
Kedves Olvasóink! 
Lassiln vége az izzasztóan 

fülledt, párás, forró hónapoknak, 
amikor élvezhettük a nap simogat ' 
sugarait, az enyhülést hozó sz 
De marndt még egy kis 
jándék a nyártól. A k 
úton-ú tféle1~j~z, 

més, s~r.lz"".~U: · 
asztal5!Í~ze( § . "' ~f'OZÍ
ciók ,~észítJ1efők b~Jől , . GyújtSük 
.. "'~kt! -" J '".l' osszé v e . .,...,.,, „,,,_ .. • · 

S~ke8ztpség~n'!< b~ is é~z
hctő ifl.z" (~f?iel6 ·hatása. (Ez elment 
kil to1~~~rn( az ~!vette (feles~.giíl), 
ama:~okt* vidÍ kré m~ntek ;;Jfozép
iskol.í ha .'t De a Szó-BéS'zédhez 
senki sem "t!'fl~f És ez a 

'\j/ 

lényeg. 
Más. Nincs ember, akit ne izgat

na a jövőjének alakulása, akinek 
éldébcn nt' adódna olyan helyzet, 
amiben lf'kinteté t az ég felé fordítva 
vár Pgy égi jelre, sugallatra . A misz
tikum iránt nyíltan, hittel érdek
lödök, ';•!l kíváncsiak, a kife lé e lu
tasílók; :'a. hívök és ateisták között 
egy k-özö!!~, vonást ú'lit~\s!J~ talál
hatunk: "keresik .a 0választ az 
isnwr~~l~n, a1:· egif~1~rtféte ~n mil-
li{i,rsJifyf · ' · : En se1 ok 
· 9.~""m'á „ szü tl 

; 1 (szerk~z l!Q'.ta 
nak\;Ja':~~büára a, hor~szkóp:"J t 

ho~ .• ébből .~ztá'}1\ sen~~>fl'Ygjli'' 
mé" tlidni .t.'oj'jövőjét, ' · reméljük 
M . 6 S~raHi jól !szórakoz-
nak... '\ ~ 

Más. Most IThlJq~ m a tévében, 
hogy Boszniáb~'tf megbüntetik 
ttzokat, akik nyilvános helyen szőke 
nös vicceket mesélnek. Nem 
tudom, nálunk is így lesz ez majd 
pár év múlva? És besúgók ülnek 
majd a Pöndölben, a Bugánál... 

Addig is, míg a törvény nem lép 
{!letbe, meséljenek vicceke t, 
1wvessenek ... 

Os2:i mese 
A hangya folyamatosan gürcölt, látás tól vakulásig-tavasztól őszig szorgalmasan hordta a 
takarmányt a _raktárba, s közben vicsorogva figyelte a tücsköt, aki ezalatt a hegedűjét 

nyúzta az egyik szénakazalnak dőlve. 

Az első fagyok beálltával kárörvendve nézett ki a kandallómeleg szobából a háza felé 
közelgő hegedűsre. 

Avarszag volt, a tücsök kicsit összehúzta magán a vékonyka kabátját, amikor a hangya 
ajtót nyitott neki. 
- Fázol, mi? - vigyorgott a tücsökre, érezve: eljött végre az ő pillanata. 
- Valóban - mondta a tücsök - kicsit lehűlt mostanra a levegő. - Látod - feszített a hangya 
- ha nem csak kornyikálsz egész nyáron, most neked is lenne meleg szobád meg eledeled 
télire, mint énnekem, 
- Igazad lehet - bó logatot_~ tücsök, s látszott raj ta, valóban elgondol 
- Most meg jöttél kold. fo;'l.ni? De tő lem aztán semmit nem kaps,~J ,; 
hangya, és arra kész„ , ~vágja a tücsök or ' tt az ajtót. - Né < ·" 
válaszolta megszep l'n a tücsök - tu en csak 
elrepülsz a fecskék M rikába, mi? - vi 

fy 

ta zavarodottan a · · · - egy meghí 
felajánlottak egy fÖ ösztöndíjat 

lf 
Augusztus vége.;~t Fontaine-mese járt az 

• !Jf 
agyamban. En tíle . utc' e, vagy hogy is), s 
abban ;emény/~~.~m, iém. Próbáltam 
~egtalalru a ~tl,~o · l figyeltem, 
hatba közbeszol.l5at tam, egy 

!:'' »? 
kellemetlen u~:mi / ···. < . n mindig 
elhallgattéllIJ. . Figyeltem~ s~eme ., , ahogy hci~yor~na · egyezni, ki mit 
mond, de a vége re ?tu~yira iay'ardJlet~ rÍÍinderÚqrtéli,(Jt;_ . . csak a napot néztem, 
amint egfre láss bban és ''' · ·· nneÉ,élt Költőke t sodort az esti szél. 
Az utcá "' t · · 'fu orromban az ősz illatát. Arra gon-
doltam temben: a felgyújtott avart, a reggeli 

jön, az ősz után meg jön a tél. Hogy 
sszal. A természetben legalábbis. Arra 

zeretem. 
iről írhatnék e alon. Talán a rozsdás vízről, gondoltam, de 

ól is az folyt. Vagy valamelyik becsődölt vállalatról, de éppen úgy éreztem, 
öltem magam is. 

Arra gondoltam, hogy jobb esetben, majd egyszer korrupt leszek én is, és csak mosolyog
va bólogatok mindenkire. Hogy hangya vagyok, akiről talán szól majd egy másik La 
Fontaine-mese is. 
Egyszer csak egy férfi lépett hozzám a homályból, aki valahonnan ismerősnek tűnt, a vál
lamra te tte a kezét, és csak annyit mondott nevetve: add föl, add föl! 
Ránéztem, de aztán mégis tovább mentem, miközben arra gondoltam, csak találok vala
kit, akinek elmesélem a fenti La Fontaine mesét, de aztán mindig csak tovább és tovább baty
tyogtam, és bólogattam mindenkire mosolyogva. A hangyára gond toltam, és a tücsökre, 
mielőtt a tücsök távozni készült. 

Amikor a tücsök távozni készült, a hangya utánaszaladt. 
- Tücsök - szólt neki megbocsátóan - ne haragudj már, megkérhetnélek esetleg egy 
szívességre? - Persze - mondta a tücsök - szívesen.- Ha már Párizsban jársz - mondta a 
hangya - légy szíves, látogass el La Fontaine Úr sírjál1oz, és mond meg neki, hogy 
megtisztelte tésnek érezném, ha volna szíves kinyalni a valagam. Arra gondoltam, egyre 
megy, hogy az ember tücsök-e vagy hangya, La Fontaine meg esetleg tényleg mehetne egy 
kört az alvázon. 

AaronBlumm 



:Mi ú.jság _ Dombos TV? 
Az. utóbbi időben nem volt nap, hogy 

valaki meg ne kérdezte volna szerkesztőségünk 
munkatársát arról, hogy mi újság a Dombos TV
vel. Hát utánanéztünk. És van is újság. Október 
folyamán már kötik is a szerződéseket. Ami 
bizonyosan mindenkit érdekel, az a fizetési felté
tel. Több változat lehetséges. 

1. Ha valaki 2003. október 18-tól 2003. 
december 18-ig egy összegben fizeti ki az elő
fizetést, akkor annak 90 Eurót kell fizetnie . 

2. Fizetés d rá.kapcsolás alkalmával, illetve az 
egyes pontban leirt időszak letelte után egy 
összegben 105 Euró. 

3. Részletfizetés esetén 115 Euró. Ez az 
összeg 5 részletben törleszthető. Az első részlet a 
szerződéskötés alkalmával 35 Euró, a következő 
három részlet 20 Euró 90 naponként, az utolsó rész
let 20 Euró a negyedik részlet befizetése után 30 
napra. 

Vagyis: Ha valaki pl. 2003 novemberében 
befizet 35 Eurót, akkor a második részletet (20 
Euró) 2004 februárjában, a harmadik részletet (20 
Euró) 2004 májusában, a negyedik részletet (20 
Euró) 2004 augusztusában, az ötödik részletet (20 
Euró) pedig 2004 szeptemberében fizeti. 

A befizetés a Szerbiai Nemzeti Bank aznapi 
Euró középárfolyama szerinti dinárösszegben 
történik. 

Aki előbb fizet, nem biztos, hogy elsőbbséget 

adást. 
A havi karbantartási és szolgáltatási díj 250 

dinár. És kedvezmény is lehetséges! Abban az 
esetben, ha a befizetés a hónap 15-ig megtörténik, 

a fogyasztó 20 %-os kedvezményt kap. Vagyis így 
a karbantartási és szolgálta tási díj 200 dinár lesz! 

Ezért az árért a Dombos TV minimum 40 
csatornát biztosít. Lesz magyar, szerb, horvát, 
angol, német nyelvű adás. Egy kis választék a 
magyar nyelvűek közül: M1V1, MTV2, TV2, RTI. 
KLUB, DUNA TV, ATV, FILMMÚZEUM, HBO 
(filmek), HALLMARK (filmek), EUROSPORT, 
NATIONAL GEOGRAP.HIC, DISCOVERY, SPEKT
RUM, REAL TV, FOX I<IDS (rajzfilmek), SPORT 1, 
MlNIMAX. 

Szerb nyelvű adások közül is adunk ízelítőt: 
BG1, BG2, 31<, PINI<, BI<, B92, KcióA V A, NSl, 
NS2, YU INFO, POLITIKA, MOST, SOS, IBC, 
STUDIO B, TV MONTENEGRO, OBN. 

Nézhető lesz a Horvát Tv adása, az MTV, a 
CNN, a PRIV ATE GOLD, a VN A, a PR07, és még 
lehetne sorolni ... 

Fontos azonban elmondani, hogy a szerzői 
jogokkal kapcsolatos törvény életbe lépése után a 
csatornákat „csomagokra" osztják különböző 
szolgáltatási díjdkkal. 

Biztosan vannak kérdéseik. Az illetékesek a 
délelőtti órákban fogadják hivásaikat a 06.3~8-378-
091-es telefonszámon. 

élvez a bekötésnél, r-------------------:-----.,..,.-.,..,.= 

:s~~z~~l~~'lő~:g:~~ m 0 n te l 
mm 

csóbb lesz számára 
a rákapcsolódás a 
Dombos TV-re. Az 
f'lőfizetők rákap
csolása a kábel TV
re folyamatosan 
történik, és a ter
vek szerint 
legkésőbb a 2004-
es év végéig min
denki nézheti dZ 

KISHEGYES 
TITO MARSALL u. l06/a 

Tel./fax: 024173 1-491 
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Köszönjük! 

DUDÁS ISTVÁN MONITOROS EKG ÚSZOLÉJ<ET 
AJÁNDÉKOZOTI AZ EGPsZ5ÉGHÁZNAK 

Több mint egy évtizede tart a 
szegénység, a kilátástalanság. 
Szegény a nép, szegény az egész
ségügy, évekig nem voltak gyógy
szerPk, lakosainknak mégis jutott a 
külföldön dolgozó honfitársaik segít
ségével. 

Néhány hete a Kircheim Teckben 
éltí Dudás István jelentkezett e
mailon, szeretne olyan apparátust 
ajándékozni az egészségháznak, ami 
megkönnyíti a gyors és pontos diag
nÓ7is felállítását. Nemsokára megje
knt, egy eddig részemre ismeretlen 
pompás monitorral, nyomtatóval és 
tasztatúrával is rendelkező munka
af.ztalra szerelt EKG készülékkel. 
Dudás István ezzPl nem fejezte be 
adakozását, érdeklődött a nyilván-

• 

tartásrót kommunikációról és 
számítógépeket ígért, hogy 
egy integrált hálózatot létesít
sünk. 

Az egészségház dolgo
zóival együtt nagyra becsüljük 
Dudás István igyekezetét és 
segítségét, kétségtelenül olyan 
emberről van szó, aki ismeri a 
korszerű diagnosztika szük
ségességét, és szeretné a 
számítógép-hálózattal is 
magas színvonalúvá tenni 
faluja egészségházát. Dudás István, 
Pista régi ismerősöm, megkértem, írja 
meg a Szóbeszéd részére, mi motivál
ja hatalmas ambícióját a segély
nyújtásban. Levele alapján megál
lapítottam, hogy noha ritkán és rövid 

me a falunak, minden tönkremegy. Úgys · ' 
daság is ebben az évben csődöt mondott. 
gen szemmel nézve siralmas. . 

