
Tisztelt olvasóink! 
„Nem kívánom senkitől/ 
hogy csodás dolgot tegyen/ 
de joggal elvárom mindenkitől, 
hogy mindig ember legyen.// 

(Ady) 

Ezt az idézetet elsősorban a nyol
cadikos diákok figyelmébe ajánljuk, de 
hisszük, hogy mások is megszívlelik 
Ady szavait. Elérkezett a ballagás ideje 
is, ezért a címlapon hasznos útravalót 
adunk a gyerekeknek, de a szülők és a 
tanárok is elgondolkodhatnak rajta. 

Nem csak a nyolcadikosok ünnepel
nek, hanem mi is'. Egy évvel ezelőtt 
indítottuk útjá ra az új Szó-Beszédet. 
Bizonyítottunk. Saját magunknak is, és 
azoknak is, akik nem hittek bennünk. 
Köszönjük Sipos Bélának, hogy 
„kitalálta" a lapot, és köszönjük Rácz 
Józsefnek, hogy „ újraki találta". 
Örülünk, hogy keresik a lapot, 
örülünk, hogy ötleteket adnak, 
örülünk, hogy írnak. Ha megnézik, 
igen változatos „írógárda" készítette 
ezt a jubileumi lapot. Persze a bírála
tokon is elgondolkodunk, de továbbra 
sem adjuk fel elveinket. A hír szent, a 
vélemény szabad! 

Azért zajlik az élet falunkban. A leg
nagyobb botrány most a téglagyár 
körü l van. Az iskoláé és a ballagásé a 
második hely. Az utóbbit már 
megoldották, de hogy mi lesz a 
Bácskával, arra senki sem tud válaszol
ni ... 

Viszont büszkék lehetünk diák
jainkra. Versenyeket nyernek. És nem is 
akármilyeneket: tartományit, köztár
saságit... 

Nagyon sokan megjegyezték, hogy 
milyen aranyos válaszokat adnak az 
óvodások. Most igazi, komoly kérdést 
tettünk fel nekik: Ki is az a polgár
mester? Mi is a feladata? Képzeletük 
határtalan ... 

Támogatóinknak köszönjük, hogy 
segítik munkánkat. Nélkülük nem 
lennénk' Olvasóinktól pedig „csak" 
annyit kérünk: Olvassanak bennünket! 

A szerkesztőség 

2003 
, . 

nz.a1u1a 

ÚTRAVALÓ 
Szinte most volt az a szeptemberi Mérlegeltem-e osztályzáskor a befek

nap, amikor új tervekkel, nekibuz- tetett munkát? Emberi, tanári maga
dulással kezdtük az új tanévet, s már tartásommal példát mutattam-e 
itt a május a ballagások ideje. nekik? Hozzájárultam ahhoz, hogy 

Próbatétel ez diáknak, tanárnak, bízzon az emberekben? Vajon évek 
szülőnek egyaránt. Próbatétel, hiszen multával emlékeznek-e rám? 
a felvételi sikeressége dönti el, hogy Kérdezzük meg magunktól, hogy 
hová, melyik iskolába juthat be arra voltam-e kíváncsi mindég, hogy 
gyerekünk. diákjaim mit tudnak, s nem arra, 

Az iskolában eltöltött idő alatt a hogy mit nem. 
kisgyerekből gondolkodó ifjú Hogy: gyermekem az iskolában 
emberekké váltatok. Ez az időszak azt tudja nyújtani ami benne van, 
kemény munkából, sikerekből Al'llllllllllb.. képes? Együttműködő 
kudarcokból állt. Sok-sok szép társa voltam-e gyermekem 
élményből, felejthetetlen tanárainak? Előlegeztem-e a 
órákból, de olyan percekből bizalmat? Hittem-e, hiszek-
is, amelyek kevésbé voltak e gyermekem sikerében? 
kellemesek. A szép órákat Elhitettem-e vele, hogy a 
ne felejtsétek el, a si- becsületes munka előbb-

kertelenségek tanul- utóbb megtérül? Vajon 
ságul szolgáljanak, minden alkalmat meg-
hogy ugyanazt a hibát ragadtam, hogy vele 
ne kövessétek el még egy- legyek, hogy ráfigyel-
szer! Az iskolában szerzett jek? Beszélgettem-e 
tudás legyen a további- vele semmiről, min-
akhoz jó alap, \·igyétek <lenről? Vajon mindig 
tovább az iskolában ott voltam mellette, 
gyűjtött tapasztalatokat, amikor szüksége volt 
szerezzetek, építsetek hozzá reám? Következetes voltam-
újakat! e? Tudom-e kik a barátai, mivel 

Ballagás, összegzés - nem össze- szeret szabadidejében foglalkozni? 
tartozó, de együtt emlegetett fogal- Ha ezek a kérdések már foglalkoz
mak. Összegez a diák, a tanár, a tattak bennünket, akkor bízhatunk 
szülő . abban, hogy gyermekeink nemcsak 

Minden tanév vége számonkérés nőni, felnőni fognak. 
is egyben önmagunktól, hogy vajon Tudjuk, hogy tanárra, szülőre 

mindent megtettem-e, hogy a felvéte- egyaránt érvényesek Juhász Gyula 
lim sikerüljön, hogy bejussak abba a szavai: 
középiskolába, ahová igazán „Nevelni annyit tesz, mint ember
szeretnék? Lelkiismeretesen dolgoz- ré tenni. A tekintélyt az iskolában 
tam, erőmhöz mérten tanultam? csak tudással és jósággal lehet fenn-
Megfogadtam a nálamnál bölcsebbek tartani." . 
tanácsát? Elfogadtam-e tanáraim, Mindannyiunk nevében kívánom, 
szüleim segítségét? hogy a felvételiző általános és 

Hogy: a reám bízottak elér- középiskolás diákjaink célba érjenek, 
jék céljaikat? Vajon figyeltem-e elég- vágyaik, álmaik valóra válhassanak! 
gé diákjaimra, meghallgattam-e, nyí- Sipos Berta 
tott voltam-e kérdéseikre? 
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Harmadszor fogtam neki megírni ezt a cikket. Valahogy nem 
megy. Nem tudom hogyan kezdjem. Nem értek semmit. Pedig 
már legalább 10 emberrel beszélgettem. Véleménye mindenkinek 
van, de ők sem értik. 

Egyáltalán miért és hogyan jutott ebbe a helyzetbe a Bácska? 
Ezt még a legokosabb gazdasági szakemberek sem tudnák jelen 
pillanatban kibogozni. Több hónapra lenne rá szükségük. Hogy 
kinek tartozik a Bácska, ki tartozik neki, léteznek-e egyáltalán 
ezek a vállalatok? 

2003. május 20. Helyszín: Bácska. 
Jelenlévők: Szűcs Mihály, a régi - új megbí
zott igazgató, Novák Attila, a Szakszervezet 
elnöke, Fabó Mihály, a Közgyűlés elnöke, 
Nagy Farkas István, az Igazgatóbizottság 
elnöke és két újságíró. 

Megpróbálom összegezni az elmondot
takat. 2002. márciusa óta a „bácskásokat" 
senki nem tájékoztatja semmiről, csak innen
onnan, kerülőutakon értesülnek az 
eseményekről. A pénzügyi osztály ner_n 
ismertette a tavalyi év zárszámadását. Es 
akkor mondjuk ki a neveket: leváltották, 
szabadságra küldték Stanié Milant, a pénzügyi igazgatót, Szente 
Pétert, az igazgatót, a Klaé Milevat, a legutolsó igazgatót Ganuár 
4-től három és fél hónapon keresztül ő irányította a vállalatot), 
Barcsik Zsuzsa főpénztárost, Szarka Draganát az eladási osztály
ról. Szente Péter és Stanié Milan ellen már régebb óta büntetőjogi 
eljárás folyik. 

A 110 dolgozó 2002 júliusa óta nem kap fizetést. Az utóbbi 
i dőben már meleg ételt sem. 

Amikor leváltották Klaé Milevát, senki sem akarta elvállalni, 
hogy igazgassa a gyárat. Mindenkihez fordultak, végül Szűcs 
Mihály segített. Vagyis elvállalta. És aki még segített: Megkértek, 
említsem meg Sipos Imrét, aki a munkáso}<Ilak május elsejére 6,5 
kg üszőhúst adott. Majd kap érte blokkot. Es ahogy mentem haza
felé a gyárból, láttam, hogy nagy dobozokat visznek a Bácskában 
dolgozók. Traljié Bozidartól, a lovéenaci LTS tulajdonosától kap
tak egy csomagot, melyben szalámi, pástétom, virsli volt. 

Szűcs Mihály egyelőre próbálja kibogozni, hogy mi is történt 
az utóbbi években, mert erre ő sem számított. Mindenki fogja a 
fejét. A gyárnak kb. 70 millió dináros tartozása van. Másfél éve 
nem fizettek villanyszámlát, évek óta nem fizettek forgalmi adót 
(kb. 15-20 millió dinár), az előre kifizetett árut nem szállították le, 
november 29-én zárolták a folyószámlájukat, előnytelen 
szerződéseket kötöttek. Arról már nem is beszélnek, hogy a vál
lalat autójában nincs egy liter benzin sem, a vendégek pedig csak 
úgy ihatnak kávét, ha visznek. .. 

Azt sem érti senki, hogy miért kellett vidékről munkásokat 
hozni (megérkezett a számla majdnem 4 millió dinárról), amikor 

a hegyesiek is dolgoznának. .. Miért kellett gázra működő 
fűtőtesteket venni, amikor nincs is gázvezeték? Miért vettek új 
irodabútorokat, tölgyfaasztalokat, amikor a munkások nem kap
tak fizetést? Miért voltak a téves befektetések? Miért nem nyitot
ták meg az idén a pénztárt? (Pedig a téglát viszik a kamionok. .. ) 
És ha már viszik a téglát, folyik a termelés, miért nem kapnak 
fizetést a dolgozók? De itt kétélű a dolog. Akárki lenne a 
pénztáros, merné azt mondani a főnökének, hogy nem adom oda 

a készpénzt? 
Nem járt gazdasági felügyelőség < gyár

ban? Vagy mindent el lehet rendezni? Miért 
nem indult meg a csődeljárás, ha ilyen régó
ta zárolták a folyószámlát? Mi újság a priva
tizációval? Valakinek mmdenhová elért a 
keze? 

200-250.000 blokkot termeltek havonta, 
amikor a gyár kapacitása 500-550.000 blokk. 
Ez még a költségeket sem fedte .. . Teljes káosz' 

Mi újság Milosevié Bozidarral,„ akit 
egyszer szidnak, egyszer istenítenek? 0 volt 
az, aki „befektetett" a gyárba. Tartoznak is 
neki rendesen ... Adott mazutot - blokkért. 

Persze áron alul kapta, még a költségeket sem fedezte ... 
Elengedhetetlenül nőtt a veszteség. 

2000-ben a Bácska vesztesége 2,5 millió, 2001-ben 19 millió, 
2002-ben pedig 23,5 millió dinár volt. Senkinek nem tűnt fel? 

Gondok, vannak a mazutbeszerzéssel, nyersanyag nélkül 
maradtak. Es akkor még a présről nem is esett szó. Működött, 
nem működött. Ebbe a témába nem bocsátkozunk bele, itt sincs 
minden rendben ... 

A régi Jugoszlávia 370 téglagyára közül a hegyesi a 6-7. volt. 
Az egyik legmodernebb. Rengeteg szakember megfordult itt, az 
egyetemisták idejártak tan.ulni. Több egyetemet végzett mérnök 
dolgozott a Bácskában ... Ők már régen elmentek. Az emberek 
nyaralni jártak, ösztöndíjakat adtak ki, a dolgozók gyerekeinek is 
mindent megtettek. Ma mindenki szégyenkezve eszi az otthonról 
hozott zsíros kenyerét, a fizetés gyanánt kapott blokkot (amit 
három hónapos lefizetésre kaptak) eladják fél áron.„ 

Felmerül a község felelőssége is. Hol voltak eddig? Most 
gyűlés itt, gyűlés ott. Végrehajtó Bizottság, meg telefonálgatások„. 
(Ez itt a káromkodás helye!) Beszélnek ezzel-azzal. 

Megoldás? Senki sem tudja. Ezekre a kérdésekre beszél
getőtársaim sem tudnak mit mondani. Káosz. Reménykedés. De a 
„bácskásokat" már annyian és annyiszor becsapták. Még mindig 
kitartanak, még mindig bíznak valamiben. Jártak már itt külföld
ről, érdeklődtek, megnézték a vállalatot. Mikor lesz privatizáció? 
Ki az, aki megveszi a vállalatot a 70 millió dináros adósságával 
együtt (a vállalat könyvelési értéke 12 millió dinár)? 

