trágya ne eqen közvetlenül a 
gyökérzethez! Azokon a helyeken, ahol 
cserebogárpajorok, bagolylepke
hernyók, drótférgek tevékenykednek, 
ajánlatos talajfertőtlenítést is végezni, 
pl. diazinon hatóanyagú szert a talajba 
munkálni. 

Ültetéskor a gyökérzet végét (kb. 
1/3-át) vágjuk le, illetve a sérült 

részeket távolítjuk el. Az ültetés 

f · mélysége olyan legyen, hogy 
a nemes rész 3-5 cm-rel a talajfel-
szín fele tt legyen, számítva 
arra, hogy idővel a visz
szadobált föld ülepedni fog. A 
gödör betemetésekor aján

latos összekeverni a két 
különböző szintből kiá
sott földet. Ha lehetőség 
van rá, akkor 8-10 liter 

vízzel be kell öntözni az újonnan 
ültetett csemetéket. Igaz, „korai" 
ültetésnél ezt némileg helyettesítheti a 
téli csapadék. A fiatal fákat, csemetéket 
tavasszal vágjuk vissza, óvva ezzel a 
metszlapot az esetleges éjszakai fagyok
tól és kórokozóktól. Kisfák, díszcserjék 
átültetése földkockával együtt ajánlatos, 
növelve ezzel az eredés lehetőségét. 

Hagyományos és eredményes (régi 
módszer) a téli, tél végi fatisztogatás. 
Ma, amikor egyre drágábbak a 
növényvédő szerek, érdemes kihasznál
ni ezt a lehetőséget, hiszen vegyszer 
nélkül segíti a kártevők elleni 
védekezést. Az eljárás célja az, hogy a 
gyümölcsfák törzsén, ágain áttelelő 
kártevők, aknázó molyok, sodró
molyok, pajzs- és vértetvek, sőt áttelelő 

atkatojások is elpusztíthatók. Az 

KELLÉKEK 
idősebb fák törzsét, és nagyobb 
vázágait kéregkaparóval, 
drótkefével érdemes meg-tisztí
tani. Ugyanakkor a kórokozókat 

Tul.: Gombár Dénes tartalmazó gyümölcsmúmiákat, 
kisebb-nagyobb hernyófész-
keket is ajánlatos leszedni, 
eltávolítani (elégetni), csökken-

TITD MARS ALL u. 1 3 teni az elsődleges fertőzés 

TEL. 063 80 54 838 lehetőségét. 
Sipos Tibor 

Apáink, nagyapáink értékvilágában a 
termőföld nem áruként volt jelen, hanem 
értékrendszerük részét képezte. Föld 
eladáshoz csak a legvégső esetben 
folyamodtak. A föld rangot, tekintélyt és 
legfőképpen megélhetést adott. A föld be
csülete elveszett, amikor is a második 
világháború után elvették attól, aki dolgo
zott vele, vagy eladatták jelképes 
összegekért és az kapta el, akinek nem 
kopott a körme .érte. Természetesen föld
maximum meghatározása is, a ter
ményárak, az iparosítás is tényezőként 

hatott a kereslet kínálat alakulásához, és az 
alacsony ár kialakulásához. 

Az elmúlt években különböző folyama
toknak voltunk tanúi, a kilencvenes évek 
háborús időszaka a legalacsonyabb 
földárakat produkálta, ehhez párosult az 
elvándorlás által elöregedett parasztgaz
daságok sokasága . A nyolcvanas évek vége 
felé egy ... hold földért, akár 6000 német 
márkát is fizettek, majd egészen 1600 
márkáig zuhant vissza, ez egészen a német 
márka átváltásáig~zen az áron stagnált. Az 
euró bevezetése előtt növekedett a kereslet, 
ezzel egyidejűleg az árak is kúsztak fölfelé, 
lassan elérte a holdankénti 3000 német 
márkát . Mostanság elég tarka árajánla
tokkal találkozni: 3200 márkától (szá
moljunk egyelőre német márkában az 
egyszerűség kedvéért)a 4000, sőt az 5000 
márkát is elér egy,hold földára! .,., 

Na és ki vásárol földet? Először az 
akinek pénze van, másodszor azok akik a 
földet meg tudják művelni .saját gép
parkkal, esetleg a meglevő területet egy 
szomszédössal szeretné bővíteni, így a meg
munkálás is ésszerűbb lenne. Persze akad 
olyan vásárló is aki pénzbefektetésre 
használja, nincs gépparkja, sőt megművelni 
sem akarja, a bérlet pedig többet hoz a 
konyhára, mint akármelyik banki lekötés. 
Hegyesen heten-nyolcan, rendszeresen 
vásárolják a földeket. 