Muszáj ilyen goromba · magyar 
mivel nem tudom magam elé képzelni 
mikor még én is fiatal voltam, és 
tevékenységében részt vettem. Nehéz 
Az Ifjúsági szervezet 

Nem kell azt sem 

~J)tsndv1•• 
kávézv 

l\isheayes., 
Tiro mar§811 

u. ti() 
Teb 

ra.tnlf)-S7.<f 

ideig tartózkodik itthon, rendkívül 
világosan látja helyzetünket, ezért 
kértem közöljék. 

A kishegyesiek nevében 
köszönjilk segítségét! 

Dr. MaJ1áth Norbert 

- pizza 
- környékünkön 

kevésbé ismert ételek, 
- rengeteg ű:jdonság várja a 

Kedves Vendégeket! 

Tul.: Tarján Róbert 
Lenin u. 60. 

tel.: 024 / 730-301 



A ·közSégben ábejelertté· 
53()9 hektár. földter.űlet volt 
ezután a földművesek he~ 
nÍagot kapnak, uugműtt~gyá 
tetmelőket. Több tumµsbané 
hót, és míndenktti,ék j.qt?> 
K09perádó éplile~beit~~~;~,, ....... 
.·, ·Október 4-én, :szornbat6t:t~· 
átalakított tern'tében>s:i'tireti. tit 
Hegedűs .Tibornál l~het,;jelek 
vacsorával l50 dinárba kedil.. · 

, - ~~~· - > :;:·,\~.„.-4) _-~,~--«; 

. '. ·A kishegyesi Női Forum -ái, 
egyházi kirándulá~ Sl;l'!pletn · 
szakmai útra október fely · 
dulás ára továbbraisváltöza 
á szervezők az újabb jelent . , 
tos idejét plakátokon fogjákjeleztii:;· 

'> ..... . 
A nyugdíjas egyesül'ét isll1ét ki'rándulásr:szervei 

Ópusztaszerre október 5-én, vasárnap. A viteldíj 
300 dinárba kerül. -A nyugdíjasok körében nagy vitát kiváltott helyi 
járulék fizetésé.nék, eltörléséről részlete_se~b 
inolót olvashatnak következő szálllüfikoon 
is várjuk; h?zzá,szol~~a~át ;~s„ 
}3e.széd... · .. J~vékín1e,: : .. 7: 'Ttl9; 

· Szerkesztóségühk minde.ri 
olvasóit. . \ ...... . 

> ,.-'<'~' --_-- _ -t:~.; 

A CMH inforn1ádös. iroda liis 
csi kihelyezett rnunkatár~· értesíti. 
még igényelhetó n:iagyar ·ig~zgl'y~ 
zolványpkat egye16t;e csa.l< Szeg~<! 
lyesen átvenni. Bőv,ebb , tájél<pztatá 
iroda ~nunkatársát~l m:~l1,;éSi+!P1Jg~öri: 

A Lenin 11tcában Je~6 B-2~~s kµfuf ~kötÖtték, 
így mintegy 650 házbjrtásblát efyízzel az (lj kút. ;; '. . ,/,, :"~-.„„ '; :- -~ .+-"_,.__ ~--''""f' -~~ ,,- "-: -. 

A vízli~sználatrőt;: ~z610~ ~~· 
közösség .. szeptettlher · ·\i~g'' 
fogyasztókka(. «A:toktól„+akik 
megtenni rnegvop:f~; a,; yíz~: 

ni. 

ZÖLD SZÍV 

IFJÚSÁGI TERMÉSZETVÉDŐ MOZGALOM 

A Zöld Szív Természetvédő Mozgalom 1994-ben alakult meg 
először Kishegyesen. Célja a gyermekek és fiatalok környezeti 
szemléletformálása, környezetvédelemre, természetszeretetre való 
nevelése. 

A zöldszíves csoportokat lelkes környezetvédők irányítják az 
életkori sajátosságoknak megfelelően az általános iskolai szinten. A 
foglalkozásokat le he tőség szerint a szabadban végzik, melyek során 
játékokkal, előadásokkal és megfigyelésekkel hozzák közelebb a 
fiatalokat a természethez. Eddigi legnagyobb sikerük, hogy 1997-
ben elnyerték az év legjobb Zöld Szíves csoportja címet. A ma
gyarországi központ (Pomá z) bejegyzett tagjainak száma 15 476 fó . 
Magyarországon kívül számos más országból is csatlakoztak a 
mozgalomhoz, pL Románia, Szerbia és Montenegró, Szlovákia, 
Anglia, USA, Fülöp-szigetek stb. 

Linka Csaba, Török Tibor, Hajas Zoltán és Sz.öll6si Tamás 
vezetésével az első össz.ejövetel a kasz.álóban 

Programja alkalmazkodik az iskolai tanévhez. Az általános 
feladaton túl, miszerint minden zöldszíves csoport feladat, hogy 
fogadjon örökbe egy természeti értéket, két fő feladat hatja át az 
éves munkát. Előadások, amikkel elméletben mutatják be a 
környezetünkben élő madár-, rovar- és növényvilágot. 
Megfigyelések, melyek során a gyakorlatban is megismerik a fia
talok környezetünk élővi lágát. 

Évi programok: 
Az első találkozóra már szeptember 20-án sor került, amikor is 

határba sé táltak az érdeklődők, és még szalonnasütés is volt. 
Október 4. Vízmintavétel, a vízsebesség m érése, mikrosz

kópizálás. Házi feladat: falevelek gyűjtése. Mindenki keresse meg a 
közelében lévő legöregebb fát! 

Október 18. Öreg fa, nem vén fa. Felkutatjuk a faluban található 
legvénebb fákat, nyilvántartjuk és védjük őket, majd az adatokat 
továbbítjuk a pomázi központnak. Biciklizés a faluban. Házi: Csuhé 
gyűjtés. 

November 8. Csuhé bábok és más természetes alapanyagú 
játékok készítése. 

November 22. Madarak és a téli etetés. 
December 6. Zöld Mikulás. A kézzel készített, természe tes alapa

nyagú játékok átadása. 
December 20. Madárkarácsony. Madárelf'tők készítése, kihe

lyezése, magvakkal töltve. 
Szeretettel várnak minden érdeklődőt a zöldszívesek! 

Linka Csaba, Szöll6si Tamás, Hajas Zoltán és Török Tibor 
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1 MEGKÉRDEZTÜK??? 1 ~~~I 

Milyen az dj iskola? 

Cc;emik Lili 
Mlís/.<lki lskolct, közlPkf'dés szctk, 

S/.cthaJkc1 
A/. iskola ll'lszik, csc1k a ldnárok 

'> l.i}~\Jnidk. ÖtC' ll vc1gyunk dZ OSZtdly
hc1n lcínyok d 27-hól. Egyesek szPrin t 
1•/. d:t iskol<l 1w111 lá nyoknctk való, de 
Pn nwgp róhá lom h0hizonyílani, hogy 
nH>gi'>. 

Sándor István 
Gcibor Dénes Gimnázi um és 

Műszctki Szctkközépiskola és 
Kollégium, Szeppd 

Hcttdlmcts változás volt, hogy innen, 
Pgy kis fa luból elmentem egy nyüzsgő 
városba. Megs.wktam az itteni életet, 
dZ oszlál yl. MindPn furcsa volt, m0rt 

'--~------" m indt>n új volt, de most már 
hP1l10szkPdll'm. Várom ct hétv{•gét, hogy ide visszatérjek, 
i's lal,i! kozzctk régi oszlálytársaimnrnl. 

KovácsHédi 
Dostl('j Ohrc1dovil' Gimnázium, 

Topolyu 
El1•g JÓ <1/. ÚJ 1skolct, de h iányoznak 

cl n;g1 OS/.Lctlytdrs<lk, d/. OS/.ld lyfőnok. 

Kiu,!l sz.okctllan d dL>!u tdni iskolábct 
jd rác; . NPkem nagyon jó otl is, és már 
r•r,és7. nwgszoktc1m dZ új környeze tet. 

Papp Mihály 
Sinkovics Jó:t};pf Múszctki Iskola, 

k('J'dmikus szak, Topoly<l 
Jól {•rz0m magam, nwrt néhány 

os7.ldlytársctmnrnl az elemibe is együtt 
jcirlunk. Kicsil fárasztó a minde1rnapi 
ul<lzás, de ke/.dPm nwgszokni . 

....__.___.......__~__. lg<l záhól <l hétvégt>ket várom, nwrt 
la1'ílko.d1cl lok d löhbiekkel is. 

,/~D~ 
Dl'XER 
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Szabó Erika 

Ribarska 47 
Halász u. 47 
Telefon/fax: 

0241730-293 
Telefon: 

0241731 -393 

A Petőfi Sándor Művelődési Egyesület elnöksége 
s<ljnálattal vette tudomásul azt a tényt, hogy a VII. 
Dudás Kálm án Vers- és Prózamondó Vetélkedőt 
Bácsf Pketehegyen azaz Feketicsen tartják. A szemlét ti. 
kishegyesi művelődési egyesület hozta létre a helybéli 
költő emléke előtt tisztelegve. Az első vetélkedő 
lebonyolitásán és szervezésén a Vajdasági Magyar 
Versmondók Egyesülete nem vett részt, csak később 
kapcsolódott he társszervezőnek, azóta is a k ét 
sz<'rvezet közösen dolgozott. 

A Dudás Kálmán Vers- és Prózamondó Vetélkedő 
2002-ig az Anna-napi rendezvénysorozat szerves . 
része volt. A versmondó egyesület elnöke javaslatára 
az idei Anna-napi műsorból kimaradt a vetélkedő, 
mivel úgy ílélle meg, hogy a július végi időpont nem 
igazán alkalmas a verseny megrendezésére, hiszeh a 
nyaralások és a táborozások lefoglalják a diákok és. 
felkészítőik idejét. 

Meglepődve vettük tudomásul az új helyszínt, wi>z 
a benevező lapról értesültünk róla. A Vajdasá.gi 
Ma gyar Versmondók Egyesületének eln öke nem 
tájékoztatta a Kishegyesi Petőfi Sándor Egyesület 
vez<'toségét a változásokról, úgy gondoljuk az 
alapítóval is kellet volna konzultálni. 

A Petőfi Sándor Mdvel6dési Egyesület E.lnö~. -
A Petőfi Sándor Művelődési Egyesület szak~ 

osztálya i értesítik a diákokat és szülőket, hogi 
tagfelvételt hirdetnek. Szeretettel várják a színjátszó 
csoporth<l, a néptánccsoportba, és a bábcsoportba .az. 
újoncok jelentkezésé t. -A művelődési egyesület felkéréssel fordul minda
zokhoz, akiknél véletlenül kékfestő öltözék, illetve 
olyan hohni maradt, ami a néptánc folyamán fel
használható, hogy jutassák el az egyesületbe. Szívesen 
fogadják azokat a holmikat is, amelyeket használni, 
tudnak, pl. férfik<llap, mellény, alsószoknya, stb . Előre 
is köszönjük. Az adományokat csütörtökönként a SzÓ
B0széd irodájába lehet eljuttatni. 

. ·-----------·--·- -
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A ;:t mondiák, a statisztikai adatok 
á ltalában nem a valós ké pet 

tükrozik, nem kell nekik hmrn. Talán így 
is Vd n„. Sap1os, ha a szűkebb pátnánkhól 
kd Plt' akarunk egy<'s dolgokat bc>mutat
lll, e;:ekhez az adatokhoz 1s hozzá kell 
nyúlnunk. Mi, akik llt élünk a faluban, 
tudjuk a gondokat, problémákat, nem 
kell enek hozzá statisztikai adatok, de el 
kPll 1smcrmink, a kívulállót, clsösorban 
dZ dy módon összegyüjtött adatokkal 
tud1u k meggyözm. 

Arnikt1r a Nöi Fóru m tagiai leg
elöszor o lyan adatok birtokába 1utottak, 
hogy a fu lu lakosságának lassan négy 
-;zázdléka az ért elirn leg s{•ri.ilt egyl;nek 
ka tPgónáiáha sorolható, szinte nem 
akartdk hmni az elé1 uk tárt adatoknak. 
A7. 1<.kohíhan a ta valyi i>vhen még 
súlyosabb volt a lwlyzet, az 1skula +10 
t,m ullija közu l 1Ll százak;k a k1segítö 
tagoza tra járt - itt azonban d kell 
1smPrn1, hogy a c~alád1 pótlék mq',
val('1sítiÍ!-,d urugyc>n a roma lakosság is 
hP1bkt1lá 7.t atta a gyerl'keket, ami azt 
1clenlette, hogy a például 1-! évet 
hdoltott gyPrek, mi vP I írrn -olvasni nem 
tudott, csakis a kisegítő tagozatra kerul
lwtett. 