Kiút? Vagy le is út, fel is út. Tudja valaki a választ? 
mm 

Egy el~Sáto~in~~v~~éilre ~~t~~~~J.~~i!fih~~t~:~~ 1:;:~:~:!:~!:e:g2i~1~t:e~~~ 
Herbut József, az elbocsátott 13 ,mtlhká§ egy~~~ Elmondása a gy@"ba';;,/ :iig'yiffiis hékik kell kifiZetni a bírósági költségeket, az 

szerint mindenki nagyon meglepődött, ~mikor rs postázták nekik ügyvédeket, 'meg még a 15 ·havi „szabadságtmkért'' is kártalani
a felmondásról szóló végzést. Érdeklődtek, hogy ezttí,ié~t törtérü, taniuk kel.l bennünket! Ha az igazságot kell elmondanunk, akkor 
de a Bácska akkori vezetősége erre semmi magyarázatot nem csak annyit, Hogy a Bácska régi vezetői nem viselték el azt, hogy 
adott. Sőt, még be sem engedték őket a gyár területére. mi megmondtuk a véleményünket, ezért inkább felmondást kap-

- ügyvédet fogadtunk, aki pert indított a Bácska ellen. A tunk. Ezek után a gyárban a munkások nem mertek 
bírósági eljárás több, mint egy évig tartott. A rrtunl<ások meg- elégedetlenkedni. Megfélenllitétték őket, tiltottak mindent. A 
nyerték a pert, annak ellenére, hogy a Bácska. ,,hatalmasságai" mufll<ások pedig hallgattak ... .Ha belegondolunk, még a börtön
minden eszközt megmozgattak, hogy. ez ne történjen meg. :be!l i~ kap, az erilper ~nnivalót és fizetést, ami a Bácskában az 
Egészen addig fajqlt a dolo~h,ogy J'.llég~gy hainis jegy~őkönyvet . il.tPbfü 'időben. tl!;;!Il , yOlt·.jellemző... Már c;sak reménykedni 
is bemutattak a bírós. ~.' .. go.!:1 ... · .. ·., a s.•.za.· ... ks ... · .. ze.TY ... · ... ~. étgy.··.ű ... l.ése .... '. .. r .. '..ó.J. ·.· .!}z, ért .r .. ·. s tüd hqgy ~'~~ftajos ;~zervek .kivizsgáliá,l<. a helyzetet, . ilyes-

. · = ·neih'~$metl,őd,ij<:.;~eg . . A.Bácska' riiui')kásáí megérdem-
fel~.lni f?~ak a vétkese~! 'A: s~,baél.k'ai .~~f,?ság ·!~,j,~v~agy~ ~z . t_ IiÍc falpra á111·on a vállalat! A bűnösök meg fizessenek meg 
elsofoku Iteletet, hogy nekünk, a Iflimkqsoknak van ·rgazurik A ' .. : :· 
bíróság végzésével mi mi.mkárajele:ptK~*tüi')k: r,J7ihébge(.itf:~· .A ,'.1:11·• 'rg~ · 'Il<övettekR-;J3ácska ellen, d7nem követtek el a 
„hatalmasságoknak'' ez sem volt elég! 1ílJra~pífö?ágfíoz í9~~~1fc+,'.~1~~ác ,r; mm 



kontra Bácska 
f$ ím ** f$ f& fí {» f& @ ~ ~ ~ ~ ~ ~ f& f$ * ~ ® * f$ fJffe 1€) f$ %? í'$ 

Lapzárta előtt kaptuk a hírt, hogy a Bácskában öt dolgozónak, 
a vállalat volt vezetőinek felmondtak. Az értesítésben, amit május 
19-ei dátummal postáztak nekik, az a megindoklás szerepel, hogy 
ténykedésükkel jelentős kárt okoztak a gyárnak. 

ladékot adtak. A termelés 1997. március 24-én indult újra. 
- A gyár háromévi agyagszükség-letét termeltük ki, hogy 

minőséges terméket tudjunk gyártani, s ennek köszönhetően a 
10-15 százalékos selejtet 1 százalékra csökkentettük. 

Anélkül, hogy a Szó-Beszéd a felmondás formai kérdéseiben 
vagy az elbocsátott személyek elleni vádakban állást foglalna, 
megkértük Szente Pétert, nagyvonalakban vázolja az elmúlt 
évtizedek fejlődési folyamatát. 

- Még ugyanebben az évben beindult a FERT gerenda üzem
részleg, a fatelep, kirendeltség nyílt Kragujevácon és 
Montenegróban. Hegyesen nyitottunk egy élelmiszerboltot, nem 
csak a munkásaink, hanem a lakosság számára is. 

- Az 1977-ben épülő alagútkemencéből ez év április végéig 
több mint 900 millió kistéglaegységnyi égetett agyagtermék került 
ki (több mint 200 millió blokktégla). 

- 1997-től 1999-ig, a bombázásokig a termelés megállás nélkül 
fol t ak is köszönhetően, hogy igyekeztünk kor-

- Az április végéig üzemelő technológiai vonal 1982. április 23-
án délután 15 órakor lett beindítva. Ezalatt több mint 750 millió 
kistéglaformátumú nyersáru hagyta el a gyárat, ami több mint 
egymillió köbméter nyersanyag feldolgozását jelenti. 

- A fizikai mennyiséget illetően a Bácska legjobb évei az 
tő] 1990-ig terjedő időszak volt. A nyolcvanas évek elejéig 
értékesítését a Bácska önállóan végezte, majd ezt követően ' 

ben a Topola-Universal, később pedig magánvállalatok, 
Union és Univerzal Backa Topola vette át a 
1996-ig. 

- 1992-től 1997-ig, részbe 
melés szezonjelleggel folyt. 
Ekkorra már a meglévő gé 
átalakításokra, és a techno 

-Az 1992-től 1997-ig 
tötte az elrozsdáso,dott 
samottból (az alagútkem 

. ai folyamatot alapeszközök vásárlásával. 
'zer, homlokrakodó, a vízvezeték 

lítására, ahol csak lehetett, új sza
ókamrán komolyabb javításokat 

veket kicseréltük, szárítókocsikat 
hőálló betonrészeit betonoztuk. 

agolását, megszüntetve a kézi 
ttunk a karbantartóknak, elláttuk 
1. Számítógépet, telefonközpontot, 
) 
termelés május 2-tól június 24-ig 
delkeztünk megfelelő áramfej 
két darab 100 kW-os áramfej-

, s a szárítókat üzemeltethetjük 

a előtt felmértük a samott burkolat 
séges samott elemeket egy komolyabb 

a beruházás lehetővé tette, hogy a 2001 . 
blokktéglából új kéményt építettek. Tehát magán a kemen 
történtek kisebb javítások. Huszonnégy szárítókocsit vásárolt a 
gyár a nyersanyag szárítására, ez az össz kocsimennyiség 10 
százaléka. Ezenkívül vett egy használt villástargoncát, és egy 
kisebb készáruraktárt betonozott le. 

"z után nagyon rövid időn belül újraindíthat
tuk a termelést. Karácsony másnapján a cserkészek által hozott 
békelánggal gyújtottunk be a kemencében, és ez a tűz mindmáig 
folyamatosan ég. 

1997-ben változás történt a vállalat élén. 
- A továbbiakban ismét be kellett indítani a termelést, a 

gépeket üzemképessé kellett tenni, az alagútkemencében levő 
hibákat meg kellett javítani, s mindez igen sokba került. A gyár 
beindításához a pénzt a Szerb Sarajevo számára legyártandó 
egymillió blokk biztosította, és alkatrészeket szállító cégek is ha-

- A privatizáció 2002. áprilisában kezdődött, sajnos, a mai 
napig nem fejeződött be, aminek a negatív hatása érződik a vál
lalat ügyvitelében - állítja Szente Péter. 

Öt embert elbocsátottak. Az új vezetőségnek talán bűnbak kell, 
aki igazolja létüket? Vajon jobbra fordul-e a gyár sorsa, ha kiebru
dalnak öt embert? 

Kalacsi János 

:i!At,Dzsf Bm Bácska 
(mtta.o.liektív skizofrénia 

,- családi ~somagolásban) 
Kicsiny téglagyárunk sorsa immáron 

hosszú ideje kavargatja közösségünk és 
főleg az ott dolgozók lelkivilágát. Engem 
exprivát egy 25 OOO részes brazil sorozatra 
emlékeztet, ahol Pedro Hose de Castaneda 
épp föltámad, hogy megmentse a vállalatát, 
a családját, szerelmét Demanitát, és bosszút 
álljon a gonosz Don Alemaon. Persze ha ezt 
leírnám, mindenki komolytalannak tartana, 
és az ilyen poénkodás különben sem 
egyeztethető össze a komoly újságírással! 

Épp ezért a téglagyár tematikát kon
struktíve, egy elfogadott műfajjal, a tragiko
midrámával közelítem meg: 

Szerelmek a Vőgyben (1325. rész) 

Pedro Hose de Castaneda: (a 
koporsóban benne van, és pincében leledz a 
befőttek közt) 

Tonio: Gön be. Mellesleg ő Don Pedro 
szellemileg fogyatékos szolgája) Don Pedro, 
Don Pedro! Baj van! 

Pedro Hose de Castaneda: Tonio! Mi a 
baj? Gyere, beszéljük meg! 

Tonio: Alemao úr tönkreteszi a 
Vállalatot! 

Pedro Hose de Castaneda: Jaj, ne! Mit 
tett az a gonosz? 

Tonio: Molesztálta Demanita kisassz
onyt, nem köszönt a portásnak, tönkretette 
a bütyökhidraulikus földstucnizót és .. . 

Pedro Hose de Castaneda: És? Mondjad 
már Tonio, mert nagyon kíváncsi vagyok! 

Tonio: . . . és majdnem adott fizetést a 
munkásoknak! 

Pedro Hose de Castaneda: Jaj, 
teszentségesmagasságos! Fizetni akart? A 
munkásoknak? Ennek elment az esze! 
Gyere gyorsan Tonio! Tennünk kell valamit, 
mielőtt ez az eszement tönkretesz mindent! 

(Don Pedro és Tonio mennek. 
Megérkeznek. A Vállalat előtt a munkások 
tüntetnek, Don Alemao 

szól hozzájuk) 
Don Alemao: Munkások! Nyugalom' 

Ígérem, hogy minden úgy lesz, mint 
ezidáig! Semmit sem változtatok meg! 

Munkások: Hurrá don Alemao! 
Pedro Hose de Castaneda: Megállj 

Alemao! Mindent tudok! 
Munkások: Húú! 
Pedro Hose de Castaneda: Molesztáltad 

Demanita kisasszonyt! Nem köszöntél a 
portásnak! Tönkretetted a bütyök
hidraulikus földstucnizót! És ... 

Munkások: És ... ? 
Pedro Hose de Castaneda: Titokban 

fizetést akartál átutalni a munkásoknak! 
Munkások: Micsoda?! A rohadék! Öljük 

meg! 
Pedro Hose de Castaneda: Megálljatok! 

Alemao! Most te és én ... 
(folyt. kőv.) 

DonJanezo 
(A szereplők és a helyszín kitaláltak. 

Minden véletlen egybeesés a valósággal nem a 
szerz6 agysziJleményel) 



Hírek, 
Hírek 

A Nők Fóruma ·· tervei szerint 
hamarosan hozzálát a falu szocíális 
helyzetének felméréséhez és 
elemzéséhez. Elsősorban az adatok 
begyüjtésekor számít a lakosság támo
gatására és megértésére. A felmérés 
elkészítése a falu lakossága szempont
jából létszükséglet, ugyanis bár
minemü támogatást csak úgy lehet 
megpályázni, ha konkrét adatokkal 
lehet bizonyítani a tényleges állapotot. 

*** 
A kishegyesi méhészek köszönetet 

mondanak mindazoknak, akik az idén 
nem permetezték a gyümölcsfáikat, 
ezzel is elősegítve azt, hogy minél több 
méz legyen falunkban. 

FIGYELEM!! 

A CMH szabadkai információs 
iroda kishegyesi kirendeltségének 
munkatársa értesíti ügyfeleit, hogy a 
magyar igazolványokat ,Szegedről 
csak MEGHATALMAZASOKKAL 
tudják elhozni. Akinek még nincs itt az 
igazolványa, forduljon csütörtökönként 
az iroda munkatársához. Még új ma
gyar igazolványokat is lehet igényelni. 

*** 
Többen felhívták fígyelműnket 

arra, hogy a nemrég elültetett kisf'ákat 
letördösik, levágják, elviszik a 
felelőtlen emberek. A helyi közösség, a 
polgárok nem azért ültették el őket, 
hogy mások barbár módon bánjanak 
velük. Ahelyett, hogy letörünk egy 
ágat - ha már késztetést érzünk, hogy 
hozzáérjünk - inkább símogassuk meg 
őket! 

Lakitelken szervezték meg a 
Kistérségi és Kisközösségi Televíziók 
IV. Szemléjét, ahová az egész Kárpát
medencéből 152 alkotás érkezett. Fejős 
Csilla szerkesztő, Maronka Etelka ren
dező, Ótos András és Iván Attila ope
ra tőrök Nagy Józsefről, a párizsi Jel 
Színház megalapítójáról készült 
félórás portréfilmje, a Krónika-portré 
kategória első díját nyerte el. 

FELH 
A Községi Végrehaj~ó 

Bizottság a szárazság mfatt 
locsolási tilalmat rendelt el. 
Az ívóvízel való locsolásért 
legkevesebb 2000 dináros bün
tetést szabhatnak ki, valamint 
a vízszolgáltatást megvon-
hatják. . ·. 

