
Kedves Olvasóink! 
Ha minden igaz, egyik elszármazott 

polgártársunk erősen azt fontolgatja, 
hogy Magyarországról visszaköltözik 
Kis esre. Okként többek közt azt 
ho , hogy falunkban vagy négy 

rábban volt a Terminator 3. 

gos.Nem 
(vagy val smi) mindig haza
húzza az eltávozottak szívét; nem is 
pusztán azért, mert minden egyes vis
szatele ülő esete jelzi, hogy mégiscsak 
lehet na faluban.élni; s még csak 

ni. Kaszál 
árokparti f 
miatt azt se 

t, mert Schwarzenegger is -
ná ezt az esetet - talán itt, s 

·ában a 

Úgyhogy csak nézünk, mint a moz
iban. Reméljük, következő szá
munkban már jó hírekkel szolgál
hatunk legalább a Dombos TV-vel 
kapcsolatban ... 

A szerkeszt&lég 

Legenda és valóság 
Alighanem mindenki ismeri a Fekete 

híd legendáját. Állítólag az első 
világháború végén vonaton utaztak 
hazafelé a katonák, de mert hely már 
nem akadt a vagonokban, sokan azok 
tetején igyekeztek minél előbb vissza
térni szeretteik körébe. De mert a Fekete 
híd túl alacsony volt, lesöpörte a 
vagontetön kuporgókat. Ezért lett hát 
fekete a híd neve, noha ma az már 
kanárisárga, nemrégiben pedig 
rasszista, hungarista és fasiszta jel
szavakkal firkálták tele a korlátját, jól 
szemléltetve, hogy a barbárság a hegye
si fiataloktól sem idegen. 

Ahelyett, hogy emléktábla állna ott 
az áldozatok emlékére az uszító szöveg
ek helyén (bár azokat már lemázolták}. 
Már ha persze igaz a Fekete hídnak 
nevet adó történet. Mert a birtokunkba 
jutott újságcikk és helytörténeti doku
mentum szerint a történet igaz, csak 
nem úgy és nem ott történt, ahogyan az 
a népi köztudatban megragadt (vagy 
pedig két különböző esetről lenne 
szó?!). 

1918. októberének végén (25-én vagy 
26-án) ugyanis azt történt, hogy súlyos 
vasúti szerencsétlenségre került sor a 
Topolya és a Csengettyűs közötti 
őrháznál. A magyar és német katonákat 
Szabadka felé szállító személyvonatba 
ugyanis hátulról belerohant egy 
tehervonat, minthogy az előbbi túl las
san haladt. Az áldozatok pontos száma 
nem ismert, hiszen a súlyos sebesülteket 
Szabadkára szállították el, de a Kálvária 
temetőben helyezték el örök nyugovóra 
az áldozatok javát, 17 katonát (mag
yarokat, németeket és két orosz hadifo
glyot is). 

További tizennégy 1. világháborús 
magyar katonáról tudunk, aki 
Kishegyesen halt meg, vagy kishegye
siként halt hősi halált, illetve tűnt el a 
harcokban. 

Mármost persze mi magunk is 
tudatában vagyunk annak, hogy alka- . 
lmasint van annál égetőbb probléma is, 
mintsem az első világháborús áldoza
tokra való emlékezés, különben is, 

mondhatnánk, három éve van már 
1848-49-es emlékművünk, régóta van II. 
világháborús is (amelyekre fölvésődtek 
a 90-es évek áldozatainak nevei is), 
minek még egy - ráadásul mások meg a 
Turul-szobrot akarják visszaállíttatni ... 
Ez mind igaz is, de gondoljunk arra, 
hogy a világon szinte mindenütt vannak 
első Világháborús emlékművek vagy -
táblák, és ezek - bár vannak kivételek! -
nem arra szolgálnak, hogy a 
győzelmeknek örüljünk avagy a vereség 
kapcsánsrránkozzunk(ezinkábbéppen 
ránk, magyarokra érvényes .. . ), hanem 
hogy az ártatlan áldozatokra, a frontra 
küldött ágyútöltelékekre emlékezzünk, 
akiknek semmi kedvük nem volt az 
egészhez... Történeti emlékezetünk 
ugyanis csak akkor lehet a „helyén", ha 
az effajta értelmetlen vérengzések örök 
mementóul szolgálnak. Mert ne feled
jük, az itt élő emberek kálváriája valahol 
az első világháborúval kezdődött. És 
azóta más sincs itt, csak mészárszék, 
amelyre túlságosan sűrűn is kiteszik a 
„Nyitva" táblát. 

A témával kapcsolatosan várjuk 
tisztelt olvasóink észrevételeit, de ha 
valaki(k)nek konkrét ötletei, ne adj Iste 
adon:\ánya is van(nak), azt az önkor
mányzatban is megtehetik 

-auerk.-
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Tito Marsall u. 7,9. · 
Kishegyes . 

TEL. 730-920 MOB. 063 8 303-509 

A szabadkai Belügyi Titkárság jegyzőkönyvekben szereplő dolgok 
hivatalos jelentést adott ki 2003. július csak töredékei az egésznek. Még 50 
24-én. Ebben az áll, hogy a topolyai millió dinárnak nem akadtak 
bíróságnak átadta a kishegyesi nyomára. Ezen kívül még 28 millió 
Téglagyárral kapcsolatos jelentéseket, dinár sorsa is a levegőben lóg, mivel 

..,,,.....---................... nem létező cégeknek lett 

az ügy a bíróságon folytatódik majd 
tovább. Mint ismeretes, feljelentést 
tettek Stanié Milan volt igazgató, 
Barcsik Zsuzsa volt főkönyvelő, 
Szente Péter volt megbízott igazgató 
és Branislav Kosovié, a szenttamási 
PTC igazgatója ellen. A hírt több napi
lap, televízió is közzétette. A több 
o1dalas jelentést most nem köwlnénk, 
de elmondhatjuk, hogy többrendbeli 
csalással, a hivatalos helyzettel való 
visszaéléssel, hamisítással vádolják a 
felsorolt személyeket. 

Nagy Farkas István, 
Igazgató bizottságának 
elmondta, hogy a 

a Bácska 
elnöke 

bírósági 

leszámlázva a Bácskából 
származó áru. 

Annak ellenére, hogy a 
faluban különböző hírek 
keltek szárnyra, mindenki 
lelkiismeretesen dolgozik, 
pedig ki tudja, hogy mikor 
kapnak fizetést. A munká
sok még mindig bíznak 
abban, hogy meg lehet 
menteni a Bácskát. 
Felbontják a Nesammal 
kötött előnytelen 
szerződést, és ismerősökön, 
jó · akaratú embereken 

keresztül előnyös feltételek mellett 
próbálják beszerezni az új prést, a 
sárkeverőt. Megtalálták az egyik 
ellopott kamiont (ez már az udvarban 
is van), de keresnek még ... 

Továbbra is együttműködnek ' a 
Felügyelőségekkel, a rendőrséggel, 

várják a segítséget a közsegtöl i~. 
Nagy Farkas István azt i8' elmond

ta, hogy a Szó-Beszédben köiölt inter
jú (Kalacsi János készítette Szente 
Péterrel) több valótlanságot állít, amit 
bizonyítani tudnak. Az újságíró azt 
írja, amit mondanak neki... 

Hát akkor jó szerencsét, Bácska! 
mm 

m'~t e oitón*iS 
elérhetőek: 063-507-173, ()63.:843~ 

4172. A hír azérl is érdekes, mert 
ezentúl a Szó-Beszédet i$ f~uf1kbau 
rtJ'Omtáthatjuk milj(l,:,:'f;A Sf:'t~t$lf 
.Kft;-lieij pedig.fuindénl<itszete:téttel 
várnak. · · · · ... 
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A SZERVEZETT SZEMÉTKIHORDÁS ÉS 
LOMTALANírÁS MÓDJA A KÖZSÉGBEN 

A Községi Képviselő-testület 
határozata (részletek) 

száraz malter, a kő, a tégla, a tört 
beton nem számítanak szilárd 
szemétnek, és ezeket külön lerakaton 
kell elhelyezni. Kishegyes Község 

szilárd hulladékok telepén az 
'kes községi kommunális felü

ég jóváhagyásával lerakh ' 
s kisipari szemét is, a 

nem mérgezőek és szi 
mazállapotúak, valamint 
' 'lást kisérő egészségügyi 

magánszemélyek saját j 
kező szemetet szállít 
elepre: 2 köb 

ési törmeléket, ágaka 
, használhatatlan 
kot, papírt, elhasználód 
i berendezéseket és hasonló 

t. 
emésztőgödrök tartalmát tilos 

ke e, szőlőkre és bármilyen ter-
<' a · Ji'tllföldre kilocsohli, kivéve az ipari 

hetetlen ültetvényeket, melyek fermentált trá
k a ház- gyával trágyázha tóak. Az 

gekben, a emésztőgödör tartalmának 
kiürítésére beadott kérésre 

.:...-1111111111!!!!„l!"'rll°iiil a meghatahnazott vál
lalat 10 napon belül 
köteles eleget tenni. 