Ugyanak kor az 1s kész tény, hogy a 
tm1,ily1 l;VhPn a spc>náhs tagozatokon 
ldnu ló diákok tobbségc a t> ú lyos szo
' 1ált'i lwlyzc>lben éléí nagycsaládokból 
kPrü[t ki. 

Ha egy k1cs1t belegondolunk .. min
dl'nk 1 S/.ámára nyil vánval óvá vált, hogy 
l'ZPn a ll'n·n valamit surgősen tenni kell. 
T l'll lll va lamit, azaz az ilye n 
kornyPzPthen él6 gyprekeket, de a fel
m">llekPl 1s valdrnik6ppen folkarolni. Ma 
még d társada lom 1wm sokat tesz, vagy 
nem tud tc>nni annak érdekében hm'Y az u , 

l>rtelmdPg sl'rült, sajátságos szükség-
ll'lekkc>l bíró személyekc>t, 
lllPz.gú;,sl>rultPkc>t valamilyen formában 
hl'kd )'<'-;olia a nvil életbe . Sajnos a tár-
''<lddll'lll n'széröl a segítség kimPrul a 
llllll! lll,ílis p<;nzhdi JUltatásban, ami Vl
~,;:pn[ <; ok c>setbl'n a szűkebb 

kornyezcthen el öílélet tPI párosul. A 
ko rnye7.Pt tÉ'vPs hozzáállása az értelmi-

ALFA 
fűrésztelep 

leg sérul t egyének, a mozgássérültek 
valamm t a más sajátságos szükség
letekkel bíró egyének több esetben 
ú gy nyilvánul m eg, hogy ezek az 
egyének viselkedésükben, maga tartá
sukban korlátoltakká válhatnak, a 
környezet álta l el nem fogadott személy, 
olyan sz.emélyiséggé fe1lödhet, a mely 
elutasít1a a társadalmi értékrendPt, 
ehdegenül a környezetétől, söt, szükebb 
kornyezete konnyen kitaszítha t1 a őket. 

Megállapíthatjuk, hogy a fo-
gyatékosság különhozö formáiban élö 
személyeknek figyelembe v{•ve 

képt"ss0,seiket, 
olyan jogaik a 
gondtaidn gyermekkorra, a tan ulásra, az 
alkotásra, a munkára, mmt az 
egészségPs emberPknek. 

Az egészséges c>mhereknek nem 
szabad nwgfeled kezrnuk arról, hogy a 
határvonal , anwly a sérult PmbPrektöl 
elválasziJa öket, egy pillanat dlatt sap1os 
az ő káru kra 1s vált ozhat. Ez csak egyik 
oka, hogy ezt a problc'mát a társadalom
ban széles körben kell megoldani, nwrt a 
nyugati dPmokratikus társadalmak 
példá;án tan ulva nwgállapílhatjuk, hogy 
a 1m'gelőzésre és a rehabili tációra fordí
tot t l~cfektetés sokszorosan visszatérül. 

Két kishegyPs1 nvil szc>rvezct, 
a Nők Fóruma és a Nagy 
Családosok Egyesule te, a 
környezö telPpuléseken műkodö 
szervezetek tevékenységPt vizs
gálva m egállapít otta, a m1 

Tumbász L. Tibor falunkban 1s lPlwtöséget kPll 
teremteni a sa1átságos szukség-

tel.: 0241730-749 
lakás: 024 I 730-797 

lctekkd bíró személyek és 
értelmileg sérult egyének 

képzésére, foglalkoztatására és a civil 
életbe történö bekapcsolásukra. 

Figyelembe véve a település súlyos 
gazdasági, társadalmi és szakkáderbeh 
nehézségeit, valamint a közvélem ény 
álláspontját, miszermt az ilyen szemé
lyeknek segíteni kell, viszont nem 
várható el tőlük minöséges munka, 
illetve azt hogy az önálló élet számukra 
szinte elérhetetlen vágyálom maradhat, 
a két civil szervezet a faluban egy 
Alkotómühely lét rehozásá t tervezi. Az 
Adiunk esélyt elnevezésü projektum 
nem csak községü n kben, de tágabb 
kornyezetünkbPn 1s megértésre talált. 

A két szervezet 10 évre bérbe kapta a 
közsc'g1 tulajdonban lévö piactéri 
lakóházat. Meg kell említeni, hogy a 
kapott épü ld nagyon kedvező helyen 

van / szmte a falu központjában, közel 
az iskola, dZ egc'szségház, a templom 

stb./, azonban csak komolyabb ada p
tálással lehe t olyan á lla potba hozni, 
h ogy o tt mielőbb beindu lhasson a 
m unka. Mielöbb meg kell javítani a 
tetöszerkezetet, a falak és a m ennyezet 
szigetelését, ki kell építeni a szanitáris 
gócpontot, egy Jól megvilágított tágas 
műhelyt stb. 

Ugyanakkor be kell szerezm a szük
séges gépeket, szerszámokat , anyagoka t, 
melyek szmtén elengedheteth'n 
feltételek a munka beindulásához. 

A terw7.ett projektum több részböl 
fog á llni : A sérült egyének 
kc'pességeikhez mérten m egtanulnának 
olyan foglalat osságokat / szövl>s, 
fafaragás, kerámm, kulonféle kéz imun
ka, varrás stb /, anwlyböl a későhb1c>k 

fo lyamán anyagi Pszközokre 1s szert 
tudnak tenm. Az ilyen foglalkozásokat 
hozzál>rtő szakember fogja vezetni, 
melynek munkája föleg a kezdetben 
valószínúleg önkéntes alapon lenne. 

Mivel sap1os a fa lunkban élő csökken
tett képc>ss{'gű személyek a lPgtöbb eset
ben szociálisan há trányos helyzetben élő 
családokb(11 származnak, és nagyon 
speci fi kus korülml>nyek kozot t (>lnek, 
lé tfontosságú számukra a szakmai tudás 
mellet t, olyan tanfolyamokat is 
szervezni, melyek során megtanulhatják 
a személyes tisztálkodást, a lakás 
ltsztánta rtását, az egészséges l'S rend 
szeres táplálkozást, házimunkák, kerti 
munkák elsajátítását stb. E tevékeny'>l>g 
valójában a ké t civil szervezet tagiainak 
sq;ítsége n>vén zajlana a defcktológus 
szakmai sPgítsége mellett. 

Az elkc'pzelésc>k szPrint azonban az 
épulet nem csak az értelmileg fo-



_ KÖZÖ$ÉGI OTI'HONT SZERETNÉNEK TEREMTENI 
gyull··ko~ t'" d llllltgi.Í~'>l' ru lt Pgyl;1wk1w k 
dlina l•llhonl, cl IPlújíl l> lt h,\zhan 'a fe nt 
v,i1Plt J'l'OJt'ktum nwl!Pt t d kC' t SL.l' rVP/ Pl 
m un k<l 1•rogra rn1,·ibc1 n rnqjha t,'i roz.otl 
llldS t!'Vt'h'nyst'gP kPl ! S lPht> t maid 
'"-/t 1 /' V('/l1 !. 

l\1111dc·1wk Plött tPrvhP Vd n lngopé
d u-., J<>g<i<;;, f':O/H hok>gus és lföÍS SZ<lk
(•mh'rPk id(\nk<' nl i alka lmdz.ásd, szak
pJl\d d:i~ok ;.;:t•rVl '/.l;Sl'. 

iw m sérti c;s 1w111 utkö11k az. Plsődh'gl's 
,·élokkal, vagyis, hogy mmde nt nwgte
gyl'1wk a nnak c> rdPkf>h0n, hogy a bárm1-
lyPn okból a társada lom szél{•re sodrC1-
d ott l'gyt>iwkPl ho;:zásegítsék a ci v il tár
sadalomba való k ön n yPhh h Pil
leszkedéshPL. 

1gt;nyeil t' l<,gílt•né k 1. 
Mivel a BP ré> ny1-fé lt-' ház haszn,íla tú

va l ka pcsola tosan többfé>lP h írPsz tPlést•k 
i~ Pl tPf] PdtPk a fa luba n szüksf>r,{'t 
t; rezt u k, ho gy rn'm ii Pg tá j0ko; tass u k 
olva ~ómka t, d kd n v il sLPfVPZPl lll lrP IS 

S/.t' rPtn t> haszn á lni a házat. 
Ugyanakkor a ház fe lú jítása ut á n 

otthont S7PrPlrn' nPk a d ni m ás, esPllPg 
m .Sg csak a h 'söhbw k fo lya mán a la ku ló 

Ny ito t tak mrndPn jó ~zá nd<,kú 

ia vasla t f Plc\ s;ívPse n veszik az o tll'tPket, 
a te rve kc>l, ja vaslatokat, a sza k m ai 
ta pasz ta la to ka t, va la m mt term0szPlesen 
a7. on h ; n lt>s m un ká t 0s a p0n zheli 
a d om.ínyokaL 

Ot th<>lll v<'n'ln('1wk adni iroda lmi 
rl'ndl'1v(•nvl'k1wk, '>Zdhadtl>n l'löaJti sok
nd k, d1vdlhl•mutatl'1kn<1k, kiá llításoknak 
,-,~ 1111ndt'l1 m á'> rPndP;:vc'n y n<' k, a m ely 

ci v il SZPJ"Vl' ZPlPk1wk is, 
JW VPZet t ko1.iisség1 há z.a t 

va gy is ú gy 
s1erPl né1wk 
q;ész fa lu 
a polgárok 

létre hozni, a nwly az 
lakosságá t szolgá ln,J, t> s Zsidai Erzsébet 

• 4l . "' 
Ezúttal egy egyébként is gyakran elhangzó kérdésre válaszoltak a gyerekek: 

Pataki Imre (8) 

Ep1Lö S/PrPlrn'k IPnn1. Most is 
<'pÍlf'llPm egy nagy fdlaL SPgítettPm 
md)lpro;ni, nwg kctlapciet-sal ülöget
tük a t6glci kaL Tudod, mit fogok 
lTÍlPni? H<l1.c1kat, nagy lakóházaka t 

Fodor Julianna (5) 

Hcil. „ <'• n lll' m is ludom„. fo d rász 
s t:t'rPllwk )pnni. Anyu is sPg íl a 
fr i/l1rcimncil, Jp 1w h id d , hogy 
<'1'.Y<'J u I 1wm nwgy. Fö lt<•ss;:ü k, nwg 
d ; u LJ n <'iPng<'dj Li k, nwrl úgy is 
s1t'1'\'l•.•m. Ml1g há l nagyon LPLS.t:PnPk 
,l/:ok a v<' p fr1:;u r,ík. 

J\lpm hi-,;Pm . lllt'l V<', rt'1rn'•IPm, lwgy lPjá rt a/. o lyan t'.qságírás 
1d<'Jl', <11111b1r a p,írt, a lwly 1 hatalmasságok és „hatal m asságok" 
~ligt ,i k mt•g, hoi;v m1l iqon J bé rt\1 llnok. Ha másnak csetlt>g 
ni:i~milvl'll v<'IP1rn''nyu, 1wt,ín tapasztala ta va n P/. l il ktőPn, az 
, -.c1k h1s,'<'kt'ny'i0gl'llWt (na 1v1tús) h 12:on y ítja, am Ply gútnl 
dnndk lt>I - V<lgv h<' iSl1l l' n;s0hPn , hogy m<'g mi nd ig nc>m J'Í lszó
dl>lt h' a; a b11:onyo'i n •ndszc>rvdltás, <lrn1t an nyira vár tu nk 
(v:irt unkl), d l11H;rt lrnr, ·o lt unk (ha rcoltu nk ért <> I ). Csak azt 
bi1:Pnyíl Jd , hogy nH;i; 111 rnd1g d n>g1 t'r('\k és a r\;g1 (rn dosPv1ly 1 
Vd1\V ha~p,írti) gnndolkod,ís ural1a vil ög unkaL Magyarún: 
(isrnd ) Úl<'JtPltPk bl'nnunket 

A1 ú1sá1;ín'l :wrn azlirt ír, hogy kiskirá lyokat {> ll l'SSPn. Ml' rl 

uMi leszel ha nagy leszel?". 

Gere Szilvia (8) 

A ma lPma t ikál nagyo n szt>rPLPm, 
IPhd , hogy p;,;:p] fogok fog la lko/J1i, 
Jp még nPm d ö nlö tlPm PL Majd 
m eglá tjuk, hogy m i is IPs.t:ek Még 
nincs ötlPlt> m . 