Maradandó élmény 
Ha arra a kérdésre kellene vála

szolnom, hogy számomra az Óvodás 
Színjátszó Találkozó után mi jelen
tette a legnagyobb örömet, akkor egy 
nagybecskereki család visszajelzését 
hoznám fel. Az ötéves kisfiú a 
következő szavakkal lépett be 
otthonukba: „Képzeld apa, ott min
d enki magyarul beszélt." A 
Találkozón résztvevő 21 csoport 
zöme olyan környezetből jött, ahol 
keményen meg kell küzdeniük 
anyanyelvük megőrzéséért. Óriási 
rendezvény volt a május 9-én 
megrendezett VIII. Vajdasági Magyar 
Színjátszó Találkozó. Komoly 
szervezés előzte meg, hisz ötszáz 
gyermeket fogadni, programokkal 
lekötni, a fellépést biztosítani nagy 
kihívás volt. Olyan alkotó és 
szórakoztató tevékenységeket kellett 
kigondolni, amelyek a település 
különböző pontjaira tevődtek a zsú
foltság elkerülése végett. Ezeknek a 
programoknak a felelőse Tumbász L. 
Kornélia volt, akiről elmondhatjuk, 
hogy hivatása magaslatán állott. 

A Találkozó célja anyanyelvünk 
művelése, amely magában foglalja 
népi gyermekjátékainkat, dramatikus 
népszokásainkat. Most már elmond
hatjuk, hiteles forrásból merítenek az 
óvónők, gazdag ének-zene anyag van 
a birtokukban. Amit ebben a korban 

megtanulnak a gyerekek, az beivódik 
egy életre . Az értékelésnél külön 
hangsúlyt kapott a gazdag népzenei 
választás, hogy amit csinálnak, azt 
játékosan művelik a színpadon is, 
hogy az óvónők is ott vannak a játszó 

„ ... csak értéket szabad adni." 

gyermekek között, és hogy a gyer
meknek ebben a korban csak értéket 
szabad adni. 

A jelenlévő 120 óvodapedagógus 
megszívlelve az értékelő bizottság 
jóindulatú véleményét az óvodá
sokkal együtt megelégedve, boldo
gan távozott Kishegyesről. Most már 
biztos, hogy az itt szerzett tapasztala
tokat beépítik további munkájukba. 

A Találkozó sikeres lebonyo
lításához anyagi segítséget nyújtott a 
kishegyesi önkormányzat, amelyet 
ezúton is szeretnénk megköszönni a 
szervezők és a résztvevők nevében is. 

Szőke Anna 

idei évben már 4000 gyertya hirdette az 
akció jelmondatát: Szeretettel, fénnyel 
a békéért! 

A kishegyesiek idén már harmadik 
A beavatatlan polgár amennyiben alkalommal kapcsolódtak be az akció-

május 24-én este 8 és 9 óra között ba. 
végigsétált Kishegyes utcáin több Első évben 50, tavaly pedig 100 
ablakban is gyertyafényre figyel- háznál gyújtották meg a szervezők 
hetett fel. által kiosztott békegyertyát, és 

A tájékozottabbak azt is tudni emlékeztek meg a béke világ-
vélték, azon a napon szerte a vilá- napjáról. 
gon a béke napját ünnepelik. A Fény a békéért akció 

Dr. Komáromi Mária keretében szervezetten az idén 
javaslatára négy évvel ezelőtt május 24-én este 8 és 9 óra között 
Svájcban, Boldenban megtar- már 170 kishegyesi házban égettek 
tott IV. Európai Női gyertyát, vagyis a a számok 
Akadémián kezdeményezték a tanúsága szerint - a résztvevők 
Fény a békéért elnevezésü száma évről-évre növekvőben 

gyertyagyújtási akciót. Első l!!!!lm:r;:~ van. 
évben, vagyis 2000-ben 1000 úszó- Mindazok, akik jövőre szeretnének 
gyertya meggyújtásával fejezték ki részt venni ebben a sajátságos béke
békeszeretetüket. Mivel minden évben mozgalomban, már most jelentkezhet-
ezerrel több gyertyát osztanak ki, az nek Zsidai Erzsébetnél. Zsidai E. 



A kishegyesi Helyi Közösség a 
vízszolgáltatásról szóló törvény 
értelmében (SzK Hiv. Közlönye 54/96) 
hozzákezdett Kishegyes település 
központi vízellátásának megol
dásához. A törvény világosan előírja, 
miszerint magánszemély, 
azaz polgárok csoportja 
nem lehet vízszolgáltató. A 
szabadkai körzeti egész
ségügyi fe l ügyelő többször 
is látogatást tett falunkban, és megál
lapította, hogy egyetlen mikro
vízközösség kútja sem felel meg az 
egészségügyi előírásoknak (többek 
között klórozó nincs sehol) . 

Rengeteg hiányosságot kell elhárí
tanunk (hivatalosan megbízott kar
bantartó kell az egész falu területére, 

• rendszeres klórozás, évente történő 

hidrofor tisztítás stb.), hogy egyáltalán 
bizonyos ideig működtethessük 

meglévő kútjainkat, míg az újakat 
üzembe nem helyezzük, valamint le 
nem rakjuk az új központi vízhálózat 
csöveit . A beruházás értéke 
megközelítp!~glOO miW8,:~~nár. Hogy 

1 
érthetőbb let:;yen, ez a" i<ishegyesi 
Helyi Közösség 14-15 éves teljes költ

~ ségvetése lenne.· A mostani állapot 
i t.:irthatatlan, ezért kénytelenek 

vagyunk szembenézni a gondokkal. 
Jobb mihamarabb túltenni magunkat 
ezeken a problémákon. Halasztgatá
suk csak növelni fogja a meglévő gon
dokat. Első lépésként kénytelenek 
leszünk megérteni, hogy az ivóvíznek 
ára van, és a fejlesztés érdekében is 
határozottan lépni kell. Ezek nép
szerűtlen intézkedések, de sajnos más 
megoldás nincsen . Amennyiben 
másra várunk, hogy megoldja ezt a 
kérdést, akkor nagyon gyorsan ivóvíz 
nélkül marad településünk, és 
kezdődhet a kínos egymásra muto
gatás. 

A kishegyesi Helyi Közösség fogja 
ellátni átmenetileg a vízszolgáltató 
szerepkörét, míg meg nem alakul egy 
vízszolgáltatásra regisztrált kom
munális vállalat. Minden polgárral 

egyéni szerződésbe foglaljuk 
majd a polgárok és a víz
szolgáltató (Helyi Kö
zösség) jogait és köte
lezettségeit. Alapvető fel
tétele a központi víz

hálózatra való rákapcsoláshoz a 
vízóra felszerelése, hogy mindenki 
kizárólag a saját maga által elfogyasz
tott vizet fizesse. A karbantartás szín
vonala legalább a 
mostani szín-~ 
ten lesz, sőt~ 
minőségben 

szavatoljuk a 
jobbat. A kis
hegyesi Helyi Közösség Falufejlesztési 
Bizottságának kibővített tagsága 
kidolgozta a meglévő mikro
vízközösségek átvételének ütemét. 
Kineveztek egy Leltározó Bizottságot, 
akik a kérdéses vízközösség tagjaival 
közösen megállapítanák, milyen 
értékrendű vagyonnal lépnek be a 
település központi vízszolgáltató 
rendszerbe, és egy meghatározott 
időszakra ettől függően fizetnék az 
ivóvíz köbméterenkénti megállapított 
árán felül a fejlesztési dotációt, mely 
szintén az elfogyasztott ivóvíz köb
méterére vonatkozna. 

A kishegyesi Helyi Közösség 3-tól 
6 hónapos lefizetésre tud majd 
biztosítani vízórákat, amelyeket min
den fogyasztónak 2004. május végéig 
be kell szereltetni a megbízott karban
tartóval. A vízóraaknának (sahtnak) is 
előírásos méretűnek kell lenni 
(80x80x100 cm). Akiknek már van 
vízórája, azt is hitelesíteni kell a jövő 
év májusáig. Ezt is több részletben 

lehet majd fizetni. A vízóra 

ALFA 
fűrésztelep 

.!~W~~~ ~~s;~bor 
. tel:: 02411730;749 
lakás: ·0241730~797 

hitelesítése az előírás szerint 5 
évig érvényes. Minden polgár 
rendezze adóságát a saját 
vízközössége iránt, mert 
ellenkező esetben régi a tar
tozások behajtásai az ivóvíz 
legújabb árán történik majd. 

A kishegyesi Helyi Közösség 
szakszolgálata 

""%->.+: 

Lejárt áruk ·" 
fóruma 

Már százszor megfogadtam, hogy 
minden egyes árut megnézek, hogy 
fogyasztható-e vagy sem, hiszen nem 
először vásároltam be lejárt tejfölből. 

Gondolom, többen vannak így a dolog
gal. Még az sincs rendjén, hogy én has
menést kapok tőle, de amikor már a 
gyermekem egészségéről van szó, akkor 
kiborul · 

A b 
Plazma 
is, hogy 
Mindezt 

gondolhatják, hogy a 
t nem én eszem. Szóltak 
gyem meg, mert lejárt... 
n, hogy egyszer kifakad-

meg én érzem magam 
. Van úgy, hogy meg sem 
zni, hogy friss-e a szalámi, 
agolásán meg úgysem lát
ltezés. Vagy elmosódott. 

Vagy v aki leszakította. Vagy 
olvashatatlan. Mint a pudingon, a 
virslin, oron, a Smokin. Ez nem a 
képzele énye. Vettem már egy 
éve lejár ingot, sőt Coca-colát is ... 
Mindezeket nem a piacon, hanem itt 
Kishegyesen, a közelmúltban, külön
böző boltokban. 

Azután az elárusítók elmagyarázták, 
hogy aekik ezt el kell adniuk. .. 

Felügyelőség nem jár errefelé? 
Húsvét előtt történt. Mit csinál 

olyankor a rendes háziasszony? Takarít 
és kalácsot süt. Az egyik boltban por
cukor helyett „ véletlenül" lisztet mértek 
ki húsz dekás kis csomagokba. Oda lett 
a kalács ... 

De nem csak lejárt 
nak. Lejárt falfestéket 
egy éve lejárt falfesté 
semmi baja, de azé 
szeretnék kicsit frisse 
tudja, mikor ér ide a m 
is árulnak ilyeneket. Ezt 

Még a boltról jut es 
feladata, hogy aprópén 
Ha pl. 76 dinárt kell fizet 
boltosnak aprója, akkor 

zert árul
, hogy az 
ég nincs 

valahogy 
venni. Ki 
Két boltba 

tesz el, és miért nem 75-öt? De azért 
egyes eladók nagyo1 esek, azt 
mondják, majd legkö ehozod ... 
Ez a történet különben 
Egy hónapja, mikor egy órája vártam 
már a soromat, előttem egy nyugdíjas 
néni számolgatott. És amikor a postai 
alkalmazott nem tudta neki visszaadni a 
4 dinárt, kivárta, hogy előkeressen vala
honnan„ . 

Elkalandoztam. Csak annyit, egy ki
csit figyeljünk oda, hogy hol és mit 
veszünk! Illill 

5 
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Berecz Éva ( 41 éves) 

Munkám miatt eddig csak Törökországban 
voltam, oda is csak áruért mentem. Nem járok 
nyaralni, mert a munkám nem engedi meg. Ha 
lenne rá lehetőségem, szívesen elutaznék 
Spanyolországba. 

Szabó Károly (59 éves) 

Soha nem voltam nyaralni, csak kétszer 
Harkányban. Az egyik ok, ami miatt nem jutha
tok el, az az alacsony nyugdíj, vagyis egyszerűen 
nincs rávaló. Napjainkban az embernek a piacon 
kiürül a pénztárcája, nem hogy külföldre menjen! 

Horváth Benkó Katalin (64 éves) 

Az utóbbi 11-12 évben csak Magyarországon 
jártam, akkor is a családomnál. Sajnos nem tudok 
eljutni távolabbi helyekre, viszont nagyon 
szeretek utazni. Ha lenne rá lehetőségem, 

szívesen elmennék Szlovéniába és a Balatonra. De 
azért távolabbi helyekre is elmennék, például 
Rómába, Velencébe, Nápolyba, több helyre. 

Gál Zoltán (31 éves) 

Utoljára 12 éve voltam Dubrovnikban, azóta 
sehol. Különben sem tervezek nagy nyaralást, 
nem kivitelezhető. Ha lenne rá lehetőségem, 
szívesen elmennék Franciaországba. 

MW&Erika 
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Akire büszkék 
lehetünk 

Fruska gora-i mara
ton, 2003. m áj us 3. 
Több, mint 9000 
résztvevő. A 86 kilo
méteres távon első 

helyezett: Sipos Tibor, 
Kishegyes. 

A tavalyi évben 
jómagam is Tibivel tet
tem meg a 33 kilo-
méteres távot, és Sipos Tibor 
tudom, hogy ő korábban 
az 56 kilométeres szakaszt is végigjárta, de 
senki sem gondolta, hogy az idén ilyen kiváló 
teljesítményt nyújt! Saját elmondása szerint 
csak véletlen volt az egész, de azért azt hiszem, 
hogy többről van szó! 

