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Tisztelt olvasóink! 
Március 21-er Kishegyes napja 

alkalmából köszöntjük falunk min
den polgárát! 

„Ej, ráérünk arra még" - legyint 
1847-ben, Petőfi versében Pató Pál 
úr, ha menyasszonyt, roskadó házat, 
gazos kertet emlegetnek előtte. De 
bizony falunk embere is ugyanígy 
tolja maga előtt a tennivalókat 
(tisztelet a kivételnek!), csupán a 
kifogásai változtak: a mai Pató 
Pálnak túl sok a munkája, túl kevés 
az ideje, ehhez fáradt, ahhoz nincs 
kedve ... A tennivalók meg szép 
csendesen várnak a sorukra, mert a 
feladatok többségét - sajnos - senki 
helyett nem végzi el más. Erre 
született aztán az ismert kabaréböl
cselet: „Amelyik ügy nem intéződik 
el magától, azzal nem is érdemes 
foglalkozni ." 

Az idei szokatlanul hideg és 
hosszú tél alaposan megviselt mind
annyiunkat. A napfény hiánya, a le
vegő szennyezettsége, a ciga
rettafüstös helyiségek nem épp 
egészségesek. .. A természet tavaszi 
ébredésével „ébresszük fel" 
magunkat is!!! Falunapra legalább 
házunk környékét tegyük rendbe ... 

Mai számunk már a megjelenése 
előtt „botrányszagú" volt... Nem 
mindenki örül annak, hogy a faluban 
jelenlévő gondokról nyíltan írunk. 
Pedig nem minden szép és jó. 
Szerkesztőségünk tagjai úgy gondol
ják, hogy a jó és rossz dolgokról 
egyaránt tájékoztatni kell az 
olvasókat. Ha úgy érezzük, hogy 
elegünk van már az állandó „hívo
gatásokból", akkor nem csináljuk 
tovább ... Most még van erőnk ... Meg 
hát sajtószabadság van .. . 

U.i. : Szükségünk lenne egy 
ügyvédre, aki védene, tájékoztatna 
bennünket jogainkról. Természete
sen ingyen és bérmentve ... Tud vala
ki segíteni??? 

A szerkesztőség 

Falul<ép 
Amellékelt fotón falunk hírhedt 

kandisznaja, Tyson pózol a Szó
Beszéd kedves Olvasóinak, láthatóan 
ráizgulva egy szétrohadt 125-ös PZ 
maradványaira. 

A kép bizonyára ismerősnek tűnik 
azoknak, akik látták Kusturica 
Macskajaj című filmjét, mert ott is van 
egy hasonló jelenet, csak ott a 125-ös PZ 
helyett egy Trabant a felizgulás tárgya. 

Kusturica filmjében ha jól 
értelmeztem - a képsorok valami olyas
mit próbáltak szimbolizálni, hogy a 
szétesett Kelet-Európa maradványait 
fölfalják a kapitalista disznók, de lehet, 
hogy a film rendezője teljesen mást 
akart az egésszel mondani, nem tar
tom magam filmesztétának, hogy 
mélyebben belemerüljek a kérdésbe, 
egyébként is a mi képünk szempont
jából Kusturica filmjének mondanivaló
ja egyáltalán nem érdekes. 

Mielőtt belekezdtem volna azonban 
e szöveg megírásába, s szinte még a kép 
sem készült el teljesen, valami olyasmi 
történt, amire újságírói pályafutásom 
alatt még nem volt példa - noha annak 
idején a Symposion főszerkesztőjeként 
szinte havonta lövöldöztek ránk a vaj
dasági magyar politikai elit nagy.~gyúi 
sajtóperekkel fenyegetve meg l;J~ün 
ket, amikbe azt~n valószínűleg jigyvéd
jeik javaslatára nem mertek belevágnj. 

hatok, hogy már volt szerencsém több 
alkalommal is verőlegényekkel 
hadakozni (kicsit görbe is az orrom 
emiatt, ha már megfigyelték), másrészt 
viszont nincs házam, s ezek után nem is 
vagyok biztos benne, hogy akarok 
venni Kishegyesen (akarok!). 

A tűzoltóság illetékese kikérte magá
nak, hogy kritizálni merjem a 
munkájukat, másrészt elfoglaltságára 
hivatkozott, amiért a gépkocsironcs 
napokig díszítette falunk főutcáját, 
kellemetlen asszociációkat juttatva 
mind áthaladók, mind azok -

en is - fejében, akik nem 
ben arról, hogy itt egy 
tó }örtfalt tulajdonkép

dig> egy szörnyű, való
los áldozatokkal is járó 

Történt ugyanis, hogy írásom 
megszületése előtt először a rendőrség 'val is szituáljam, miként 
fogott vallatóra, mit is . fény~épezget- a tűzoltóság illetékese 
tünk mi ott az autó körü zál a dísz- ikáját, akkor arra gon-
nóval, majd több t!;:Jéfon . ·.. ... . <:l i;)rt~netesen valamelyik 
szerkesztőségij,pkhöz) bosFest alatt (;amelyet, bár tudom, 
illetékeseinek re1>z~ről, aki ogy hihétetlén~l hangzik, a tavalyi 
tan megtiltották, fiögy a kép l}t.~ évben , is .. q1'l<éntes munkával, tehát 
jen. Az ügy következm~h ,"ert koordináltam végig) 
magam is kénytelen vpltam ~ra/ efántfölvonulást szerveznénk 
jelentkezni az illetékesnél, aki . azzalt,$'! a alu utcáin, aminek követ-
fenyegetett meg, hogy rám nézv~> k zményeként azok széttrancsíroznák a 
súlyos következményei lesznek annak; " falu utcáit és elefánttrágya borítaná el a 
ha a kép mégiscsak megjelenik. Ezt én hegyesi utcákat, utána pedig arra való 
egyrészt úgy tudom értelmezni, hogy hivatkozással, hogy bocsi, emberek, 
nagy valószínűséggel felbérelt nagyon elfoglalt vagyok, hetekig hagy
verőlegényekbe bukkanhatok valame- nám a kakikupacokat az utcákon 
lyik sötét utcasarkon, illetve ha ne adj bűzölögni, mindenkinek megértéssel 
Isten, fölgyulladna a házam, akkor kellene lennie irányomban, s elismerés
magamra vethetek, mert a tűz oltásakor sel bólogatnia, milyen ügyes és önfelál
nem számíthatok a tűzoltóság segít- dozó is vagyok én a kishegyesi élet 
ségére. elviselhetőbbé tétele érdekében. 

Magam részéről csak annyit mond- (folytatás a 2. oldalon) 



~~='1- f ~e ... ·zé ,1 
~ ............... ...... ............. . 

·A· kábeltévéről 

Egyre többen teszik fel a kérdést, 
hogy mi újság a kábel TV-vel? 
Utánajártunk. 

A Dombos TV-t már bejegyezték, a 
terepfelmérést végzik, készül a terv
dokumentáció, elkészült a 20 méteres 
torony tervrajza, meghatározták, hogy 
a Montel magánvállalatban lesz felállít
va. Amint az idő engedi, az ásást is 
megkezdik, kishegyesi emberek segít
ségével. Már előre is ' a polgárok 
elnézését kérik az ásás miatt. 
Igyekeznek minél egyszerűbben 

megoldani a dolgot, ahol lehet, fúrás
sal. 

Egyedi József kérdésünkre elmond
ta, hogy a légkábelek helyett föld alatti 
kábelek lesznek, mivel így jobb lesz a 
kép minősége és később egyszerűbb 
lesz a hálózat karbantartása is. Ez egy 
kis gondot okozhat, mivel nincs terv
rajz a vízhálózatról. Már ismert tény, 
hogy falunkban 44 km utca van, ezt 
mind le kell fedniük, hisz attól 
függetlenül, hogy igénylik-e az 
utcalakók a kábeltévét, mindenhová 
bevezetik. Sőt, a széles utcákban mind
két felén húzzák majd (Tito m., 
Simokovics Rókus, Széles utca stb.) . 
Természetesen a hálózatot arra építik ki 
először, amelyik területen, utcában 
több előfizető lesz. A föld alatti kábelek 
az árat is befolyásolják. A Dombos Tv 
képviselői az áremelkedés nagy részét 
átvállalják, de a fogyasztóknak is töb
bet kell fizetniük, mint az eredeti 
elképzelés alapján. Nagy való
színűséggel Grundig központ lesz, ez 
az egyik legminőségesebb kábeltévé 
központokat gyártó vállalat. 

Hogy mikor nézhetjük a Dombos Tv 
adását? Valószínűleg nyáron. A 
szerződések már készek, ha megindul 
a munkafolyamat, akkor kötik meg az 
előfizetőkkel. Még elmondjuk, hogy 46 
TV-műsor lesz, ebből sok magyar prog
ram, több rádióadás. rrun 

Falukép 1 
(folytatás az 1. oldalról) jelentős százaléka lesz kénytelen szem

Nem . Én úgy gondolom, hogy ha besülni a munkanélküliséggel, ut
akárki, akármibe is belekezd, akkor azt cáinkon már így is halomnyi szociális 
következetesen végiggondolva és eset kóborol céltalanul, már nem is 
megszervezve kell lebonyolítania, remélve semmiféle megértést, falunk 
anélkül, hogy bárki is rossz szájízzel szélén középkori körülmények között 
legyen kénytelen tudomásul venni a élnek roma nemzetiségű polgártár-
következményeket. saink, akikkel már csak azért is több 

A kishegyesei tűzoltóság il- türelemmel kellene bánnunk, mert 
letékesének pedig azt tanácsolnám, kisebbségiként élve ebben az országban 
hogy azok a telefonhívásqk helyett, s~j~J ,bőrül'.fön ~zámtalanszor n:egta
melyekkel szerkesztőségünket bombáz- pa,s~~alhattuk, rrulyen kegyetlen 1s tud 
ta, a bemutatóról ottmaradt kocsironcs le,niui:~többségi nemzetek intoleranciája. 
elszállítása "ügyeben telefonálgatott ',Végezetül be kell vallanom azt is, 
volna időben; , akkor ' a kép Tysonnal hqgy amikor két évvel ezelőtt vissza
nem készülhetettüvolna el/Tyson fotó- költöztem valamelyest idegenként 
modell hélyett megmaradt volna egy Kishegyesre, elég nehezen tudtam meg
egyszerű kandisznónak, aki legfeljebb ,bar'átkoz,pi ,az itteni állapo tokkal, a 
falunk kocáiból vált ki különböző felin- rosszindulatú pletykálkodással, „a 
dulásokat, a kép nem készülhet el, s az szomszéd tehene is dögöljön meg" -féle 
egészből ügy sem kerekedik. hozzáállással, ennek ellenére úgy gon

Be kell vallanom, hogy amikor gon- dolom, hogy mindad dig, amíg egy 
dolkozni kezdtem ezen az íráson, tehát közös, hosszútávú stratégia kialakít<isa 
még jóval.a telefonhívások előtt, eszem- helyett midig csak ideiglenesen 
be sem jutott, hogy abban foglalkoz- orvosoljuk a problémákat, ahelyett 
zam, netalán kritizáljam a tűzoltóink hogy célokat tűznénk ki magunk elé, 
munkáját, ellenkezőleg mindig is tisz- soha nem fogunk ki keveredni a kátyúk
telettel gondoltam rájuk, látva azt, hogy ból, ellenkezőleg csak mind mélyebbre 
önfeláldozó, önkéntes munkával gon- és mélyebbre ássuk magunkat azokba, s 
doskodnak községünk biztonságáról, egy nap tényleg felfalnak majd bennün
sőt azt is be kell vallanom, tudva azt, ket a disznók. 
hogy ebben a pillanatban ez cinikusan Tudom, hogy hosszú távú straté
hangzik, de én őszintén gondolom, giákról és tervekrő l ha llani nem 
néha voltak olyan titkos vágyaim, hogy lélekemelő olyankor, amikor száza k 
én is beállok közéjük, s büszkén feszítek kénvszerü lnek szembesülni a munka
a tű zoltóegyenruhában . nélküliség rémével, a magam 30 éves 

Amikor a kép elkészülésének és e fejével viszont csak annyi t mondhJtok, 
szöveg a megírásának az ötlete megszü- hogy siránkozások és mentegetőzések 
letett én és kollegáim fejében, falunk illetve a felelősség elhárítása helyett 
jelenlegi állapotáról szerettem volna végső ideje, s engedjék meg, hogy n1ost 
írni a falunaphoz kapc~olódóan, .. egy képzavarral éljek: nem a telefon, 
ecsetelve a katasztrofális gazdasági, hanem 11 munka végét megfogni, s 
szociális, környezetvédelmi stb. (foly- elkezdeni kiépíteni azt a bizonyos 
tathatnám a fel sorolást hosszasan) Szebb Jövőt, nem is saját magunk, 
problémákat, és a lehetséges szebb hanem a minket követő generációk 
jövőről akartam mondani okosakat. érdekében, akik bizonyára cseppet sem 