A terjedelmes 
szilárd háztartási hul
ladékot a kijelölt szemét
telepre kell szállítani az 

ilyen anyagok szállítására 
kijelölt napokon, amit az 

__ .... illetékes vállalat határoz 
~..__,.,,.._ meg, .illetve az ilyen hulladékot 

begyűjtő illetékes vállalattal 
megkötött külön megegyezés alapján. 

A polgárokat illetően az elképzelés 
az, hogy minden polgár havonta egy 

matricát használ el a szemete 
kivitelére, ami azt jelenti, hogy évente 
legalább 12 matricát kell megvennie, 
ami darabonként 0,75 euro illetve 
jelenleg kb.50,00 dinár, ezért az 
összegért maximálisan a szabvány

esből 150 liternyi hul
el egyszeri alka-

elyiségek és gaz
szemételszállítása 

és objektum hasznos 
égyzetméterétől függ, 
tási együtthatók is meg 

ozva. Az ipari hulladék 
k alapjául az ipari 

métere számít. 
szemétkihordásról a polgárok 

szeződést kötnek a vállalkozóval, 
ahol részletesen ki van dolgozva a 
vállalkozó és a szolgáltatást igénybe 
vevő polgárok egymás közötti jogvi
szonya. 

A határozat rendelkezései végre
hajtásának ellenőrzését a kom
munális felügyelet végrehajtására 
illetékes községi közigazgatási szerv 
végzi. 

A határozat további szakaszai a 
büntető rendelkezéseket tartalmaz
zák.A vállalat vagy más jogi személy 
5.000,00-től 50.000,00 dinárig ter
jedően büntethető, a polgár pedig 
2.000,00-től 5.000,00 dinárig ter
jedően. Bizonyos szabálysértések 
esetében 2.000,00 dináros helyszini 
bírság is kiróható, amit a jelen 
határozat rendelkezéseinek elle
nőrzésére felhatalmazott személy az 
illetékes felügyelőség keretében 
fizettet meg. 

BÉKÉLTETŐ BÍRÓSÁG 
kerrel végződik a békéltetés, ha nem, akkor marad a bíróság 
(több évig is eltarthat, rengetegbe kerül). 

Egy polgártársunk fordult szerkesztőségünkhöz. 

Elpanaszolta, hogy szomszédjával már évek óta elmérgesedett 
a viszonya, nem tudnak megegyezni a mezsgye ügyében. 
FPlkerestük Pecze Já?.spfet, a Helyi Közösség dolgozóját, aki 
elmondta, hog ár évek óta működik a ő bizottság. 
Az a szerepe, omszédol< ügy ait megold-
ják helyben, n ljbn bíróságfelj~' vente 70-80 
esetben fordul · lgá,rok hozzájul<. 'bb a mezs-
gye-probléma, de az ad ok visSza nem fizetése is sűrűn 
van napirenden. A békéltető tárgyalást a Helyi Közösségben 
tartják, és jelen van Bíró Anikó jogász is. Legtöbb esetben si-

mm 



Mohácsi élrnénybeszárnoló 
A Petőfi Sándor Művelődési ten állapította meg, hogy jó volt, és és Horváth László polgármester, aki 

egyesület Rizgetős nevű néptánccso- úgy döntött - felborítva a már egyébként az együttes minden fel
portja meghívást kapott a VII. kialakított és kiplakátolt műsorren- lépésén jelen volt, kísérte el a csopor
Mohácsi Nemzetközi Néptánc det -, hogy a Rizgetős együttest tot. Az ebédet már Bóly városának 
Fesztiválra. Mohács polgármestere tisztelettel felkéri az ünnepi gálamű- impozáns színháztermében fogyasz
itt járt az idei falunapon, ...-------------------...., tották a lengyel fellépőkkel 
amikor is fölfigyelt a tán- közösen, ugyanis minden 
cosokra, így került sor erre a külföldi csoport vendégszere-
rangos külföldi útra. A fesztivál pelt a környező települések 
augusztus 17-e és 20-a közt tar- valamelyikében. A délutáni 
tott, de a hegyesieknek más fellépés után visszaérkezés 
elfoglaltság miatt csak 19-én és Mohácsra, ahol a 
20-án volt lehetőségük elmenni. Halászcsárdában egy könnyű 

A Rizgetős tánce- uzsonna után került sor a 
gyüttesnek annyi fellépése volt menettáncos felvonulásra. 
a két nap alatt, mint a többi Szerencsére a gálaműsorra 
meghívott csoportnak négy nem kellett átöltözni, így fél 
napon keresztül. órát lehetett pihenni. A 

Mindjárt megér- A tánccsoport a Bendegtíz nevd sétahajóval Néptánc fesztivál gáláján mind 
kezésük és az ebéd után Pécsett kimndult a nyolc meghívott csoport egy 
léptek fel a Mediterrán vagy esetenként két táncot 
Hangulatok Fesztiválján. A pécsi sor megnyitására, a hazai, a lengyel, mutatott be, a hegyesiek két kore-
dzsámi (ami napjainkban az olasz és az afrikai csoportok előtt. ográfiát adtak elő. 
ökomenikus templom) előtti téren a A keddi műsorban fellépett még a A gála utáni közös vacsora 
kézművesek sátrai körében, a ke ohácsi Zor 'pt~c Együtte,s j ,s, *" ~~ táncmulatság zárta a ren-
bazár sokszínűségét idéz l!i'+'if~~~egyii_ttes c:'Clezvénysorozatot. Ekkor a 
coltak a hegyesi fiatalok és ······ . házigazdák elmondták 
a Csalóka zenekar. Vár észrevé megjegyzéseiket. A 
nem sok idő mara . r t\~ "veskuti úr kissé 
Mohácson bemut , hogy egy ilyen jól 
az együttes, ahol onalas csoport még 
gyed órán át az övéké vo a össze a fél világot. 
A kis csapat minden energiáj ra hoztuk, hogy az 
lépésre összpontosította, anyagi helyzete és az 
háromszor öltöztek át pillanato nehezebbne önkormányzat állapota sem teszi 
alatt, ami talán az autóversenyzők is. Délelőtt a házigazdák közel két lehetővé a külföldi vendégszere
gumicseréjének gyorsaságával órás hajókirándulásra vitték a kishe- pléseket. Mohácsra még visszavár
mérhető össze. A fellépés után a fes- gyesieket és az erdélyi delegációt. A ják a csoportot, ugyanis még nem 
ztivál szakmai szervezője, Köveskuti vízi túrára Lehel György, a Bartók látták a busójárást! 
Péter nem gratulált, hanem elégedet- Béla Mű velő dési Központ igazgatója Unka B. Gabriella 

A Krajcárka és a Rizgetős néptánccsoport tagjai részt 
vettek a pacséri Batyu tábor munkájában, amelyet a 
topolyai Cirkalom tánccsoport tagjai vezetnek. A tábor 
augusztus 22-től 29-ig tartott. 

r r r r r r 
A Krajcárka néptánccsoport augusztus 29-én részt 

vett Szabadkán a II. Interetno gyermek-táncegyüttesek 
bemutatóján. A Népkör Magyar Művelődési Központ, 
Szabadka Önkormányzata és a Hagyományok Háza 
támogatásával 2002. október S-én került megren
dezésre az 1. lnteretno fesztivál, ahol betekintést nyer
hetünk a vajdasági magyar közösség és a többi itt élő „ 

nemzet népművészeti munkáiba, valamint 
Magyarország folklóregyütteseinek előadásaiba. 

A II. Interetno-fesztivál 2003. augusztus 28-án 
kezdődött, és szeptember 12-ig tart, kibővített tar
talommal és több résztvevővel. A bírálóbizottság tagjai 
neves külföldi folkloristák. 