Tibi eredetileg a középtávon akart indulni, 
de egy debellácsi haver rábeszélésére a 86 km-t 
választotta, és miután a megfelelő ellenőrző 

pontnál lekan dtak erre a távra, már nem 
volt viss ' · ni határ a letenkai 

1 e 20 km-es plussz 
távot s ugyanarra az 

·. A debellácsi haver 
nyira, hogy Tibinek kellett 

ie az ellenőrző pontig, ami egyben 
éjs ázó helyként is szolgált. Ez este 9 órakor 
történt. Itt a havertól búcsút véve két bácspetrő
ci fiatallal vágott neki az hátramaradt résznek. 
A koromsötét éjszakában erős szél fújt, és telje
sen ismeretlen, hegyvidéki, erdős terepen kel
lett haladniuk. Ráadásul Tibi lámpájának az 
első 10 percben kiégett az égője, így kénytelen 
volt a lassabb tempót diktáló petrőciekkel tar
tani egészen hajnali fél ötig! Ekkor jutottak el 
Brankovácig, ahol a petrőciek minden átmenet 
nélkül a futásból álomba zuhantak. 

A csodás reggelből erőt merítve Tibi egy járe
ki szerb fiúval folytatta a maratont. De tőle is 
nemsokára búcsút kellett vennie, mert a fiú 101 
kilométeres távon indult, és az más útvonalon 
haladt. 

Így reggel hét órakor, 
tól duzzadó, zsibbadt l' 
ahol igazi meglepetés v 
még senki sem jelentke 

Az ekkor követke 
kitöltése, fényképe 
Tibinek, mint a 86 megtétele. 

Amikor arról f ggattam Tibit, hogy hogyan 
edzett a maratonra, azt mondta, hogy nem 
készült különösebben. (Azért tudnunk kell, 
hogy ez a „nem különösebb felkészülés" rend
szeres futást, kerékpározást és focit jelent. A 
szerző megjegyzése) 

Magam és a szerkesztőség nevében grat
ulálok Tibinek ehhez az eredményhez, amire 
méltán lehetünk büszkék! LJ 



Ha lehunyom a szemem, most is előttem látom ... 
2003. áprilisában a Kabóca színjátszó csoport és a 

Krajcárka néptánccsoport részt vett a XII. Nemzetközi 
Gyermekfesztiválon, amelyet ezúttal Budaörsön 
szerveztek meg. A fesztiválon kb. 400 gyermek szerepelt a 
Kárpát-medence valamennyi régiójából. 

„Sok gyerek nem látta Magyarország fővárosát, köztük 
én sem. Ha lehunyom a szeme, most 
is előttem látom a Parlamentet, és 
megcsodálom a Duna hídjait." 
Ezeket a sorokat Berecz Zalán 
mondta. 

bekerültek a fesztivál újságjába. Csoportunkból Fajferity 
Denisz és Kocsis Antónia ebben a versenyben harmadik 
helyezést ért el. De nem csak ezzel tűntünk ki, hanem 
temperamentumunkkal, vidámságunkkal és 
segítőkészségünkkel is. Így sokan keresték társaságunkat, 
és számos barátságot köthettünk. A legjobban talán az 

erdélyiekkel értettük meg egymást. 
Mégis számunkra a legérdekesebb
nek a fakultatív nap mutatkozott, 
amikor elmentünk a Margit-sziget
re, s közben láthattuk a Parlament 
épületét, a budai várat, a Mátyás
templomot és a Citadellát. 

Ez a kirándulás feledhetetlen 
élményt hagyott bennünk. Ma sem 
tudunk felocsúdni a sok-sok 
látványtól, játéktól, szórakozástól. A 
négy napig tartó fesztiválon csak az 
volt a dolgunk, hogy játszunk. A 
játékok mellett elmehettünk a szép
ségszalonba, ahol kisminkeltek ben

Az élmények zuhatagában 

A szigeten megnéztük a kolostor 
romjait, majd egyik játszótérrő l a 
másikra vándoroltunk. Az utolsó 
napon került sor a Kavalkád nevű 
programra, ahol minden csoport 
bemutatott egy műsorszámot. 

nünket, vagy egy frizurával lepték meg a lányokat. 
Ha valaki elfáradt a nap folyamán, bármikor beme

hetett a Szundi szobába, és egy kicsit megpihenhetett. S a 
nagy filmkedvelőkről sem feledkeztek meg. Minden nap 
megnézhettünk egy-egy filmet a fesztivál mozi termében. 
Kézműveskedni is lehetett az alkotóházban. A táncos 
lábúak pedig ,megtanulhatták a fesztiváltáncokat, és 
amikor megszólalt a zene, táncra perdülhettek. Tehát 
mindenki a kedve szerint válogathatott. A játékokban 
különböző feladatokat kellett megoldanunk, hol az 
ügyességünkre, hol a képzeletünkre, hol a találékonysá
gunkra volt szükség. Egyik nap azt a feladatot kaptuk, 
hogy írjunk húsvéti locsoló versikéket, s a legszebbek 

Dániel Bernadetta (7 éves) 

Van neki egy jó nagy palotája. 
Kerékpárral közlekedik. Sok gyereke lehet 
neki. Szabadidejében televíziót nézhet. Jól 
viselkedik a munkatársaival. Szerintem min
denki szereti, azért mert jószívű. Szívesen 
megismerkednék vele. Látogassa meg 
ovinkat, és hozzon nekünk sok játékot! 

László Andor (6 éves) 

Figyeli a rossz fiúkat. Hívja a 
rendőrséget, és a rendőrök elviszik, és 
börtönbe zárják őket. A jó fiúkkal nem csinál 
semmit, békén hagyja őket. Mercédesz autó
ja lehet, olyan, amilyen az elnöknek is van. 
Nem tudom, hogy szeretném-e megismerni. 
Ha kérhetnék tőle valamit, akkor a hintát 
meg a játékokat választanám. 

Habár nagyon izgultunk, a végén sikerült kivágni 
magunkat. Olyannyira, hogy a mi műsorunk tűnt a leg
eredetibbnek, a legkreatívabbnak, amelyben kifejezésre 
jutott a gyermeki fantázia, s ennek szokatlan megfor
málása elnyerte a nézőközönség tetszését. 

Végül elmondhatjuk: a sok szórakozás mellett nem 
csak élményvilágunk gazdagodott, hanem ismereteink, 
tudásunk is. Szélesedett látókörünk, új barátokra tettünk 
szert, ezáltal betekintést nyerhettünk, hogy más orszá
gokban hogyan élnek a gyerekek. És ami a legfontosabb: 
hagytunk egy kicsiny kis színfoltot arról, hogy létezik egy 
falu, Kishegyes! 

A Krajcárka néptánccsoport tagjai 

Ki is az a polgármester? 
Mi is a feladata? 

Patyerek Réka (7 éves) 

Városban dolgozik a polgármester. Van 
nálunk is itt ilyen? Különben autóval jár 
dolgozni. Egy sárgával... Szerintem ... Egy 
jó naggyal... Szívesen találkoznék vele . 
Hozhatna ceruzákat meg egy pár valamit. 
Üdvözlöm: Szia! 

Csőke Márk (7 éves) 

A polgármester a szomszédom. Egy jó 
nagy emeletes házban lakik. Barna autója 
van, hosszúkás. Gyalog jár a munkahelyére. 
Ha van szabadideje, nem mindig pihen. 
Szokott kertészkedni is. Van olyan is, amikor 
átmegyek hozzá sakkozni. Persze mindig én 
nyerek. Cigarettázik. Van amikor pezsgőt 
iszik, de szokott sörözni is. 

MW&Erika 
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A turulmadár köztünk él! 
A népművészetünk őrizte meg számunkra a mára csaknem 

feledésbe merült csodálatos legendát, és annak értelmét. Ha 
6x6-os négyzethálóban modellezünk a sugár mellett 
megkapjuk a repülő madarat, és ha még tovább bővítjük, azt 
vesszük észre, hogy egyre jobban hasonlít egy szoknyás ass
zonyra. Ha tovább bővítjük, nem változik tovább. De ha a 
szoknyás asszony modellképét ráhelyezzük a nagyszentmik
lósi kincs képére, pontosan ráillik. 

A továbbiakban el kell mondanom, hogy a nőt a természeti 

népek halként ábrázolják általában, mert a hal az életet és a 
halált jelöli. És ha megnézzük a modellképet, megdöbbentő 
látvány tárul elénk. 

Megtalálhatjuk benne a: 
SUGÁRZÓT /a kezdet és a vég/ a SUGARAT /az erő/ 

d 
a HALAT 2x /élet, halál/ a SPIRÁLT/ szerves létezést/ 

a BÁRÁNYT /fölemelkedés/ az ÜLŐ MADARAT 
/teremtés kezdete/ 

Ez szerintem nem a véletlen műve, és ez azt jelenti, hogy a 
nagyszentmiklósi lelet nem égberagadási jelenet, hanem 
megtermékenyítési. Ezt a szoknyás asszonyban fellelhető 

minták is bizonyítják, és ezt támasztja alá az, hogy két hal pont 
ott látszik, ahol az asszony van. Ez azt jelenti, hogy a képen 
látható személy kettős, mivelhogy a nő ekkor kerül áldott 
állapotba. 

Természetesen az 1000 évvel előtt élő ember életfilozófiája 
elképzelhetetlen vallás és Isten hit nélkül. Ezzel ma
gyarázható, hogy a Szent István Szűz Mária oltalmába ajánlja 
az országot. Ez a cselekedet sem véletlen, mert a nagyszent
miklósi leleten a nő keresztbe tett lábbal áll. Ez a szüzesség 
jelének is értelmezhető. A madár pedig azt jelképezi, hogy a 
megtermékenyítés isteni sugallatra történt. Vagyis itt az élet 
kezdetéről van szó. 

A nagyszentmiklósi kincs asszonyának megfelelője Szűz 
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Mária. Ezt arra alapozom, hogy Máriát csak mi magyarok 
tiszteljük szüzessége miatt is, máshol Szent Máriának, Isten 
anyjának nevezik. Jólehet tudnak szüzességéről. 

Ebből arra lehet következtetni, hogy a római katolikus val
lás feltéve nem annyira rajtunk, hanem inkább az egyházon 
segített. 

Az a tény, hogy Géza és István ezt a vallást fogadta el, a 
hasonló hitvilág gondolatmenete tette lehetővé. Ez pedig 
Róma pozícióját nagyon megerősítette. A magyarok nélkül 
Róma vallási vezető szerepe kétségessé válhatott volna. 
Gondoljunk csak a törökökkel szembeni ellenállásra, a 
keresztes háborúkat nem is említve. 

Félretéve a feltételezéseket TÖRTÉNELMI TÉNY, hogy az 
erős magyar katonai hatalom jól szervezett államrendelete a 
római katolikus vallás pártját fogta, terjesztette és támogatta, 
nem pedig fordítva. Egyetlen uralkodó család sem volt olyan 
független a pápától, mint Emese unokái, az Árpád háziak. 

Elemezzük azonban tovább Emese álmát a nagyszentmik
lósi kincsen. A nő nyakában háromágú nyaklánc van. Ez a jel 
a termékenység, az élet jele. 

Ilyen láncot királyi helytartók, kormányozók hordtak. 
Tehát az uralkodó képviselőjét, megszemélyesítőjét jelentette. 
A nyakék stilizált ábrázolása az ősi egyiptomi kultúrában az 
életet, az örökkévalóságot jelenti, ez lehet a sugár jele is. A 
modellezés során a sugár jelét bővítve kaptuk a nagyszent
miklósi kincs madáralakját. De amennyiben bővítünk egy 
törtet, úgy egyesíthetjük is. Ezért az asszony összetett alakját 
egészen leegyszerűsítve jelölhetjük az egyiptomi örökké
valóság jelével is, mivel ez a jel igen gyakran előfordul nálunk 
is. 

A magyar népművészet nem csak így őrizte meg a turul
madarat, hanem igen sok helyen másképp is. A rábaközi 
hímzéseken szinte a modell pontos mása van. 

Tehát a madár köztünk él, csak körül kell néznünk a 
hímzések, festések és faragások között. Csodálatos szépséggel 
mutatja be ezt az erdélyi hímzés, amely párnán van, és fejün
ket hajtjuk reá. Vagy a hódmezővásárhelyi hímzett párna élet 
fája, amelyben ha lemodellezzük, szintén benne van a turul
madár egyszerűsített változata, a sugár. 

Mivel Hódmezővásárhely közel esik Békésszent-
andráshoz, tekinthetjük sajátunknak is. Így eljutunk oda, hogy 
van nekünk közünk, hegyesieknek a turulmadárhoz, de ez 
lehet véletlen is. 

A turulmadár jelölése sajnos már feledésbe merült, hiszen 
manapság már-már csak díszítő szerepet tölt be nép
művészetünk megannyi ábráján. 

Megmaradt azonban ott, ahol eldugott falvakban a néppel 
együtt élő igaz emberek hirdették az Istent. 