El kell mondanom azt is, hogy lesznek hálásak, ha a jelenlegi 
amikor szerkesztőtársaimmal elvállal- állapo tában hagyjuk rájuk a falut. 
tuk a Szó-beszéd - szintén önkéntes, S némi reményképpen még csak 
nem pénzért való - szerkesztését, egy- annyi, hogy biztosítok mindenkit, po
értelműen egy olyan újságról álmodoz- zitív példák a kiútra a hasonló ki látásta
tunk, amely objektíven, ugyanakk9r lan helyzetekből vannak bőven , csak 
kritikusan szemléli és mut_atja ~,~ ;, é\'.t·~ierőt kell venni magunkon és elindulni 
falunkban történő esemény~ket, 1iem ,rajtuk végre. 
pedig egy olyan vidéki k~zlön}'~9J Mint írtam, ecsetelhetném tovább a 

....-------------------. amely mindenre rábólintva; elyzetet1 folytathatnám a felsorolást 

Kőműves és ács 
munkálatok 

Tul: Kókai Béla kőműves 

Kishegyes, Kossuth 
Lajos u. 1. 
Tel: 024/731-377 
Mobil: 063/8-235-849 

Vállalom lakóházak, gaz
dasági és más épületek 

korszerű építését valamint a 
régi épületek adaptálását 
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csupán csak dicsérő szavakkal érintve a víz, áram, sáros utak, szemét 
ömlengi körül a történéseket. stb. problémáját, akkor viszont már több

Ha még nem vette volna valaki kötetes regényben, nem pedig újság
észre egyrészt a sajtónak nem ez a cikkben kellene gondolkoznom. 
feladata, másrészt a falunk Ehelyett viszont azt javasolnám, hogy 
területén uralkodó állapotok sem március 21-e, fa lunk napja alkalmából 
ezt diktálják. A közelmúltban már mindenki, aki a fal unk sorsát kicsit is a 
történtek elbocsátások, s ezek szívén vise li, mélyedjen el kicsit 
csak fokozódni fognak. Az év magában, miként is tehetné az életet 
végéig valószínűleg a lakosság benne elviselhetőbbé. ifj. Virág Gábor 



Fél év telt el a Nők Fórumának 
megalakulása óta. Az egyesület cél
kitűzéseiről az induláskor már tájékoz
tattuk a Szó-Beszéd 
olvasóit. Most inkább 
az elvégze tt mun
káról számolnánk be. 

Megalakulásukat 
követően rászorulók 
részére ruha- és 
lábbeli gyűjtést szer
veztek. 

Novemberben fo
lya m.l n a Nyugdíjas 
Otthonban sikeres 
mesedé lutánt tartot-

1 
tak a szegény sorsú 
alsós gyerekek 

1 

s~á~1á.ra, melyen mesét hallgattak, tánc
lepeseket tanul tak, önfeledten játszot-
tak. A Fórum aktivistái a gyerekeket 

. teával és sü teménnye l vendége lték 

lmeg. 
A Fórum és a topolyai hegymászó 

· egyesü let szervezésében a tél fo lyamán 
· tizenpár kishegyesi gyerek járt rend-
szeresen korcsolyázni Szabadkára 
illetve Újvidékre. 

Dece mber elején a Művelődés i 

Egyes ület megszervezte a Mikulás 
1 há.zho~ megy akciót, 1-r;elyn~k során a 
1 M1ku las csomagba az edesseg mell é a 
~ tagság á ltal begyűjtött gyer
Í mekruhákat és lábbeliket csomagolták. 
5 Karácsonyra 27 egyedül é l ő 

I
~ falu bélit látogattak meg, kiknek 

sü teménnyel és szerény ajándékkal 
kedvesked tek. 

Február 9-én pikádó versenyt tartot
tak, melynek 18 résztvevője volt. Az 
e l ső helyet Simonyik Gabriella, a 

másodikat Vajda Annamária, a har
madikat pedig Ujvári Csilla szerezte 
meg. Meg kell említeni, hogy a verseny 

olyan jól sikerült, 
hogy a résztvevők 
közül többen azóta 
is rendszeresen jár
nak pikádózni, sőt 
női pikádó csapatot 
is alakítottak. 

Február 11 . A 
Betegek Világ
napja alkalmából 
az óvodások ál tal 
készí tett üdvöz
lő lapoka t 91 beteg 
e mbertársunknak 
juttatták el erőt és 

kitartást kívánva nekik . 
Valentin-napra az Ifjúsági Tanács 

közreműködésével Activity játékot 
szerveztek a hatodikos, hetedikes és 
nyolcadikos gyerekek részére. 

Március 8-a, a nőnap alkalmából 
szalmaképpel díszített üdvözlőlappal, 

cukorkával kedveskedtek a falu 15 
l egidősebb hölgyének, akik közül a 
legidősebb 96, a legfiatalabb pedig 90 
éves. 

Ezenkívül betegeket, szociális 
eseteket látogat tak, jó kapcsolatot 
alakítottak ki a hely i nyugdíjas 
egyesülettel, az egészségházzal, a szo
ciális közpon t dolgozóival. Hamarosan 
megnyitják irodájukat, ahová a nők 
bárminemű panaszukkal nyugodtan 
fordulhatnak. 

Itt kell elmondani, hogy az eddigi 
tevékenységet a tagok önerőből 

pénzelték, azaz a begyűjtött tagsági 
díjból. Ugyanakkor az akciók si
keréhez mindenek előtt saját 
munkájukkal járultak hozzá. Az idei 
évben már a községi költségvetés 
pénzeszközei re is számítanak. 
Mindazokat, akikhez az ilyenfajta 
tevékenység közel áll, szívesen várják 
maguk közé. 

Zsidai Erzsébet 

montel 

FlGYÉLJÜNKt 
Kóbor~kufyák! 

Nagyon örülünk, hog)" olvasóink 
megkere.snek beriniinket gondjaikkal, 
tőlünk várják a segítséget, felhívják a 
figyelmet eseményekre. Figyelem
felkeltés a .célja a következő soroknak 
is. 

A Verbászi úton (és falusze.rte) az 
utóbbi időben egyre inkább elsza
porodtak a kóbor ·· kutyák. Paróczi 
Brigitta . hatodik osztá-
lyos tanulót pár hét
tel ezelőtt meg 
.is harapta egy. 
Szerencsére 
komolyabb 
dolog nem történt (orvosi 
segítségre azért szükség 
volt), persze, ha nem számítjuk azt, 
hogy nem táncolhatott, nem tornázha
tott, és az is kérdéses, hogy mikor 
simogat meg legközelebb egy 
kutyust... 

Szülei jártak a polgármesternél is, 
aki megígérte, hogy egy gyűlésen 
napirendi pontként szerepel majd a 
téma. Paróczi Rita óvónő elmondta, 
hogy szeretné, ha mindenki figyelne a 
kutyáira, és az illetékesek is lépnének 
valamit az ügyben. Hogy ki az 
illetékes? Mit tehet a sintér? Mit tehet 
a felügyelőség? Mit tehet a község? Mi 
a kutyatulajdonosok feladata? 

Maradnak a kérdések. Komoly 
dologról, gyerekeink biztonságáról 
van szó. Figyeljünk oda házikedven
ceinkre! 

mm 

Kínálatunk: 

Kishegyes, Tito marsall u. 106/a 
tel./fax:(024)731-491, 730-491 

födémgerenda és k i töltőelem 

betonvas egyenesítés és hajlítás 
betongyürük, betonoszlopok 

egyéb épületanyag 
.~ .. , '' ' 3 „ 
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Mégegy 
szervezettel több! 

- Fotóklub nyílt -
Sok embernek szerzünk örömet a 

hírrel, hogy megalakult a dr. Fény Elek 
Fotó- és Fim- Hobbiklub. Célja, hogy 
népszerűsítse a fényképezést. Fa
lunkban többen űzik amatőr szinten a 
fényképezést, és ezen emberek 
kitartása és törekvése által jött létre ez 
a kis klub. Hogy pontos legyek: ifj. 
Virág Gábornak, Lakatos Jánosnak és 
Mirnics Józsefnek köszönhetjük e 
érdekes és látványos művészet megis
merésének lehetőségét. Alig egy hó
napja működik, s máris 12 tagot szám
lál. Rendkívül nagy örömmel fogadják 
azokat az embereket, akik „szerelme
sek" a fotózásba és a filmezésbe, vagy 
valamilyen módon érdeklődnek a 
fotográfia iránt. Nagy terveik között 
szerepel pl. Kishegyes érdekes 
helyeinek megismerése, kiállítások 
szervezése. Legelső munkájuk a falu 
hídjairól készült dokumentáció volt, 
amelyet a tavasz végén szeretnének 
bemutatni a kíváncsi tekin teteknek 
„Dombos, a hidak városa" néven. 
Nyáron, a Dombos Fest keretén belül 
is számíthatunk ilyen jellegű kiállítá
sokra. 

Lakatos János elmondta, hogy a tár
saság egy Krivaja-túrát is szervez, 
mely által jobban meg tudják ismertet
ni az érdeklődőkkel a folyót, az azt 
körülvevő természetet, és a potenciális 
sze1myezőket is bemutatják. 

A kl ub tagjai fel szeretnék hívni a 
figyelmet Kishegyes szociális gond
jaira is. Folyamatban van a roma-pro
ject, mely helyzetkép a cigányok 
életéről. Tervek vannak szép számban: 
kapcsolatfelvétel az újságokkal, inter
net-bemutató és fotoexpedíció. A 
támogatókon is sok múlik. Drága a fel
szerelés, és fontos megjegyezni azt is, 
hogy sokat kell fényképezni pár szép 
kép végett. Fény Elek fotóiból is készül 
majd egy kiállítás. A neves fotográfus a 
századforduló idején élt egy kis ideig 
Kishegyesen is. A klub tagjai már fel is 
vették a kapcsola tot Dr. Fény Elek 
leszármazottjaival. 

A még távolabbi tervek: műterem, 
előhívóterem létrehozása. Minden
kinek ajánlom, hogy nézze meg 
képeiket. Érdemes. Csabai Áron 
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Végre átköltözött a Teleház a könyvtár 
épületébe! Ezentúl szebb környezetben várja 

látogatókat a 1H lelkes kis csapata!! 

BEVÉTELEK 

1. Áthozott jövedelem 

2 Helyi járulék: 
- munkaviszonyból 
- magángazdálkodók és iparosok 
- nyugdíjasok 

ÖSSZFSEN: 

Tervezett 

221.231,42 

4.526.081113 

3. A községtől a kommunális tevékenységek végzésére 
ÖSSZFSEN: 1.563.005r60 

4. A telekrendezési és útgazdálkodási alaptól közterületek 
karbantartása 132.528,61 

5. Egyéb jövedelmek (bérletek, piacdfj stb.) 
900.753,75 

6. Egészséges ivóvíz ellátásra 468.307 »7 
ÖSSZFSEN: 7.811.907 p8 

KIADÁSOK 

1. Utak és gyalogutak karbantartás 

2. A HK épületei javítására 
-Tele-ház 
- HK épülete 
- könyv tár 
- színház 
- piactér 

ÖSSZFSEN: 

3. A szeméttelep és közt. rendezése 
- szeméttelep karbantartása 
- park fásí tása és kaszálása 

Tervezett 
570.000»0 

Megvalósított 

221.231,42 

2.717.577 ~7 
285.587,17 

1.847.658p0 
4.850.823P4 

1.087.344,00 

blokktörmelék 

795.189,14 

1.226.133,00 
8.180.721,10 

Megvalósított 
276.584,83 

100.598p0 
86.053,52 
63.200,00 
95.085,51 

69.847112 
414.784,65 

299.031,27 
18.200,00 

- esővizes árkok takarítása 
+bevétel a favágásból 

149.645,84 
- zsidóternető és a zöldterületek rendezése 

ÖSSZFSEN: 
', 

676.000,00 

'. 1.305.000»0 

\4'1:; 1:600.000Pü 
6.ffiszte~~díjak · ... · . > ·:t ' 40.000»0 
7. E~éb méiködiétésik~ltSégek: ,, · 
- .telefo!lt!f~ly;g~k .: '.w ', · · 
- szárnítqMp l<ar\Jantartása 
- biztosítás , 
- illetékek ~ftgedélyekhez (kútfúráshoz) 
~ ey~lés áriyago\k · 

102.622,98 
569.500,09 

1.025.235~2 

1.269.301,13 

44.084,65 
23.466,10 
16.655~9 

203.580,03 
49.463~ 



- tisztítószerek 
- pénzügykezelés 
- traktor javítás 
- alapeszköz és más leltár 
- egyéb kötelezettségek 
- üzemanyag 
- alapeszköz javítása és más kellékek 

13.272,50 
44.420,ü9 
26.589,30 
89.110,00 

2:37.872,77 
;\ 134.327 ,50 

Felhívás!! 
„Születésnapod a tavasz első napja, 

a jelképes kikelet adja, 
szívdobbanást magáról, 

a világ minden tájáról, 
ahol szülötteid rólad álmodnak 

és karjaidba visszavágynak." 
(Vigh Rudolf) 

Szeretettel meghí\ •. k a Kishegyes 
újratelepítésének 23-l. évfordulója 
alkalmából rendezett ünnepi műsorra, 

melyet 2003. március 21-én 18,00 
órakor tartunk a színházteremben. 