KELLÉKEK 

_Tul. Gombár Dénes 

.. s;: TITo MARSALL u. 1 3 :e ;f'Ei... 063 se 54 838 



1 MEGKÉRDEZTÜK??? 1 

Az utóbbi időben Vajdaság-szerte egyre többet 
beszélnek a falvak, városok nevének megváltoz
tatásáról. Megkérdeztük, hogy a kishegyesiek mit 
gondolnak a témáról. Maradjanak-e a régen elavult 
utcanevek, mi legyen a Kishegyes névvel? 

Gombos Rózsa (60) 

Nem, engem nem zavarnak az 
ulcák nevei. Itt születtünk, ebben a 
faluban, Kishegyes nevét kellene 
továbbvümi. A változtatás sok gond
dal jár együtt. 

Kecskés Angéla (36) 

Nem változtatnék semmit, nekem 
így m egfelel. Minek bonyolítani, 
hiszen a nevek megmásításával sok 
papírt (jogosítványt, személyiga
zolványt stb.) is meg kellene változtat
ni, ami sok pénzbe kerül. 

c.enuska Sándor (46) 

A nagyon régi néphős neveket meg 
kellene magyarosítani. A Tito marsall 
ulca nevét emlékként meghagynám, 
hiszen akkor még jobb volt a megél
hetés, és Kishegyes nevén sem változ
tatnék. 

Kocsis Miklós (58) 

Igen, megváltoztatnám a reg1 
nevekre. A mostani Sünokovics Rókus 
régen Honvédsor volt, a Tito marsall 
Fő utca, az Ady Endre utca a Tompa 
nevet viselte. Szerintem ez megfelelne, 
de a falu nevét meghagynám. 

Kishegyes, Kossuth 
Lajos u. 1. 
'rei: 0241731-377 

,~6bil: 06318-235-849 

Erika&MW 

Korai volt a dicséret?! Nem sikerült két egész 
hónapig megőriznünk a nyilvános kutunkat. Sajnos az 
elmúlt számban kinyilvánított köszönetünk, úgy tűník, 
valakit vagy valakiket idegesített. 

Mü1den reggel munkába jövetelkor körbenézem a 
kutat. Teszem ezt az utóbbi időszakban szinte lep
lezetlen büszkeséggel, mivel a kezdeti sűrű rendsze
rességgel megeső hibák nagy nehezen ki lettek 
küszöbölve. Ám egy alkalommal nézem, nézem, de 
hiába nézem, eltűnt három rács. Kinek kell ez? Biztosan 
ledobálták. Sajnos hosszas keresgélés után sem kerülnek 

elő. Kénytelen leszek belenyugodni, hogy valakinek job
ban szüksége volt rájuk valahol, mint nekünk az erede
tileg előlátott helyükön. 

Csináltatunk újakat és kész. Milyen egyszerű?! Ugye. 
Kit érdekel, hogy mibe kerül? Fő az, hogy jó helye 
legyen annál, akinek ingyen kellett. Hát mi azért végül 
mégis úgy döntö ttünk, hogy jó polgárok módjára 
bejelentést teszünk a bűnüldöző szerveknél. Ezt csak 
azért írom, hogy aki elvitte, ne tudja teljes nyugalommal 
és lelkiismeretfurdalás nélkül hasznáhú. Remélem, si
került megsértenem ... 

Dudás Béla 

U.i.: A nagy lármának, amit az eltűnt rácsok miatt 
csaptunk, lett egy kis eredménye, azaz 33 %-os, mivel 
hétfőn reggel nem kis meglepetéssel tapasztaltam, misze
rint a három hiányzó rácsból az egyik megkerült. Már 
csak kettőt keresünk. 

• Cékus • 
bádogos műhely 

Mindennemű bádogos 
váUalunk 
Új kazánházak 
régiek felújítása 
Kishegyes, 
Tel. 024/73 



Az érelmeszesedés keletkezése 

1. ábra Egy tiszta 
véredény keresztmetuete 

2 ábra Véredény 7.SÍl'le
rakodásaal 

3. ábra Szt1k véredény 4. ábra Majdnem teljesen 
eh.árt véredény 
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A Csépe Bi.z<>ttság ülése: 

Ha az érfal a koleszterin ler
akódása által szűkül, szívinfarktus
ra vagy gutaütésre kerülhet sor. 

A legveszélyesebb rizikófak-
torok: 

- Cukorbetegség 
- Magas vémyomb 
- Mozgáshüny 
- DoMnym 
- Tdlsdly 
A fenti ábrát és táblázatot német 

szívgyógyászati szaklapból fordí
tottam, f>s figyelmébe ajánlom az 
egészségéért aggódó felebarátom
nak, de annak is, aki csendesen és 
látványosság nélkül akar távozni. 

Így választhat, vagy kezelteti és 
türtózteti magát az említett kihívá
soktól, vagy foteljébe vetve testét 
pöfékel, pihen és jól felhízlalja 
magát. 
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Személyes meggyőződésem 

szerint pár hónappal ezelőtt még Dr. 
Nyírádi Miklós neve szinte csak bará
tainak, szüleinek, ismerőseinek volt 
ismerős. Ám alig négy héttel ezelőtt 
ez a fiatalember frissen végzett 
orvosként elkezdte munkáját a kishe
gyesi egészségházban. Egyfajta 
örömteli érzés fog el, ha belegondo
lok, hogy még egy kiváló képességű 
orvos küzd falunkban a betegek 
egészségéért. 

Tanulmányait az általános iskola 
után a topolyai Gimná7iumban foly
tatta, majd hosszú fontolgatás után az 
Újvidéki Orvostudományi 
Egyetemre esett a választása. 
Tudniillik Miklós mindig is ügyvéd 
vagy orvos szeretett volna lenni, s 
végül az utolsó pillanatban azt az 
egyetemet választotta, melynek az 
elvégzése után a lehető legtöbbet 
segíthet az embereken. 

Véleménye szerint maga az iskola 
nem nehéz, bár rengeteget kell tanul
ni, s sokat nehezít az egészen, hogy 
szerbül kell megtanulni mindent. Az 
újdonsült doktor alig egy hónap 
pihenőt adva magának elkezdett dol
gozni. Jelenleg gyakornok orvosként 
tevékenykedik Dr. Martinovié 
Julianna szárnyai alatt. Miklós min-

den bizonnyal majdnem 33 éves 
tapasztalata, szakértelme és 
segítőkéssége miatt választotta őt 
mentoraként. Biztos az is sokat közre
játszott döntésében, hogy az imént 
említett hölgy szívén viseli a kezdő 
orvosok sorsát. Julianna doktornő 
elárulta, hogy nagyon meglepődött, 
de legfőképpen megörült, hogy ő 
taníthatja, oktathatja az ifjú doktort. 
Külön érdekességnek számít, hogy 
Miklós előtt még nem volt 
tanítványa, s az egészségház többi 
dolgozója is rendkívül jó vélemén
nyel van róla. Julianna doktornőnek 
nagyon tetszik az, hogy Miklós meg
bízható, kikéri az idősebbek 

véleményét, s szót is fogad nekik, s 
ami még nagyon fontos, az az, hogy 
szerény. De Dr. Nyírádi azt is elárul
ta, hogy nem csak az orvosoktól, 
hanem a nővérektől is rendkívül 
sokat meg tud tanulni. Például Ágnes 
nővértől, aki 28 éves nővéri munkájá
val szintén sok mindenre meg
taníthatja, vagy itt van Erzsike nővér 
is, aki 17 éves munkatapasztalatával 
ismét sok dologra helyes magyaráza
tot tud neki adni. Ifjú doktorunkat 
nem csak az emberek segítése vonz
za, hanem az eszméletlenül jó tár
saság is, amely nagy örömmel és 
segítőkészséggel fogadta, s hogy őt 
idézzem: amit az egyetemen nem 
lehet megtanulni, azt a kollégáktól 
meglehet. Dr. Nyírádi bölcs 
véleménye szerint lentről kell kez
deni, s fokozatosan kell haladni 
felfelé. Még van egy fontos dolog, 
amit meg kellett tanulnia, ahogy 
idekerült, mégpedig, hogy nincs 
egyéni siker, csak a közös munka 
létezik, s az orvos egymagában nem 
ér semmit, közösen érhetnek el 