Folytatása kővetkezik. 
Barna József j.r. 
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Me~egyzések Zsidai Erzsébet, a 
kishegyesi nők 

érdektelenségéről szóló cikkéhez: 
Csak részben osztozom a cikkíró 

véleményével falunk nőinek érdektelen
ségéről, ugx.5J:rti.§falunk túl néptelen két, 
egyidő2b~rí.' · tartŐR·tJ,elentős rendezvény 
meglifbg~~sár~. 4 Sajpálatos, hogx nem 
egye~;te " · kön}wbemutatót tartó 
Sző kel "sor kezdetét, ígx 

közönséget - főleg 

nőket, á~k olában is jelentősebb 
számban voltak a férfiaknál. A lovéenaci 
és feketicsi nők szinte jelen sem voltak, 
ha onnan is ennyien eljönnek volna, már 
számottevőbb a közönség lett volna. 

Az ilyen témájú előadás elsősorban a 
serdülőkorú és ifjú lányokra hatott volna 
nevelően, ugxanis a professzor nő sta
tisztikailag bizonyította a korai nemi élet, 
a sűrű partnercsere serkentő hatását a női 
nemi szervek megbetegedésére - mert a 
rák megjelenését hossza appangó 
folyamat előzi me el · eális 
életvitellel a mini li~fl cs.ke het-
nénk. Ezért a diszk ··· ·· , 't, 
VII . és VIII. osztály 
tani kellene az egész 
meghallgatására. 

Végül pedig remélhetően akad kishe
gyesi férfi is, aki szeretné párja, vagy 
lánya egészségét megőrizni. 

Dr. Majláth Norbert 

Zsidai Erzsébet válasza: 
Két pontosítás: az előadásra hívó 

plakátokat a község mind három 
településén két héttel az előadás meg
tartása előtt kirakták, a két szomszédos 
faluból pedig autóbuszt biztosítottak. 
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m. helyezett a Krajcárka !! ! 

Színpadon a Krajcárka 

A VII. Kőketáncon , amit 
május 24-én szombaton 
Becsén rendeztek meg, részt 
vett a kishegyesi Petőfi 

Sándor Művelődési Egyesület 
KRAJCÁRKA kisiskolás nép
tánccsoportja. A koreográfu
sok és csoportvezetők: Kovács 
Hanna, Kurnyák Márta és 
Patyerek Csaba a Rizgetős fel
nőtt néptánccsoport tagjai.A 
becsei szemlén a Krajcárka az 
alsós néptánccsoportok kate

góriájában harmadik helyezést ért el. A csoport először vett részt ilyen 
rangos megmérettetésen, ahol jelen voltak vajdaság legjobbjai. 
Gratulálunk az eredményükhöz! 

VIZSGABÁL 
Május 10-én tartották meg a 

Sógor vendéglőben a tánciskolá
sok vizsgabálját. Milo Emilija 
alkalmazkodva a felvételi vizsgák 
menetéhez, már ősszel elkezdte 
az alapfokú táncoktatást a nyol
cadikosoknak. Heti két alkalom
mal jártak a tanulók táncolni a 
színházterembe, ahol 18 fajta tán
cot sajátítottak el. 

A táncvizsgára 27 tanuló 
jelentkezett, bemutatásra kerültek 
azok a táncok, amelyeket sikerült 
elsajátítaniuk. A verseny végén a 
nézők a belépőjegyekre egy leány 
és egy fiú sorszámát felírva 
szavaztak a bálkirálynőre és a 
bálkirályra. A legtöbb szavazatot 
Kurnyák Ágnes és Szikora Róbert 
kapták. Az idén először a Szó
Beszéd szerkesztősége meg
választotta a legszimpatikusabb 
táncospárt, Stepanov Violetta és 
Sarnyai Farkas a Szó-Beszéd 
különdíjasai. Eee 

Eee 

A parkett 11ördögei". 

Mindenki jelesre vizsgázott . 
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Krónika 
A cserkészek nagypénteken (ápr. 18-

án) a színházban bemutatták az Isten Fia 
a keresztfán című előadást, melynek 
bevételét (4000 dinár körül) egy kislány 
gyógykezelésére ajánlottak fel. 

*** 
Templomunkban húsvéthétfőn (4pr'. 

21.) a Kanizsai Pedagógm;ok ···· Kamara· 
kórusa vendégszerepelt: Az énekkar a 
kanizsai általános iskola tanáraiból 
alakult 2001-ben. 

*** 
Kádár Sándor (orgona), Kerekes Ti

bor (Ljubljanában élő trombitamű

vész) és Kopasz Andor (a Belgrádi 
Zeneakadémia trombita szakos hallgató
ja) április 24-én nagy sikerű hang
versenyt tartott a szabadkai székesegy
házban. Műsorukon barokk művek 

szerepeltek. 
*** 

Június elején elsőgyónás lesz. Több 
mint húsz másodikos hittanos fog a bűn
bánat szentségéhez járulni. 

*** 
Május 3-án szervezték meg a Fruska 

gora-i maratont. Falunk is képviseltette 
magát ezen a rendezvényen. A Nők 
Fóruma tagjai rövidtáv:on, az iskola hete
dikes diákjai 19 kilométere11, míg Sipos 
Tibor 86 kilométeren. Mindenkinek csak 
ajánlani tudjuk, hogy próbálja ki, hogy 
mire képes. A friss levegő és az, hogy tel
jesítettük a kitűzött célt sokat lendített 
lelki világunkon.. . A hetedikesek 
elmondták, jövőre 33 kilométer a cél! 

„Lelkes" szavak 
Nyelvünk gazdag kincstárában 

meglepően sok olyan szóra bukkan
hatunk, amelyben a lélek szerepel. A 
teljesség igénye nélkül, csupán pél
daként válogattunk közülük: 

gyermeklélek lelkendez 
jólelkű lelkes 
lélekbúvár lelkesedés 
lélekelemzés lelkesedik 
lélekemelő lelkesült 
lélekharang lelkesülten 
lélekjelenlét lelkesültség 
lélekölő lelkész 
lélekszakadva lelkészkedik 
lélekszám lelkészség 
lélektan lelketlen 
lélektelen lelkiállapot 
l éleküdítő lelkiatya 
lélekvándorlás lelkierő 

lélekvesztő lelkifurdalás 
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Az idén a tavalyitól eltérően kissé nem vég, hanem csak az addig sza
későbbre, június 8-ára esik pünkösd kadékok közt kanyargó ösvény célba 
ünnepe. Akkorra már valósz ínű leg érése, kitárulása a fény hatalmas 
elvirágoznak a bodzák, nem díszíthetjük tengerére; honnan is gondolná, hogy a 
ernyős virágzataikkal ajtóinkat, sötétség nem is oly kilátástalan, ha 
kapuinkat. tudjuk, hogy valahol vár ránk egy méc-

Azt hiszem azonban, nem is a díszítés ses világossága, egy terített asztal, egy 
számít. A pünkösd nem ,szaba.,.d.)1ogy korsó üdítő víz, egy mindent kárpótoló 
kizárólag külsőséggé, 9lyaltriéRszó~ss~· , és mi.nq~nt Tegbocsátó ölelés. 
váljon, amelynek a gYl?keft;i\ Yffi,~'t,,,vt '· tlélek a szeretet lelke. Akit 
elfeledtük. Mint ahogy :„~ ráfsonyha · .. ~ Szentlélek tüze, az többé 
vagy a húsvétnak se sz~~rd tfühűt!wmé a szeretethez. 
gyökértelenül, légüres térben lebu.· ......... · ~zhat, de valami 
hanem életté, életformává kell(ene)\v ~.n.' s~ .. · · ... ''.~indig vissza 
nia. Napról napra karácsony v . ~}.a fói;rá~)ioz1,i!:tN18Y fához, 
Megváltónk eljön közénk, nap mint n Is F11Y~ká~an ply ' jólesik megpi-
életét adja értünk, hogy éljünk, nap mi ,, , • ' ·· Ak'it m~gp.eriselt a szeretet tüze, 
nap saját lelkét ajándékozza nekünki1 ~ az~sokszámára is a,.szeretet forrásává 
Minden nap karácsony, minge~;:i;n~p[' .· válik: Amerre.jár, az igazság, a béke mag-
húsvét és minden Qap RÜ)?.~ös& · "'' · vaiti91ekszik, elhinteni, mert tudja, hogy 
_Mert.erről vanszótJ„é;fi;\,$feltá:n9,~. ·.. ··~~J,< o~f:~.~l~~at o.tth?nt magának, 

utan eltavozott ugyan elatAató (Iathat~ . .a·honnanszárnuztek a v1szalyt. 
világból, vár bennünket abban aláthata Mert Isten állandóan otthont keres 
lan (láthatatlan?) dicsőségben, amelype közöttünk. Otthona az emberszívekben, 
egykor majd mi is beléphetünk. Addig az őt befogadó emberek rejtett lényében 
is, hogy ne maradjunk védtelenüt" van. S aki kész befogadni őt, annak 
egyedül, kiárasztotta, kiárasztja ránk a elküldi Szentlelkét, a Vigasztalót, a 
Szentlelket, az Atya és a Fiú lelkét. Saj~k szeretet lelkét. Isten lelke pedig átjárja az 
lelkét adja nekünk. A határtalan szeretetf.~:! embert, újjáteremti, mint a tavaszi nap
a szilárd erő, a rettenthetetlen bátorság sugár a didergő mezőt. És boldog az az 
lelkét. Boldog az az ember, akiben ember, akiben Isten Lelke lakozik, mert 
Krisztus Lelke (az Atya Lelke, a kissé Isten szemével nézheti a világot. S 
Szentlélek) él. Boldog, mert a boldogta- akkor egészen másnak tűnik. 

lanságban is képes felfedezni a Kibontakoznak a színek, mosoly ül az 
mérhetetlen boldogság távlatait. És arcokra. 
boldogtalan, ágrólszakadt nyomorult az, A keresztény nem balga, aki behunyt 
aki elzárja lelkét Isten Lelke előtt. szemmel jár a világban, hogy ne lássa 
Boldogtalan, mert egyedül bolyong a meg a szennyet. Igenis, látjuk a szennyet. 
kavargó áradatban, és magára hagyatot- Néha sajog a szívünk, annyira fáj a 
tan azt hiszi, hogy a vég valóban vég, a látvány. De tudjuk, hogy mindenen 
sötét valóban átláthatatlan kusza átvilágít a szeretet fénye, mindent 
szövevény. Honnan is tudná, hogy a vég újjá teremt a teremtő Lélek;,._, . 

.NUacs1 János 

. ELSö~ ~· .. 'OOZö1NK 27. Maronka Zita 
28. Miljkovié Dejan 

„ ,_. -,, ' . 29. Miljkovié Sasa 
30. Miljkovié Tamara 
31. Miljkovié Viktor 
32. Nyírádi Szilárd 
33. Papp Áron 
34. Papp Zsolt 
35. Povazsarnzki Csilla 
36. Sipos Ákos 
37. Skallák Szabina 
38. Szabó Flórián 
39. Szekeres Tibor 
40. Szőke Karolina 
41. Szvoreny Boglárka 
42. Utasi Szabolcs 

1. &n2e ArlJ'h(Zala) 14. Kecskés Béla 
2 Brezovszki KrSztián 15. Kerepes Lehel 
3. Csordás Boglárka 16. Keresztúri Tünde 
4. Csőke Andrea 17. Kiss Mercédesz 
5. Fajferity Valentin 18. Kocsis Loránd 
6. Faragó Krisztián 19. Kókai Zsolt 
7. Gelányi Arnold 20. Kormos Noémi 
8. Győri Alekszandra 21 . Kovács Balázs 
9. Huszka Annamária 22. Kurin Endre 
10. Huszka Henrietta 23. Lőrik János 
11 . Juhász Egon 24. MagóÁdám 
12. Karna Vig Géza 25. Major Krisztina 
13. Kátai Dávid 26. Maronka Miklós 
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Május 6. Diáktársaink körzeti atlétika versenyen vettek 
részt, ahonnan szép eredményekkel tértek haza. 

I. helyezettek: - Kurnyák Ágnes magasugrásban 
- 4x100 méteres váltó (fiúk): Rácz József, Mészáros Martin, 

Marecskó Kristóf, Szántó Zoltán. 
II. helyezést ért el: - Vituska Marianna súlylökésben, 
- 4x100 méteres váltó (lányok): Bartus Bella, Kurnyák 

Ágnes, Vituska Marianna, Kocsis Antónia. 
III. helyezés: - Kocsis Antónia 100 méteres futásban, 

Szántó Zoltán magasugrásban, 
Mészáros Martin 100 méteres futásban. 

Május 10. Ez a szombat tanítási szombat volt a diákok 
„legnagyobb" örömére. 

Iskolánk diákjai prózamondó versenyen vettek részt, 
melyet a Rákóczi-szabadságharc emlékére rendeztek. 

Még egy esemény volt ezen a szombaton. Diákjaink egy 
csoportja táncvizsgán vett részt. Persze, mindenki sikeresen 
levizsgázott. 

A tartományi atlétika versenyen szintén szép ered
ményeket értünk el: 

I. helyezett lett 100 méteres gátfutásban Mészáros Martin. 
Vituska Marianna súlylökésben, Szántó Zoltán gerelydobás
ban, Kurnyák Tamás 100 méteres gátfutásban és Kumyák 
Ágnes 80 méteres gátfutásban lett második. Harmadik 
helyezést ért el Vituska Marianna és Mészáros Martin gerely
dobásban. 