- újsághirdetés és brosúrák 
ÖSSZESEN: 

1o3.08Ö,6l 
31:103~2 

, 1.040.000'oo „ 1.017.624fif 
·~:-- : .:.. ~' ~ t A.'::, ' ~A~~~:~0'. "'". 

Ünnepi műsor: 

SZÜLŐFALUM KÖSZÖNTÉSE 

Fellépnek: 
8. Egyéb juttatások (óvod a, iskola, spo+{~.p.Itúra, ifjúság, s·egélyek stb.) 

9. Ivóvíz ellátás ;,< ' 520.0ÖO,OO " 492.275~32 
- javítások 17.592,00 

a kishegyesi Petőfi Sándor 
Művelődési Egyesület szakosztályai, 

- B-2 kút 2.452.517,73 a kishegyesi Ady Endre 
Kísérleti Általános Iskola tanulói, - B-3 kút 43.508,00 

- öko kút 48.808,50 a kishegyesi óvodások. 

- fürdőben lévő kút 317.289,50 A színház előcsarnokában meg
tekinthető Németh László kishegyesi 
festő önálló tárlata. 

ÖSSZESEN: 1.409.400,00 2.879.716,53 

10. Irodaiköltségek 
ÖSSZESEN: 

Megjegyzés~ 

164.007,58 
7.811.907,58 

128.145,07 
8.073.169,35 

Szeretettel várjuk! 

A KISHEGYFSI HELYI KÖZÖSSÉG 

A Tartományi fejlesztési alaptól kapott 3.000.000,00 dinár kölcsön 
felosztása: öko kút 420.000,00 dinár, öko kút munkadíj 71.697,50 dinár,B-2 
kút felszerelése 1.000.000,00 dinár; B-3 kút fúrása 1.508.302,50 dinár. 

Pozitív pénzügyi mérleg= 107.551r75 dinár, 

Rövid eszmefuttatásom tárgya a vajdmagy, aki valamilyen 
pozíciót tölt be. Ugye, az ilyen is megesik. 

Sajátos, multikultúrális környezetünknek köszönhetően sok 
mindent átvehettünk a többségi nemzettől. Tanulékony népünk 
funkcionáriusa előszqr a t\)kéletességet és a mindentudást 
sajátította el. Tettei, fervei, legyen szó bármiről is, egyszóval 
élve: tökéletesek. Ezek dicsérete, helyeslése kötelező, ellenben 
hiányosságaik észrevétele, netalán megemlítése mocskolódás, 
támadás, hozzá nem értők rikácsolása, amire a vajdmagy ter
mészetesen válaszol. Ilyenkor a következő ésszerű érvek 
hangzanak el: „Én már sog.éves vagyok, ki ez a taknyos/vén 
trot~ (válaszd ki a megfelelőt), hogy itt nekem okoskodjon!?" 

„En X.Y. vagyok, és már 500 éve itt „dolgozok". Ki ez 
fölülművelt, akadékoskodó Y.Z., hogy belepofázzon az ügye
imbe (megjegyzés: A vajdmagy a köz ügyeit a sajátjának tekin
ti, a köz pénzével egyetemben)?" 

A vajdmagy ritkán érvel iskolázottságával, műveltségével, 
mert pozícióját általában nem ezeknek köszönheti . 

A vajdmagy funkcionárius rátermettségét, érdemeit nem 
tetteivel, hanem éves vagy egyéb beszámolóival szokta alátá-

masztani. Ez általában a következő formulára épül: 
Pénz nincs, nem volt, és nem is lesz. Ennek ellenére ÉN, 

10000 (a falut/ /nemzetet/emberiséget szolgáló) dolgot valósí
tottam meg. Mint például: (itt a vajdmagy munkahős felolvas
sa az a havi nyertes lottószámokat) . Teitein,1 . ellenére még 
mindig nem történik semmi a faluban

1 
Munk~!'lélküliség, el

nyomottság, pénztelenség uralkodik! Ezért ai áÍlam, a nép, a 
pénzhiány és a tanganyikai vasutassztrájk a felelő.s! 

A beszámolók készítésében és a tá~ádásnak'~élt kritikákra 
való válaszolásban ki is merül a p6~íCi~n~lévő vajdmagy 
munkaköri leírása. Amit még tudni ke la az az, hogy 
hálózatba van kötve a többi vajdmagy cionáriussal, és 
prezentációs vacsorák, ebédek, pálink, , s kávék elfo
gyasztásával szolgálja legszívesebben a t. Vagyis nem 
szolgáJja, vezeti! Mert a nép köztudottan bu a1.és okos vezetőre 

1\ían s~,Ük$ége, aki a jólétet személyes példával prezentálja. 
< •• ' "'>. ,> * ~ 
'>S(~Hál~/a magasságosnak az itt leírottak Kishegyest nem 
féll~µ:izik. Nálunk az emberek türelmesek, kedvesek, szívesen 
vestt~, ha felhívják figyelmüket hiányosságaikra, nem plety
kázli:ak, nem vélnek mindent támadásnak, nem ócsárolják a 
mási~~t, mindenki pontosan tudja, hogy mi a dolga, és azt 
maradektalanul el is végzi. Még szerencse! 

Ha netalán valaki mégis egy iciripicirit magára ismert, attól 
elnézést kérek, és megkérem, hogy vegye ezt építő jellegű kri
tikának! Elvégre mi, hegyeseik arról vagyunk ismertek, hogy 
tanulunk hibáinkból! Janez 

5 ~""'m"'"••?•" 
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Mindannyian saját bőrünkön érezzük 'a mostani súlyos 
gazdasági helyzetet. Bármerre fordulunk, mindenfelé a vál
lalatok privatizációja a téma. A faluban eddig sem volt nagy 
lehetőség a munkára. Valamikor a téglagyár, a Grada-mont, a 
szövetkezet több száz kishegyesinek nyújtott megélhetést. Az 
utóbbi években ezek a vállalatok csak tengődnek. Az idén 
valószínűleg fordulat következik be ezeknek a vállalatoknak 
az életében. Sajnálatos módon a szövetkezetet még mindig a 
csődbíróság irányítja, ami azt jelenti, egyelőre náluk nem 
kezdődhet meg a magánosítás. A másik két vállalatban azon
ban igen. Megkértük a vállalatok igazgatóit ismertessék rövi
den a privatizáció mely fázisáig jutottak ez idáig. 

(Véletlen egybeesés, hogy az igazgatót éppen azon a 
napon hívtuk beszélgetésre, amikor a Politikában megjelent 
az árverésre vonatkozó hirdetmény.) Mai nappal bezárólag 
annyit tudunk, hogy a vállalat az április 10-én 11 órától meg
tartandó árverésen kerül eladásra. A kikiáltási ára 
7.746.000,00 dinár. 

A téglagyár munkásai tavaly év elején saját maguk 
kezdeményezték a magánosítást. Jelenleg nagy nehézségek 
árán tudjuk a termelést fenntartani, de próbálunk külső segít
ség nélkül talpon maradni. Igaz a tavalyi évet veszteséggel 
zártuk, veszteségeink most is vannak, több mint félévnyi 

Várakozó állásponton 

mikor kerülünk árverésre. 

fizetéssel tartozunk 
a munkásoknak, de 
eddig nem kellett a 
legfájóbb ren
delkezést meghoz
ni, azaz nem mond
tunk fel egyetlen 
dolgozónak sem. 
Tehát most vára
kozó állásponton 
vagyunk, várjuk a 
Privatizációs Ügy
nökség döntését, 

Arra is szerettünk volna választ kapni, a munkások 
hogyan élik meg a jelenlegi helyzetet? 

Először is fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a 
magánosítási folyamatot a mi vállalatunkban nem a munká
sok kezdeményezték A vállalat szakszervezete azonban min
den tő le telhetőt megtett, hogy kellőképpen felkészüljön a 
munkások érdekeinek megvédésére. Igaz nem túl sok segít
séget kaptunk, (a községi vezetés is inkább csak meghallga
tot t minket, de tanáccsal nem igen szolgált), összeállítottuk a 
szociális programot, nem szeretnénk ha a vállalat egyetl en 
dolgozója is védelem nélkül maradna. Követeléseink között 
szerepel, hogy a felmondást kapott dolgozók méltányos 
végkielégítést kapjanak. Hogy az árverés után az új tulaj-

donossal miben 
tudunk kiegyezni a 
jövő titka. Legutóbb 
a decemberi fizetést 
kaptuk, ami lehet, 
hogy az utolsó is 
egyben. Kevés a 
munka, nyersanyag 
még annyi sem. Az 
emberek félnek, 
nem tudják mi lesz Árverésen 
velük holnap. Csak 
abban reménykedhetünk, hogy olyan valaki veszi meg a vál
lalatot, aki a munkások érdekeit is szem előtt fogja tartani. 

A téglagyári munkások is, mint a dolgozók többsége 
egyrészt várja a magánosítást, mert nagy reményeket fűz 
hozzá, másrészt tart is tőle, mert félti a munkahelyét. A 
munkások félnek, nem tudják mit hoz a privatizáció, félnek 
hogy munka nélkül maradnak. A vállalat azonban már annyi
ra tönkre van téve, hogy önállóan nem hiszem hogy talpra 
tudna állni. Az egészséges privati záció a téglagyárnak 
kimondottan jól jönne, a munkások olyan vállalkozóban 
reménykednek, aki friss tőkével érkezne. A szakszervezet 
nálunk is elkészítette a szociális programot, beleépítettük a 
kollektív szerződésbe . Hogy az új tulajdonosnál mit tudunk 
az ott leírtakból kiharcolni, az majd a magánosítás után fog 
kiderülni. Remélhetőleg hamarosan sor kerül az aukcióra és 
véget ér ez a bizonytalanság. 

Mivel az utóbbi időben a szövetkezetben is gondok merül
tek fel, szerettük volna megkérdezni a szövetkezet szak
szervezetének elnökét is, de az előírások szerint csődben lévő 
vállalatban nem működhet a szakszervezet, a megkérdezett 
munkások pedig szívesebben nyilatkoznak névtelen ül. Ami 
egyrészt érthető is. Megtudhattuk t ő lük, hogy mivel a 
Topiko, mellyel közös termelése volt a szövetkezetnek, anya
gi gondokkal küzd, az ott dolgozók egy része - 50 emberről 

van szó - felmondást kapott. Amit a munkások fájlalnak, a 
csődigazgató még csak arra sem méltatta őke t, hogy ma
gyarázattal szolgáljon a felmondásokkal kapcsolatosan. Az 
idősebb munkásokat az is rosszul érintette, hogy több ese tben 
az idénymunkásoka t el őnyben részesítették. Arról sem 
szabad megfeledkezni, hogy a szövetkezeti munkások után 
több éven keresztül nem fizették a nyugdíjalapot. De sajnos 
ebben a vállalatban a csődbíróság a hatalom„. 

Kiegészítenénk Vass Dénes csődigazgató rövid beszá
molójával, amely a községi végrehajtó bizottság március 10-i 
ülésén hangzott el. Elmondása alapján a topolyai D.D. Topiko 
gazdasági válsága kihatott a Mezőgazdaság i Birtok 
helyzetének romlásához, magyarán a felmondásokra ezért 
került sor. A PD agonizál, egyetlen kiút a privatizálásban 
van. Persze ez nem vigasztalja meg azt az 50 embert, akik a 
napokban kapták meg a felmondásuka t. Postás kézbesítet te a 
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'· Lehet-e még rosszabb ? • 

borítékokat... Ennyit a módról, habár a már említett ülésen az 
igazgató elmondta, hogy kiváló dolgozókról van szó, és 
amint alkalom adódik, a szövetkezet újból alkalmazza őket. 

Az új privatizációs törvény szerint csődeljárás alatt levő 
vállalatot is lehet magánosítani. A községi vezetés arra nem 
kapott választ, hogy mikor esedékes az agonizáló szövetkezet 
kiárusítása. 