,'\ monte 
KISllEGYES 

TITO MARSALL u. 106/a 
Tel.lfax: 0241731-491 

célokat a munkatársakkal. 
Hogy ismét Miklós egyetemes 

éveire térjek vissza, szülei 100%-osan 
mind lelkiekben, mind anyagilag tel
jes mértékben támogatták. Ezúton is 
köszönetet nyilvánít nekik azért a sok 
biztatásért, amellyel a nehéz időkben 
is talpr~ tudták állítani. Ha jól bele
gondolok, ez az idő, melyet ő tan
ulásra áldozott, szinte rengeteg, de 
ahogy ő fogalmaz, nem vesztett vele 
semmit, s az évek multával mindig 
okosabb lett. Miklós mindig is 
elérhető célokat tűzött ki maga elé, s 
mindig is a legtöbbet hozta ki 
magából. A hivatás kapcsán pedig 
elárulta, hogy nem pusztán a pénz 
miatt csinálja, neki többet jelent az az 
érzés, amikor segíteni tud valakinek, 
a köszönet az a jókedv, mosoly, amit a 
gyógyításért kap cserébe. Azt is meg
tudtam, hogy itt az idegen nyelv is 
rengeteget számít, hiszen külföldiek 
is rendszeresen látogatják az 
egészségházat. Rendkívül 
érdekesnek találtam azt a hírt, hogy a 
ifjú doktor testvére is orvos szeretne 
lenni, s talán pár év múlva majd ő is 
bátyja nyomdokaiba lép. Dr. Nyírádi 
még 2 év gyakorlat után szeretné 
továbbképezni magát szakorvossá, 
ami még több kitartást és munkát 
igényel, de ez őt nem tántorítja vissza 
célja elérésétől. Így a végére talán egy 
kedves mondatot írnék, melyet egyik 
kedves ismerőse mondott neki: 
„Akkor leszel majd hivatásod maga
slatán, amikor 30 év múlva a gyakor
latból is jelesre vizsgázol!" 

CsabaiÁron 



A csilla.gc:>k a.la. tt 
Vilov Goran Szabadkán született 1978. március 17-én. 

Augusztus elsejétől káplánként működik Kishegyesen. Két évig 
fog falunkban maradrn, ezt követlfon a megyéspüspök dönt 
további állomáshelyéről. 

Beszélgetésünk során elsőként a nyelvi „akadály" kérdése 
merült fel: miként tudja megértetni magát egy olyan 
környezetben, ahol az emberek wme más anyanyelvű, vajon 
megérti-e a hozzá fordulókat? 

- Értek annyit magyarul, hogy nem adnának el a vásáron, de 
sajnos, felé t sem értem meg annak, amit mondanak. Ami a nyel
vet ille ti, tényleg kezdő vagyok, noha az általános iskolában ta
nultam magyarul. Horvát (bunyevác) környezetben nőttem fel. 
Az utcánkban volt két magyar család, de ők is, akárcsak a hegye
siek, inkább szPrhí.il beszéltek hozzám . 

- Néha dühös vagyok magamra. ehéz nyelv a magyar, de 
meg kell tanulnom. Es m eg akarom tanulni. Szeretem a kilúvá
sokal. A magyar nyelv valódi kilúvás számomra. Magyarokkal 
kell találkoznom, s ez nekem, mint papnak, kötelességem. De 
nem csak kötelesség, hanem szép dolog is érezni, hogy segíteni 
tudsz másokon. 

Goran atya, hogyan lett pappá? 

- Gépészeti középiskolába iratkoztam. Akkor még nem von
zott a papi élet. Mély lelki élményt jelentett azonban számomra 
a Szent Ferenc életét bemutató film. Jártam a szerzetesnővérek 
szabadkai zárdájában is. A nővérek arca boldogságot tükrözött. 
Amikor ezt láttam, arra gondoltam: én is így akarok élni, 
Istennek akarom szentelni az életemet. Én is ilyen boldog lehet
nék. Lelki könywke t kerestem, s azokat olvasva rájöttem, hogy 
IstPnt, akit testi szprnünkkel nem láthatunk, felebarátunkban 
kt>ll szeretnünk. Ez az egyetlen, hozzá vezető út. A középiskola 
után jelentkeztem a teológiára, hogy emberekkel foglalkozhas
sak. Istenhez szeretném vezetni őket, mert ő az ember 
boldogságának forrása. Az emberek boldogtalanok, mert 
szívükbt>n, életükben nem találták meg Istent. Rajtuk akarok 
segíteni. 

Mit választott papi hivatása vezérgondolatának? 

- Egy zsoltárverset: „Az Úr kegyelméről énekelek örökkön
örökké" (Zsolt 89,2a). Isten szerete te gyönyörű dolog: fern1tartá
sok nélkül szeret bennünket. Isten Fia Jézus Krisztus is ezzel a 
szeretettel közelít felénk. Ó mi b .átunk, testvérünk, de Urunk 
is. Egész életemben ezt a s t 'vánom hirdetni, nem csak 
szavakkal, hane1n é t ~ 
hoer örvende 

-A pap·, 
faji , nemz 
ban betö 
vagyo 
keres 
ideje 
párbes 
együtt· 

A 

gusként is. Mm an erzem, nemes 
lényük engem is g 1 pappá szen-
telésem előtt diakónuské1 őként szintén a fia-
talokkal ismerkedtem 'meg, hiszen jómagam is fiatal vagyok. 
Egyébként azt hiszem, minden papnak szüksége van barátokra. 
Nélkülük nem lehetsz valóban boldog. 

A Hegyesen töltött idő alatt milyen sajátságos vonásokat vett 
észre a hívőközösségben, és a lelkipásztori munka mely 
területeire kíván leginkább súlyt fektetni? 

- Úgy vettem észre, nincs templomi énekkar. Pedig ez kellenP, 
a fiatalok is bekapcsolódhatnának, mert szerPtnek énekelni. 
Sajnos, a hívóközösségben nincsenek kellő mértékben jelen a 
fiatalok. Ifjúsági csoporto~t kell![~e éle~re hívni, ahol hetente 
találkoznának, elbes;i:élgetnének egym~I, im~dkoznának. A '.' . ,„ ·• · '""· ""' ministránsokkal is szívesen foglalkqinék, ,J:I~ nem kellene 
szeptemberbel);, ?e · · · on~ak. if~pbro~~t lehetne 
szervezni a száfhuk ·m játszhafrtárulli:'.' Néha egy 
kicsit imádkoznánk, . álegfon tosabb, hogy együtt legyünk. 
Szabadkán ez. már mfíködik, a gyerekek szewtik,;engem is hív
tak: „Goran, gyere velünk focizni'" Igaz, talán sejtették, hogy 
góllövés t~!~n V;~. !},~mi tap~f:'.talatom .. , 

Mi a :, . . ~e~a,:;f<:gyvem1entes szolgálati:[))??, 
csenn éfeti i · ai a katoná · · 

- Verseket írok, szeretnék belekóstohl.i a ptóza világába is. 
Érdekel a tudomány és a hit viszonya. Talán egysZPr könyv is 
születik erról a témáró l. .. A s zámító gé pe k világában is 
otthonosan mozgok, honlapokat szerkesztettem (vilov.cjb.net; 
zvanja.cjb.net). Szeretem a jó zenét (a magyar „klasszikusok" 
közül Omega, LGT, Demjén), magam is gitározok. A filmek 
közül, ami a tudományos fantasztikum és a komoly tudomány 
világát érinti, de a nevettető filmeket is. Sport: kosárlabda, foci, 
sakk, görkorcsolya, úszás. 

- És a csillagászat. Már kiskoromban is bújtam a könyveket, 
aktívan pedig három éve foglalkozom vele. Teológiai tanul
mányaim alatt jártam a zágrábi csillagvizsgálóban, megis
merkedtem az ottani fiatalokkal. Az internet révén még ma is 
tartom velük a kapcsolatot. Egyszer meg fogom őket lúvni, hadd 
lássák, milyen a csillagos ég itt, a síkság fölött. Csodálatos! 
Nincsenek a látóhatárt elzáró háztömbök, nincs fényszeny
nyezettség. Az égbolt telis-tele van csillagokkal, középen fénylik 
a Tejút. 