Vince Lilla (8) 
Bo ltos szerPtnék lPmli, nw rt min

dent ha.t:a hirok hozni, és m egPmü. 
Tudmillik, nagyo n szere ll' l11 a 
csoki kat. MPg <ll:érl is , m ert sok 
emlwrrd a karo k la lá lko1:ni és 
lwszé lg<' tn i. Szabó Erika 

a z újság író 1w 111 s .-:Pre t a ha ta lomhoz dorgol ő1:rn . (H a m <igis, 
a kk or ne m tPkrn tlw t(í ú jság író na k. ) Az ír,'is a la p1úha n vévP 
Pgyálta lún n Pm kc>d vteh'sbö l ti >r t{> ni k, dP d/. ÚJ ~ág ír(1 i~ C' mbe r, 
ő 1s lát egyet- má st, 1wk1 1s va n vél <' ll1l;Il )'t' d ko ru lottP / djl (l 
PSPm<'nyPkrőL S ha összerá ndu l a gyomra (mond1uk h a valak i 
p]k>J1 fa lusi szm t ű rágal om ha d já rat ind u l, a n é lkü l, hogy az 
illl'lö v{>d ekP7.m tudna), a kkor be tű u ndor ide vagy oda, írnm 
ke ll. Az o lyan r> k s<' r L' lt nagy sza va k 0rdPké>hPn, m int az 
igazság. Mert szPrPt1 a7. igazsá got, \>s s1:e r0 ti a z PmbPrPk Pl, 
a kikiw k ír, s az t a ka q a, hogy k1 sst> iga zabb, ll'h<'ít iobb lq:,yc>n a 
v il ág, é s bPrnw az Pmbe rPk ,>ktP. M0g a kkor 1s, ha e;: ne ttín 
ne rn fdel m eg az ak tuális kiskirá lyok ízl0sé1w k. 

Enn y i, kPdves Nagy Fa rkas Is tvá n és ke d vPs mm. Bocsá nat, 
hogy szólta m. lsmt't csak az igazság ked v{>é r t. (Ne hán ts u k az 
Újsúgíníst. ) Ny ugodta n a lhat m md c nki: Prőtl Pn hangom a t 
úgy is túlordítja az orkán, a hPtűkd c ltPnwl 1 a h tivcn h inlPtl 

po r. 
So k szen'tKs0t, Bácska' Szükst> ge d lesz n í. Kalacsi János 
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Gazsi, avagy a ,~kóborkutyám" szo:tnoru-vjdám tö:rtéri.ete·~ ~ 
(meg egy lds.~sadalombµ:á.]at) .·. . e " • " - ' ~ „ .,_ :: . 

' • _ _ ._ \.. ... __ ..... ~ · "' . · - - ...:- ~"--..;~e./, - -

Vendégs<'>gböl sf>tált unk hazafelé. Késő ősz vol t. Olyan, - mert már neve is volt -, beköltö1:ött hozzánk. Családunk új, 
ami kor mcír látszik a lf'he!et, de még kellemesnek érezzük a és teljes jogokkal rendelkl'ZŐ tagja lett. Sokszor figyeltem, 
k{•m('nyPkből kiárnmló füstöt, mert most kelle tt begyújtani hogyan játszik a többi kutyával. Néha a játf>k eldurvult, és 
C' l őször. Olya n ez, min t fe bruárban a hóvirág, vagy az első mindig ő húzta a rövidebbet, ez&rt a hátsó k•~rthe költöztet· 
Plfogyasztott pa radicsom, a melynek a régi ismerős íze lük. A nagy barackfa környéke lett a saját birodalmc1, ahol a 
elöször clZ egPkbe röpít, szeLonhan pedig már a kutya sem macskákkal ke7Clelt szöwtkezni. Velük IPgalábh egy súly-
kívánja . csoportba tartozik. 

Csendes u tca a mi(•nk. Kivéve a mi házunk kömy(>kPt. Kezdeli tön>kvf>sem, hogy megtaláljam Gazsi eredeti 
Ná lunk dZ.tá n zajlik az élet. Nyüzsög az udvar és a gazdájá t, nem volt sikeres, és az a szóbeszéd jártd, hogy a 
kt'fl, hála a kutyu sclink {•s cil áink igazán karak- tulajdonos már nem él. A szomszéd utcában lclkolt, és 
tt'rf's s1:cmélyének. Velük együtt megíehetősen novemberl")('n tt>mették. Az időpont egyezik. Gazsi 
né'pt's f>s zajos család vagyunk mi. Háziálla taink dkkonhan jelent meg nálunk először. Szóval árvd. 
111á r n~gen m egsza llddullak a „hdsz<.málldt" I\frgtell a szívt'm sajnála ltdl, és akkor Pste ötfogá -
jd z6töl. NPm végeznek felada tokat. Nem sos vacsorát t,ildlldm neki. Sokáig simogattam, 
egt'r{>sznek, twm órzik a házal. Csak vannak. kénynll>ttem őt. Szegény állatot gyütörte már a 7 

Mert jól {•r<' zzük magunkat egymás társaságában. élet eíeget. 
O ly annyim függetlenítették magukat a munkától, A Gazsi nagyon szomorú! Azt hiszem, bele-
hogy az már ijesztő méreteket ölt. Kutyusaink pusztul a gyászba. 
például má r csak akkor nem uga tnak, ha jön ~ - Hülyeségeket beszélsz. Ő mt'>g 
va lc1k i, egyM1kf>nt pedig mPly szirénavonyítá- ~ l kiskutya' Gyerekkutya! Még négy lábon 
sok és tnilgcts, vékony vakkan tások több- pisil. A gyerekek p(·dig hamar hon.ászok-
s/.úlam ú kompozíciójcl 7engi át a vidéket. A nak az új lwlyzcthez. 
koncertPt fokozottdbb hangPrőre kapcsolják, És a mi Gazsink hozzászokott. Mc1 már 
f>s in tenzívPbb tarkílásokkal fűs1:ere7ik a déli boldog és kiegyPnsúlyozott. És pajkos. 
és {>jjeli órákban. (A szomszédoknak fül- Gyakran sNálunk a határban. !mád céltalanul 
dugót vpszek karácsonyra buntudatom ._....,.,_ rohangálrn. P11langókrd Vddászik. Jókedvélwn 
jcU•ül.) Ha idegen jön hozzánk, akkor ezt ege trengető -...-....11r- nem csak a lark.ít csóválj<l, a/ egt>sz kutya „csóválódik". 
horkolássa l nyugtá zzák, egy betörőnek pedig talá n még pa- Tudományos érdf'klőd&ssel nél1d órákon át figyeli a csiga 
csit is adnának. mászási technikájá t, és ezt olyan töprengő <trckifejezéssPI 

Szóval, akkor este is már az utca végéről hallottuk a teszi, hogy mosolyt csalna még a legádázabb kutyacllens•"g 
nyüszítő csahoiást, ami a gazd ik közelgő érkezést'>! jelzi ajkára is. 
á lta lá ban, de ez most más volt. Nem öröm teli. Vala mit mon- Gazsi nagyíiú lelt. Már tud három lábon is pisilni. Napról
dt11li akclfó. A kiska punkhoz érve értettük meg a közlendőt. napra frik és komolyodik . Vt>le együtt én is, és már szf>
Vl'nd{•günk Vdn' Persze nem nekünk. Azt nem jelzik. Egy gyellem magam, amiért hdragu<ltam r{gi gazdájának hozzá
hdldlrcHémü lt, csontsovány, könnyes szc>mű kóbor kutya . tartozóira, nwrt nem biztosítottak a kiskutyán<lk új otthont. 
Remegett. Nem a h idegtől, inkább a kitnPrültségt61. Nem kellPlt volnaitélke71wm. A gy cl.sz és a keserűség f•lfásít
Mcgpróbá ltam mPgsimogatni, df' ő félrpugrott, elandalgott. ja az embert, a fájdaloin megbénílju a lelket, ·és egy életer6s 
Egy idPig még v1l<lgílo tt a sötétben a homokszínű bundája, fiata!Pmber elvesztésekor rwrsze, hogy..i:i~m a kutya jövöje 
Mtá n eggyé válla lt>szálló köddel. volt a legfőbb gondjuk, (n· ·• { 

- Ezt nwgverték. Annyira fé l - mondtam, de a párom Mélyen elíté!en\Visz011t azt a telwrautósf1 aki kicsi lalunk 
gyorsdn elsimítotld a kf>szülődó viha rt a lelkemben az.zdl, föutcáján f.:>nysebességgPI átszáguldva)mlálra gázolt egy 
hogy nem ismer minkt> t, és normális, hogy tart tőlünk . nf>gy ldgú kutyacs<l.!ádot, majd f~ke.zés nélkii.l továbbhaj tott. 

Pedig nekem volt igazam. Hetek múl va kiderü lt. Több Sajnos, épp sz.Pmtanúja volt,1111 ennek a jeleneV\ek'. 
ulcdlwli gctzda is eldicsekPdle, hogy ők bizony adtak a kutya Megrázó továbbá az év végi kötelező kutyaoltás id<'jt'n 
fejé r<' vasvil lávc1l meg lapáttal. Hogy miért? Mert hPment d Z utcára kicsapott sok egykori kedvenc látványa, a.kik lassú 
udvarukbc1 . Mert vakkantani mc>rt kett6t éjszaka, amikor ók halálra ítélve, olyk9r falkába verődve ki!zdene . · y utolsó 
ill udn i akartct k. Ez a „félPlmetes fenevctd" rf' ttegésben tartot- lehetőségért. A tavalyi kutyaoltás id<'jén I1Htan1'<' . ~utyát a 
ta dZ Pgé•sz utc.ít alig két kilójávdl, a kilá tszó bord<1iva l. fara felakasztva. Ehhez nincs is hozzáfűz:riival9~/- Esetleg 

Az Piso Pste után többször is lá ttuk a kapu nk el6tt. Biztos annyi, hogy nem tudok sz.abadulni ettől a képtől.' ' 
fl?t gondolta , hogy nálu nk sok a csaholó jószág, és hátha ju l Ertellenül állok a tény elölt, hogy a kutyaoltásért 
1wki is a v<1 csorájukból. Így is tört&nt. Elkezdtünk rendszere- fizetnünk kell. Naiv, még nem t0ljf'sen frolnőtt logikám 

fatelep 

tul. Faragó Zoltán 
Verbászi út 36 lakás: Verbászi út 34 
KISHEGYES Kishegyes 

. tel.: 024 1731 -399 
tel./ fax: 0241731-231 Epületanyag -alaptól tetőig. 
mobtel: 06318230412 Tűzrevaló -árusítás, szállítás. 

sPn reggelit, s.1.(' rint ami kötf'IPző, dll nrlk ingyenesnek kf'll lenni<', 
ebédet és különösen akkor, ha l<irsadalmi célt s7olgál. És akkor nwg 
v a e sor á t pláne, hc1 olyc1n VPszély<>s és borzillrnds hPlegs..hgréSI van szó, 
hordani d mint a VPSZPtlség, ctmit a/ Pmlwr is e lkaphat. No, mq~ ilyPn 
tö rzs h e - s/eg{•ny<'s idök mc"gsLPgény<'hb falvában. A1: c1kció így tl'lje-
1 y {> r P • spn célt t{•wszt. A drága ollási d íj miatt hajU•ktci!dnná vá lt 
vagyis d Bundások l'S Morzsák oltdtldnu l Járnak-kPlnl'k... 
kis kci pun k MctjdnPm plfelc>jtPtll'm! És dkkor jörnwk c1 vadás/ok, <1kik 
elé . Nem mint a társcldalom 11\('gmPnlŐJ „kilövik" d kóbor álla toka t, é>s 
sok idő !Pit v{•gre d/ otthoni pc1pucsból kibúJVcl, <S k is férfitwk érezlwtik 
PI, {•s Gazsi mdgukat puskával a v,íllukon, c1m ivel m{•g ölni i'> sZ<1had1 



. Gazsi, avagy a ~,--kóborl.q4.tyám« szomorú-vidám története _. 
__ . ,-, „ ____ "_ _ _ . . : ___ (~egegy~las _.fársadalombb'álat) ' _· 

'- - - . - . - - - - - --- ...,_~ . ... ~ t ~,,,,... ' " 

(Tis.--:lPlet cl kivé>leltwk!) 
Nclgy.ipám mindig cll:l mondta, hogy rá kell hagyni. 

Hagyjuk ráf É<i is PZl teszPrn most. Nem tudom megváltoz-
ldtni cl vilc'igot. De azért csendhen, e úgy magamban 
dühöngök, flnliérl d felső dön tés('k1 lllindig az alsók 
vPnvedik a kárát. Ehlx>n az esetben a kutyák. 