A szövetkezetnek a csődeljárás kezde
tekor 340 dolgozója volt, mostanra 230 
maradt, ebből 50 dolgozó került az 
utcára. A felbecsülések szerint a priva
tizáció után a maradékot is tömegesével 
leépíthetik. A Grada-mont 120 dolgozója 
közül is a legjobb esetben 30-40 maradhat 
munka nélkül. A téglagyár alkalmazottait 
is e sors fenyegeti . 

új munkahelyek megnyitásához vezet. Ezért káros minden 
tevékenység, ami a magánosítást fékezi. 

Az új vállalkozások létrehozásához több föltétel szük
séges: vállalkozókedv, program, pénz - ehhez kapcsolódik a 
Vajdasági Fejlesztési Alap pályázata, amely kezdő és meglevő 
vállalkozásokat támogat. 

Mindenfajta gazdasági fejlődésre 

zavarólag hat a feketegazdaság jelen
léte, - amit ki kell küszöbölni- főleg a 
szolgáltatói szférát érinti . Cél az 
árnyékgazdaság, feketeipar, zugipar fel
számolása, persze ez sok ember létfenn
tartását érinti. Meg kell szüntetni a nem 
eurókompatibilis módszereket. 

Szerbia szinten községünkben legma
gasabb az ezer lakosra jutó 
munkanélküliek száma. Ez a fol yamat 

Csődeljárás 

A szocializmusban nevelkedett 
embereknek nehéz megérteni, hogy 
elmúlt az az idő, amikor munkába
állástól nyugdíjig volt munkája, 
megkezdődik a harc a munkáért. Aki 

súlyosbodni fog' Megkérdeztük Pál Károly parlamenti 
képv iselőt mit tehet a községi vezetés ez ügyben? 

- A községi vezetésnek nincs befo lyása a vállatok 
ügyviteleibe, és abba sem hány munkást foglalkozta tnak. 
Felhívja a figyelmet a problémára és olyan irányba tereli az 
esemény alakulását, ami munkanélküliség csökkentésé t ered
ményezi. A megoldás az, hogy a gazdaságilag indokolt 
meglevő munkahelyeken kívül, új munkahelyek nyíljanak a 
termelési programok bővítésében a már meglevő vállala
tokon belül és az új vállalatokban. Tehát a megoldás két 
irányban kereshető: az egyik a minél gyorsabb privatizáció, a 
másik az új vállalkozások teremtése és támogatása. A priva
tizáció után az új tulajdonos arra fog törekedni, hogy a ter
melés növekedjen, nagyobb jövedelmet érjen el , ami egyúttal 

Ács Gizella, 46 éves 

Nekem sajnos az egész családom 
munkanélküli. Városon sincs 
munkalehetőség, hát még falun ... A 
vállala tok fol yamatosan mennek 
tönkre, nincs munkáltató. 

Lakatos István, 60 éves 

Minden vállalat tönkremegy, 
ezért nincsenek munkale
hetőségek, egyszerűen képtelenség 
elhelyezkedni . Nem látok fényes 
jövőt a fiatalok számára. 

nem alkalmazkodik, az a peremre szorul. 
Magyarország példáját látva a külföldi tőke beáramlása 

kedvezően hat a gazdaságra . Reményeink szerint a beáramló 
tőke községünknek, itt Bácska szívében, az autóút mellett 
hasznára válhat. 

A privatizációhoz a Grada-mont és az Obod áll 
legközelebb, majd a Bácska téglagyár következik, ők a 
napokban véglegesítették a dokumentációjukat, A Krivaja és 
a hegyesi szövetkezet a gyorsított magánosítás e lő tt áll, mér
legelés kérdése csőd alatt, vagy csőd után fogj ák beindítani. 
Minden halogatás elvileg kárt jelent. 

Zsidai Erzsébet és Unka B. Gabriella. 

Kerepes Ágnes, 47 éves 

Nagyon egyszerű a válasz. 
Semmilyen munkalehetőség nincs 
a fa lunkban. Sőt nemcsak a 
falunkban, községünkben sem. 
Nem képzelek el nagy jövőt azok 
számára, akik most szeretnének 
elhelyezkedni. 

Süli Péter, 33 éves 

Nincsenek nagy munkal e-
hetőségek, legfeljebb a m agánvál
lalkozóknál. A nagyobb vállalatok 
hadilábon állnak, és őszintén szólva 
nem lá tok nagy j övőt számukra kis 
közösségünkben. 

R&M 
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Szépség a pult mögött 
Ki mondja, hogy nincs Hegyesen szép lány? Van, mi több, a 

legszebbek egyike országos szintű szépségversenyen is részt vett 
Palicson. Juhász Andreáról beszélünk, aki jelenleg a pékségben 
dolgozik, mint elárusító. Ezen egy csöppet sem kell meglepőd
ni, hisz Andrea igen sokoldalú lány: traktort hajt, motoron 

száguldozik, szereti a lovakat, 
szeret úszni, és modell akar 
lenni. 

A szépségverseny Andrea 
szépsége mellett egy véletlennek 
köszönhető. A lovéenáci LTS-ben 
volt gyakorlaton, amikor ' 1 u \,1j
donos (aki a verseny ta 1· ·,11 a 
is egyben) megkérdezte . "'SY 
részt venne-e a megmeret
tetésen? Ő beleegyezett, és még 
aznap fényképezkedés 
Szabadkán, nemsokára pedig 3 
napos előkészítő következett 
Palicson. E három napon a 
divatbemutatótól kezdve, a sör
reklámozáson keresztül, a kore
ográfia betanulásáig mindent 
csináltak, amit egy szépségnek 
tudnia kell. 

A versenyen 18-an vettek részt, ebből, Andreát is beszámít
va, mindössze ketten voltak magyarok. Ez miatt hátrányban 
érezték magukat, de Andrea így is bejutott az első tízbe, és 
elmehetett volna az újvidéki, döntő megmérettetésre. A hegye
si lány viszont úgy döntött, hogy mégsem indul tovább. 

Andrea elárulta, hogy három napon keresztül fegyveres 
testőrök vigyáztak rájuk, a versenyen fegyveresek felügyeltek, 
de még így sem zajlott le botránymentesen a rendezvény. Az 
incidens részleteire nem térünk ki, de a lányok nem érezhették 
maguk biztonságban. Ezen felül előre ki volt osztva az első 
három hely, mi több, már azt is tudták, hogy ki nyeri az idei 
versenyt! Miért is történnének a dolgok másképpen a 
Balkánon? 

Visszatekintve Andrea egy kicsit bánja, hogy mégsem ment 
el Újvidékre, de nem ,1dja fel. Be szeretne fejezni egy modell 
tanfolyamot, és indul az idei Magyar Szó strandszépe 
versenyen. Addig is a pult mögül csodálhatják mosolyát a 
hegyesiek. Lakatos János 

A Petőfi Sándor Művelődési Egyesület február 21-én meg
tartotta a tisztújító közgyűlését. A résztvevők szavaztak a 11 
elnökségi tag kilétéről. Spasojevié Magdolna, Kormos Zsana, 
Kurnyák Márta, Kovács H.mna, Linka B. Gabriella, Cékus 
Attila, Janó Mária, Kollár Ilona, Markovié Radmila, Kisimre 
Árpád, és Újvári Csilla elnökségi tagok közül egy hét múlva 
IPbruár 28-án Linka B. Gabriellát választották meg titkos 
,zavazással az egyesület elnökének, alelnökének pedig 
Spasojevié Magdolnát. mm 

-pizza 
- környékünkön 

kevésbé ismert ételek, 
- rengeteg űjdonság várja a 

Kedves Vendégeket! 

Tul.: Tarján Róbert 
Lenin u. 60. 

~ tel.: 024 / 730-301 

ACl'IVITY 
Valentin - napra a 

Nők Fóruma az 
Ifjúsági Tanáccsal 
karöltve Activ ity 
játékot szervezett a 
hatodikos, hetedikes 
és nyolcadikos ta
nulók részére. A 
versenyre mintegy 
30 gyerek jelent
kezett. A közönség 

igazi, vérbeli versenyt izgulhatott végig. 
A helyes megfejtésekért, cukorka, csoki illetve narancs 

járt. 
A játékmester Unka Miklós volt. 
A 15 párból a legjobb 4 páros az abszolút győztesnek 

járó címért versenyezhetett. A négy páros: Fullajter Péter 
és Gulics Ágnes, Fajferity Denisz és Kancsár Loretta, Tóth 
Attila és Kratok Rebeka, valamint Szántó Zoltán es 
Kerepes Dániel. 

A győztes pár Kancsár Loretta és Fajferity Denisz lett. 

A községi · 
Telekrendezési 
kombinált erőgépet vásárolt a 
tartományi Fejlesztési Alap 
kölcsönéből. Az erőgép 3 q 
millió 300 ezer dinár- • 
ba került, a 
kölcsönt , 
p e d i g 
2004-től kell 
visszafizetni, 
havi 90000 dinárt. A gép földszint simításra is alkalmas, vil
lástargoncaként is működhet, alkalmas lesz épületalap 
kiásására, föld fölrakásra stb. 

A közvállalat az erőgépet a településeken belül az 
útpadkák lesimítására, a meglevő árkok tisztítására, 
mélyítésére fogja használni. A falvak területein belül az 
illegális szemét is eltakarítható az 1 köbméteres kanál segít
ségével. A lakosság is igénybe veheti a gép szolgáltatásait. A 
hivatalos üzembe helyezés megtörtént. A gépkezelő 

kezelési tanfolyamon vett részt, akit a vállalat most alkal
mazott egyelőre 3 hónapra. A munkahelyre egyébként 17-en 
jelentkeztek, közülük 3 felelt meg az előírt feltételeknek, 
közülük került ki a mostani alkalmazott. 

fatelep 

TEMPOtraae 
tul. Faragó Zoltán 

Verbászi út 36 lakás: Verbászi út 34 
KISHEGYES Kishegyes 

tel.: 024 / 731-399 
tel. /fax: 0241731-231 Épületanyag - alaptól tetőig. 
mobtel: 06318230-412 Tűzrevaló - árusítás, szállítás. 



A kishegyesi gyerekek az általános iskola elvégzése után 
valamely vidéki középisRölába kényszerülnek folytatni a 
tanulmányaikat. Sok tehetséges diákról nem is tudjuk, hol 
van és mit csinál, ezért a vidéken tanuló középiskolások
nak teret és helyet adva, lehetőségük lesz a Szó- Beszéd 
hasábjain megjelentetni mondanivalójukat. Szer
kesztőségünk fiatal és tehetsége('> munkatársakat is 
szívesen fogad . 

Jelen pillanatban a községi kimutatás szerint 116 utazó 
diák kap 20%-os útiköltség térítést, 71 tanulót készpénz 
segélybe részesítenek és 14 tanuló kap teljes útiköltség 
térítést. Ha véletlenül valaki semmilyen segítséget nem 
kap, az jelentkezzen a községházán . 

Az utazó diák 
Sok családban nem az a tény dönti el, hogy mit akar a diák 

tanulni, hanem, hogy Topolyán mire tud beiratkozni, 
ugyanis ez a legolcsóbb megoldás a továbbtanulás szem
pontjából. A fent tényekből adódóan én is egy topolyai 
középiskolát választottam. Már második éve ingázok 
naponta. Hónap elején megkezdődik a lökdösődés a 
jegykiváltó helyek környékén, amikor ezt a műveletet 
túléltük jöhet a „felhőtlen" buszozás. Visszatérve a hóna
pos jegy kérdésére nem igazán értem miért kerül például 
Szabadka Topolya havi 400 dinárba, vagy Moravica 

Topolya 500 dinárba, no és 
Kishegyes Topolya 1500 dinár
ba ( 20%-os kedvezménnyel) . 
Persze az önkormányzatok 
támogatják a saját diákjaikat. A 
magas bérlet ellenére időnként 
mégsem engednek fel a bu
szosok a járműre, habár a hóna
pos jegyünkbe bele van 
nyomtatva, hogy a cég minden 

járatára érvényes. A topolyai 
távot szardínia stílusban szok

tuk megtenni, évszakra való tekintet nélkül. A 
Mezőgazdasági iskolába némi nehézséggel jutunk ki, 
mivel nem szokás oda diákot fuvarozni, annak ellenére, 
hogy a Topolatrans szerelő műhelye sűrűn látogatott terep 
az elaggott buszok számára. Persze a legnagyobb 
„élmény" az a gyalogtúra, amely a vágóhídtól vezet a 
Mezőgazdasági iskoláig, ja és ezért egy-két igazolatlan óra 
a jutalom, azért mert leállt a járgány, még Topolya előtt. 