Azt már a kapuban tette hozzá: 
- Szeretem a síkságot. Szere tem Vajdaságot. Ez az én 

otthonom. 
Hát igen. Fontos megtalálni azt a bizonyos otthont. Földrajzi, 

emberi és szellemi értelemben is. 
Kalacsi János 



..A.. tábori élet örömei 
Igaz, már több, mint két hónap lányoknak 200, a fiúknak 300 hasi- szerveztünk, díjkiosztást tartottunk. 

telt el a hatodikosok táborozása óta, zomgyakorlat. Ezek után min- Nekem három második helyet si-
de még mindig magam előtt látom denki azonnal elaludt. ~ü!~~.... került összeszednem. 
az eseményeket. De kezdem sorban. Az ébresztő reggel 7- Az étkezésről sem szabad 

A sátorállílást megúsztam, mivel kor volt. Utána irány a megfeledkezni! 
a Mátyás mesemondó versenyen sportpálya, majd a Nagyon finom 
izzadtam egész délelőtt négy diák- reggeli torna volt! 
társammal együtt. Nem is tudom, következett. Utána Nemsokára 
melyik volt a jobb„. Délután természetesen a kezdődik az 
fürödtünk, hiszen hogy is lehetett reggeli. Pillana- iskola. Hetedike-
volna a két osztály t kordába tartani a tok alatt ma- sek leszünk. Úgy 
topolyai tó m ellett, víz mellett, gunkra rántjuk érzem, hogy mindig 
lubickolás n élkül. Azonban ebbe a fürdőruhánkat, és már merülünk is örömmel emlékszem majd vissza 
egyáltalán nem fáradtunk ki. Éjsza- a tó hűs vizébe. Ebéd után „csendes- arra a néhány napra, amit pajtásaim
ka nem tudtunk aludni. Nagy foglalkozások" voltak. Ez fociból, mal együtt töltöttünk el a topolyai 
ricsaj volt, a tanárnő sem ~\r:~~.... ping-pongozásból, tár- tavon. 
tudott aludni. sasjátékozásból állt. Öt óra 

Mindenki közül ismét 
tábor közepére! lementünk a 
hallottam. strandra. Fürdés 

„Kimásztunk" a után „hideg-
sátrunkból vagy a zuhany" (hideg 
máséból, hiszen vízben való 
nem volt min- tusolás). Napjaink 
denki a sajdt így teltek. Esténként iro-
kuckójá ban. Szerencsé tlenségemre, dalmi műsort, színdarabot adtunk 
én is akkor léptem be Antóniáékhoz, elő, sőt még maszkabál is volt. 
hogy lássam, mi az a nagyon érdekes Madárlesre is elvittek bennünket. 
dolog, amin olyan jót kuncogtak. Ági szülinapját is megünnepeltük a 
Nem volt visszaút. A büntetés: a táborban. Utolsó nap búcsúestet 

$;~ - ----
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:~~~" J 6 lenne v1sszamen.n.i! 
· - V eresegyház.án jártak a hetedikesek -

Július 21-e volt. Mármint az 
indulás napja. Hajnalok hajnalán 
nagy sürgés-forgás közepette 
lx~pakoltuk csomagjainka t az 
autóbuszba, még egy búcsúpillantást 
ve tettünk szüleinkre, majd elindul
tunk„. Akkor még nem is tudtuk, 
hogy milyen jó dolgok várnak ránk„. 

A buszban semmi izgalmas nem 
történt. Beszélgettünk, nevet
géltünk, és természetesen készül
tek izgalmas fényképek is. Ahogy 
közeledtünk úti célunkhoz, a 
jókedvünk is egyre nőtt. Nem is 
akármilyen fogadtatásban volt 
részünk. Rögtön az alpol
gármester és az iskola igaz
gatónője fogadott bennünket. 
Bennünket, a hetedikesek 
gyöngyszemeit! És nagyon 
aranyosak is voltak„. Hát az első 
ebéd nem nyerte el tetszésünket. 
Nem azért, mert nem volt jó, 
hanem mert nem igazán szoktuk 
meg itthon az ananászos csirkét... 
Ez csak az előkelő vendégeknek jár„ . 

Kedves kísérőt is kaptunk Gabi 
néni (különben tanító néni) szemé
lyében. Róla csak a legjobbakat 
mondhatjuk el. Ebéd után megmutat
ta a lakhelyünket. Mi is kell a 
tizenéveseknek? Tanterem, szivacs, 
hálózsák„. Senkinek nem hiányzott a 
szoba meg az ágy„. Következő jó 
ötlete a strand volt. Nem is kell mon
dani, hogy mennyire jól é ~eztük 

magunkat. Vacsora után még kimenőt 
is kaptunk. Hogy meddig? Hát 22 
óráig. Maximálisan ki is használtuk 
az időt... Még a veresegyházi 
gyerekekkel is volt időnk megis
merkedni... A tanárok (Sipos Julianna, 
Molnár Márta és Selié Julianna) 
valamivel tovább ismerkedtek a 
várossal, ők csak fél 11-re futottak be. 
Viszont az új hely és élmények miatt 
egyáltalán nem voltunk álmosak„. 

" 
TONI" 

Kocsis Antal 
Autószerviz 

Aludni meg eszünkbe sem jutott! gyönyörködtünk. Bekeveredtünk 
Persze, mint minden kamasz, mi sem még egy filmforgatásba is. Nagy 
voltunk nyugisak. A következmény: élmény volt, hogy láthattuk Szabó 
hajnali fél négykor 40 kör futás lett. Győzőt, a Szeret, nem szeret Brúnóját. 

Érdekes, de reggel hétkor minden- Első es te volt, hogy senkit sem kellett 
ki fáradtan ébredt fel. Viszont Egerig ringatni. Hullafáradtan az „ágyba" 
lesz időnk aludni! (Gondoltuk mi!) De (szivacsra) estünk, és aludtunk 
erre esély sem volt. Útközben több- reggelig, mint a bunda. 
ször megálltunk. Megnéztünk egy XI. Pénteken Esztergom volt az úti cél. 

Széchényi téri óvoda 

századi templomot (hihete tlen, de 
mindenkinek tetszett), és egy nem 
működő gejzírt. Egerben ellátogat
tunk Gárdonyi Géza házába, a híres 
várba (éppen egy kuruc - labanc 
humoros jelenete t is előadtak), a 
panoptikumba, a börtönmúzeumba. 
Csak sajnos többször bőrig áztunk, 
mivel kinek jutott volna eszébe 
esernyőt vinni„. Azért szabadidőnk is 
volt. Mi felmentünk a minaretbe, meg 
sétálgattunk a városban. És es te volt 
még erőnk Veresegyházán sétálni. 

A szerda „laza" volt. Délelőtt meg
néztük a híres-nevezetes veresi pia
cot. Majd a medve állatmenhely 
következett, ahol több, mint 20 
„kiöregedett" cirkuszi maci és farkas 
éli le hátralevő idejét. Délután 
szabadprogram volt, este pedig min
denki bemutathatta ping-pong és 
röplabda tehetségét. 

Láttuk a keresztet, amelyre a 
magyar királyok letették az 
esküt. Nem is lehet elmesélni, 
hogy milyen érzés volt a 
Bazilika kilátójáról átlátni 
Szlovákiába„. Meg 400 lépcső 
fölfelé„. Visszafelé megálltunk 
a Visegrád i várnál, 
Szentend rén„. Látnivalóinkat 
nem lehet szavakba önteni. Ez 
volt az utolsó éjszakánk 
Veresen. Még a kimenőnk is 
tovább tartott„. 

Szombaton kicsit 
szomorkásan indultunk haza. 
Nehéz volt megválni az 

iskolától, Gabi nénitől, az új 
ismerősöktől. Az alpolgármester még 
csokit is adott az útra! Először nem 
örültünk, hogy megállunk majd 
Ópusztaszeren, hogy még egy kiál
lítást megnézünk, de a látvány 
megérte! Ha valaki arra jár, feltétlenül 
menjen be! A maradék kis forintunkat 
is volt hol elkölteni, hiszen közkívá
natra betértünk a Tescoba is. 

Itthon már szüleink izgatottan vár
tak bennünket. Örömmel ugrottunk a 
nyakukba, de azért szívünk kicsit 
szomorú volt. Hiszen még nem is 
beszéltünk az éjszakai 
„fogkrémezésekről", a szerelmekről, 

a berepülő macskáról, az 
eltűnésekről... És arról, hogy 
szeretnénk, ha nekünk is olyan szép 
iskolánk lenne, mint a veresi! 

Köszönjük Veresegyháza, köszön
jük Kishegyes Önkormányzata! Az 
élmények tisztán élnek bennünk! 