Biolúgia órcín ltmu ltu k, hogy az Pmber kiemelkedPtt az 
cillrllvilc'ígból. A7 agya miatt . Amíg mi összetettgf>p(.!~Pt ter-
vc·1: ün k és <lllít unk elő, addig a Gombóc csa · 
s7Úr.i, vagy v1ss1:aho1:zcl az eldoboU botqt. 
luk, hcwv cl/ Pmber része a természetben, de a annak. 

(~ . '. s 
Nem k<"·llcnP !Pbecsülnünk azt a étel C~Qdál, ami 
kilrüivPs/. minket. Anya p,ias világunk ;óz:dította az 
(' rtékrPndünkPt az igMi nwdréhól.. P kéne, hogy 
1wm cs<1k a húm meg a kukoricacdz értók(persze nagyon 
h<lS/1105 1l1Pg fontos nyprsanyag1 n:leg jőVedeJmez!)1 hanéf\1 
(•rt<"k <1z ablakban viruló muskátli is„. Minden tiszteletem az 
ú!bcrn terebf>lyeSl'dő hízó disznóé, aki jó ideig ellátja majd a 
csa l<ído! hússal é•s szalonnával, de legalább ekkora tisztPlet 
Jc'tr a kutyuslkl k is, akiért egy dinárt sem adtunk, törzskönyve 
smcs, tk l'/Pr emlwr köz.ül is megta!álnct minket, és hálás, 
vf>gt<•lenül hálás még cl/. od<1hajítotl kenyérvégekért is. Ha 
kC'llPnt'1 ldlcín c1z t'•ldN is !Pldldo.>'.llcÍ értünk. 

S<ljnos pJtetjedt S/okás ncílunk/ hogy d td VdS/Í nagy SZd
p<iru lat kivédése énkkélwn az: újsz:ülött kiskutyákdt élvP 

A legPndát, kb. '.'>5 évw! az. PsPnic'ny után' 
hcillottdm. A nwsélő M:t ,l!iította, ő mctgu ~ 
fuvaro;:ta k id doktort d lwlysLinr('. Azáldoza- ,. 
to k közt (•gy kisiwgyPs1 is volt, akiről az orvos ~ 
nwgj(•gyP7h\ de s;::ép sz.cíl gyPrPk, csak amikor ~l 
c1 ko,sis nwgfordílotla a hullát derült k i1 ~ 
hogy az orvos newlt fia . A vizsgála trd a 
1\•gg('ii órcíkhdn k(>rült sor, lPhát 
feltéll'le1:hPtÖ, hogy a szPrencsétlensé g éjjel, 
rossz. lc:ilcisi vis7<myok közt történt. Kevésbé 
hdwtö, hogy a lt>hervonat utoléri és Pltdpossa a 
szPnH'lyvonaloL előhb állílanám, hogy a vonal 
vcJl..imH'rl nwg,ílll, cm11 még a z ütközés erejét is fokoz
Li. /v. cíllctlam isnwrl oszlopokból ÖSSZPálSOlt fpkete 
s;:inű híd jóvdl m agdscthh, el sPm képzelhető, hogy 
lt>söpri a vonal lPlPjc'n kuporgókal, Pzenkívül ctz akkori 

• CélíUS. 
bádogos műhely 
Mindennemű bádogos 
vállalunk 
Új kazánházak készítése illetve 
régiek felújítása házhozszállítással 

Kishegyes, Kendergyár u. 15. 
Tel. 024/730-457, 731-557 

elássák, a kismacskákat pP<lig v ízbe fojtják . Vagy fordítva. 
Tény, hogy a módszer kegyetlen, bru tális és szad ist<1. Perszp 
tudom, hogy tavasszal még az égből is kutyaba bák potyog
nak, a csapból pedig szőrmók kiscicák folynak/ és igaz/ hogy
ha az össze~;i . csPnwte gondozása és ff'lnevelése ránk várna1 
akkor drrá'. :~bí;.ony rámenne ingünk-ga tyánk. De hát1 
könyörgöpi./ t~ 1yleg nem létezik a fonti módszernél emlx>r
~é~seb~ . ? Ott van például az ivartalanítás (aminek 
~il:hitén i.ngyetwsnPk kellPne lennie). Vagy még ennél is 

r'egyszt'fúbb ... ~·~. kézenfekvőbb megoldás: ajándékozzuk el 
· őke t ! Mindigakad11ak kisfiúk és kislányok, akik éppen egy 
pókh~?Ú vilkkantós vagy egy tarka-barka dorombolós 
négyíábút · retnének szülinapm . Náluk pPdig biztosan jó 
kezekben nek! 

A kis hérc<>gbőlidézw: 
„.Te egyszer s mindenkorra felelős lettél azért, amit 

megszelídítettél. " 
Gazsiról még annyit, hogy boldog vagyok/ hogy megis

merhettem1 és remélem, igazi otthonra talált nálunk. Örök 
bdrálságot kötött BözsiveC az u tcán talá lt fél sz<>mű 
kiskandúrrat de az övé már egy másik tör ténet.. . 

Egy állatbarát 
(Név és dm a 87.el'keszt&égben.) 

Az olvasói írások nem feltétlenal uerkesztlJségiJnk 
véleményét WkrlJzik. 

gőzmozdonyok kém énye is legalább l m éterrl'l m aga
sabb a vagonokénát a tervező p edig b izonyára számított 

a különhöző kons trukciójú szprelvények 
gond nélküli átjutá sá ra . Ismerve az 

október vé gi, éj jeli hőm érsék!Ptekel, 

kem ény gyerekek lehettek, h a a vonat 
tete jén uta ztak 

A nyolcvanas é vPkhen e gy pol 
gártársunka t a híd közelében össze

roncsolta a v onal, egy bámészkod ó 
megemlítette a régi törlénelPl, m íg a társa legyin

tett, ugyan, nézd meg jobban az t a hidal, ak<lr két 
vonal is plfér egymás tetején alatta.„ 

Dr. Majláth Norbert 
Az olvaíWi lrások nem feltétlenal sr.erkeszt6ségiln.k 

véleményét takrőzik . 
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Tisztelt sze~~esztő~ég! --~ 
KP llPLL, pgy kis idö, hogy ÍPlké>szü ljPk errP a levé>ln', 

nw rl nem vPrC' L<'m d hűbC' l eha l ázs módjárd készülL 
dolgokc1L Fólq~ c1 kko r rwm , a m ikor ilyt> n komoly dol
gokról vc1n vó . Nagyon örülök, hogy végre valaki helP 
nwrl nyulni d Jdrdzsf1;s/.Pkhe rdjtam kívül, ami nagyon 
di1·s<;rl'lPs do log . Én személy szl'rint egye l1' rte k d 
S/.P rkesz tö v<' lPnH' nyl>vPI. 

KPl l l'!',Y s;r.ohor, h ogy e>mlékezzünk az 1. 
vi lcig lHíhorú réS/.lvevőire . Én nem csdk 14 hegyesi 
kc1 lon cÍ ról tudok, hcJrwm Löbbröl is. A n <• vsor nem te l
J<'S, dP l,íssu k, k ik is ök: 

l. Bc1rnd ls tvdn 30. KovcÍcs J úzspf 
2. BMnc1 Józsd 31. Körnwndy Pál 
3. Blctskovich lslvcÍn 32. Kriszháher Ármin 
-L CscÍki György 33. Kurü1 János 
5. CscÍki Lcljos 3-l. LudrovcÍn MihcÍly 
6. ifj. Cst> rn us Dcíniel 35. Dr. Márton Sándor 
..., 

Csordcis Mci ly.is 36 . NcJgy GcÍbor / . 

8 . C z irciky lmrP .17. Ncl fW Keh•men 
9. Dudcis Mcitvá'> 38. Olcth Bélel 
](). Eh'k ]slvcÍ n 39. Orszcig György 

Andrcis -!O. Paróczi István 
11. iÍJ. H•k lslvcin -l l. PPCZP FerPrK 
·12. fJhó Jci n os 42. PPsti Mih,íly 
1, 

. ). ifj . F1'jfár frrenc -!3. P<•ter Lajös 
1-l. F1rciny János -l-J.. Ra.dócz Mihcily 
15. Frind ik Pcil -!5. Raffai P6ter 
16. Ga.vlik Jcinos .j.fi. Rózsa Péter 
17. Gom hcir Lctjos -!7. Ruhus ScinJor 
18. GrPitwr András -!8. Sándor Józse f 

Mcí rlon -!9. Süli Pé l<> r 
19. Guban ils Júzspf 50. Szabó Jci nos 
20. Gyóri János 51. Szatmári Lajos 
21. Hdl<ísz FPr<'JK 52. SH•nti r m rP 
')"") Hcrlctsi l<> lvcÍn 53. Szőke f(•re1K 
2:» . Horvcilh FPn' rK 5-J.. Szőke Károly 
2-l . K<1l111cÍr f<~rPtK 55. Szö ke VP ndPI 
25. l«irnd Mi hcily 56. Tólh Józspf 
26. K('rll'S/. Simon 57. Tromhilds Jcinos 

Sci ndor 58. Trombilcis József 
27. Kókdi Kcilmán 59. Uhor AnJrcis 
28. Kollcír lm rP 60. VcJrga Andrcis 
29. Komdromi FerC'n c 61. Zeknkd János 

Ezl cl 61 rwvel sikPrül l lwgyűjl(•1wm <1 Hdd törlé1wti 
Kic1dvci nyok Kic1dó bi vc1 ldlct ndk jóvoltdhól. 

TEM E TKEZÉSI KEL L É K EK 
És SZOLGÁLTAT Á SOK f ~} Tul. Gombár Dénes 

KIS HEGYES, TIT O M A RSALL U. 1 3 

TEL. 063 80 54 838 

10 , „ 

Visszdlé>rve az emlékműhöz, é n lovcibhra is azt 
mondom , hogy ]pgyen a turul m adár a templom nwl
le lt. Mcir csak azért is, nwrt já.rlam ban-kt> llt>m lwn a 
folubdn dZt tapasztalta m, hogy a fi a l cJ lok ~rm <1 

Kálvdrid te111 etőbei1 vagy d színház P l ő ll sYiilekezne k, 
h<11wm Pgy re inkáhb d tPmplom nwllPtli parkol lt> pik 
e l. Azl a helyqt1 ahol v<1 la.mikor d lmu l szobor ,rn t. 

A sorozatomban, dmit:;? turnl m a d árról írtam, m á r 
e mlíte ttPm d vélPtknt. De ez m cÍr azért e gy kicsit s ok 
véletlen lemw, 1wm gd11dolják ke d ves o1vcJsók? 

Emwk okd van. Szerin tPm az é> ltető erő, amit <'Z d 
madár árdszl m é g ~gy is, hogy níncs o tt, vonzza dZ 
emlwrekPL EzPn kívül d m dd<l r j<>löli az f> le ll'l (>s c1 
ha lált, amilwn sok ka tondnak _része vo lt. ]Plképezi a 
kezdetd f>s a véget, mert d háború kezde t<' valaki1wk 
Vdf,Y valdmim~k a végét je lPnlellP. Jelk('pez i a szelh•mi 
fe knwlkPdf>st, és ez a kulcsszó : SZELLEMI 
FE LEMELKE DÉS' 

EnwlkPdjü nk fPlül dőílé le LeinkP n , és tw wss ük nwg 
a turu l madardt, nw rl P/ a z, dmi hcirmikor és hcirhol 
iJPológicJnw nlPsP n ké p v ise llwti, jdöllwti a z Plmúll id ó 
VÍSZOlÜd gscigai l. 

A ficJtalokra viss zJtérve. N éhcÍnnydl, dki kkPl hesz.M
l(' m , nagyon jó öllPLiwk ta rtják dszobor visszaá llí tás<lt. 
És n é> ha, hd nem is mindig, a ,,na gy öregek" nwgha ll
galhatnák a fiatalok véleményét is. Merl d fi atal oké dZ 
élet, és,ha Pzt Mnt veszik ludo;11ásul, akko r oddjutu nk, 
m int az utóbbi Csépe-napok. MPrt mi vol t? A 70 éV('S('k 
m egPntlékeztek a 75 év<'Sekröl, ('>s fordít va. DP ha mcir 
ök n em lesznek, akkor ki emlékezik nwg róluk, h d d 
fi a lalokal nem is említik? És , hogy ne legyen ilye n , 
ezért e n ged jü k meg a íiata lokncJk, h ogy LPgyl>k dZt, 
amiről meggyöződésük, h ogy jó . Ha hihcÍznak, hcit 
hibázzanak, 'mert él hibá iból tanul a z 0mlwr, és a ta
nulás twm hűn. Vagy az? LP!wt, hogy dZ én 
vé lemény<>m is hibás, dmi a lurul m a dMat illeti, d<> én 
m égis azt mond om, hor;y d tu rul madár a nw gf Ple l ő 

szobor, és azt v issz.d kell ci llí tani . A Lci hlára is krnw Pgy 
djánldtom, ami rákPrüllwt1w: 

Adasst'k l1sztelt> t a katondSZPmély1wk! 
A haz<lérl nwgdicsöülLPk szdlPnw löllsön l'i min-

Jenkit' 
Barna József j.r. 