Május 16-17-én több mint 20 diák vett részt a téglagyár
ban megszervezett kerámia-találkozón. 

Május 17. A köztársasági versenyen szerb nyelvből 
Kovalcsik Miklós képviselte iskolánkat. 

Május 29-31-ig iskolánk leány kézilabdacsapata és fiú 
, fociválogatottja a békésszentandrási Hunyadi-napra hivata

los. 

Jűnius 5-én választják ki iskolánk legszebb tantermét. A 
nyertes osztály jutalmat kap. 

A 6. osztályos diákok június 12-18-ig Topolyán táboroznak. 

Kőműves Ákos 

Nagyon szeretem a könyveket. Van is belőlük elég sok a 
lakásban. Némelyeknek nincs helyük a polcokon, hanem dobo
zokban állnak. Ezek a legérdekesebbek. Legszívesebben ezeket 
böngészem, ezért nevezett el a bátyám könyvmolynak. 

Ha lehetőségem lenne rá, akkor valójában én moly szeretnék 
lenni. Besurrannéls, a könyvtárba. Naphosszat csak a könyvek 
között röpkö9.né~.' El{j~b kiolyasnám az enciklopédiákat. Ezek a 
kedvencein\. Mire azLa'·sok.tudományt elsajátítanám, biztosan 
nagyon.,,p:t~géhezf\ék. <;;yorsan keresnék magamnak egy sza
kácskönyyet. Megrágná!Xl a'"pecsenyés oldalt, azután a ~őzelékes 
oldaJ,t, :'é~<V:~gyl>.pelekó~; ·· , te ,·,.fnyekbe is. Igy akár 
é~kíg'elé~egélftetpé ·0

r
0 

' frodalomból, közelebb-
ről ~e'gi~ín~r~ed~~ . 4"ltőkkel. Csak nehogy 
utolérjen a légycsapó. 

Jaj, a fejemen egy ''k-op~as·,··+iá ., hant a János vitéz, 
hiszen épp ezt a könyvet olvastarrc··miközben a molyéletemről 
ábrándoztam. 

Fábián Gabriella S.a 

Tóth András 5.b osztályos tanuló az Alsófoká Zeneiskolák 
Kőztársasági Ver.ge.nyén II. helyezést ért el hegedő.játékával. 
András Gál József tanítványa,. és negyedil< éve „b6.vőli" hang
szerét. Baszkék vagyunk rá! Nem csak a zenéhez ért, hanem 
fogalmazni is jól tud. 

Az én családom 

A Tóth-dinasztia már régóta itt él ezen a földön, sőt még a 
Tóth Andrások is emberöltők óta gyermeküknek saját nevüket 
adják. Ezért még szépapám nagyapja is biztosan ezt a nevet 
viselte, mint én. 

Anyám Tóth született Gál Ilona, testvérem Tóth Ákos, 
apukám Tóth András és persze én is, itt élünk e költőket termő 
Pannon-alföldön, Kishegyesen. 

Családunk főjének jócskán őszülő, sötét, rövid frizurájából 
hiányzik már itt-ott egy kevés. Szeme barna, különben meg vic
ces ember. Sok tréfát ad tovább, melyet az újságban olvas vagy 
valakitől hall, de néha olyano~ii:t,is mond, ogy még,P. Howard 
is regényt írhatna belőle. MaqY~t nyelv" · dig)~ >jo ' volt, de 
a többi tantárggyal sem állt;hadilábo_~, A~~i:· vers~nyekre is 
küldték. Jogi középiskolát végzett. Szé'll:>é'\(;l:i dgjébe,n a szorgos 
méhekkel is foglalkozik, hogy sok mézet nyerjÜnk. Mindenféle 
házi munkát elvégez, habár takarítani ne~. igen sz9k°'.tt. Ez 
inkább anya dolga. ö főz is, mos' is, gondoskodik rólunk, 

gyerekekről, mint egy jó családanyé'I. Az iskolában 
Háromnapos versenyzés után, a, apához hasonlóYeJedniény~voltalt Kitűnő, szor-

május elsejei ünnepek előtt Ovihírek galmas diák volf mirtd!<;ettő, . csak anya egy picit 
fejeződött be az Általános Iskolások jobban fr1.elegí!e~(;l ,, a $z~k,et, yágyis ő színkitűnő 
III . Művészeti Vetélkedője, amely- volt végig> Egészségügyi ·középiskolát fejezett , 
nek a palicsi Miroslav Antié iskola Május 22-én a kishegyesi jelenleg nővér az egészségházban. Szabadidejében 
adott otthont. Az idei megméret- és feketicsi óvodások csoport- a ház körül tesz-vesz. Mindig ügyel arra, hogy mi 
tetésen több mint 400 tanuló vett jai Janó Mária és Vukasovié is jó eredményeket érjünk el a tanulásban. Idáig 
részt a különböző . kategóriákban Dragica óvónők vezetésével nekem ez sikerült is, csak még a viselkedésemen és 

részt vett a szabadkai a munkához való hozzáállásomon kellene egy 
~~j~~~ág egész, területéről. lsk,olláknk Klinc;f Gyer „*~ eszti- aprót változtatni. Hegedülni tanulok Jóska 

iá JaI nagyon szépen szerepe te : · bátyánál idestova már öt éve. Szeretek focizni, a 
~Tamara (3.a)-vei;smon,dás, testnevelés területén csak ez az egy dolog az, ami 

-lhelyezés, még valahogy „megy" . Testvérem tudása miatt 
VassSzabolcs(4.a)-~észet nem fog Nobel-díjat kapni egyhamar, az is biztos. 

-IJ,. helyezés, Mellesleg barna szemű, és a haja is barna, amit az 
Holló Emese (S.b) - fogaltrulzás utóbbi években apa és anya „nagy örömére" 

- I. helyezés;:: ..... . · s j~;1 >; növeszt. Különben Topolyán jár gimibe. 
Benk6Attila(7.b)-pro.zarrkmdás MájJs 30-án a::1,'.k:özség Mit is mondjak még a családról? Remélem, a 

-lhelyezés, óvodásai Palicsra kirándul- Tóth András nevű emberek továbbra is egyik fiuk-
Maread<ó Kristóf (8.b)-fugalmazás tak. nak (ha lesz!) ezt a nevet adják, mert ez a név hal-

~::::;;:::;::;-:IIl~hely~· =ez:;;::és~. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ha~t~at~la~n~!~~~~~~~~~TóthAndrásS.b 
~· 11 ""'""""'"'""'*'~ 



Többféle sugallat vezérelt 
abban, hogy ezúttal én is tollat 

ragadjak. Egyfelől, kedves rádiós kol
légám, Linka László rábeszélése is 
hatott, azután Majláth Norbert bará
tom a Pecze kastélyról közreadott visz
szaemlékezési adtak lendületet az 
emlékeimnek is. 

Sok szó esik az utóbbi időben a 
Pecze kastélyról. Meg a hozzá fűződő 
történelemről (mert ez is az!). Jóleső 
érzés számomra, hogy végre nyíltan 
beszélnek, írnak, cikkeznek arról a 
sötétebb oldalról is, nemcsak a látni
valóról, hogy Kishegyes ezt a 
valamikori pompázó épületet nem 
tudta átmenteni az utókor számára. 
Jó, hogy végre felmérik a 
veszteséget. .. 

Gondolatban, eleim elbeszélése 
nyomán, most én is végigjárom a 
Babalak termeit. Az ötlet a kastély 
építésére Tera nénié volt, amikor, 
ahogyan ő érezte: az ég mega
jándékozta őt egy aranyos kislánnyal! 
A kúria formáját francia divatlapok 
alapján álmodta meg Tera nénink. 
Onnan mintázta tipoinnal kihímzett 
szalongarnitúrát, a szalon melletti 
pipázót vagy kártya szobát, a 
rózsaszínű, baldachinos babaszobát a 
toronyban és mellette a hófehér háló
szobát. A toronyban ott volt a kis 
Mária-oltár is, hiszen a ház asszonya 
mélyen vallásos volt. Ferkó bácsit 
mind ez nem érdekelte, hiszen ő föld 
szerelmese volt. Ennek köszönhetően 
gy Mapította vagyonát is . Társaság 
csak szombat esténként gyűlt össze 
náluk, mivel másnap, vasárnap lévén, 
leállt a munka a földeken. Ekkor temp
lomba ment a család. 

Ferkó bácsi már nem élte meg a 
pusztítást. Csak Tera néni űzetett ki a 
paradicsomból. Amiről Norbert ír 
cikkében, már a műveletek epilógusa 
volt. A rablás és a fosztogatás több-

szöri nekifutásra történt. Többek 
között le kellett operálni a feszületet a 
torony tetejéről és megkísérelni felhe
lyezni a történelem új szimbólumát -
az ötágú csillagot! Így született meg 
Kishegyesen is a csonka torony. 

Akkoriban ez volt a történelem. 
Ismerős számomra is, ha szabad 

megjegyeznem. Apai nagyszüleim is 

megkapták a kapitalista fedőnevet és 
a három bőrkabátos elvtárs, két 
farkaskutya kíséretében - óh, lássatok 
csodát! - három perc alatt bevette a 
gyárat! 

Dicséretet is érdemelnek az 
említett elvtársak, hogy a lakóházakra 
nem tartottak igényt. Pár nap múlva 
azután megérkezett a téglagyárba az 
üzem kihelyezett helytartója, aki a 
hatalom gyakorlását ugyan kitűnően 
végezte, csak éppen sem az üzem 
irányításához, sem a könyveléshez 
nem értett. Így tértek vissza az irodá
ba a Szőke család nőtagjai, nagy
néném és édesanyám. Édesapámat 
addigra szintén eltette láb alól - a 
történelem. Nagyapám súlyos beteg 

------------------ volt. 
w ::t;;' ti 1/14' é ""' Nagyanyám és én bizonyul-
Kőműves és ács 

munkálatok 
Tul: Kókai ~é[á 'kő""~l{~S, 

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

va11i:l18m lakóhaz~k,gaz- .. 
dasági:és más épületek 

korszetífép!tésébíata1nint a 
régi épületek adaptálását · 

tunk legkevésbé belátóknak. 
Állandóan be-be tértünk a gyár
ba, és azután örökre és 
végérvényesen ki nem tanácsolt 
mindkettőnket onnan a hatalom 
„fura ura". Szegény nagyanyót 
alig tudták a munkások haza-

vezetni, földbe gyökerezett a lába. Én 
sikeresebbnek bizonyultam. 
Körülfogtak az utca gyerekei. „Ne sírj 
Marika, én ígérem, hogy ezentúl min
dennap beviszlek a gyárba!" - ígérte 
Pokol /Krizsán/ Laci. Így jutottam én 
be ezek után, mindennap a hátsó 
kapun a Pokol, a Tóth, a Janó, és a 
Vígh testvérek segítségével, lopva, 
mint öt és fél éves kapitalista - a 
paradicsomba! Igaz, akadt aztán egy, 
a felnőttek által felbiztatott nem utca 
béli gyerek is, aki néhányszor jól 
elvert, de akkor nem árulta el tettének 
miértjét. Tizenkét évvel később egy 
táncmulatságon tett nekem erről val
lomást: „Azt mondták, hogy téged 
verni kell, mert nem vagy közénk 
való. Meg aztán, nagyon szép piros 
almákat kaptam azért, hogy bevertem 
az orrodat. Ha tudsz, akkor majd 
megbocsátasz ... " 

A hetvenes években énekeltük a 
neves horvát énekessel, Arsen 
Dediétyel együtt, hogy ha a világ fel
nőttei úgy gondolkodnának mint a 
gyerekek ... 

A gyerek másként gondolkodik, 
mint a felnőtt. Lehet, hogy az a felnőtt 
is másként ítélkezik akit már 
gyerekkorában megismertettek a 
könyvvel, a kultúrával. A téglagyár 
„fura ura" (bár kishegyesi ember volt') 
gyerekkorában bizonyára nem jutha
tott Móra Ferenc, Móricz Zsigmond, 
Arany János gondolataihoz az ember
ré válásról. És ez a megidézett 
történelem árnyoldala. 

Nekem olyan tanítóim, tanáraim 
voltak Kishegyesen, akik nem csak 
oktattak, hanem neveltek is. Én csak a 
magam, az 1942-ben született generá
cióról beszélhetek, hiszen őket 

ismerem legjobban. Ám - merem állí
tani, hogy akárhányszor összesereglik 
a társaság, senkit közülünk nem 
érdekel, hogy ki milyen oklevelet 
szerzett, mekkora a vagyona. Kitörő 
örömmel üdvözlünk mindenkit, aztán 
összeölelkezve áttáncoljuk az éjsza
kát. Mert bennünket, ott a hegyesi 
iskolában, egymás megbecsülésére -
szeretetre neveltek. 