A hetedikesek nevében: Halasi 
Csilla és Faragó Andrea 

P-box és METABOND hivatalos forgalmazója 

Csütörtökön délelőtt a szom
szédos Vácrátótra mentünk. Ott 
található az ország legnagyobb 
botanikus kertje. Délután pedig 
1rany Budapest! Csodálatos 
város! Voltunk a Hősök terén, a 
Váci utcán, átsétáltunk a Lánc
hídon, siklóval felmentünk a 
Várba. Megvártuk a sötétedést, 
és az esti Pestben 

U.i. : Gabi néni megsúgta, hogy 
mindenfelé megdicsértek bennünket, 
hogy ilyen rendes gyerekeket már 
régóta nem láttak! És már készülünk a 
következő kirándulásunkra, (ha min
den.igaz) őszre Erdélybe megyünk! 

Mali 1110~. 
Kishegyes 
Engelsz u. 33. 

Mobil : 063/814-6329 
Phone: Lakás: 0241730-567 
Fax: Lakás: 0241730-123 
Email: krisztina@topolanet .co.yu 



A Paksi Közművelődési Központ meghívására a kishegyesi könyvtár 
öt (leendő) kö7épiskolást küldhetett a cseresznyési olvasótáborba. 
(Cseresznyészpusztán az idén tizedszer szervezték meg a paksiak a 
középiskolások olvasótáborM.) Akik részt vettek: Butterer HeJJa, Kocsis 
Árpckl, Kömu ves Akos, Paróczi Rita, Sándor István, kísérőjük pedig 
Hajas Gabriella volt. Elolvashatják élménybeszámolójukat is. Az egész 
Kárpát-medenréből voltak itt diákok: Galántáról, Kézdivásárhelyről, 
Lupényhól, Marosvásárhelyről, Temesvárról, Viskről és Kishegyesről, 

mintegy 50 tanuló. Szöll&i-Vö:rös Julianna 

Olvasótáborban. 
Már Plső nap meghítogattuk a strandot, kedvünkre napozhattunk, 

úszkálhat\unk a kristálytiszta v11.ű medencében. A tegnapi „haza
akarok-menn1-fóbia" lassan kezdett enyhülni. 

A második nap fénypontJa, és egyben egyetlen programja a kézműves 
foglalkozás volt, amelyen a k1shegyesiek is aktívan részt vettek. 

Gyöngyöt fűztünk, 

csomóztunk. Hamar 
meguntuk, és beálltunk a 
lustábbak közé focizni! 1! 
Hajrá Madridi!! Este 
„jutalommozizás" volt. A 
Macskajajt nézhettük meg 
már ötödszörre! Na meg a 
Brigitte Jones naplóját. 

A hét közepén ellátoga
tott körünkbe a Művészeti 
Iskola zseniális gitártehet
sége, Feil Gábor, aki nép
dalokkal szórakoztatta a 
táborlakókat. Nem egyedül 

jött, Vf'le volt még Árki Zsuzsa és Borbély Tamás. Az utóbbiakkal már az 
első estén La l ,~ lko:rtunk. Gábor mindenkit elkápráztatott, így meghívtuk 
a zán){:>stre is. Eniwk ellenér0 csak éjfél után engedtük haza. 

Cslilörlé'kon a lúnyok (és a fiúk) nagy örömére megérkeztek a lovak. 
A sztirkP M<•rn, a hóka pPJ BPlla és Vitéz, aki rögtön a lányok szívébe 
loptA magát. EzPn a napon a z MTV 1 munkatársai is ellátogattak ide, erre 
a helyre, <l Mindenható há la mögé. Az e napi kímélő étrend annyira 
megviselte a versmondókat, hogy a lekváros kenyeret is paradicsommal 
fogyasztott ák. Ezt a napot is túléltük. . Jelent ősebb sérülés nem történt. 

Másnap péntek lett. A rossz id~ n~!att eJnwradt a sfortvetélkedő. 
Gyalogtúrát rendeztünk a<:) km-re lévőJ'~fa '. Mindenki ~ "'· t sétát 
a 32,9 °C-os melégb~n. Í?!i. városban megt~kin(g~lük a "" 
mobilszolgáltatók ·· t,z a nevéiet"i'ls~gé~~t, mint 
söröző, Várósbá ., 'othól elkg.Qcpi;:~I~ ~~'fll"tt 
eltévedt, de 'az ottani ~~"sieml5ei'.'ek h~uriar 
bennünket, A c~oportt<)l m~adva hátul;}sµJf 
közmondás: a lürelen:{;;~é~}'~±,fSfQCSit ,,, „" 
a táborba (már aki). ; -t/1;1 

Szombaton egy visz;_otiylag ~ 
tűrtünk és hall gH tlunk, de y ' 
m111d0n évben, a VPrs1nona'.ó et; ' . ,,„. ,t··. 
katt,likus L0mplomhan.'\ A.z ;;erd at-
tunk a dunaktimlödi utcabálra, ahol találkoztunk a Mikroszkóp színpad 
kl> t ismert S7.emélyiségt;v0l, „Sajóval és Hacsekkal". A zseniális produk
<iók után visszatértünk kedvenc táborunkba, Cseresznyés-pusztára. 

Vasárnap került sor a záróünnepségre. A haza bennünk van című 
wrs-, ZPnP Í's balladaműsort lá thattuk. Szintén ellátogatott körünkbe Feil 
Gábor, aki most metal / runk/ rock dalokkal szórakozatta az érdek
Iöd6ket (mindenkit). 

A hétfö n'gi:;eli búcsúzás sokkal fájdalmasabb volt, mint ahogy azt 
Plképzeltük, amikor megérkeztünk. Van, aki még most sem heverte ki. 8 

1???? • • 
Most sem hagytuk ki a gyerekeket. Tőlük 

arra a kérdésre vártuk a választ, hogy mivel 
foglalkoztak a nyáron, hogyan töltötték a jól 
megérdemelt szünidőt. 

Cékus Sándor (5) 

Rengeteget játszottam 
egész nyáron, meg ezután is 
azt fogok. A sok játékon 
kívül nagyon vártam még a 
kísöcsémet, és most, hogy 
megszületett, szorgalmasan 
vigyázok rá. A szórakozás 

mellett csináltam még a csépelést meg ilyesmit, 
meg traktort is javítottam. 

Szügyi Dávid (11) 

Amit kiemelnék a nyári 
szünetből, az a nyaralás 
lenne. Risanban voltunk, 
ott, ahol tavaly is. Istenien 
szuperra sikerült' Ezen 
kívül sokszor mentünk ki a 
pályára a haverokkal ját
szani. Járok még a fo
citáborba is Topolyára. Nagyon tt>tszik. 
Imádok focizni. 

Marealk6 Ágnes (6) 

Jól elmúlt a nyaram. 
Voltunk nyaralni is. 
Rengeteget fürödtünk, 
próbáltam úszni, igaz, hogy 
csak karúszóval. Nagyon 
tetsze tt. Voltunk még egy
szer kirándulni a 
kaszálóban, ott bográcsost 

főztünk, meg labdáztunk sokat. Meg fogóc
skáztunk is. Nagyon jól elmúlt a nyaram. 

Voltunk fürödni 
Moravicán. A nyaram izgal
masabb része még csak 
most kezdődik, ugyanis 
egy pár nap múlva megyek 
Pacsérra tánctáborba. 
Nagyon várom már. De 
nehogy azt gondold, hogy a ----
nyaram eddigi részében nem csináltam sem
mit. Egész nap jálszoltam barálnőimmel. Jót 
szórakoztam, és fogok is! Hajas Gabriella, Butterer Hella, Paróczi Rita, Kocsis Árpád, I<őmdves 

Ákos, Sándor István Erika&MW 

~~::;;§~~.:~,~~~~~";~;~;;;;:~~'i,;'.'.'-;'.,„?~§'±~%~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ '' ~~ 



Ne csak tnenjenek - jöjjenek is 
Ugyebár mindannyian jártunk már a 

jó öreg kishegyesi vasútállomáson. Ide 
vagy örömteli arccal jönnek az 
Pmberek, vagy a bánat könnyeivel 
mennek. Ez dZ a hely, melynek szinte 
beszélnek a falai, hisz beleivódtak az 
egy~s életek mozz..anatai is. 

Am most nem azért olyan sötét és 
komor, mert nincs tovább benne élet, 
hanem mert magába szívta mindazt a 
rossz..at és bánatot, amit hallott és látott. 