Az olvasói írások nem feltétl.enal szerkeszt6ségank 
véleményét tilkrőzik. 
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A galambászok sikerei 
- Beszélgetés Kátai Sándorral -

Kátm Sándor hat éves korában kapta élete első galambját. A tenyészt i. Ó több társát is dicséretben részesítette, mmt p l. 
1nc1darak iránti szerete té t a nagyapjától örökölhette, édesapja Vörös Sándort, aki fiatal postagalambokkal bajnok lett, vagy 
furcsa m ódon nem m utatott soha kulönösebb érdeklődést a Hajdú Károly t, aki postagalambjaival a hatodik helyezést érte 
galamhászat Jrán t. Öccse, Csaba viszont bátyjához hasonlóan 
1wm csPkdy figye lmet és m unkát áldoz kedvenceire. 

5<.í nd or komolyabban a nyolcvanas években kezdett el 
fogla1ko7.t1t ezzel a minden bizonnyal sok időt és munkát 
1gc'n ylö id ötöl téssel, {•s ez i dő tá jt határozta el, hogy a budapesti 
111ap,a ~ röplü keringő nevü fajtá t szeretné szaporítan i. A 
versc>ny zf>st 1980-ban kezdte el, és ezután tel jesen ennek a hob
hmak sz.entPlte szabadidPjc'l. 

Mmden c>vben Hl-12 ve rsenye n vesz részt. 
Kátai úrna k 4 fo lká ja van (egy falkába n 16-24 galamb van). 

S;.intP m111d1g is 30 tenyészpáqa volt, de nála alapvető dolog, 
hogy tpnyt;sz.galambokkal sohasem versenyzik, 
, c> lrn áltdlúhrn a íiatalabbakat használja. A sok 
!Prtidf>s tTtPlle tl PZPk1wk a szárnyas állatoknak 
nwgfelP]{í lwl yet is h ll b iztosítani, melyet ti 
w ndkíl'ul Pf,ysznűen a garázs 
f' ·idlasá11 rPnLkzl'lt hl'. 

S/,'nl\)rú, hot~Y P7('kre a vódtPlcn, 
1;n'11i;t> galm11hokra Pgy-egy roptdés alkalmával a ragadozó 
madarak h(mrnkor l ec~apha t na k. NM1a még a légáramlat ts 
Vl;gcz vP!uk, elvisz néhány egyedet, egy-két galambnak 
mi ndig nyoma Vl; '>Z. 

Kis falunkban kb. 30-!0 galambász található, akik legalább 
t> lya n odaadóan gondoskodnak a galambokról, mint Kátai 
Sándor. 1989-hen történt az a iontos e semény, amikor Sándor 
krny1lolta a kl ubhelyiséget, s így egyb en elnöke is lett a lassan 
15 t'VP .l étező Galambászok Klubjának. Szomorú tény viszont, 
hop,y a létszám fokozatosan csökken, a 120 személyes klubból 
így mardd lak harmincan. Ezt tette a gazdasági lwlyzet és a 
p{'n/ lPlcnség. Akik ki tartottak, m ost is szép eredményeket 
t' rne k Pl. A postagalambok, a röpga lambok, a díszgalambok, a 
lrn~1. onga l amht'k l; ~ a ny1.dc1s ok kozul Kátai a röpgalumbokat 

K<>SZOl'Ó7.áB (Komáromi János koszoroz) 

el a Topolya és környéke galambászai köz ül. Külön megdi
csérte Bajnár Istvánt, aki a topolyai szlirkéivel első lett1 s ezáltal 
tenyészt ői díjban részesült. Falunk hírnevét öregbítették dr. 
Bíró István, Papajcsik Lajos nyúltenyésztő. Sajnos, nem volt 
ilyen szerencsés az idén Lakatos Tibor és Lénárd Endre, de 
azért a tavalyi sok szép helyezés minden bizonnyal kárpótolja 
őket. Kátai Csabát sem hagyhatom ki az ezúttal dicséretben 
részesulők névsorából, hiszen 3 ország 18 legjobb ja közül a 

negyedik helyezést érte el a röpga lambászok 
" ~ kategóriájában. . 

Eljött az idő, hogy Sándor rendkívüli e lső 

· · helyezéséről is beszámoljak, mégpedig az ország 
legjobbai között érte ezt el 2946 pontjával. 

Amikor a költségekről faggatom, ő akkor is csak 
az id őt említette, arnely naponta mtmmum kl' t óra, az 

etetésről pedig annyit árult e l, hogy egy galamb hat ki ló 
eledelt eszik meg egy év alatt. Családja viszonylag jó 

szemmel nézi elfoglaltságát. Ml'g azt is meg tud tam, hogy 
bíráskodni 1s szokott egy-egy vidéki versenyen. 

Még egy érdekesség: Október 25-é n nagyszabású ünnep-
séget, bálat rendeznek, és a legjobbak díjat vehetnek majd át. 

Ha már a díjaknál tartunk, Sándorról elmondhatjuk, hogy 
az utolsó tíz évbt'n szinte mmdig vi tt haza va lamilyen frmet, 
melyek otthon a szekrény tete jét ékesít ik. 

Terveiről csak annyit mondott el, hogy e l sősorban több 
fiatalt szeretne a galambászklub tagjaké nt látni . Kiállításokat 
szervezne a klub, ahol megmutatnák azokat a gyönyorű 

gala mbokat, amelyekkel olyan sok díja t szereztek. 
Ez útta l 1s köszönetet mondok nekik mmdenki nevében, 

hogy ezzel az érdekes tevl'kenységgel is híresebbé teszik 
falunk hírnevét. A j övőben is sok szerencsét kívánok nekik, 
hogy m ég ennél is több serlege t vigyenek haza' Csabai Áron 

1500 1 
Il. 

1530 m. 
A hatvanévesek könyveinek kiá11ftása a könyvtárban 
A Csépe Bizottság ülése: 

IV. 
1800 v. 

1. A Bácsmegyei Napló sr.ámdik évfordulójáról Kalapis Z.Oltán beszél 
2 A 75 éveseket dr. Franyó Zsuzsa köu.önti 

Ács Károly, Ágoston Mihály, Dér Z.Oltán, Kalapis Zoltán, Kopeczky László, Vukovics Géza. 
3. 75 éve s.zUletett Fehér Ferencr6l dr. Csordás Mihály emlékezik meg 
4. A 70 éves Bada Istvánt dr. Csáky Sörös Piroska köszönti 
5. A 70 éves Borbély Jánost dr. Papp György köszönti 
6. Az els6 Ady Társaság megalakulása Vajdaságban (dr. Káich Katalin el6adása) 
7. A hatvanéveseket Fekete J. József kösz.önti 

Brasnyó István,, Farkas Zsuzsa, Gobby Fehér Gyula, dr. Hódi Sándor, dr. Káich Katalin. 
Molnár Rózsa Mária, Teleki Jűlia. 

8. Az Ákácok alatt dm.11antológia1933-ban jelent meg (dr. Utasi Csaba el6adása) 
9. Harminc éve jelennek meg az Életjel könyvei (dr. Hózsa :eva beszél róluk) 
10. Raffai En:sébetre Sz6ke Anna emlékezik 
11. Az Aranyeső d1jazottai Brasnyó István verseit S?.avalják 
Az iskola el&sam.okában Kollár Ilona népm11vészeti kiállitása. Megnyitja Krekity Olga. 
Fogadás az iskolában 

. . 
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Soha Pkkora rx'kl<Ímhadjá.fdl lWm 
Pléí?ott n11'g nwg oklalc1si rC' formot, 
min l <l moslani t. l\1ég a tdva lyi évhen 
nwgke ?Jődöll d !PPndő p]s6s 
l<l11i lém iík f, >] k{•s /Ílése d/ új - 1Mgyohb 
kn•a l ivilast igé•nylő - munkamód
'>/t' n'krt' . A cd: nwgszerdl('tni a 
diakok k<ll a /. iskolál. &s h ogy 
h.is.rnosíthdtóhh tudd.ssal, LalpraPsPt
l1>hl>Pn hagyják nldjd PI az is kold
pdd ol, mi nl idélsPhb Lársdik. A n'fom1 
1 é• ljd, hogy a;: 1skold idöszeríí., köny
n ylí, érd ek<'s legyen, oly<ln tudást 
nyúj tson, ctmit a gyPrPk a7 c'klhPn 
!<P'., tíbh k l tud haszná lni . 

(magyar n yel v, malemalika, szerb 
nyl'iv, dngo l, lPst1wvel<Ís 0s 
Pgés;,ségi.i gyi lWVc>h>s, ze1w, ra)Z, 

drcima és mozgás, a mi 
világunk) mindl'n 
Plsősnek még kN 
váldszlható tan-

1s 

lskol..í nk három (sok {•v után 
ismd h,irom Plső osl'. tcil y 
m dulL') Pbós tdnitónój('w] ..d~:pii a 
lwS/.('lgPltl'm drról, hogy hogyan is hitldn vagy a polgári lwvclés, a md.sik 
iPlwt m mdPzt megvalósítani. Csáki választható tárgy pPdig a Kc'szsé'gPk 
Hargita, Brasn yó Gyöngyi és Szügyi és jártasságok valamint a mate
Pl'lri G i;:ella n11'g <l7. iskolakezJ(•s mdtikai alkotóműhely lelwt. A szülök 
P l őtt lw n'ndP1:ték az elsősök tanter- többsége a. .'polgári tW VPlést és a 
nwil, kü lön jcitéksarkol alakílollak ki matematikát választotta. Az iskola az 
J szcímukra (Ha már soka t lPkintget- igények dlapján nowmbPrtől faku l-
1w k a sdrok ÍP]é, akkor kl'zdődhe t a tatív l<mtárgyakal is felajánl majd, Je 
J<ílc'k' ). Sz<>plPmlwr P!ső hl' lc'ihen az ez már nem Jpsz köt<>l0ző. 
voll a gyerPkPk d olga, hogy hozzá- ÚjdÓt\Ság az is, hop,y nl'm ksz1wk 
s/.okj..i nd k dZ iskolai 01Plh('Z. Pgyesek ·és ötösök, hdyPltük leíró 

A hcfrom lanílónő <'lmondta, hogy osztályzatot kdpna k cl Ji<lkok. A 
'> okal ta n ulldk a kü lönhöző sw- szülőkkel is szorosahhrd fíizik majd a 
rnin ..i rium okon . A !} is elsősöket kapcsola tot, he tP1lll' fogadóórákdt 
foko zdtosan vPzetik be a ta:nul.isba, .t a rtdnak, <'s m inden szLilővel havonta 
[( ' rnH'sz<' tPsPn játékos m ódszpre}<kel. legaláhb egyszPr beszélni szerct
f\1 indPnki ludjd, hogy a jJLék a gyer- :n<'nek a tanílón6k. 
nwkkor lPg nagyohb ör öm(', Ezzel TPrn11>szptpsen mind.Pn kezdet 
(' ljul olyan kintseki g, mint d ba rJ tscig, nehéz, dP a tanítón6k bizakodnak, 
szPrdl'l, tudcis . Kincsekk<'l megrakva k lkesedéssPl vt'gz.ik munkájukat, 
1wdig 57.('hb ks1: az é let. Ezzel az a tarljá k a kapcsolatot ,1 vajdasági kol
n"I, hogy kik üszöh ölj<'k az óvoda &s légákkal, ölktekl't csPréhwk, továhh
<l/ iskola k özöt ti kü lönbségel. képzc>sn' járndk. Jó volt hallgatni, 
S/Prdn6k, ha a öröm IPrnw a tanulás, hogy milyen örbmmd mesc'ltPk lPr
mosolygós, kiegyensúlyo/.olt, iskolá t veikről... Ez maradjon még titok. 

V ariációdús vakáció 
-beszélget a család -

Hahh„. a fris s hegyi levegő, meg a 
zsenge harmatos Íű illata„. - álmo
dozik anyu az üdülésről. 

- Miféle lwgyi IPwgóről tartasz 
kiselőcH.iást? Nyaralás gyanánt 
megfPlelne egy csodálatos múzeum
látogatás. igy megtekinthetnénk 
tengc>rnyi régész0 ti leletet a külön
hözö történelmi kors?akokból - vág 
közbe apu. 