És ez lenne számomra, a 
megidézett történelem napos 
oldala... Matijevics Mária 



Vajdaság-szerte elismeréssel bes/zélnek községünk tűzoltóiról! 
- Evi közgyűlés a Vadászotthonban -

Május 19-én tartotta meg évi közgyűlését az Önkéntes fokozott ügyeletet vezetnek be erre az időszakra. 
Tűzoltó - Testület. A munkaelnökség megválasztása után (Ljubo Tavaly Kishegyes volt a házigazdája a Községi tűzoltó 
Samardzié tűzoltóparancsnok, Gavlik Péter titkár és Dudás versenynek, ahol 5 csapattal vettek részt. A zentagunarasi 
Tibor, az önkéntesek parancsnoka) beszámoltak a Testület tava- körzeti versenyről a pionír A fiúcsapat jogot szerzett a 
lyi munkájáról, és ismertették terveiket a jövő évre. A Vajdasági Köztársasági versenyen való részvételre. Lapovoról II. 
Tűzoltószövetségbe küldöttet is választottak Gavlik Péter helyezettként értek haza. A gyerekeket táborozásra is elvitték, 
személyében. ahol a fő cél a versenyre való felkészülés volt. Megérte. 

A testületnek 131 tagja van, ebből 48 nő. A pionírok és az A tavalyi évben az ÖTT 306.606, 07 dinárból gazdálkodott, 
ifjúsági tagok száma 68. Ez arra enged következtet- \ ' ' /sőt, még maradt is 5.816 dinárjuk. Az idén már egy 
ni, hogy a következő években nem lesz problé- '-._ / kicsit merészebb terveik vannak. Szeretnék 
ma az utánpótlással. Tehát aki szeretne beállni a B A tatarozni a tűzoltó laktanyát, ehhez több mint 1 
tűzoltók soraiba, jelentkezhet szolgálatra! - - millió dinárra lenne szükségük. Látva 

Falunk lakosai bizonyára észrevették, hogy a elszántságukat, elképzelhető, hogy sikerül 
tűzoltó otthon tetőszerkezetét tavaly tatarozták, összeszedniük a pénzt. 
új cseréppel fedték be. Ebbe a község is segített, ő A közgyűlésen egyébként sok vendég jelent 
adta a cserepeket, a munkálatokat pedig a meg, akiket Tóth Imre köszöntött: Aleks1é 
tűzoltók végezték el önkéntes munkával. Ugyancsak Cedomir, a Szerbiai Tűzoltószövetség alelnöke, 
önkéntes munkával javították meg a járműveket. Gunaras, Csantavér, Topolya, Pannónia, Maradék, 

Tavaly 48 alkalommal szólalt meg a sziréna. Újvidék, Verbász, Moravica és Indija képviselői, a 
Kishegyesen 23, Lovéenacon 11, Feketicsen 13 tüze_,... ______ ..,_..., rendőrség parancsnoka, alpolgármesterünk, a helyi 
se t volt, egyszer pedig a topolyai kollégáknak közösség képviselői... 
segítettek. Ami Vajdaságban példaértékűnek számít Elismerés illeti az önkéntes tűzoltókat! Az volt az 
az az, hogy egy-egy kivonulás alkalmával átlagban 9 tűzoltó érzésem, hogy egy nagyon összeszokott, tapasztalt, bátor tár
vett részt. A legaktívabb önkéntes tűzoltók megérdemlik, hogy saságba csöppentem. Addig még nem velünk történik a baj, 
megemlítsük nevüket: ifj . Petri András, Papp Róbert, Tóth Imre, kevesen és keveset foglalkozunk velük. Pedig tűz esetén anyagi 
Mátyus Géza, Komáromi László, Mátyus Péter, Utasi Ferenc, javaink, életünk a bátorságukon, szervezettségükön, gyor
Lőrik Zsolt, Todorovié Slobodan, Sipos Roland, Faragó Béla, saságukon múlik. Nem sajnálják szabadidejüket, ha kell éjszaka, 
Krizsák Kornél, Dudás Tibor, Dangubié Nenad, Zelenka Imre, ha kell hajnalban, bárqi.ikor indulnak, ha meghallják a sziréna 
Vujovié Dejan, Szeszták Szilárd és Szeszták István. Köszönet hangját. Gyakoroljanak, nyerjenek versenyeket, de tűzesetet azt 
érte a többieknek is' nem kívánunk nekik! Mint ahogy Dudás József alpolgármester 

Ismert tény, hogy a tűzmegelőzés terén a legfontosabb elmondta: Töltsék az egész évet henyéléssel! 
tevékenység az aratás-cséplés időszakára tehető. Az idén is 

Hegyesen nem kell meglepődni, ha az 
ember nap, mint nap valamilyen újabb 
tömörüléssel találkozik. Így jutottam el 
jómagam is a kishegyesi horgászok baráti 
körének egy találkozójára. Szándékosan 
kis betűvel írva, ugyanis nem hivatalos 
egyesületről van szó, hanem a természet 
és horgászat kedvelőinek társaságról. Öt
hat évvel ezelőtt néhányan eljárogattak 
pecázni, ma viszont alkalmanként akár 
húszan is összejönnek. 

Horgászaink legnagyobb gondja, hogy 
Hegyesen nincs horgászatra alkalmas 

vízfelület. A Krivajában ismét nincs hal, 
és a Welker tanya mellett lévő tó sem al
kalmas komolyabban halfogásra. Így a 
Szenttamásra, Topolyára és Svetiéevóra 
kénytelenek eljárni, ha halat szeretnének 
fogni. Ez persze költségesebbé teszi ezt a 
szép hobbyt. E problémára megoldást 
jelentene, ha Krivaján épülne egy lépcsős 
gátrendszer, ami biztosítaná az állandó 
vízszintet, és ha az illetékesek tennének a 
megnövekedett ipari és háztartási 
vízszennyezés ellen! A Welker tanyánál 
lévő tavat is szeretnék kitisztítani és 
halállománnyal gazdagítani, de attól tar
tanak, hogy munkájuk gyümölcsét 
orvhalászok halásznák ki. 

Horgászaink tervei közt szerepel a 
moravicai és a krivajai horgásztársasá-

gokkal való kapcsolatfölvétel is. 
Személyes benyomásom, hogy a tár

saság közös horgászatain együtt van és 
jól érzi magát idős és fiatal egyaránt, és 
élvezik a nem mindig érintetlen ter
mészet közelségét. Horgászásra alkalmas, 
Kishegyesen lévő vízfelü leteket, és jó 
fogás t kívánok nekik! LJ. 

Kínálatunk: ·m··o· n-~t-- ~:1·· 
······· .. . ...... :··~··· 
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Az állatfarm lakói úgy vélték, az ő 
állatfarmjuk a legszebb a vilá

gon. Ők adják az állatság legmenőbb 
állatkerti majmait, ganajtúróik a külföl
di ganében is kifúrják a helyüket, fecs
kéik frakkja ped ig minden elsőáldozá

son a legszebbnek bizonyul. A 
legfrappánsabb állatmeséknek 
ők a főszereplői, a Bandi 
Andi kísérleti iskolából 
kikerülő egér- és nyúl- „,.._. 
palánták pedig bármely 
tudományos kutatóintézetben 
beválnak mint kísérleti .__„ 
alanyok. Egyszóval, büszkék _ 
voltak magukra. • 

Persze, az okosságukon kívül 
gazdagságukra is fölöttébb büszkék 
voltak, legalábbis szerették mutogatni, 
mijük is van, s noha nem protestánsok, 
hanem katolikusok voltak, mégis úgy 
gondolták, hogy a gazdagság az isteni 

áttértek a vízre (ez volt az egyedüli ha
szon az egészben). A tehén meg úgy volt 
vele, dögöljön meg a szomszéd tehene. 
Az állatfarm vezetősége persze nem 
nézhette tétlen szemmel az egészet, úgy
hogy betiltották a húsvéti locsolkodást 

(kivéve húsvét hétfőjén). A vízü
gyi miniszter, Gilisz Pista gilisz

ta pedig vett 
magának egy 

„A.-i1.-w jachtot abból a jat-
tból, amit azért 

kapott, mert nem büntette 
meg a felelő tlen víz
pazarlókat. A hajóvásárlást 
egyébként azzal indokolta, 

h ogy ha fölkúsz ik az -=-- árbocra, a magasból sokkal job-
- ban átlátja a földben a víz szintjét. 
• Egyébként a vallásosabb állat

farmiaknak rendkívüli bűnbánó 
cédulákat osztottak ki 

kiválasztottság jele ... Dolgoztak, még a pazarlásért, azzal az 
vakegér is látásól vakulásig melózott. indokkal, hogy már 
Egy ideig nem is volt probléma, gyara- Krisztus urunk is a vízen 
podott mindenki rendesen. járt, s hogy a hívők is 

Igen ám, de a kocalizmus megszün- elérhessék ezt a szintet, 
téve! kiderült, hogy nem mindenki lehet ahhoz bizony elsősorban vízre 
ám gazdag, mert a gazdag csak a van szükség, semmi másra, m"''" 
szegényhez viszonyítva gazdag, mert különben is, a bor nem válik '*": 

híjjákját, no, hun van a mikrofon, Józsi?, 
most az egészet előrű mongyam el?" 
(Idézet a kormányfői SZOVIVO 

témába vágó sajtónyilatkozatából, 
ügyrendi szám: 22/III-45-5, reklamációt 
nem fogadunk el.) 

Elsőként a vízimalom kapcsolt, 
átképezte magát szélmalommá, s kiván
dorolt gastarbeiternek Hollandiába. 
Aztán a halak érezték meg, hogy valami 
baj van - no, de ők némák, úgyhogy nem 
tudtak megszólalni . A tarajos Goethe 
meg inkább poémát szentelt a vízügy
nek. A víziló közismerten lomha, úgy
hogy őt hagyjuk. A botrány akkor tört 
ki, amikor az állatfarmiak mindenféle 
mondvacsinált gyári hibára hivatkozva 
visszavitték a locsolócsöveket az 
Elefántnak. A vízügyi miniszternek 
viszont nem lehetett szólni, mert fönn 

ült az árboc tetején a kosárban, 
napozgatott, s melegen üd-

vözölte, hogy 
végre vízhiány 

w'1t.~!I miatt leáldozott a 
horgászás napja. 

Úgyhogy egy szónak is 
száz a vége: szépen elfogy
ott a víz. Rázták is egymás
ra az öklüket: ba, me, te 

hisz ha mindenki egyformán gazdag, vízzé. Ráadásul egy természeti *::: 
senki se gazdag (gondolták legalábbis csoda is fölütötte a fejét: a tevék beje-

locsótá egész éccaka!, te 
szökőkútatsz egész nap!, te 

ittad ki, hikk, a kocsmát, hikk, ők) . Versengtek is egymással becsülettel. lentették, hogy eszük ágában sincs 
De ahogyan azt a politikai gazdaság- továbbra is alkalmazni jól ismert mód

tanon, illetve a fiatalabbak a menedzser- szerüket, mert már púp a hátukon a 
projekt-kurzuson tanulták, a természeti púp, s alkotmányos jogukkal élve 
javak egyik jellemzője, hogy szűkösek, áttértek a folyamatos fogyasztásra. 
mármint - magyarán - valami valamikor Egyesek ugyan kritikai hangokat hal
elfogy. Például a víz. Igaz, gondoltak lattak, mondván, ha spórolni kell a 
arra a lakók Hákettőó professzor vízzel, akkor a kormányfő miért épített 
javaslatára, hogy hajózhatóvá teszik az szökőkutat a barlangja elé, de az 
állatfarmon áthaladó patakot, de a ka- ilyeneket gyorsan lehurrogták, mond
csák leszavazták az akciót. Inkább aztán ván, hogy ahhoz, hogy a kormányfői 
arra koncentráltak, hogy új kutakat fúr- munka jobban folyjon, a víznek is foly
janak, hogy legalább iható legyen a nia kell, mert ez adja az ihletet „egyál-
vizük, mert a tollasodás során nem vet- talábanvéve és generálisan az ügyek 
ték észre, hogy a sok tollászkodás folyattatásához, az ok-okozati, mond
közepette koszos lett a vályú. hatni kauzális viszony tehát referen-

Eddig rendben is lennénk. Ám ahogy ciálisan strukturálja a már a priori 
telt-múlt az idő, beütött a szárazság, eső egzisztáló programok meg
nem esett - fogyni kezdett a vízkészlet. valósíthatósági projektizálását, továbbá 
A gazdagodni vágyó állatfarmerek bősz a pénzügyi eszközök, úgysmint ma
locsolásba kezdtek a haszon maximal- gyarán a pénz tranzakcionális hogy
izálása reményében - dörzsölte is a .df"'------------w-"" 
tenyerét Elefánt, a porcelánbolt 

SIM 
BIZTOSÍTÁS 

- GÉPJÁRMUVEK REGISZTRÁLÁSA 
- GÉPJÁRMŰYEK Írl,:ÍRÁSA 

11\11 nem én, hikk!, ha nem ugattá vóna 
annyit, ebadta kölke, kevesebb nyálad 
csurgott vóna, oszt azza is béjjebb 
lennénk! Végül haragjukat a szódás 
lován töltötték ki, s jól elverték, már 
csak hagyománytiszteletből is . 

A mese vége világos - az állatok saját 
mocskukba fulladtak bele, bár a fulladás 
szó nem illik ide. Szóval, maradjunk 
annyiban, hogy szomjan döglöttek. 