Amikor a szabadkai ZENITH civil 
nonprofit szervezet kezünkbe adta 
anyagi támogatását azzal, hogy tegyük 
falunkkal azt, amire a legnagyobb 
szükség van, mi néhányan, kishegyesi 

, .A program élnevez&e: 

fiatalok rögtön azt gondoltuk, hogy le 
kellene kaparni azt a sok feketeséget a 
falakról, hagy lélegezhessen már egyet 
a vasútállomás, ha erre már örökké 
nincs is lehetősége. A kishegyesi 
Teleházz.al együtt bele is vágtunk a 
munkába. Kimentünk körülnézni, de 
mégsem olyan látvány fogadott ben
nünket, amilyenre számítottunk, 
hanem annál sokkal rosszabb. Úgy 
véltük, szükségünk lesz további támo
gatásra. Ekkor fordultunk a kishegyesi 
Helyi Közösséghez és Kishegyes 
községhez. 

Sok papírmunka után neki is 
kezdtünk, elkezdtük kibontani a hely 

FALUSI FIATALOK A CIVIL TÁRSADALOMÉRT . .,,, . 

1(09rdinátora a z.emth Mdhely 
ámogató: Westminster Foundation for Democracy, London 

. ~célja: 
•.y -A falun élő fiatalok bekapcsolása a civil társadalom kiépítésébe 

'h:;+I<épzéseken keresztül - a helyi humán er6foqás kialakítasa 
ilia1(Jk: · , , . 

, épeziú 150 falui{ élő fiatalt a számítógép használatára 
'!$!~~gteljes (italokból álló hálózat ki.alakítása és fenntartása 

:"' 1::,~ helyi közösség fejl~dődésért tenni akaró fiatalság létrejötte . 
. -a den10kratia erősítése a falUsI társadalomban 
; a fiatalok rejtett energiáina~ aktiYilálása é~ annak megfelelő 

kihasználása( · ,_' " „ 

f!~!: 21 vajdasági faluban 
"l~j ·A; ptojekn'rm mottója: A vi1'8fJtm. teJ.'ldt;>lkodj, ~ di'n aJel.eksdjf 

lr'lk···-· · ·egyesi Wúsági Sportnapok 
\) 

Az idén is megszerveztük már 
másodi alkalommal a Kishegyesi 
Ifjúsági Sportnapokat. A vártnál 
kevesebb sportszellemű csapat jelent
kezett, vett részt a játékokban. 

csapata végzett. Serleggel és egy-egy 
hamburgerrel jutalmaztuk őket. A 
dobogó legfelső fokára pedig az 
„Akkoo" csapat állhatott. A Kishegyesi 

Péntek este hét órától váltó
futással kezdődött el a ren
dezvény. Este a feketicsi Crash 
együttes s:~:<wa}<oztatta a fut
ballpályát!Í ktllttogató fia
talokat. \W Sfombat ; délelőtt az 
ügyessé~ játékokoh ~olt a fő hangsúly, 
a délután,, pedig, a kispályás foci 
jegyében múlCét' 

Ifjúsági Tanáccsal közös vacsorát és .---- egy serleget kaptak. Sikeresnek 

A II. Kishegyesi Ifjúsági Sportnapok 
harmadik helyezését a „Részegesek" 
csapata érte el, nyereményük egy ser
leg, valamint egy-egy porció fagylalt 
volt. Második helyen a „Címvédők" 

mondha~uk a II. Kishegyesi 
Ifjúsági Sportnapokat, 
reméljük, jövőre még nagyobb 

lesz az érdeklődés iránta. 
Augusztus 22-én, pénteken 

Ifjúsági Bálat szerveztünk, ahova min
den fiatalt szeretettel vártúnk. 

' "'::. 

Támogatóink voltak: a ,Hel yi 
Közösség Tanácsa, Kishegyes J<~zség 
Végreható Bizottsága, F.K 'J;gység, 
Alfa Fűrésztelep , Mödul. .Gradnja, 
Sörös Róbert, Kume cukrászda, d.o.o. 
HT és a Minti. 

Ifjűsági Tanács 

igazi énjét, jellegét, próbáltuk levakMni 
az évtizedek piszkát. 

Ekkor támadt az az ötletünk - mivel 
Kishegyes kulturális szempontból 
mégiscsak fejlődő településnek 
tekinthető -, hogy művészileg is 
munkáljuk meg az épületet. Ám ez 
nemigen jött be, mivel hogy ezt csak 
néhányan szerettük volna a csapatból. 

S mindaz, ami látható lesz, ami már 
látható, a hely szellemének köszönhető . 
A hely szelleme, ami egész időn alatt 
hagyta magát, hagyta, hogy megfi
atalítsuk. 

Remélem, ez majd e lősegíti azt, 
hogy az emberek nem csak elmennek, 
hanem haza is jönnek. 

Papp .ZSOit 

A Zentai Ifjű.sági 
Játékokon já:r;f:u.nk 
Már 4. alkalommal került megren

dezésre a Nyári Ifjúsági Játékok 
Zentán, a Pionírkettben. Az első 
évben csak néhány száz résztvevőt 
vonzó rendezvény az idén (a ren
dezők becslése alapján) közel 20.000 
látogatót vonzó,kulturális, sport, poli~ 
tikai és zenei előadásokat nyújtó ren
dezvénnyé fejlődött. 

A játékosoknak a hagyományos 
vízi és szárazföldi vetélkedőkön kívül 
- ami legjobban a Játék Hatatok 
Nélkülhöz hasonlít - művelődési, 
kézügyességi és színpadi ptödukciók
ban kellett megmérkőzniük. Az idén 
68 csapat versenyzett, melyből a kis
hegyesi-szabadkai vegyes LAZA csa
p,at a 7. helyezést érte el. A csapatokon 
·kívül nagy számban voltak olyanok, 
akik csak a bulí kedvéért kapták fel 
sátorfájukat - a szó szószoros 
értelmében -, hogy 5-6 napig együtt 
szórakozzanak, ismerkedjenek 
Vajdaság különböző részéből Zentára 
látogató emberekkel. Külön köszönet 
azoknak a hegyesi fiataloknak, akik a 
szervezésben segédkeztek, nem kevés 
munkával. Csóré Róbert 
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Kedves Naplóm! . 

fölvezetéssel - 25 % kedvezmény 
2) Családi harakiri - minden negyedik személ 

temetése ingyen 
3) Lovashuszár - a lovat ingyen temeti (esz 

zótata kérte) 
4) Koszorú bérlése egy hétre -100 % 
5) A Rekvijem magnórú - beszplátno és gr 
6) Hamvasztás saját fáva, kemencébe - 5 

cent -
Máma anyuka meg apkonyhába, én meg kihalga 

sz.eméthordási díjazzványt, a kábeltévés-előfizetési struk
túrát, mégjó, hogy a kerti budira nincsen mán extra-adó. A 

· rum, azaz anyuka meg aszonta a· szószékné, ami a moso
. vót improvízáva, hogy fontójjuk meg, elvtársak, azaz 

infórölá ó beszerezni, hogy Lóvésenácon mibe kerül a 
uka ótatájára gondótt. .), shogy akkó ott mikó 

lony adózási szempontbú, és hogy ott is min
fizetni. 

született érvényes határozat, mer megszűnt 
ó anyuka kiment megetetni a kiscsirkéket. -

mer épp a spájzba vótam legvárt lopni. Apuka Naplóm, mingyá keszdődik a ziskola, tanákoszha-
bonyolító szkubstina-elnök aszt javasóta an jó cimborákka, oszt mehet továb a rendetlenkedés. 
kvórumnak, hogy a zegész család kőtözzön t in a tanárok is rendesebbek, nincsenek még úgy 
okokbú Lóvésenácra. Azé oda, magyarászta, mer ott 5'ie~~füraiW~~im~ , mind mongyuk májustájt, amikó a nagy höségtű is 
se kő fizetni, a za zigéret fóggye. Nem kő fizetni a záramot, a nak, nemhogy egy cimpla rajszögtű. 
vizet, oszt a gyerek (ez lennék én!) is ingyé mehet be fürönni Micimac:k6 György 
a baszénba. Ráadású nálunk meg még be akarják vezetni a (még mindig) VI.b 

EGY DÉLUTÁNRA ISMÉT NÉPES 
VOLT A KÉZILABDAPÁLYA 

Amikor a főszerkesztővel megbeszéltük, hogy írni fogok 
az immár hagyományossá váló búcsú-szombati öregfiúk
öreglányok mérkőzések hangulatáról, nem is sejtettem 
résztvevőként mennyire nehéz róla írni. 