- Hallod ll', mi piszkálja az ősök 
csőrét? - fordulok Zsuzsi felé, aki a 
tükör elölt . illPg-hillPg, ügyet sem 
vetve rám. Epr a ruháit p róbálgatja, 
vajon divatosak-e még ezen a t1yáron, 
és a "kollekci6t" milyen újabb 
darabokkal kellene kiegés?i teni. De 
úgy látszik mégis eljutott n{•mi inf~r
mádó az agyáig, miwl így foielt: - En 
inkább a homokban i7.1..:1dnék, és a 
tenger morajlását hallgatnám hűsítő 
\itromlevet szürcsölvt> ... 

- Legalábh valakivP! egyetértek a 
családban„. - dünnyöy,öm, 

A nagy hangoskndd.s visszhangot 
kelt, s elmaradhatatlanul follűnik a 
színen szomszédhól a mama. 

- Ugyan, mit ordítatok így, mcir a 
fél utca hallja! 

Közlünk szólva, mama hangereje 
persze „alig" haladta meg a sut
togásét. 

- Éppen a nyaralást vitatjuk - vilá
gosílja fel anyu. 

A szakmai l'lmélkt>dés ezzel 
tovább folytatodott, s az egész csalá
di perpatvar tPlözö tt, mikor már 
dédmdmám is betoppant és elkezdte 
a maga mondókáját: - Nem köll 
sehova se nwnni! Van itl mit dolgoz
ni, ha annyira níhtek! Csak maradja
tok itt0n, d kerl'X', úgyis mos' lesz a 
borsószP zon. 

Ezen fe les.;:mélve anyu rettenve 
sikolt f PI: -Jaj, a VdLSora odaég! - és 
sietve kiszaladt a konyhába. 

Lassan a családot az asztal köré 
vezette a vacsi illata, a vita pedig 
kissé csitulva tovább folytatódott, 
most már Krisztián bátyámmal 

k(' dvelő gyc' rekt>k(>t ld.tnána k maguk SzerPtnék, hogy a köwt kl'z6 Holló Emese 
6
. b 

kiiri.i l. FigyPlPmlw veszik a kisdiákok idézPl m indPn kisdiákra ér- ----~------------..... 

kiegészítve. 

igPny c> il, kép(•sségPi l, t l' hPrhírásd.l. vényes legyen: 
l\1ind.('11 tctnul ó a Sdjd.l tem pójáhan 
ha lad. 

A7 új ldnkönyvPk 1ldgyon s1:épek, 
has/nosdk, mod. Pnwk. Hogy iw 
kgyen 1wh(;Z a1: iskold láska, párdt dZ 
ovlá lvha n is hagyndk, nl'm viszik 
hd7d. 

A k i>LPlP/.Ő lanldr 8ydk mellPtt 
./2 ,_ - - ._,. 

nMa amikor litnak indul 
a sok kicsi iskolás, 
kívánjuk., hogy legyen lJriJm 
számukra. a tanulási° 

(Zalai B.) 

mm 

H?:: -~-er 
Kőmüves és ács 

munkálatok 
Tul: Kókai Béla kőmüves 

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

Vállalom lakóházak, gaz
dasági és más épületek 

korszerű építését valamint a 
régi épülete k adaptálását 
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Hurrá, fel.s6.~~k .IettUnk! 

Megkezdődött az új iskolai 
tanév. Sokkal másabb, mint az alsó 
tagozaton. Más tantárgyakkal, új 
arcokkal, új tanárokkal. 

A tanárok elmondták az első 

órákon, hogy mit is szeretnének a 
fejünkbe önteni. Tennivalónk majd 
bőven lesz még. Napról-napra 
szívjuk majd magunkba a tudást, 
gyűjtjük az új ismereteket. 

még csak a kezdet! Majd csak meg
birkózunk egymással valahogy ... 

Gulyás Deniel 5.b 
• 

0 / .- .' : ' ' , ·~ ' '.-.·. _ '>" _: : .. · : . 'u : . · , 

Az első hetünk különösen izgal
masan telt. Ismerkedéssel, sok 
beszélgetéssel, kezdődött, és per
sze kis tanulással végződött. A házi 
feladatok kö1111yűek voltak, de hát 
ez még csak a kezdeti Tanító 
nénink után osztályfőnökünk lett 
Török Süli Jolán személyében, aki 
a német nyelv rejtelmeibe vezet 
majd be bennünket. Egészen izgal
mas dolog új nyelvet tanulni, 
hiszen ezzel is előrébb léphetünk 
az életben. 

Ahogy végighallgattam a F. e· .·· ··lhf· . ...•.. ··· ·. ·~Vi·· · ·as· .·: .. :.· .......... , .... , . ' 
... ' . . . '. 

tanárok, levontam a 

='~~ következtetést. Mindegyik tanár
nak - tanárnőnek egyforma játék
szabályai vannak: Ahogyan mi 
viselkedünk, ők is úgy viszonyul
nak majd hozzánk. Nekem ez nem 
lesz nehéz. Tisztelni fogom őket, 

mert ők adják a tudást, a „jövőt" a 
kezembe. És ezt nem csak ígéret 
lesz ... 

sailc:nak. . A.ld.nek :·x :van ;: 
hasmált. gyerme 
·tanszete (ceruza; ' ..... . 
7JlfrhéJa, ·stb.),Wtjtlk~Íí ; 

'
11>e.az'i&k01'ba! Begf~0 

',·éJ~is~Ok!· . . . 
Hogy mi minden vár még ránk? Hurrá, felsősök lettünk! De ez • • 

~--:Kisgyermek intelmei a s.züleihez 
1. Ne kényeztess el. Tudom jól, hogy nincs mindenre 

szi.iks{~gPm amit kérek, csupán kipróbálom, hogy mit 
csikarhatok ki tőled. 

2. Légy velem határozott. Ez azért fontos nekem, mert 
Pzállal érzem magam biztonságban. 

1. N<' engedd, hogy rossz szokásokat vegyek fel. Te 
vngy az c>gyetlen, aki ezekre még idejekorán 
figyelmeztethet. 

4. Ne viselkedj úgy velem, mintha fiatalabb lem1ék, 
mint amily<>n valójában vagyok. Ezzel csak azt éred el, 
hogy ostoba módon „nagy" -ként próbálok viselkedni. 

5. Ne javílc; ki mások előtt. Sokkal többet érsz el, ha 
kt>llPsben, csPndesen megmagyarázod, hog miben 
hibáztam. 

6. Ne tégy úgy, mi11tha a hibáim bűn~ le1méne 
kellő összekeverése megzavarja bem1em ·• ' értéke 
tanulását. ;)· 

7. Ne védj mf'g csPlekede!,~in\1tds~v zm~l1 
N<'ha szükségem van arra, ,~gy - a, 
magam tapasztaljam m eg a övetke 

8. Ne vedd ross , h , om: „Nem 
l nem szeretek, 

•g~~~,~~,(öz, hogy kedvem 

. . észségi panaszaimmal. Néha 
csak az ·, ~bgy figyeljenek rám. 

10. N j á ~· Ha folyton zsörtölődsz, csak 
úgy tudok véd~~~J"Jítfgy süketnek tPttetem magam. 

11. Ne felejtsd el, hogy nem tudom mindig pontosan 
kifoj<>zni magam. Ezért tűnik úgy néha, mintha nem 
lPnnék „becsületes". 

12. Ne ráz.t: le, ha kérdésekkel fordulok hozzád. Ha 
1wm válaszolsz, egy idő után azt veszed majd észre, hogy 
abbahagyom a kérdezést és máshol keresek választ a 

kérdésPimre. 
13. Légy következetes. Ha nem vagy az, zavartnak 

érzem magam és nem tudok többé bízni bemwd. 
14. Ne mondd nek<>m, hogy a félelmeim butaságok. 

Nagyon is zek a félelmek, és csak úgy tudsz 
segíteni , ha m róbálsz megérteni. 

15. S intha tökéletPs és tévedhPtPtlen 
lennél. iúl . gy lesz ".' csalódásom, amikor 
rájövök, ~Q~~r~gylk lsemivirgy. " ., 

16. Ne goh'Cl:old, hogt'etveszíted a tekintélyed, ha boc
sánatot kérsz tő lem. _Becs ületes bocsánatkérés meleg 
érzéseket ébreszt be1mem irántad. 

17. Ne felejtsd el, hogy 's . ,. 
nyugodj bele a próbálkoz~a 
ezek nélkül. 

18. Ne felejtsd el, hogy milyen gyo 
nehéz neked velem lépést tartani, de ;;~~~~.~171~ttg próbáld meg. 

19. Ne felejtsd el, hogy nem tudok létezni szPretPl és 
megértés nélkül, talán nem is kell ezt neked hangoztat
nom. Vagy mégis? 

20. Kérlek, tartsd magad jó kondícióban és légy 
egészséges. Szükségem van rád. 

Kalacsi János 

TWÍIZ.ERELfJ 
lf. Szőke József Palatinusz László 

Kishegyes, Engelsz u. 23 
Tel.: 024/730-511, Mobil: 064/140-166~ 

063/513-422 



Micimackó horoszkópja 
Kos 

A Kos horoszkópjába 
eredetileg 6 sort írtam, de a 
főszerkesztőnőm kihúzta, 
hogy nem akar botrányt. 

Elárulom, az iskoláról volt szó. 
A családban előfordulhat kisebb 

baleset, konkréten Önt elütheti egy 
autó és a temetőben végezheti. Ezért ne 
sies;en a nagytakarítással, lehet, már 
nem érdemes. 

l Bika 
~ Naaa, lehet, hogy a 
ry(.~„ falu bikájának gondolja 

" magát, de azért a 
Parasztszövetségnek nem kellene 
hazudnia, ők sem most jöttek ki az istál
lóból. Azt hiszi, elhiszik, hogy hek
táronként 12 kiló búzája termett, és 
ezért nagyobb a~'.",ály-kárpót.ti}s.ra jogo
sult?! Egyrészt, On idén nem is vete,tt 
búzát, másrészt kiadta a fö(djét árend.a
ba tehát nem jogosult . semmire. Ön 
ne~1 is bika, hanem egy csökönyös 
öszvér, mely azt hiszi, a bikát is meg 
lehet fejni. 

~ ~ Ikrek 
1 ~~ Nem kéne annyit innia-!t .,,i~l a múltkor is ke~tőt látott 
!'~ ~ magából, pedig csak 

tükörbe nézett. Es attól, hogy félliteres 
Lav helyett kétliteres műanyag
flakonos Jc>lent vesz, ne higgye, hogy a 
falu már nem hiszi Onről, hogy 
részeges. M~g jó, hogy becsukott a 
Sógor, mi?! 

Rák 
r" o 1 h .:::~_,........_ __ -~::. gy gondo ja, ogy 
;-;~;' élete visszafelé halad? 
1 

: i 1 
Attól, hogy községünk 
gazdasága rákmenet

ben halad, még ne csüggedjen, gondol
jon szerető édesanyjára, kedves 
hitvesére és neveletlen gyermekeire! 

Es még szerencséje is lehet, ha nem 
költözik el - a Dombos TV az utcájában 
kezdi el az ásatásokat, s bevezetni a 
kábeltévét. Kis üröm az örömben, hogy 
szokásos módon a munkások párszor 
elvágják majd a tele~onzsi~óroka~.„ 
Kész szerencse, hogy mncs gazvezetek
rendszer a faluban, már rég az égben és 
Jángtengerben úszna a fél utcája! 

~ Oroszlán 

l. az oroszlán az állatok 
1• Lehet, hogy a mesében 

.t i'lf•""' királya, de Ön a szerbiai 

demokráciában ne számítson hasonló 
posztra, még ha huszonöt é~e~. e~el~tt 
sikerült is elcsípnie a v1zkozosseg 
pénztárosi posztj~ !'., s azóta is 
ragaszkodik e funkCIOJaho~ .. , 

Gyűjtsön inkább pehc1ot annak 
érdekében, hogy a Krivaja visszafele 
folyjon, és Topolyán dögöljön ki mm
den. Vagy annak érdekében, hogy a 
templomkertben szedje már össze vala
ki a szemetet. 

Sztiz 

Ne.m, itt nem fogunk a 
jegy nevé\lel poénko~ni. 
Inkább figyelmeztetnenk 

Önt, hogy közeleg a tél, Micimackó is 
télen fázik-zik-zik, ezért készítsen be 
téliravalót-lót-lót. Es ne feledje az örök 

. szabályt: az egyik fatele~en min~i.g ol
csóbb a szén meg a fa, mmt a mas1kon. 
Bár Domboson minden fordítva van, 
így mindig a másikon olcsóbb .. 