Költségmegtakarítási szempontból utaztam egy félévet 
vonattal, az árak nevetségesek, ha van kalauz, de többnyire 
ingyenes a Hegyes- T9polya útszakasz. Ennek Függvénye 
a pontosság, Időnként jön .. .. pontosan. A két vonatállomás 
olyan messze van, hogy ha meggondolom át is sétálhatunk 
Topolyára. Mindennek ellenére naponta otthon 
étkezhetünk és alhatunk. Az utazás is az első hónapokban 
fárasztó, aztán már sima ügy. 

Szabó Árpád Mezőgazdasági Iskolar Topolya 

Falunkban kb. 44 km utca van. Hogy mikor lesz 
min degyik lebetonozva? Senki sem tudja. 
Megkérdeztük a polgárokat, hogyan közlekednek a 
sáros utcákban? 

Dr. Patyerek Árpádr 48 éves 

Nagyon nehéz a közlekedést 
megoldani a sáros utcákban, így 
az enyémben is. Gyakran 
elakadok. Szerintem mindenki 
felelős az utcák minőségéért. A 
községnek kellene javítani rajta. 

nék benne. 

Lénárt László, 56 éves 

A sár szinte nyakig érő, az úton 
szinte lehetetlen közlekedni. A 
helyi közösség dolga lenne, ha 
egyáltalán van itt olyan.. . Ha 
szerveznének egy munkaakciót az 
utcák rendbehozásának ér
dekében, én is szívesen részt ven-

Kátai Zita, 48 éves 

Ki sem látszunk a sártengerből, 
SZÉGYEN! Bizonyára a falu 
vezetősége a felelős érte. Azt az 
egy dolgot találom furcsának, 
hogy évek óta fizetjük a járulékot, 
viszont nincsenek utaink. Hová 
folyik a pénz? 

Kollár Ilona, 65 éves 

Én nem közlekedek sáros 
utcákban, de tudom sok található 
belőlük falunkban. Felelőssé a 
lakosságot teszem, mivel nem fog
nak össze az utcák tisztításáért. A 
„ Zöldeknek" is részt kéne venni a 
tavaszi takarításban. 

M&R 
A képek Horváth Oszkár felvételei. 

ALFA 
fűrésztelep 

Tumbász L Tibor 

tel.: 024 / 730·7 49 
lakás: 0241 730-797 
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Az olvasó 

Reiki, a csodaszer 
A Reiki a szeretet, a szeretet pedig minden probléma a lehetőségekre . Legeredményesebben csakis a csoportos 

megoldásának kulcsa. A 90-es évek második felében ezt a gyakorlás és tapasztalatcsere lehet. Ezt kínálja most folya
lehetőséget hozták falunkba Magyarországon végzett Reiki- matosan a Reiki Természetgyógyászok lelkes kis csapata 
tanárok. Sajnos, akkorII1ég·söl(af1:divatból mentek el egy-egy minden hónap második és negyedik szombatján 17 órától 
tanfolyamra, ezért . ~$:~.:k'kevesen ' é~ tetté .meg a Reiki energia minden R.A.I. Reiki tanfol yamot végzett embernek, ingyen 
lényegét és leht:;t~S~geit, amit az emben számára nyújtani és minden kötelezettség nélkül. 
szeretne. A;ii~' . ... , Az első tájékoztató február 15-én volt. Ott már 19 

Sajnos, 9'ty~n ~csömörlö,tf kilá tás,taJannak tűnő résztvevő megtapasztalhatta a gyógyító energiáka t és a 
helyzetben/~fi.ink, h.og~" már ii'ehéz bármiben is h inni. közös meditáció is szép élményt nyújtott számukra. Aki 
Magatehehft'Jenül várunk a megváltó csodákra, és nem távol maradt, kimaradt a pozitív dolgokból. Március 22-től 
vesszük és~re, hogy az igazi csoda bennünk, a lelkünk már a továbbiakban minden negyedik szombaton lesznek 
mélyén ott tnyugszil< megváltásra várva. „Ép testben, ép összejövetelek, azzal a különbséggel, hogy minden Reikis 
lélek!" - mŐI];dja a 'közmondás, de mivel lelket sanyargató hozhat magával gyógyulni -v,ágyó p~7iens t, aki szeretné meg
világban élünk; nemigen akad más ép, egészséges test sem. tapasztalni és egészs.~gejavítására fÓrdí!;omi ezt a csodálatos 
Pedig mi tehetn~hl:i •. a legtöbbet, hogy ne így legyen! életenergiát. . · 

Beteg világban.Z:~~t~g ember~k . élnek. A tudomány sok A környező 2rszágokban már egyre több hagyományos 
mindenre megtanította ·az ,embereket, de önmagunk megis- gyógyászatot .tanult 01;vos vette á t a gyógyszeres és sebészeti 
merése, ami az igazi belső boldogság útjára vezet, elmaradt. kezelések mellett, kiegészítő terápia alkalmazásával kom
Így azt sem tudjuk, mi a betegségünk valódi oka. Soha senki binált Reiki energiás gyógymódot. Klinikán bizonyított tény, 
nem tanított meg minket rákérdezni: mi a kiváltó ok? A tünet hogy a kettő párhuzamos alkalmazása igazi csodát vált ki a 
elnyomását és újabb (szövődményes) betegségeket jól meg- páciensek gyógyulásában. A Reiki harmonizál, nyugtat, fáj
tanultunk összeszedni magunknak. Laikus is felfigyelhet dalmat és vérz~st csillapít, görcsoldó, gyulladást csökkentő, 
arra, hogy amikor aránylag jól mennek a dolgaink, jól érez- gyorsítja a seb~k gyógyulását, fokozza gyógy.szerek hatását, 
zük magunkat, mert harmóniában vagyunk. Érdekes módon meggátolja szövődmények kialakúlását, és ·az isteni intelli
fel sem figyelünk, hogy valami egészségi problémánk lenne. genciája kizár mináenféle visszaélést, va'gy negatív befolyá-
De amikor újra gondok támadnak életünkben, elkezdődik: a solást. ·· 
stressz, a fájdalom, görcs és egyéb betegségek jelei mutatkoz- Ezért itt szeretném felhívni a figyelmet, hogy aki merő 
nak, mert olyan hatás ért, ami kibillentett a belső nyugal- tudatlanságból, negatív értelemben szektásoknak minősíti a 
munkból, vagyis diszharmóniába kerültünk. Egyértelmű Reikis Természetgyógyászokat, gondolja át azt a tényt, 
tehát, hogy az egészség a harmónia, a betegség a diszharmó- hogyan lehetne az intelligens is teni gyógyító életenergiával 
nia törvényei szerint működik. Ezt megértve eljutunk a bárkinek is ártani. Ugyanakkor szeretettel ajánlom 
következő kérdésig. Mivel lehet megteremteni a harmóniát? figyelmükbe, nézzenek utána hiteles forrásokból, mit jelent a 
Van-e olyan csodaszer, ami tud segíteni? Van' De ne gyógy- szekta szó, és honnan ered. A szekta jelentése: csoport, 
szeres üvegekben keressük, mert ott még nem találták fel. közösség. Ilyen alapon merő tudatlanságból bármely vallási, 
Sem a varázspálcá t, amivel a s\.l~intást fil,~geJdjuk. ···• ... , ,politikai, társadalmi csoportot, közösséget leszektázhatnánk. 

Van azonban egy olyan gyé)g}rító, üi'lelhgens istél;q élete- ~gy-egy csoport viszont működhet pozi tívan az emberiség 
nergia, ami bárki számára elér§.~tő, kortól függetl,e~ül, csak a j~vára, ugyanakkor negatívan is, az emberiség kárára . Ezek 
két kezünk és kitartásunk szü~ges, hogy,i nliifriri.Uljuk kellő üt9n döntse el ki-ki értelme szerint, hova sorolja azt a 
tisztelettel javunkra és szerettéink javái;~.haszn álni . ·. J;;gzösséget, aki az emberek egészségének, pozitív 

Falunkban 81 személy végé%J~ el ~!~eiki tanfolyamO~~ilZ .<M~letvitelének változásában segít és mindezt ingyen, önzetlen 
elmúlt években. Szomorú azonl)an, flogy ezt a csodálatos .f'"szeretettel, a rendszeres összejöveteleken. 
energiá t csak kevesen tudták önmaguk és családjuk jopff ·g· Néhányan azért maradtak távol, mert nem tudják már a 
egészségi állapotának növelésére fotdH(;lt:'.i- Az ok egysz~rű. tanfolyamon tanult alapokat sem. Ez sem baj, mert össze
Valahol elsiklott a lényeg. Nem értik lá1ár1 a széleskörű jöveteleink fő célja, hogy ezt újra fölfrissí tsük. Olvassátok át 
lehe tőséget, ami a kezeikben rejlik, ezért használni sem lehet a tankönyveket, és szeretettel várunk benneteket a gya korlati 
olyan hatékonyan. Tapasztalataink bizonyítják, hogy egy-egy kezelések tanulásán' 
tanfolyam időtartama csak az alapfokú tudás elsajátítására A R.A.I. csoport tagjai nevében 

Nyeső Csabai Mária elegendő, azután már a gyakorlat teszi a mestert. A másik ok, 
hogy az elmúlt években nem volt, aki igazán összetartaná ezt 
a csoporto t és közös kezelési gyakorlással megtanítaná őket 

~~vündür• 
k.ávézél 

l\i§he!!Ye§~ 

Tit() mar-§all 
u. li() 
Tel: 

()14(7J()-S74 

Az olvasói írások nem szerkesztőségünk álláspontját 
takrőzik. 

Tulajdonos: 

McetaI pepi 
Bőripari felszerelések, 

alkatrészek és szerszámok 
gyártása 

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



A magyar nyelvben van három szó, 
ami ma is használatos és a sólymászatra, 
de még inkább a sólyom kultuszra utal. 
Ez a három szó együttesen csak nálunk 
ismert. A Zongor szó változott alakilag, a 
másik kettő nem. Mit is jelentenek e 
szavak? 

Az eredeti jelentése mindháromnak 
egy-egy sólyomfaj volt. Ebből 
ma a kerecsen maradt a 
madár neve, a létező, az élő 

madár neve. A zongor áta
lakult, és ma mint Zsombor 
férfinév használatos. Tehát 
ezt a madár nevet megőrizte a 
magyar nyelv mint személy
név. 

A Turul pedig maradt annak 
a madárnak a neve, amely 
egykor jelölője volt a magyaroka 
vezető családnak. A 
nyelvhasználat e miatt oly 
tiszteletben tartotta, hogy az 
id ő folyamán csaknem • 
elfelejtődött, de nem kapott más tartalmi 
jelentést. Ha ilyen tisztelet övezte, akkor 
igencsak fontos lehetett azok számára, 
akik használták, nekünk magyaroknakl 
Ha fontos volt őseinknek, mi sem 
mehetünk el mellette egy kézlegyintés
sel. 

Szenteljünk egy kis időt e madárnak, 
mint jelö lőnek, vizsgáljuk meg milyen 
madár vol t, és mit jelentett a magyarság
nak? 

A Turul név a latin betűs feljegyzések 
között 1273-ban szerepel először. Tehát a 
Turul név először IV. László idejéből talál
ható. Mint helységnév vagy személynév 
az ezt követő 150 év alatt tizenhatszor 
fordul elő, de csak egyetlenegyszer mint 
madárnév. 

Kézai Simon említi, de magyarázatot 
nem fűz hozzá. „Etele király címere egy 
madárhoz hasonlított, amelyet magyarul 
Turulnak hívnak. Egész Géza vajda 
koráig ezt a címert viselték a harcban." 

Vajon miért ez a gyors feledés? 
Hogyan tűnhetett el egy nép eredet
mondája oly hirtelen? Erre egy válasz 

van, el kellett felejteni! El kellett felejteni 
a táltosokkal, a regősökkel, a rovásírással 
és az ősi, ma már ismeretlen hitünkkel 
együtt. Hogy Kézai honnan vette, ezt 
nem tudni pontosan, de nagyon 

valószínű, hogy a Kunoktól. Ez 
azért nagyon valószínű, mert ők 

részesültek abban a „ tanítás
ban", amiben nekünk 
akkor már kettő és fél 
évszázada részünk volt. 

A feledésre azért volt 
szükség, mert kato
nailag igen erősek 

voltunk. Háborúban nem 
tudták a népet legyőzni . 

Ezért az összetartó erőt kel
lett elpusztítani . Az össze-

tartó erő pedig tudjuk a vallás 
és a múlt tisztelete. Ezért azt 

kellett feledtetni amit már Géza 

anyját a „szentlélek szállta meg'' miután 
fiúnak adtak életet. A katolikus egyház 
ugyanis a szentlélek jelölésére általában 
madarat használ. 