A férfi kézilabdázók búcsú környékén egy m 
jéig már évek óta összejönnek. Tavalye ' 
emlékidéző beszélgetésüket végighaU 
az ötlete támadt, a férfiakhoz hasonlóan · } n ~Sét is 
meg kellene szervezni. Persze, hogy'', .,, . •:t lképzelést tett 
követte, a tavalyi találkozó hangulatát az akkori Szó
Beszédben éppen az említett újságíró vetítette élethűen elénk. 

Az idei rendezvény is megemlékezéssel kezdődött. 

vezetőkről: Berecz István, Berta Piroska, Burján Elek, Cellik 
Károly, Csúsz János, Fejes Péter, Galambos Péter, GovorCin 
Peco, Hornyák Béla, Janó Tibor, Juhász Ilona, Kocsis Dezső, 
Kollár Péter, Lénárd Károly, Sipos Béla, Stojity Katalin, Süli 
Klári. Sajnos a lista ~v e növekszik. 

Hat ór ők mérkőzése, utána a férfiaké. 
z! De nyugodt szívvel arról is 

mérkőzése mindenféle frizírozás 

mérkőzések hangulatát a közös vacsorát követő, haj
nalig tartó mulatozás csak fokozta. 

De talán megengedhető, hogy egy kicsit ünneprontók is 
legyünk. Említettem Rácz József tavalyi írását, aki a nosztal
gia-mérkőzésekről szóló beszámolóját akkor így fejezte be: 
"Van még tán annyi erő az 'öregekben', hogy segítségükkel 
újraindulhat a kézilabdasport (is) Kishegyesen. Próbálják 
meg!" Vajon megpróbáltuk? Nem!! Talán ezután ... Ellátogattak az elhunyt kézilabdázók, sportvezetők sírjához, s 

megemlékeztek a következő játékosokról, edzőkről, bidai E1'7Bébet 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ,/$~~ 



Az idei emlékidéző kézilabdatalálkozó 
érdekessége, hogy az-1ttlfon étő0-~Zila 
Ausztriában, Szlovéniában, Kana ·,--- ---
egykori játékosok is megjeient~ 
kérdeztük: 

-Milyen érzés volt most annyi 
sikézilabdapályán? 

HERKE (2SIDAI) JULIANN 
költöwtt ki családjával Ausztriáb 
ligában szerepelő Egység női ké · 
a liga egyik legjobb kapuvé 
hamarosan az Union Urf 
bevitte az osztrák első li 
védett, sőt, róla azt is e 
aktívan kézilabdázott 
a Siluette szemüve 

- Még évekig játs 
is nagyon jól ére 
találkozni a , 
mérkőzések 

egyik legfőbb 
'Vűl jelenleg 

zágban élő 
tői ugyanazt 

· a kishegye-

évek elején 
, gi minőségi 
s tagja volt, és 

ett le, ahol 
dás után 

ligában 
nmég 

olgozik 

tal~kozón, .igaz, a mozdulatainkon már látszik az idő nyoma, de 

amennyiben megszervezik, hazalátogassak. 
FHH:aR (ALMÁSI) MAGDOINA családjával először 

Magyarországra költöwtt, majd pedig Kanadában kötöttek ki. 
Szintén a hetvenes években fénykorát élő Egység első felállításában 
szerepelt a szélső posztján. A külföldön élő ~koh játékosok közül 
ő az., aki a tavalyi, első találkozón · t vétt K()f leánya van, egy 
könyv- raktár áruházban dolgo • 4' 

- Ha csak tehetem, és ameddig ehe-tem, minden évben hazalá-
togatok. Mindig nagy örömmel:" retek találkozni a 
régi ismerősökkel, úgy Kishe opolyán, illetve 
Szegeden. Tavaly is és az idén is éppen abban az 
időben utaztunk haza, amikor a · rveztétek. Jó volt 
találkozni mindazokkal a já , ' el egyébként nem 
találkoztam volna, míg ittho ok itt elsősorban 
Jutkára, Koleszra ... So fo elfelejteni, indultam, itt 
vannak a gyökereimt , g van arra, hogy m · g ·.tudjuk és ne 
feledjük, honnan ina · mit köswnhetünk a sfillŐföldnek. .. 
. , _BURIK KURNY a külföldről hazalátogató 

azert szermtem a köwnség 
láthatott egy-két régi cselt, vagy 
sikeresebb védést, még ha nem 
is olyan kivitelezésben, mint 
fénykorunkban. Jó volt, ha csak 
egy röpke délutánra is, vis
szaidézni régi mérkőzéseink 
hangulatát. 

1atekosok legfiatalab · . Annak idején elsősorban az ifjúsági csa
patnak volt egyik meghatározó tagja. Családjával 1993 nyarán 
költöwtt külföldre, és jelenleg Corbeil-Essonnes-ben, Francia
országban ~~);J$ét kislánya van, egy 9 és egy 5 éves. Ó főállásban 

r--~~~~~~~~~~~~~~~~~=1.·=0=·~~~~~ családanya: 
,. Öröm minden 

STBFANOVIé KOLLÁR 
BR2'Smmr 1998-ban költöwtt 
Szlovéniába. Balkezes 
átlövőként szintén évekig ját
szott az Egységben Előzőleg élt 
már öt évet Kranjban, akkor a 
Preddvor csapatában ontotta a 
gólokat. Miután elköltöztek 
Kishegyesről, semmiféle kapcsolata nincs a kézilabdával. Két fia 
van, a sütőipari vállalat kereskedelmi osztályán dolgozik 

- Ritkán jövök Kishegyesre, inkább édesanyám utazik hozzánk. 
Egyik legfőbb oka mostani hazalátogatásomnak éppen a nosztal
gia-mérkőzésen való részvétel volt. Nagyon jól esett találkoznom a 
volt játékostársakkal, a kézilabdasport rajongóival. Jó volt vissza
emlékezni egyik-másik mérkőzésünkre, a sikerekre, és persze a 
vereségekre, mert az is akadt. De ilyenkor szerencsére mindig a si
kerek, az eredmények jutnak elsősorban az eszünkbe. Örülök, hogy 
itt lehettem, a jövőben is azon leszek, hogy ezekre a találkozókra, 

itthon töltött pillanat, amit 
szeretteim körében lehetek. 
Elmondhatom, hogy szinte 
feltöltődni járok haza, én is 
azt vallom, hogy bármerre 
visz is a sorsom, hív az 
őshaza, és. a gyökerek vissza
húznak. Orömömre szolgált, 
hogy én is itt lehettem ezen a 
kicsit múltat idéző 
mérkőzésen. Köszönöm a 
szervezőknek, hogy ezt 

, lehetővé tették Nagyon jól 
ereztem magam úgy a mérkőzésen, mint az utána szervezett va
csorán Ha csak tehetem, jövőre is itt leszek! 

Ók négyen itthon voltak, de nem feledkezhetünk meg azokról a 
volt játékosokról sem, akik most nem tudtak itt lenni 
Németországból, Kanadából, sőt az egyik játékosnő például 
Belgiumban él. 

Hogy jelenleg nincs kézilabdacsapat, az okát talán ebben is 
kereshetjük. Az utóbbi tíz év történései miatt tényleg szerteszéjjel 
szaladtunk. 

.S..,.73.úil •Kiadja a Táltos PE. •Alapító: a Kishegyesi HK. • Felelős szerkesztő: Molnár Márta.• 
• Szerkeszti a szerk7sztő_bizottság: C::sór,é_ Róber~, Ka~acsi János, Lakatos János, Linka B. Gabriella, Mirnics Gyula, 

Molnar Marta, ifj . V1rag Gabor, Racz Jowef, Szerbhorváth György, Zsidai Erzsébet. • 
• Grafikai előkészítés és tördelés: PosztApátia Corp. • Készült a SITOgraf Grafikai Műhelyben. • 


	IMG_20200208_0001
	IMG_20200208_0002
	IMG_20200208_0003
	IMG_20200208_0004
	IMG_20200208_0005
	IMG_20200208_0006
	IMG_20200208_0007
	IMG_20200208_0008
	IMG_20200208_0009
	IMG_20200208_0010
	IMG_20200208_0011
	IMG_20200208_0012
	IMG_20200208_0013
	IMG_20200208_0014