Kulturális élet? Amennyiben Ön 
néptáncos, és a Rizgetősb,en rizg~t, 
váratlan külföldi útra szárruthat, mmt 
mindig, ahol váratlanul nagy sikert 
érnek majd el, mint mindig. 

Mérleg 

Az idén sem termett jól 
a kukorica, ennek ellenére 
Ön jól jár, amennyiben a 
mérlegelésnél a lábával is 

nyomatékosítja a súlytöb~letet. ~zárt, 
hogy rajtakapják a csalason, h1~z:n 
éppen Ön az, aki átveszi a kukor~cat, 
így a sajátját is. De ne feledje, a kapital
izmusban más lesz a helyzet, mmt egy 
csódbement termelőszövetkezetben (itt 
most nem a dombosira gondolunk1) . 

A Csépe-napokon valószínűleg túl 
sok disznóságot fog bezabálni (csúszik 
az a pálinkára, mi?!), ezért egészs~gü
gyi panaszai lehetnek, konkretan 
menni fog a hasa. 

Skorpió 

Ne gondolja magát a 
Tigrisnek, aki mindenhez a 
lehető legjobban ért, még 
akkor sem, ha véletlenül a 

községházán vagy a helyi közösségben 
ügyködik - ne akarjon polg,ármesl~r 
lenni, van már jelölt éppen eleg, pedig 
még ki se írták a választásokat. Ha 
pedig Ön egy anyó~, j?bb, ~a ~em, az 
ifjú páron tölti ki merget, JáfJOn mkabb 
templomba. 

Szerelmi életében 360 fokos fordulat 
várható. Csak el ne szédüljön, mert 
nincs mitől. 

Nyilas 

A jegy szülöttei 
ilyenkor nyugodtan 
vadászgathatnak a tilos
ban, legjobb éjszaka, 

amikor a vad szemébe lehet világítani 
az autó reflektoraival. Ez (nem is oly 
régi) rendőr-módszer, de már a .. Po~
gárok állama vagyunk, úgyhogy ?n is 
nyugodtan csalhat. .. A . vadas~e
gyesületbe viszont - erk~lcs'. okokbol -
jobb, ha az idény ~ége u~~ lep majd be, 
egy orvvadász megse lojon ugy v~~al, 
hogy aztán békalencsét vacsoralJon 
sörétes sárgarépával. 

Bak 

Nem kéne annyit 
ugrálnia, mint Kangának, 
a kengurunak, főleg nem 
a főnökei előtt. Ezt az 

erszénye is megsínyli, hja, gondol
kodott volna el akkor, amikor a 
gyerekeket csinálta, bár hogy ez most 
hogy jön ide, nem tudom:.. , , 

Es jobb, ha vár - ne adja le a ,h1zok~t 
65 dináros áron. Emi fog az meg 55-ot 
is. Minden megbeszélés kérdése (már
mint a hentesek között). 

Vfzön.t6 

Szép hónap elé néz, úgy 
tűnik, a községi vébé pénzt 
szerez a vízhálózatnak, és 
beállhat kubikosnak. De 

vigyázzon, mert a lavórból a vízzel 
gyakorta a gyereket is kiöntik az udva~
ra, és mégsem mehet el szezonmunka
ba a Krivaj-kotráshoz, hisz az csak a 
következő gallaktikus időszámításban 
kezdődik majd el. 

A szerelemben engedjen folyást 
érzelmeinek, járjon többet a diszkóba. 
Egy romantikus estére is kilátása lesz, 
mert garant, hogy idén harmad~zor is 
eljön falujába Győzike a RomantJc-kal. 

Halak 
Ússzon tovább az 

árral, és nehogy belépjen 
a szakszervezetbe! 
Minek, úgyis megszűnik 

a cég, vagy ha privatizálták, partra 
teszik úgy is. Aki pedig privátnál dol
gozik, az meg inkább csak tátogjon 
tovább fizetésoszláskor. 

Szerelmi élete? Hmm, szálka ment a 
szemébe, ezért nem látja, ki ácsingózik 
maga után. 

Midmack6 György 
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Bemutatjuk 

Szabó Anita, egy lépéssel az évfolyam el6tt 

Szabó Anita 

Sokan tele vannak elő-

ítéletekkel, és azt gondolják, hogy 
a lányok nem állják meg a 
helyüket a műszaki, építészeti 
iskolában. Pedig ez nem így van. 
Manapság már bizonyított tény, 
hogy ha az ember szereti amit 
csinál , akkor bárhol megállja a 
helyét, legyen szó iskoláról vagy 
munkahelyről. Ezzel a riportom-

mal is egy bizonyítékot adok az 
Önök kezébe. Szabó Anitát 
mutatom be, aki szépen halad 
tanulmányaival. 

Hatodiktól kezdve rajongott a 
fizikáért, és a matematikát is na
gyon szerette. A nyolcadikos fizikáé 
volt a döntő szerep, mivel az az 
elektrotechnika alapja. Így nem 
hallgatván a környezete tanácsára 
a Műszaki iskolába íratkozott, a 
számítógép elektrotechnikai szak
ra, ahol szép eredménnyel 
fejezett. Majd az újvidéki Műszaki 
Tudományos Egyetem diákja lett. 
Az első két évben általános tantár
gyak voltak, ez után választhatott 
több szakirányból. Mivel betekin
tést kapott, hogy melyik szak 
miről szól, ő a „mik
roszámítógépek az elekroni
kában" szakra íratkozott. Minden 
évben szép sorjában rakja le a 
vizsgákat, és már csak másfél éve 

van hátra. Anitától . azt is meg
tudtam, hogy az osztályában 
négyen vannak lányok, mivel 
elektronika és nagyon nehéz. Azt 
is biztos hallották a Kedves 
olvasók, hogy sokan abbahagyják 
az egyetemet. Ez most is így 
történt, mert az elsőt 300-an 
kezdték az ismétlőkkel, és most 
60-an vannak. Anita az egyetem 
után rögtön be szeretné írni a ma
gisztrátust. Vágya a jövőre nézve 
az, hogy Szabadkán taníthasson a 
főiskolán. Arra a kérdésenre, hogy 
hol szeretne élni ezt válaszolta: 
„Kishegyesen maradnék a csalá
dom miatt is, meg hát csak itt 
vagyok itthon." 

Sok sikert kívánunk a további 
szép eredményekhez, és váljon 
valóra minden, amit célul maga 
elé tűzött. Csak így tovább! 

Szabó Erika 

·-----------------------------------~---------------

x 
x x 
1 
1 
1 
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1. 

2 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Vezetéknév, név: 

Születési év: 

Lakcím, helység: 

önkéntes véradó vagyok 

Mostantól szeretnék véradó lenni 

Csak meghatározott esetekben adok vért 

Tudatában vagyok, hogy a vér felbecsülhetetlen 
értékű, és lehet, hogy egyesek élete tőlem függ 

Vércsoportom 

Nem tudom, mi a vércsoportom, de 
szeretném megtudni 

IGEN 

IGEN 

IGEN 

IGEN 

IGEN 

NEM 

NEM 

NEM 

NEM 

NEM 

(Megjegyzés: Véradás alkalmával a verbászi transzfűzió dolgozói a helyszfnen megállapítják vércsoportját.) 
1 Kérjük ezt a kérdőívet töltsék ki, lehet, hogy holnap önnek vagy legközelebbi hozzátartozójának lesz 
1 szüksége vérre. Véradóink számtalan alkalommal bizonyították segít6kés7.Ségüket. ~jjel-nappal, ünnep-
: napokon gondolkodás nélkül jöttek, és életet mentettek. Legyen ön is rész.ese e humánus akciónak! Köszönjük 1 
1 megértésüket! A kérdőíveket a Vöröskereszt helyi irodájában adhatják át. 
1 

~---------------------------------------------------~ 
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_ ~ézzel o~csóbb!? (!(!(! 
Okos ember más hibájából tanul, a heti saját magával minden sértődés akaródzott előjönni. A ház körül is 

buta még a sajátjából sem, mondja a nélkül, nagyon olcsón. akadt bőven munkám, amit szintén 
közmondás, ha nem, akkor meg Pénzhiányomnak köszönhetően estem halaszthatatlanul fontos volt napi 
megint én találtam ki valamilye bba a hibába, hogy többe kerüljön a rendszerességgel elvégezni. Éles 
okosságot. ricatörés tavaly, mint tavalyelőtt. felfogásomnak köszönhetően, már 

Több {•vvel ezelőtt bölcsen m zéltük otthon, másnap rájöttem, misz-
1<1 pítottam, hogy ha minden költség~t kiveszem r---------„ erint a kitűzött cél a ter-
és melléktényezőként megjelenő anya- elt vezett határidőn belül 
gi kiadást papírra vet az ember, akkor valósítható 
olcsóbb gépi erővel leszedetni a ngerre nem meg. Kénytelen 

megl<'m1elt kukoricát. Meg · nk el az idén, 6::=====:f---i:=====~voltam napszá-
hHn, no én többet nem a kor eltöltünk egy- mosokat és móvá-
ku koricál. Nem sok föld gazdálko- két hetet a tengeriben. sokat alkalmazni. 
dunk semmi gépesítéssel, ezért ha Fuvarost is találtam, aki Mindenki minőséges 
mmoseges talajm kálást, vetést vállalta a kukorica haza- munkát végzett, 
és aratást akar or kénytelen szállítását, amit kettesben letörünk a senkire panaszom nem lehet, de mégis 
vagyok a nagy hoz fordulni feleségemmel. Ki is számoltuk meddig másfélszer annyi pénzembe került míg 
s<'gílsí>gért. Természetesen becsülete- tart, és milyen jó órabért keresünk, a kukorica a góréba jutott, mintha gép-
sen lepotyerálom az anyagi ellenszol- gondolok itt a csőtörőn megspórolt pel végeztettem volna a kukori-
gálta lást az Plvégzett munkájukért. pénzre. Hogy ne essek túlzásba, mond- ca törést. Aki nem hiszi számoljon 
Szerencsémre találtam egy maxi- hatnám egy kis hiba csúszott a utána. 
málisan megbízható komoly embert, számításomba. A letört kukoricát a Mindezen felül időben is tovább tar-
aki minden szántóföldi munkát első földön kocsira kell rakni, mindenki tott, ami a mai rohanó világban nem 
osztályúan elvégez, szintúgy tudja, hogy ez az ami kérdőre mellőzhető tényező. Beszéltem is a 
mintha a sajátját csinálná. Ami vonja a már fáradt és ne agy napokban az emberrel, akivel műveltet-

ő! illeti minden elismerésem,~~~i~i~~~isten fájós derekat. Persze ni szoktuk a földünket, hogy· az idén 
hanem jött a buta ember a köz- _ ezt a mennyiséget otthon be ősszel szántáson, vetésen kívül a 
mondásból a saját következetlen- is kell górézni. Hogy eső is törőgéppel végzett munkájára is sz.ámí-
ségPivel, és adott egy pofont a sz.-nak. eshet közben, ami kinyújtja a kitervelt tok. Újfent megtanultam a leckét. Ami 

Ez lennék én. Ugyebár ha nincs időt, az meg sem fordult a fejemben. A első látásra olcsóbbnak tűnik, nem biz-
kivel élcelődnie az embernek, megte- kondíció, ami a múlté, sehogyan sem tos, hogy az is. 

db 

Csendes az est. Fogát mossa a 
kc1tona, majd arca élét kaszálja 
simára. Ám ártatlan csevelyét villám 
hasítja ketté! 

- GYÜLEKEZÓÓ! - süvölt az 

orkán, szél tépi a karót 
.A'-~""'helyéből, az ég dörög, a föld 

tisztulnak! Forrong a 
folyosó! 

remeg - üvölt a tizedes! i;.,.„~ Majd lassan, ahogy 

töri le. 

Sorban áll a baka mind, s 
naiv agya nem érti a ter
mészet ily dühét! 

Bamba mosolyát Zeus 
ménköve, a tizedes szava 

Villámok cikáznak, szférák 
dühöngnek, bakancsok repülnek, wc-k 

Tulajdonos: 

Maráz József 
Kish.§?y,yes, Dózsa György u . 48. 
tel. : CTZ4 / 730 - 314 
e-mail: rilaraz@topolanet.co.yu 

az a természet rendje 
már évezredek óta, le
csendesül a vihar, 
mosolyog a tizedes. 

Jó éjt kíván, 
majd elcsapja a 

villanyt! 

Janez 

' .5rí-'f3..t9 • 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, Szerbhorválh György, Zsidai Erzsébet. • 
• Grafikai előkészítés és tördelés: PosztApátia Corp. • Készült a Sl1Dgraf 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
	IMG_20200208_0015
	IMG_20200208_0016