Mindkettő szellemi vezető volt. 
Mindketten áldozatként haltak meg, 

hogy szellemi erejük itt maradhasson. 
Sőt, a föltámadásban is van hason

lóság. Mert Álmos mindig újra született 
az Árpád-házi uralkodókban. Ha elfo
gadjuk ezeket a téziseket, akkor érthetjük 
meg mire is alapozhatta Metód püspök a 
feltevését. 

Mert az ázsiai népeknél akkor még 
igen nagy volt a vallási türelem1 hiszen 
az egyes vallások istene '\T.olt a fontos 
hanem annak a földi helytartója (ma ezt a 
szerepet a pápa tölti be), akit istenként 
tiszteltek aki népüknek vezére volt. De a 
kereszténység még nem volt államvallás. 
A római katolikus vallást nem Szent 

fejedelem elkezdett, az ősi val- István, hanem apja Géza választotta, akit 
lást, de ez nem ment köny- szintén Istvánra kereszteltek. Ezért van 
nyen, mert még a XV. az, hogy sok mindent, ami Géza nevéhez 

században is voltak követői. fűződik, Szent Istvánnak tulajdonítanak, 
Az egyház vezetői tudták, hogy aki a római katolikus nevelését apja ren

Álmos unokái t milyen tisztelet é. delésére kapta. Így nem volt választási 
csodálat övezi, ezt pedig az új vallásfüµt;,. lehetősége. Választani pedig azért kell, 
is pótolni kellett valamivel. Ennek mert a katolikus egyház 1054-ben 
köszönhetően így sorra születtek szent- véglegesen kettévált. Mivel Géza 
jeink, mert szükség volt rá, r udvar~ ~ több nyugati keresztény 
gyarság megnyerése a katol logikusnak látszott, hogy ő 
számára létkérdés volt. Mer ',i J · m~ · a vallást választotta. Mivel 
nép mint a honfoglaló magy~f1tlf Cé nem volt tisztában az 
máló erővel rendelkezett. . · Ist~'nltittel és nem akarta elveszteni 

A „ teljes" áttéréshez kellett egy <;,vez~i~ ·s~erepét még az ősi vallásnak is 
emberöltő és sok véráldozat. Igaz, hogy a '}fhócj.ŐJt1 amiért Thietmár mersenburgi 
magyarság már jóval előbb ismerte ·a .püsp§J.<:,,fe ljegyzése szerint meg is intet-
kereszténységet és sok közÜlük ' k:":~i\Y 
keresztény volt-, igaz nem római ;,gif!fo- N0s, a Turul-legenda egy nem római 
likus. Erre enged következtetni Métód'v.t+.katolikus kereszténységre való emlékez
püspök feljegyzése 882-ből, ugyanis 'tető. Ezért kellett elfeledni a régi hitet, az 
ekkor találkozott a magyarok királ~áv'JJ:i össZe$0 alkotó elemével együtt. 
Valószínűleg soha nem tudjuk meg mire Kézai Simon, aki IV László udvari 
alapozta Metód ezt a fel tevését, de fogad- papja volt, viszont újra éleszti a legendát. 
juk el neki. Barna József 

Azonban ha a Turul legendát (Folytatása következik) 
megvizsgáljuk, több hasonlóságot Az frás nem szerkeszt6ségank állás-
fedezünk fel benne Jézus és Álmos kö- pontját tükrözi. 
zött. Mindkettőjük 

lf. Szőke József Palatinusz László 

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

063/513-422 



M a már nem divat vezekelni. A 
világ tele van szenvedéssel, 

de hiányzik az önként, másokért, 
szeretetből vállalt lemondás, apró 
áldozat, szeretettel
jes mozdulat. Nem 
vesszük észre a nél
külözőket, érzé
ketlenül megyünk el 
a szenvedők mellett. 

Ilyen a világ. 
Rohanó gépekké 
váltunk. Esténként 
nem ülünk ki 
„ bandázni" a ház 
elé, az utcán nem 
köszönünk egymás
nak, nem állunk le 
beszélgetni, hanem 
elhadarjuk saját 
gondjainkat, s máris rohanunk 
tovább. Beszélgetőtársunk prob
lémáját nincs kedvünk meghallgatni. 
Úgy gondoljuk, az a leghelyesebb, ha 
mindenki a saját dolgával törődik. 

Elég nekünk a saját problémánk, 
minek vennénk a nyakunkba még 
másokét is - mondjuk. 

A nagyböjti idő kiváló alkalom 
arra, hogy kissé kitörjünk megszokott 
életvitelünkből. Jó alkalom az 
önzetlenség erényének gyakorlására. 
Ne azt várjuk el a világtól, hogy min
ket szolgáljon, hanem igyekezzünk 
felfigyelni a szükséget szenvedőkre . 

Passió 
gyógyulásért 

', - · -,, 

. . Cse.rkészeink . április ·12-én 
FeketiCsen, 18-áp . pedig itthon · 
mutatják be az Isten Fia á kéreszt
fán című drámát, 'iimelyi'húsvéfr 

Vegyük észre a szegényeket, vegyük 
észre azokat, akik segítséget kérnek, 
de nincs erejük kiáltani. Ne csak 
szavakban legyünk keresztények, 

hanem tettekben is. 
Elsősorban tettekben 
legyünk azok. 

Az önzetlenség 
erénye el fog vezetni 
bennünket húsvét 
titkának megértéséhez. 
Rádöbbenünk, hogy az 
Istenember a legön
zetlenebb gesztussal 
mondott le saját 
életéről, istenségéről; 

hagyta, hogy a 
gonoszság erői lát
szólag győzedelmes

kedjenek fölötte, s 
közben nem panaszkodott, nem 
sz i tkozódott, 

tudunk fordulni másokhoz, lehajolni 
a kicsinyekhez, akkor ezzel a lehető 
legtöbbet adjuk nekik: önmaguk 
felfedezését. Ugyanis nincs nagyobb 
ajándék annál, mint amikor valaki 
helyreállítja egy ember önbecsülését, 
és segít neki, hogy újra embernek 
érezze magát. Nincs szebb dolog, 
mint olyan embereket látni, akik 
újból felfedezték az emberi lét 
kalandját, gyönyörű kihívását. És 
amikor ebben segítünk, akkor 
Krisztuséhoz hasonló lelkülettel 
járunk a világban. Ugyanakkor 
önmagunknak is jót teszünk vele, 
mert önmagunkról lemondva (kifelé 
fordulva) ismét van miért élnünk, 
van célja az életünknek. Életünk nem 
hajlik vissza önmagába, nem 
zárkózunk el a világ elől, hanem 
megnyílva a világ előtt, ismét 

felfedezzük ma-

Mit ajándékozzunk? 
gunkat. 

Talán ismét fel 
kellene ismernünk a 

Ellenségnek megbocsátást. 
Barátnak figyelmességet. 
Gyermeknek jó példát. 
Szülőnek mély tiszteletet. 
Önmagunknak becsületet. 
Minden embernek szeretetet 

vezeklés értékét. 
Nem az önsa-
nyargatást, önmar
cangolást, hanem a 
szeretetből vállalt 
áldozatot. A mások 
javára, önzetlenül 
vállalt áldozatot. Ha 

hanem imádko
zott hóhéraiért. 
Pedig ki tudta 
volna jobban, 
mint ő, a világ 
teremtője, hogy 
mekkora igaz
ságtalanságot 
követ el az 
ember, amikor 
arcul üti és 
keresztre feszíti a 
végtelen sze

Benjamin Franklin a nagyböjti idősza

retetet. És mégsem sújtott le az 
igazságtalan világra, hanem csend
ben, egyetlen kiáltással meghalt a 
kereszten. Vállalta az igazságtalansá
got, elszenvedte a szenvedést, hogy a 
világnak igazságot szolgáltasson, s 
hogy életet adjon . 

Az önzetlen szeretet életet ad. Ha 
magunkról megfeledkezve oda 

kot embertestvére
inkre figyelve éljük át, akkor meg 
fogjuk tapasztalni húsvét örömét. 
Bennünk is fel fog támadni Krisztus, 
látni fogjuk a feltámadás hajnalának 
csodálatos ragyogását, és ámulattal 
vesszük észre, hogy a világ mennyire 
megváltozott - az élet új életre kelt 
bennünk. 

Kalacsi János 
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Február 20. Délelőtt a színházteremben a Petőfi Sándor ME 
katonabúcsúztatót tartott, amelyen részt vettek a Kishegyesről, 
Lovéenacról és Feketicsről rukkoló kiskatonák, valamint hozzátar
tozóik és vendégeik. A fiataloktól a község vezetősége is elbúcsú
zott. 

*** 
Megemlékeztünk a farsangról is. Diákjaink különböző jelmezbe 

öltözve tettek egy sétát falunk főutcáján. A Szülői Tanács tagjai 
fánkkal és teával várták a farsangolókat. Díjakat nem osztottak ki, 
mindenki első helyezést érdemelt volna„. 

Február 27. A tűzoltók nyilvános tűzvédelmi gyakorlatot 
tartottak a piactéren. A diákok előadáson megismerkedhettek a 
tűzoltóság munkájával, ezután pedig egy tűzoltást láthattak. 

Március 5. Az 5. és 6. osztályos tanulók a vasútállomáson 
üdvözölték a 150 éves gőzmoz
dony érkezését. 

Március 8. Nőnap alkal-
mából ürmepséget rendeztek a 
színházban, amely óriási sikert 
aratott a nézők körében. Fellépett 
iskolánk énekkara, zenekara, és 
az irodalmi szakkör tagjai is 
köszöntötték a nőket, a lányokat, 
az édesanyákat, a nagymamákat. 
Az első osztályosok gyer
mekjátékokat adtak elő. Bemutatkoztak még a szerb tagozatos 
diákok, a 3. osztályosok, a 7.b és a 7.a osztály táncos lábú lányai 
valamint az ötödikesek egy PaDöDö számmal. Iskolánkban már 
év eleje óta működik a Fiesta táncklub. Tagjai megmutatták, hogy 
mit tanultak eddig. Nőnapi műsorunk végén iskolánk volt diákjai 
mutatkoztak be, akik a topolyai Tangó táncklub tagjai. A táncklub 
versenytáncosai is felléptek. 

*** 
A Vöröskereszt szervezésében használt ruhát és lábbelit 

gyűjtöttünk. 

Összehasonlítás 

Kőműves Ákos 

Összehasonlító elemzést ké
szített a község iskoláinak ered 
ményeiről a pedagógusok aktívája. 

A 2002/2003-as tanévben 1257 diák vihetett haza fél évkor 
bizonyítványt. Közülük 1070-en (85,4 % ) pozitív, 184-en (14,5%) 
pedig negatív eredményt értek el. Legjobb tanulmányi átlaga a 
kishegyesi iskolának van. Nem meglepő, hogy az elsősök ered
ménye a legjobb, a legrosszabb pedig az ötödikeseké, a hetedike
seké és a nyolcadikosoké. Az ötödikes diákoknak „meg kell küz
deniük" azzal, hogy felsőben több tantárgy van, több tanár tanítja 
őket, más az osztályozás kritériuma, szigorúbb. Köztudomású, 
hogy a hetedik a legnehezebb osztály. 

A községben 465 intőt osztottak ki a tanárok. Legtöbbet 
matematikából (84), történelemből (69), biológiából (48). A lovée
naci iskolába jár a legkevesebb diák (388), mégis ott van a legtöbb 
intő (210). 

Egy példával lehetne illusztrálni, hogy mások az osztályozás 
követelményei az iskolákban, a szaktanártól is függ, hogy melyik 
tantárgyból hány intő lesz. Például szerb nyelvből Lovéenacon 29, 
Feketicsen pedig 5 intő volt félévkor. Biológiából viszont Feketicsen 
volt 29, Lovéenacon pedig mindössze 6. 