Micimackó György 
árvízvédelmi szakértő 

Felhasznált szakirodalom: 

Max Weber: A protestáns etika és a 
kapitalizmus szelleme 

Garrett Hardin: Közlegelők tragé
diája 

Biblia 

Me~alipepli 
tulajdonosa, mert a locsolócső
biznisz fölpörgött, mint a taxióra, 
ha gyanútlan külföldi az utas. A 
krumplifejű krumplibogár úgy 1 
volt vele, hogy ugyan ő nem 
spórol a vízzel, csak dagadjon az ő 
krumplija. A disznók is úgy vélték, 
kis pocsolyában kicsit lehet 
malackodni, nagyban viszont 
nagyot. Az iszákosok is inkább 
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A Szó-Beszéd szerkesztősége többször is felkért már, hogy napra szavaztak. Az Oktatási Minisztériumhoz sem érdemes 
cikkezzek az újságunkba, de különböző okok miatt minded- fordulni, mert onnan is visszaküldik a kérelmet, hogy ezt 
dig erre nem került sor. A minap mégis meglepődve vettem helyben kell megoldani az illetékeseknek. Tehát, kár a gőzért! 
tudomásul, hogy falunkban egyes emberek egy tradíció sem- Az a hír is felrebbent, hogy mivel a diákok és szüleik lázon
mibevételén és felrúgásán mesterkednek. Hát most úgy gon- gani mertek, és nem hajtottak fejet eme döntés előtt, hát „csak 
doltam tollat ragadok, és hangot adok felháborodásomnak. A azért is kedden fognak ballagni a kishegyesi 
szóban forgó téma az általános iskolások ballagása. általános iskolások". Felnőtt emberekhez 

Eddig minden évben hétvégén került megren- méltó viselkedés ez a „csak azért is"? 

esemény, amely az ember életében egyszer fordul még érdekeltsége van ebben az iskolában, a 
dezésre a ballagási ünnepség, mivel ez egy olyta A szülők egy része hallgat, mivel 

elő, és talán nem kellene egy ilyen ünnepnapot másik része próbál valamit tenni egyelőre ered-
profanizálni, szürke hétköznapivá tenni. ménytelenül, a meghívók egy részét mindezek 
Kedden lehet piacra menni, de talán ballagni. ellenére szétküldték június 3-i dátummal. Nem 
nem ekkor kellene, ugyanis egy ünnephez A hiszem, hogy lehetetlen lenne leülni, és egy mindenki 
méltón hozzá kell készülni. Háziköntösben, szoba- W számára megfelelőbb időpontot találni. 
papucsban és leizzadva a rohanástól mégsem jelenhetünk. Kíváncsi vagyok, mi lesz a végkifejlet?! Egyik 
meg, hiszen külsőnkkel is hozzá kell járulnunk az ünnep lehetőség, hogy sikerül az igazgatónőt és a tanárokat 
emelkedettségéhez, ami a hétköznapi rohanásban nemigen (tisztelet a kivételnek) jobb belátásra bírni, a másik, hogy a 
menne. Tudomásom szerint más településeken, sőt a diákok egy része elballag kedden a másik része szombaton, 
környező falvakban is, többnyire ez még ma is a hétvégére vagy a harmadik lehetőség, hogy kedden egyáltalán nem fog 
tétetik (nincs is vele semmi gond), azonban Kishegyesen az elballagni senki sem! Ha ez utóbbit választják, akkor az nagy 
idén ennek megszüntetésén igyekeztek. De kik, vagy ki és szégyen lesz az Ady Endre K. Á. I.-nak. És ekkor majd méltán 
miért? feltehetjük a kérdést: Kinek kö etjük ?! 

Azt hihetnénk, hogy a teljes tanári kar felelős ezét, mivel 
egy ilyen horderejű kérdés eldöntése nem egy ember tisztje 
kellene, hogy legyen. Bizonyos értelemben ez így is van: a tan
testületi ülésen a tanárok szavaztak a keddi ballagásra, de 
miért? Mert más választásuk nemigen volt. Az igazgatónő 
által feltet t kérdésben benne volt a válasz is! A nemleges 
válasz „megtorlással" jutalmazandó, persze biztosan voltak 
helyeslők is, a többség számára mégis egyetlen járható út volt: 
csöndben maradni. Az elmúlt tíz évben mi ehhez igazán hoz
zászokhattunk. A tanáriból olyan hírek is kiszűrődtek, hogy 
diktatórikus az iskolavezetés. 

Ma délután e Újvidé mét meglepő hírek 
fogadtak. SzE'.idán délu (21-én) e özös szülői értekez-
letet tartottakv:ahol ne ven szülő , nyolcadikban dolgozó 
tanárok (a hiányzás azolva vol ) leültek újra tárgyalni a 
ballagás ügyét. Hoss egszületett a döntés. Hogy 
mindenkinek igaza n állapodtak meg, hogy 
június 3-án (kedden) a diák csút vesznek az iskolától, 

A szülők és diákok elégedetlenkedtek, leírták a hétvégi bal
lagást, mert süket fülekre és zárt ajtókra találtak. Az 
elégedetlenséggel viszont egyenes arányban növekedett az 
ellenállás is. A szülők bementek az igazgatónőhöz, aki nem 
fogadta őket. Először petícióval akartak próbálkozni, de egy
hamar felvilágosították őket, hogy kár a fáradtságért, mivel az 
úgyis a tantestülethez kerül, aki ugye eleve elveti a kérdést, 

majd 7-én (szombaton) a színházteremben megtartják az 
ünnepséget. Ezzel az ügy le lett zárva, látszólag mindenki 
elégedett, de nekem még mindig nem világos, hogy egy 
ünnepet miért kell kettétörni, miért nem lehet egy napon 
lebonyolítani? Hát az ünnep nem úgy szép, ha teljes? Töréssel 
már nem ugyanazt a hatást fogja kelteni! 

Kovács Hanna 
Az olvasói írások nem feltétlenül a szerkesztőség 

véleményét takrőzik. 

Lassan közeledik az év vége. A nyol
cadikosoknak ez örök búcsút jelent 
iskolájuktól, az utóbbi időben már a 
továbbtanuláson törik a fejüket. Ez vi
szont nem olyan egyszerű, hiszen egy 
életre kell pályát választaniuk. A legtöbb 
diáknak már vannak tervei, elképzelései 
a további életükre. Megkérdeztem a 
nyolcadikosokat, hogy hová is iratkoz
nak. Nagyon különböző vágyaik van
nak. A legnépszerűbb szakra, az elek
trotechnikára a végzősök 17 %-a megy. 
A második legtöbb szavazatot kapó 
iskola a gimnázium, legyen szó 

mivel ők a keddi 

Szabadkáról vagy Topolyáról. --
Mi is állhat a harmadik helyen? 

___ _.. 

Természetesen korunk leg-leg 
iskolája, az informatika. 
Remélhetőleg lesz közülünk pár 
év múlva közgazdász, gyógy
szerész, élelmiszeripari technikus, 
szobafestő, gépszerelő és fodrász is. 
Nagyon meglepődtem, amikor 
végigtekintettem a választott szakokon. 
A mesterségek tarkasága meghökkentő. 

Van, aki kertészetre szeretne menni, van, 
aki gépszerelőnek. Van, aki asztalossá 
tervez válni, van, aki állatorvos szeretne 
lenni. Na, és minden generációban ott 
van az autómechanikus is. Zeneiskolába 
is indul egy nyolcadikos. S a többiek? 

Szakácsok, mezőgépszerelők, 
fényképészek szeretnének 

lenni. Még Magyarországon 
is folytatják tanulmányaikat' 
És majdnem elfelejtettem, 
még a fizioterapeuta szak is 
népszerű. 

S az év vége, a felvételik időpont
ja vészesen közeleg. Megállíthatatlanul. 
Új gyerekek ülnek majd a helyünkre, új 
nevek vésődnek a padokba, új lesz min
den. Mi pedig az életünk kapujából 
indulunk, s igyekszünk olyan 
emberekké válni, hogy büszkék 
legyenek ránk szüleink, diáktársaink, 
tanáraink. Sok sikert! Kéz- és lábtörést a 
felvételikhez! Marecskó Kristóf 



„ Van, aki pillanatok alatt átél éveket, van, akinek számára 
évek múlnak el egyetlen pillanatként. Van, aki kergeti az 
időt, van, aki marasztalja, s olykor-olykor m indannyian . 
szeretnénk egy kicsit megállítani. Van, aki a jövőbe néz, van, 
aki a múltat kutatja, de ritkán állunk meg azon gondolkodni, 
hogy mit is kezdjünk azzal a röpke jelen idővel, amelyet 
életünk ránk szabott." (Silt6 András) 

A fecskék érkezése óta szabadmellű örömök dagasztják 
lelkünket, vitorláinka t a nyár örömei felé irányítottuk, s úgy 
éreztük, ha eljön a június, mérhetetlen megkönnyebbülés 
lesz úrrá rajtunk. 

Most június van, s nagyon magam vagyok. 
„Kísértenek élt életem árnyai, s az elbocsájtó iskola-

padok." (Ady) 

Iskolapadok, melyek lapjaira jövőre már mások írják 
lopva a képleteket, a nagy Ő nevét. 

Szeretném megsimogatni a padot! 
Szeretném megköszönni tanáraim, szüleim jóságát, 

törődését, türelmét - az intő szavakat, melyekkel mindig a 
becsületes emberi élet felé igyekeztek utat mutatni. 

Csillag ragyog homlokunkon, a tudás, az értelem csillaga, 
melynek fényét csorbítatlanul megőrizni, éleszteni és még · 
nagyobb lángra lobbantani mindannyiunk jövőbeli köte
lessége. 

Igyekezni fogunk, s reméljük, hogy a jövőben emelt fővel 

állhatunk majd szüleink, tanáraink elé: csillagunkat 
fényesítettük, dolgos, becsületes ember vált belőlünk. 

Kishegyes, valamikor régen 
Egy vén diák 

Az Ady Endre Kísérleti. Általános Iskola 8. osztályos tanulói június 7-én 17 órakor tartják ballagási ilnnepségüket. 

''Soha le nem mondani, 
Soha el nem csüggedni, 

Ha kell, mindig újra kezaeni!" 
(Kossuth) 

S.a 

Magó F. Emese 
Sipos Verbászi Valéria 

Osztályfőnök 
Brasnyó Gyöngyi tanítónő 

Baranyi Arpád 
Bábity Miklós 
Butterer Hella 

Csernik Lili 
Dudás Norbert 
Fekete Denis 

Frindik Andrea 
Fulajte~ Csilla 
Gere Arpád 

Kerepes Qániel 
Kurnyák Agnes 

Linka Len1<.e 
Loncsárevity Sz. 

Máté Szilvia 
Mészáros Martin 

Mihájlovics Valentina 
Papp Ildikó 

Petri Erzsébet 
Ristié Adrianna 
Sándor István 
Sarnyai Farkas 
Sipos Róbert 
Sipos Zsolt 

Stepanov Violetta 
Szungyi Judit 

Tumbász L. Natália 
Vörös Valentina 

~ ;,, 

A speciális tagozat ballagó diákjai: 
Toldi Tamás és Szungyi Attila. 

Osztályfőnökük 
Moszni Edit és Sipos V erbászi Valéria . 

11„.6rizd az embert magadban, 
hogy jogod Jegyen a SZ;óhoz, 

hogy sWya lehessen szavaidnak, 
hOgy méltó maradi önma~dhoz..." 

(RadnótJ. Miklós) 

8.b 

Vass Zoltán 
Tóth Pál 

Osztályfőnök 
Gavlik Valéria 

tanítónő 
Berecz Leyente 

Csabai Aron 
Deák Mihály 
Dudás Márfa 

Fontányi Andor 
Goda Klementina 
Hegedűs ,Roland 

KOcsis Arpád 
Kovács Hédi 
Kovács István 
Kovács Lí,dia 
Kőműves Akos 
Ma_gó András 

Malkacsi Krisztián 
Marecskó Kristóf 

Máté Melinda 
Novák Attila 
Papp Mihály 
Paróczi Rita 

Paróczi l,\.óbert 
Pataki Agnes 

Pataki Eva 
Szabó Erika 
Szabó Zsolt 

Szántó Zoltán 
Szikora Róbert 

Tóth Angéla 
Tóth Atfila 

Udvardi Ildikó 

.5u1-Bu!dJ • Kiadja a Táltos PE. • Alapító: a Kishegyesi HK. • Felelős szerkesztő: Molnár Márta.' 
• Szerkeszti a szerkesztőbizottság : Csóré Róbert, 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. • 



Az idén harmadik alkalommal, ezúttal július 4-e és 
27-e között kerül megrendezésre falunk kiemelkedő 

eseménye, a Dombos Fest. 
A kulturális programok mellett bográcsfőző-, szép
ség-, és paintball versenyre is sor kerül. Ezekről 

az eseményekről a 063-827-9207-es telefonszámon 
kaphatók információk. 

A II. Nyári Ligára Dudás Bélánál lehet 
jelentkezni. 

A szervezők kérik mindazok jelentkezését, akik 
szálláshellyel, adományokkal, önkéntes munkával 

szeretnének hozzájárulni az esemény sikerességéhez . 
Jelentkezésüket a 063-866-0973-as telefonszámon 

várjuk. 
A programokról a sajtóból és a 

www.dombosfest . co.yu 
honlapon tájékozódhatnak. 
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