A mezőgazdasági minisztérium 
megtéríti a vásárolt földterület árának egy
harmadát, ha legalább három hektár földet 
vásárol valaki. Legfeljebb ötven hektárig 
kapnak a gazdák támogatást. Akinek ötven 
hektárt meghaladó területe van, az nem 
jogosult az ingyen földre. Amint kifizette a 
gazda a forgalmi adót, akkor minden 
kiadását dokumentálva folyamodhat a 
mezőgazdasági minisztériumhoz az összeg 
egyharmadának megtérítéséért. Lehet, hogy 
a kormány támogatás serkentőleg hat a 
földvásárlásra, igaz ezt a földet 15 évig nem 
lehet eladni. EEE 
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Természeti veszélyek a környezetünkben! 
A késő ősz és a tél köztudottan a fairtás időszaka. Ekkor nak a határ távolabbi részeiben fellelhető, az úthoz közel 

leggyöngébbek a fák és ekkor tudjuk ezt a hasznos és tanyázó, 15-30 éves fákat javasolom prédául! Ezek is 
feltétlenül szükséges tevékenységet, az irtást a legkisebb irtózatosan alattomos növények. Tavaszi szántáskor 
gonddal elvégezni. Ha elmulasztjuk, akkor tavasszal a fák például az ember szánt, a sor végén megfordul, szánt, meg
számos, iszonyatos veszély forrásává válnak. Ezért fontos, fordul, szánt, megfordul és egyszer csak a semmiből a trak
hogy mindenki tisztában legyen azzal, hogy·--- -----a:--__,r;;:-.. tornak ugrik egy veszett fa! Az ilyen 
mily módon tud hatékonyan részt venni feldühödött vad, képes teljesen 
a gonosz fák elpusztításában! szétverni a traktort, esetleg az ekét is 

Akiknek anyagi nehézségek miatt megrágja. jó velük időben leszámolni! 
különben is szükségük van tűzifára, A legfiatalabb korosztályok is aktí-
azoknak a vasúttöltést és a kaszáló van bekapcsolódhatnak a fák elleni 
legközelebbi részeit ajánlom küzdelembe! Köztudott tény, hogy 
vadászterület gyanánt. Itt lelhetők fel külföldi ellenségek és hazai bérenceik 
a fiatal, mindössze kar vastagságú facsemetéket ültetnek a faluban. 
akác, bodza és „bocfák". Igaz, a Szörnyű belegondolni, hogy mi lenne, 
kaszálóban rengeteg száraz és korhadt ha ezek a csemeték felnőnének! Épp 
fa van, ami jobban ég, de azok nem ezért, ha az ovisok vagy az általános 
jelentenek akkora veszélyt, mint e iskolások ilyen kis fákkal találkoznak, akkor 
elvetemült faifjoncok! Ezek ugyanis a tavaszi ébredés után félelem nélkül törjék derékba. A bajt jobb megelőzni! 
bejárnak tyúkudvarokba tyúkot lopni, éjszakánként a A fák irtásában nagy segítséget nyújtanak a skótország
gyerekeket riogatják, bandákba verődve pedig felnőtteket ból importált fanyűvő hazafiak is, de sajnos, belőlük kevés 
is megtámadnak. Ráadásul minél nagyobbra nőnek, annál van, ezért nekünk, hegyesiknek kell a fa probléma orosz
elvetemültebbek! lánrészét megoldani. Sikeres irtást kívánok minden kedves 

Akik rendelkeznek traktorral és motorfűrésszel, azok- falumbelinek! 
Dr. Jans Fagyilokson 

-Mit olvas 
- A joPo:>•t egy n6 az iil1 

o~ .„ es A.4-e 1 • • s apon? 