Az összehasonlítást Vesna Brigovié készítette. Végezetül 
megállapította: a község iskoláiban a legtöbb a kitűnő tanuló. Ez azt 
bizonyítja, hogy az általános iskola könnyű. Ezt pedig mindenki 
tudja, hogy nem így van. Az intők száma, összehasonlítva más 
községek eredményeivel, nagyon magas. Megoldást kell keresni, 
hogyan lehetne segíteni a gyengébb képességű tanulóknak. 
Iskolánként az osztályozás követelménye más, ezért a tanároknak 
egyeztetniük kellene, hogy amennyire lehetséges, egyformán osz
tályozzanak. mm 

Én wöztem, nem a féle~em 
A házunk, ahol lakunk, előzőleg már sok gazdának adott 

otthont. Akik itt laktak, azok minden fölöslegessé vált dol
gukat a padlásra rakták. A lakók elmeritek, a sok limlom a 
padláson pedig maradt. . . . .· 

Egyszer édesanyámmal felmentem, de már a létra felső 
fokán recetálni kezdtem. A sok ismeretlen tárgy nagy össze
visszaságban ijesztően hatott rám. Volt ott régi bútordarab, 
mosdóállvány, fateknő, cserépedény, gyerekhinta, 
imakönyv és még menyasszonyi csokor is. Fogaim vacogtak 
a félelemtől, mivel azt gondoltam, hogy ezekhez a do!gok
hoz egy-egy régről itt maradt szellem is párosul. Edes
anyám bátran járta keresztül-kasul a padlást, miközben 
nagy lelógó pókhálókba keveredett. Iszonyodtam még a 
gondolatától is, hogy egy ilyen rejtelmes pókháló rabul ej t
sen. Mondanom sem kell, hogy lefelé a létrán kettesével 
ugráltam a létrafokokat. Csak azután nyugodtam le, mikor 
talpam a földet érte. Azon az éjszakán gyötrelmes álmok 
kínoztak. Régi lakók szellemei hancúroztak a padláson, és 
közben engem csalogattak maguk közé. , 

Elmúlt egy hét, és eljöttek a barátnőmék. Edesanyámnak 
eszébe jutott a padláson a régi imakönyv. Megkért, hogy 
hozzam le megmutatni a többieknek. Szinte elállt a 
lélegzetem, hogy ilyen kérésnek kell ~leget tennem. Nagyon 
szégyelltem bevallani, hogy félek. Olommadárként indul
tam a létra felé. Minden fokon nyikorgott a deszka a talpam 
alatt. Mire felértem, hideg veríték boríto.tta a testemet. Nem 
néztem se jobbra, se balra, csak megkaparintottam az elsár
gult imakönyvet. Megkönnyebbült, felszabadult érzéssel 
rohantam lefelé. 

A vendégek közül senki se vett részre semmit, csak az 
én szívem zakatolt erősen, hogy sikerült legyőzni a 
félelmemet. 

Szőke Lilla S.a 

Ez lennék én? 
Nagy megrázkódtatás ért egy hónappal ezelőtt. Mikor 

fésülködtem, az orrom mellett egy fekete pontot fedeztem 
fel. 

Közelebb hajoltam a tükörhöz, és láttam még egyet. 
Gyorsan felcsaptam a villanyt a tükör előtt, és még csak 
akkor volt mit látnom! A látvány szörnyű volt, az arcom 
minden felé tele volt pattanásokkal és kis fekete mitessze
rekkel. Ez utóbbi nevet később tudtam meg anyukámtól... 
Közben észrevettem, hogy az orrom sem úgy áll, mint 
eddig, és még nagyobb is a kelleténél. Őszintén bevallva a 
hajam eddig nagyon tetszett, de most valahogy ez is rondán 
festett. Erről már beszélni sem érdemes! El is döntöttem, 
hogy lenyiratkozom kopaszra, de valami miatt meggondol
tam magam. 'Ez a valami, pedig a fülem volt (kegyetlen 
nagyra nőtt) •. Ha már a fejemnél tartottam, megnéztem a 
szememet is. Ahogy közelítettem a tükör felé, rájöttem, 
hogy bandzsa! vagyok. - Te jó Isten! - kiáltottam fel. Ekkor 
még egy nagy csalódás ért. Olyan vastag a szám széle, hogy 
csoda, hogy még beszélni tudok. Két lépést hátra léptem, 
hogy teljes egészében láthassam magam. A kép, ami elém 
tárult megdöbbentő volt. Iszonyatosan magas és vékony 
vagyok. Sehol egy izom rajtam! Csak csont és bőr vagyok! 

Mi lett velem? Még nem is olyan régen büszkén muto
gattam apukámnak a kar, mell és hasizmaimat, de most 
ezekből sem maradt semmi. Hogy menjek ki az utcára, az 
emberek közé? Hogy les{': nekem ilyen kinézettel barátnőm? 

Valószínűleg nagy ívben elkerülnek majd„. Ilyen külalakkal 
állandóan maszkban kellene lennem, vagy bezárva egy 
elhagyatott kastélyban. 

Most abban reménykedem, hogy pár év múlva lesz baj
szom és szakállam, majd „azok alatt" el tudok bújni az 
emberek elől. Csőke Miklós 7.a 



• • • • • • • 
A Pecze -

kastély lakói 
Egyhangú gyermekkori élményvilágom nagy eseményének 

számított, ha a végtelen hosszúnak tűnő, sokszor sártengerré 
alakult ú t után megérkeztem a tornyos parkkal övezett Pecze 
kastélyba. Tágas fogadószobáját, amit hallnak neveztek díszes 
kárpitú, magas támlájú foteljairól jegyeztem meg, meg arról a 
tenyérnyi kis seprőről, amit suttyomban hazahoztam. 

Szüleimet sokévi baráti kapcsolat fűzte a Pecze családhoz, 
Tera néni (Pecze Ferenc felesége) unokahúgának utoljára 2001-
ben írtam. Azóta elmaradt a karácsony- újévi jelentkezés, csalá
di beszámoló . A háború után mindenki leszegényedett - több 
százezer nemzettársával a kishegyesi magya r is szorongva várta 
az új közigazgatás reményt keltő intézkedéseit. Szekicsen, a 
gyűjtőtáborban több ezer német polgár nyomorgott (naponta 
négyen öten ha ltak éhen, vagy fer tőző betegségben haltak meg.) 
A rendszer latolgatta a magyar lakosság teljes kitelepítését is. 
Később megelégedett a li kvidálási akciókka l. Ezt Kishegyes 
lakossága szerencsére elkerülte. 

Ebben a terhes várakozással és fesz ültséggel fűtött légkörben 
kopogtatott egy es te be hozzánk sápadtan és fáradtan egy kis 
bőrönddel a kezében Peczéné, Tera néni. - Kidobtak, kizavartak 
a sajátomból. Befogad tok? - rogyot t reLignáltan a karosszékbe. -
Hallottál ilyent, Erikám? - S ha ti nem lennétek kétlem, hogy 
valaki is befogadna, népellenségnek nyilvánítottak aki a nép 
zsírját szívja. Szemem láttára vágták szét díszes foteljaink kár
pitjait, verték szét a szobrokat csak a legszükségesebbeket 
hozhatta magával. Mentette i dős testét. Hetekig nálunk húzó
dott meg, a csontra-bőrre lesoványodott asszony, aki t a politika 
által álnokul felbújtatott népharag csillapodása után kísértünk ki 
nagy ti tokban az esti órákban a vasútállomásra. (Anyám felje
gyezte az aranyköpésemet, ami nem vall nagy udvariasságra -
Tera néni, ha magából paprikást főznének, a kutya sem enné 
meg!) ** 

Peczéék gyönyörű, díszes parádés kocsival jöttek a faluba, 
két sötét pompás ló húzta a fiákert. A kocsisukat Micskónak 
h0Llk. H 

Egy alkalommal a Verbászi úti Krivaja hídnál leszakadt vil
lanydrótra léptek a lovaik . Mindkettő t azonnal agyonütötte az 
áram. Micskónak a parádés kocsisnak és Peczééknek semmi baja 
sem történt. ** 

A templomban egy kerítés választotta el az oltár környékét. A 

Anekdota 
Akkor meg minek a szünet?! 

Mivel maratoni futó barátom történetét ismerik, nem kell időt 
fecséreln i történetem hősének bemutatására. Ötletgazdag 
ismerősöm kihasználva a falunkban rendezendő amatőr kispá
lyás labdarúgótornát, melyet annak idején természetes rendsze
rességgel tartottak minden év nyarán, benevezési űrlappal 
foglalt helyet a központi kocsmában, a bejárati (főnöki) asztalnál. 
Helyesbítek, a helyfoglalás a söntésnél elfogyasztott két dupla 
konyak után történt meg. Adal bert uram a vendéglő tulaja ennél 
az asztalnál szokta töl teni unalmas napjait. Ha nagyon sürgős 
volt, akkor itt is aludt pár órácskát. Meglett korának, de főleg 
fizikai adottságainak köszönhetően igencsak köztiszteletnek 
örvendett településünkön. „Milyen cetlit hordozol öcsém? Tán 
valamilyen petíció, vagy mifene?"szólt a fogadtatás. 
„Beneveztem a foci tornára. Tíz játékost lehet nevezni, a szabá
lyok szerint. A csapatom neve: Forró Agyak." -hadarta el Ede 
egy szuszra majd egy dupla konyakkal jól kiöblítette a hosszú 
beszéd okozta szárazságot, mely a torkát zsigerelte (ha nem 
beszélt akkor is). „Hadd halljam azt a szerencsétlen tíz nevet!" 
„Én! Akkor a kézilabdás névrokonom, aki két billiárdlbket között 
a billiárdasztalra hasalva szokott aludni! Meg a kereskedő bará
tom, aki éppen ott hamiskártyázik a másik asztalnál' Aztán a 

kerítésen belül kétszemélyes pad volt, egyiken Pecze Ferenc ült 
feleségével, a másik oldali padon Raffai Mariska és Molnár 
Etelka. Pecze Teréz magas erős asszony, férje erős testalkatú, de 
alacsonyabb volt nála. Akkoriban Hárs Aladár misézett. 

** 
Az imakönyvet a templomban, de otthon az újságot is egy 

kézben tartotta, hosszú nyélre szerelt szemüveggel olvasta, amit 
„lornyonnak" nevezett. 

Tera néni mesélte: Először készültem találkára, anyámtól és a 
cselédektől állandóan kérdeztem hány óra, m ire anyá m 
megelégelte. - Nézd meg magad, mit zaklatsz bennünket -
mondta. Ekkor vette észre, hogy a sok tanár, nyelvész, aki hoz
zánk járt és oktatott és a díszes óráink mellett kifelej tették az óra 
leolvasását megtanítani. De rá sem voltam szoru lva, hisz mindig 
több személyt is megkérdezhettem. 

Pecze tulajdonát képezte a kastélytól néhány száz méterre 
levő szélmalom, ahol fontos em bere Győri Péter molnár néhány 
munkás segítségével őrlést, darálást végzett. 

** 
A Pecze család további sorsa ezzel végleg elvált az általu k 

megteremtett birtoktól és kastélytól. Tera nén i rokonai és 
ismerősei között ingázott öreg napjaira, hol itt, hol ott néhány 
hetet, hónapot kihúzva a megtűrtek és el tartottak keserű kenv
erét fogyasz tva. Sohasem lát ta többé pompás kastélyát -
K1shegyes t-hazalátogatása nem is lehetett veszélytelen, mert 
mint az akkori Magyar Szóban olvashattuk „ ... A nép könyorte
len azokkal akik a hátán élősködnek ... " 

Peczéék gazdag emberek voltak, de a két -háromszáz holdnyi 
birtokuk összértéke messze elmaradt attól az összegtől, amit egy 
mostani „gyárvásárló" a mellényzsebéből ki fizet. A szomszédos 
helységek határában élő földbir tokos társaik mellett eltörpül tek, 
mert pl. a Fernbachoknak, Szernzőknek, Ungároknak stb még a 
birtokukat alaposan megnyirbáló első földreform (!. 
Világháború) után is 3-4-szer ennyi földje maradt. Vi tatható az 
akkori nómenklatúra szerint szívesen használt „kiz~flkmány
olás, zsírszívás" mértéke is hisz ismerek hegyesi po lgárt, aki 
még abban a házban lakik, amit a Pecze család szolgálatáb,1n 
dolgozó nagyapja, dédapja épített, azóta sem volt lehetósegLik 
újat, építeni. 

Evtizedek óta kísérem a néhai dicsőség és gazdagság eme 
vélt kishegyesi fellegvárának könyörtelen rombolását, melyet 
nemcsak a haszonszerzés, de a pusztítás ösztöne is vezérel t. Inn
tetlenül csak a Pecze család által épített kápolna maradt meg ,mely
nél különbet és maradandóbbat a következő hangoskodó 
vezetőinek sem sikerült felépíteni. dr.Majláth Norbert 

Zsombi, a legtehetségesebb focista a faluban, csak a kocsmM 
nem tudja a saját lábán elhagyni! Akkor a Zsombor barátja, ő is 
otthonosan mozog a betonon, hiszen kézilabdasportunk nagy 
tehetsége. hmi is elég sokat bír! Meg egy focista, mivel ezt a 
sportot fogjuk játszani. Erről a csapattagunkról is bizalmasan 
elárulhatom, hogy biiia a gyűrődést' Pincér! Szomjan fulladok' 
Egy dupla konyakot!" 

- Ez csak hat ember!' 
- Az nincs bern1e a szabályzatban, hogy kötelező tíz játéko-

sunknak lenni' Meg különben sem tudná több ember a 
fal unkban velünk vedelve ünnepelni a tornagyőzelmet egész 
éjszakán keresztül! Nem?! Kezdődött a torna, az időjflrás afrikai 
száraz nyár. Mondogatták is az emberek az idén is szenved a 
kukorica, gyenge lesz a termés. Húsz hosszú perc a siva tagban, 
semmi a rotyogó aszfa lthoz képest. Hat másnapos, üde, 
korosodó férfi katonásan állta az első félidő fizikai megterhelé
seit. Ahogy megszólalt a félidőt jelző síp hangja, a közel i csaphoz 
rohantak a felfrissül és reményében. Hősünk valahonnan 
előhalászott egy bagót és rápöffentett, mint bármelyik 
szenvedélyes dohányos. A jó ismerős doki, aki éppen a bírói 
szerepet töltötte be ezen a mérkőzésen jóságosan korhulta: 
„Ejnye, ejnye azonnal dobja el azt a füstölgö mt:'rget, maga · 
szerencsétlen'" Ede sértődötten pillantott viss:ta. ,,! lát akkor a 
szünetet meg mi a fenérn~k tartják7 ' db 



Az ifjú festő, aki m ár katonáéknál van 
Kormos Róbertet minden bizonnyal 

sokan ismerik az Egység focicsapat oszlo
pos tagjaként. Most nem a csapatban 
nyújtott teljesítményére voltam kíváncsi, 
hanem egy másik hobbijára, ez pedig a 
festészet. Érdekes művészet, hiszen a 
festő a gondolatait, lelkivilágát kép for
májában mutatja be. 

Már általános iskolás korában meg
mutatkozott a tehetsége. Pontosabban, a 

Kormos Róbert hetedik osztályban kezdett el érdeklődni 
e művészet iránt. Azóta is szerves része 

életének. Első festményét 16 éves korában készítette. Nagyon 
sajnálja, de már nincs meg neki az utcarészletet ábrázoló 
alkotás, pedig emléknek szívesen megtartotta volna . Saját 
bevallása szerint nem a legjobban sikerült, de én biztosan nem 
találtam volna semmi kivetnivalót a festmény szépségét 
illetően. 

Arra kérdésemre, hogy mit talál a festészetben vonzónak, a 
színek világát említette. A fejében „összegyülemlett" gondola
toknak a vászonra való átvitelét is fontosnak tartja. Kedvenc fes
tője Van Gogh. A művészben a kitartása, a szegénységből való 
előretörése is tetszik neki. Robinak még nincs kialakult stílusa, 
ez az idők folyamán majd kialakul. Németh László festőművész 
segített Robinak, ha segítségre szorult, ezért ő köszönettel tar
tozik n.eki. Szülei buszkék fiukra, és hogy őszinte legyek, van is 
mire. ürömmel nézik műveit, támogatják. 

Megrendelésre nem tud dolgozni, szerinte a festészet nem 
olyan dolog, hogy rendelésre képeket lehet készíteni . Kedv és 
ihlet kérdése. Olyankor egyszerűen megfogja valamilyen érzés, 
mely magával ragadja, és szinte parancsolja, hogy fessen . Lehet, 
hogy ezt egy kívülálló ember nem tudja teljesen megérteni, csak 

Anyagi nehézségek a kishegyesi Egység 
labdarűgó szakosztályban 

A kishegyesi Egység labdarúgó egyesület 2003. február 28-
án tartott elnökségi ülésén rávilágíto ttak egy problémára, 
miszerint a helybéli vállalatok nem tudják teljes egészében 
biztosítani a szakosztály működéséhez szükséges anyagi 
fedezetet. Mindenki számára ismeretes, milyen gondokkal 
küszködnek nagyvállalataink. A község erejéhez mérten 
tisztességesen segíti a szakosztályt, sajnos ez a pénz is csak 
alig fedezi a túlméretezett versenyzési kötelezettségeket, 
valamint a hazai mérkőzések u táni bírói költségeket. Új 
szerelésre, a pálya karbantartására és ami a legfontosabb az 
utánpótlás nevelésére nemdutja. Az Egység labdarúgó 
egyesület vezetősége ismételten indítványozza a tagsági díjak 
bevezetését amely taláp az tüölsó szalmaszálként szolgál a 
szakosztály életben t~tására. Az elnökség a tagsági díjat havi 
200 dinárban állapította meg. Ellenszolgáltatásként a klub, a 
kishegyesi Egység, minden hazai mérkőzésének díjmentes 
megtekintését tudja nyújtani, valamint becsületes helytállást a 
játékosok részéről minden mérkőzésen. A vezetőség egyben 
ígéretet tesz a befolyó pénzeszközök célszerű, azaz a 
szurkolók érdekeit is kiszolgálandó felhasználására. Ezért 
kérjük, hű szurkolóinkat és mindazokat akik szívügyüknek 
tartják településünk egyetlen működő sportszakosztályát, 
fogjunk össze, hogy nagyobb sikerekre hivatott csapatunkat 
egy kis lemondással kiemeljük a pénzügyi gondok okozta 
kilátástalanságból. A következő kérdés fogalmazódik meg 
bennem: „Hol szeretném szívesebben látni ifjúságunkat, a 
zöld gyepen vagy pedig a kocsmák süllyesztőjében?!" 

Remélem, a válasz mindenki számára egyértelmű. 

a művész, aki misztikus festői világban él. Műveinek 80 %-át 
tájképek teszik ki. Szeret ceruzával is „művészkedni". Rajzait 
nézegetve megdöbbenve figyelem azokat az élethű munkákat, 
melyeket percek alatt készített. A kellékeket Szabadkán és 
Topolyán vásárolja, az olajfestéket pedig Szlovéniából hozatja. 

Érdekességként megemlíti, hogy nyolcadik osztályban csak 
kettese volt képzőművészetből. Most már csak mosolyog a dol
gon. Bizonyított. Pár évvel ezelőtt még azt gondolta, hogy a fes
tészet lesz a foglalkozása, de mára már rádöbbent a szomorú 
igazságra, hogy ebből nem lehet megélni. Nincs az embereknek 
annyi pénzük, hogy képeket vásároljanak. Ezért csak saját 
szórakoztatására alkot. Cica, mert hogy ez a beceneve, azt áll ít
ja, hogy csak az ihlet akadályozza meg abban, hogyhogy még 
több képet fessen. Kb. 6 éves „ pályafutása" során olaj technikf,
val biztosan megfestett már 100 képet. Ebből tízet tudott meg
nevezni kedvenceként. Ezek azok a képek, melyeket soha el 
nem adna, pénzben senki sem tudná pótolni hiányuka t. 
Egyelőre el sem tudná képzelni, hogy abbahagyja a festegetés!, 
vagy hogy megunja. 

A festészet mellett az irodalom és a zene is érdekli. E két 
művészetből merít ötleteket. 

Az állattenyésztés sem áll messze tőle, ugyanis elég nagy 
jószágállománnyal rendelkeznek szülei, édesapjának besegít a 
munkában. 

Már beszélgetó;ünk elején rájöttem, hogy Cica szerény 
ember. Tehetséget kapott a7 égiektől, ezt pedig ki tudja használ
ni . Az amatőr festők kiállításán már két alkalommal bemutatko
zot t. Ilyen alkalmakkor van lehetősége megmutatni tudását, 
képeit, ilyenkor tud ismerkedni. 

Robi március 1-jén Plment „katonáékhoz". Hogy mit csinál 
most? Nem tudom. Biztosan nehéz neki zene és festészet nélkül. 

Csabai Áron 

„ Új vasűti menetrend -
Ervényes 2003. december 13-ig 
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HÓKUSZ-PÓKUSZ - Horoszkóp hívőknek és hitetleneknek -
J>OS (ü.321-04.20) 
Aprilis folyamán szeretsz egyedül lenni, 

elmélkedéssel, teremtő magányban tölteni 
az időt. Ez egyébként nem nagyon jellemző 
rád, hiszen általában szükséged van mások 
társaságára. Most azonban visszavonulsz, s 
átgondolod aktuális ügyeidet. 

BIKA (0421-05.20) 
A most következő időszakban a baráti 

kapcsolatok nagyon nagy szerepet ját
szanak életedben. Ez azt is jelenti, hogy fel
bukkanhatnak új ismeretségek életedben, 
egészen különleges emberek képében. Főleg 
művészi beállítottságú emberek fejezik ki 
irányodban rokonszenvüket. 

IKREK (Cl521-0621) 
Ebben a hónapban kicsit másképpen 

viselkedsz, mint ahogyan azt megszokták 
tőled. Máskor nagyon mobilis, vagy, s 
állandóan jönnél és mennél. Altalában 
nagyon szereted az olyan helyeket, ahol 
sokan vannak, s sokféle információt begyűjt
hetsz. Most azonban inkább befelé fordulsz, 
egyedül szereted tölteni idődet. 

RÁK (06.22--07 .22) 
Ebben a hónapban még érzékenyebb 

vagy a megszokottnál, ami viszont könnyen 
túlérzékenységbe csaphat át. Hiszen 
egyébként is nagyon érzelmes típusú ember 
vagy, s a most érvényben lévq erők erre még 
„rátesznek egy lapáttal". Erzékenységed 
odáig fokozódhat, hogy már egy érzelmes 
filmen is könnyekig hatódsz, s minden kis 
apróságon megsértődsz. 

Tűzoltóbemutatót tar
tott a kishegyesi és 
topolyai tűzoltóság 2003. 
február 21-én. 

Képeinken a bemu
tatót, és az önkéntes 
csapatot örökítettük 
meg. 

OROSZLÁN (07.23-08.22) 
Partnerkapcsolatcid nagyon intenzívvé 

válhat ebben az időszakban. Persze nem
csak jó értelemben fejti ki hatását a most 
érvényben lévő erő. Veszekedések is előfor
dulhatnak, amelyek hirtelen, indulatosan 
törnek ki belőletek. Olyan közeledéseket is 
tapasztalhatsz, amelyek egy vagy több har
madik személy képében tűnnek fel. 

szűz (08.23-0'J.23) 
Lazítós időszakod után rá kell 

döbbenned, hogy nagyon sok feladatod 
maradt el, s tornyosulnak munkád területén 
a teendők. Hirtelen azt sem tudod, hogy 
mihez kapj, mivel kezdj a dolgok végére 
járni. A héten egyre jobban és jobban 
elfáradsz, s idegeidet is megviseli a sok 
teendő. 

MÉRLEG (09.24-10.23) 
Anyagiak tekintetében, s munkád során 

is nagyon kedvező időszakot élsz meg. 
Lehet, hogy a ranglétrán is előbbre lépsz egy 
kicsit, s ez bizony nagy elégedettséggel tölt 
el. Hiszen sikereidet becsületesen, fair 
módon érted el, s közben soha nem tapostál 
el másokat. A szerelem területén is szép 
időszak várható. 

SKORPIÓ (10.24-11.22) 
Ebben a hónapban vágyat érezhetsz arra, 

hogy gondolataidat, érzéseidet 
megörökítsd, s alkotó formában közkinccsé 
tegyed. Jó lenne, ha komolyan foglalkoznál 
azzal a gondolattal, hogy esetleg írsz egy 
regényt, vagy verseskötetet. Ebben az 

időszakban könnyen tudnál alkotni. 
NYILAS (11.23-1221) 
Nagyon „rámenős" lehetsz ebben az 

időszakban. Akaratodat hajlamos vagy 
környezetedre rákényszeríteni, s bizony ez 
sok konfliktus forrása lehet. Most teljesen 
biztos vagy benne, hogy egyedül neked 
lehet igazad, s sajnos akaratodat tűzzel-vas
sal keresztül is viszed. 

BAK (1222-01.20) 
Ebben az időszakban szerencséd lesz 

partnereddel, s párkapcsolatod területén. 
Ugy érezheted, hogy legmerészebb vágyaid 
válnak valóra, s minden úgy alakul, 
ahogyan mindig is vágytál rá. Bármilyen 
szépek is ezek a riapok, gondolj arra, hogy a 
párkapcsolat mindig változik, hiszen válto
zol Te is és párod is. 

VÍZÖNTŐ (01.21--02.19) 
Egy hatalmas érzés keríthet hatalmába 

áprilisban. Egy titokzatos, s talán reményte
len szerelem jegyében telik ez az időszak. 
Fájdalmas lehet számodra, hogy el kell 
titkolnod érzésedet, s ha tudtára is adod az 
érintettnek, nagy valószínűséggel plátói 
marad a kapcsolat.. 

HALAK (02.20-03.20) 
Szokatlanul nagy önbizalom jellemez, s 

talán túl is lőhetsz a célon ebben a tekintet
ben. Hiszen nem szokták meg tőled ezt a 
fajta magatartást, s furcsának tűnhet 
környezeted számára, hogy ebben az 
időszakban érvényesíted akaratodat, s 
érdekeidet, s nem húzódsz meg a háttérben. 

• e ék U S • Tul. id. Cékus Árpád 
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Mindennemű bádogos 
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..5zá..13u!d'J • 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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