• • v 
-Papa/Vé 

A vadász felesége elhatározza, 
hogy ő is megtanul vadászni. 
Elmegy egy három hónapos 
vadásztanfolyamra, amit sikere
sen elvégez, és megkapja a 
diplomát. Boldogan indul élete 
első vadászatára, de a férj na
gyon kíváncsi, és utána lopózik. 
Beérnek a sfuííbe, a férj lövést 
hall, majd hangos vitát. Közelebb 
lopózik, és látja, hogy a felesége 
egy férfival viztatkozik: 

Volt a na 82'e tudolll, h 
- N ID'l>apa a hábo ogy 1l1i 
- v~ llli lrolt? Tü.bant 

Két bogár szeretkezik az ágon, 
nem messze ül egy harmadik. 
Arra repül a naív méhecske és 
megkérdi: 

- Asszonyom renbenf Tartsa 
meg az őzet, de engedje, hogy a 
nyergemet levegyem róla! 

- Ezt atlyszerel6/ 
- A llleg honnan_ Vi 

taJ Padláson "á eszea.n? 

- Te vagy a cserebogár? 
- Nem, én csak nézem. 

• • 
• • 

álta.zn a . J tszotta.zn, 
lran rajta. sisakját. l<ét Vill~· 

A mobiltelefon az 
e etlen dolog, 
~:vel kapcsolatban 
a férfiak azon 
veszekszenek, hogy 
kinek kisebb. 

• • 

„ TONI " 
Kocsis Antal 
Autószerviz 

P-box és METABOND hivatalos forgalmazója 

Mali ldos, 
Kishegyes 
Engelsz u. 33. 

Mobil: 063/814-6329 
Phone: Lakás: 024/730-567 
Fax: Lakás: 024/730-123 
Email: krisztina@topolanet.co.yu 

Palatinus László 
Kishegyes, Engelsz u. 23 
Tel~: 024/730-511 , Mobil: 063/513-422 

e-mail: palee@tippnet.co.yu 
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Magyar ember igyon bort- e. 
,,. ~ „i 

Történt egyszer, hogy betértem a legnagyobb kishegyesi kocs
mába. Mitagadás, lehet, hogy többször is!? Elég az hozzá, 
végignéztem egy történetet, amely az első látásra nem is tűnt 
érdekesnek. Főszereplők, Lazafröccs József és Sörbarát János. 
János egyedül szeretett hódolni kedvenc italának, a sörnek. Nem 
jelentett számára különösebb gondot, ha alkalomadtán esetleg 
több tucat söröcskével kellett megbirkóznia. Bátran és nem ritkán 
állt, illetve ült ki ilyen megpróbáltatás elé. Ebbéli szenvedélyét 
hetente két alkalommal elégítette ki. Konyhakertészettel foglalko
zott és az innen megvalósított jövedelmét folyósította meg nagy 
előszeretettel. Szó ami szó, hitelre soha sem szorult, tisztességesen 
fizetett, de a potyázókat mélyen megvetette. Itt ugrik be a képbe . 
Józsi, aki eskü alatt állította egy alkalommal, hogy ő bizony csak 
fröccsöt iszik, más nemű ital az ő torkán nem gurulhat le. 
Ugyanis, magyar ember igyon bort, vagy fulladjon szomjan! 
Házsártos feleségének köszönhetően, sajnos nem igen volt anya
gi fedezete, hogy tettel is rendszeresen bizonyítsa ezt a kijelen
tését. De mivel tudjuk, milyen nagy leleményességgel vannak 
megáldva az ital kedvelői, akkor ne sajnáljuk őt sem. Naponta 
_____ .....,,_....,.. ...... _ _._~~- megtalálta a módját, 

Apróhirdetések 
Diplomadolgozátok és egyéb · 

szövegek gépelése" és. nyomtatása! 
Tel.: 064-240-35-15 

Hir~etők figyelmébe"t' 
Apróhirdetései!<et . Linka B. 

Gabriellának adhatják át, személye
sen vagy a 024/ 731~297-es telefon
számon. . . .. •. " . > > 

hogy elérje az illu
mináltság azon fokát, 
amelyről a szaka
vatatlan is pillanatok 
leforgása alatt megál
lapíthatta miféle 
emberfia közeledik 
feléje. Szó ami szó, 
elég az hozzá, hogy 
ezen az ominózus 

napon is, ha hiszik, ha nem, ők is jelen voltak a vendéglőben. No
ná, hiszen róluk szól a mese. Külön asztalnál, nagy buzgalommal 
töltötték magukba a kedvelt italt. Borivó pajtásunknak mint 
ahogy várható is volt elfogyott a zsebpénze és ki tudja miért, 
miért nem, az utolsó italával odacsapódott sörkedvelő barátunk 
asztalához. 

- Jó napot János, most veszem észre, hogy te is itt vagy! -
mondta barátságosan és helyet foglalt. 
,~ - Most há( elfogyott a pénzed, mi?! Én ugyan nem fogok 
neked italt fizetni! - szólt a kedves fogadtatás. Beszélgettek, múlt 
az idő, tudják hogy van az, a jó vese működik és a hosszú 
sörözgetésben egyre sűrűbben támad szükséglete az embernek. 
Most sem történt ez másként. János, mint jól nevelt egyén, 
fe~angon bejelentette ebbéli szándékát, ahogy ő azt úri körök
ben vélte tanulni. Egy kocsmába járó fülének ez semmi különöset 
nem jelent, olyan. mint egy bejelentett ulti a.z ulti partiban. És 

, következett a csattanó, amit egy véletlen oldalpillantással vettem 
észre. Ahogy becsukódott a WC ajtaja, Józsi a rettenthetetlen 
borivó egy hajtókára lenyelte János söröspoharának tartalmát, 
majd alibi gyanánt rögvest követte cimboráját az illemhelyre. 
Jobban kezdtem összpontosítani a történetre, hiszen a hetedik 
érzékszervem azt súgta, hogy itt ma nem minden napi 
eseménynek leszek szemtanúja. Ráéreztem, ez a jelenet záróráig 
legalább nyolc-tíz alkalommal ismétlődött meg. Két jócskán ittas 
ember távozott az asztalon egy fél pohár 
fröccs és egy üres söröskorsó maradt. János megszólalt az ajtóban: 

- Még jó, hogy nem fizettem fröccsöt, hiszen azt az egyet sem 
bírtad meginni egész délután, te. Te borfaló rém!" 

Józsi valószínűleg olyan részeg volt, hogy nem tudott vála-
szolni, csak bólintott és belekapaszkodott barátjába. db 

SAKK 

MINDEN HÉTVÉGÉN ÉL . 't . 
KISHEGYES, SZÉLES Ú.'73 
TUL.: KOLLÁR ATTILA . 

TEL.: 063·8·376•25 

Február 8-án Sport bál 1 
Zene: Calypso együttes 

· • kkish~gyesi Egység és a lovée
nac,(;Njego$ .• sákk9zói január 26-án 
kezdték az:;'ideí egyéni< ~özségi 
bajnök~ágot:• Á két település w · 
sakkozója Kis~~gyesén a Bolmán 
utcai klubhelyiségben 'vasár
naponként 10 órától 2-2 fordulót ját
szik. A községi egyéni sakkbajnok
ság, amelyet harmadik alkalommal 
rendeznek meg, egyben felkészülés 
a tavaszi községközi csapat
versenyre. A Berger táblázat szerint 
mindenki játszik mindenkivel, ezért 

a 15-ik utolsó fordulóra március 16-
án kerül sor. Vasárnap délelőt

tönként várják a szurkolókat a 
sakkozók. 

REKREÁCIÓ „ NŐKNEK 
rcivábbra is működik a rekreá

ciós csoport az iskola tornatermében 
Sipos Julianna vezetésével. Minden 
nőt szeretettel várnak, aki igényt 
tart az egészséges életmódra, a test
mozgásra és a mindennapi gondok
tól szeretne egy kicr:;it kikapcsolód
ni. A rekreáció díjmentes. 

Február 15-én Valentin bál! 
Zene: Dreasi Duó 

ár 22-én Cigány bál! 
·l·. 
.-;,; , 
· · ·· · jvidéki Rádió cigány-

, t~tja Burai István 
ésével. 

A . DlJKER fa
telep előjegyzést vállal 
minden mennyiségben 
k!eka~ •· . . lignitre es 
banoviéi ;. ;;.,·::'.kőszénre, 
rövid'' hiú.ítia1

" · belu1 
• garfailltáljá szál-
lítást. <;:; ekiődni 
személyesén,. vagy a 
730-293-as télefonon . . , /'. . 

v 
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. 
Ribarska 47 
Halász u. 47 
Telefon/fax: 

0241730-293 
Telefon: 

024/731-393 

.5.tJ-ButdJ •Kiadja a Táltos PE. •Alapító: a Kishegyesi HK. • Felelős szerkesztő: Molnár Márta.• 
• Szerkeszti a szerkesztőbizottság: 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. • 
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