
Szavazza 
Szerkesztőségünk kissé késve tudja a 

megbecsült olvasó asztalára tenni a Szó
Beszéd legújabb számát. A lustaságon 
kívül úgyneveze tt objektív okunk is van 
erre: ha ugyanis többször jelennénk meg, 
egy i dő után nem jelenhetnénk meg. E 
paradox helyzetnek egyszerűen az az 
oka, hogy azok a támoga tók, akik 
megígérték, hogy támogatni fognak ben
nünket, nem támogatják a lapot. 
Valahogyan úgy állunk, mint az ismert 
viccben - a veszteséges üzletet néha ki 
kell nyitni, hogy azért legyen miből 
megélni ... 

Miközben országunknak nincs 
elnöke, sem parlamentje, lapunk is fő

szerkesztő nélkül maradt, hogy teljes 
legyen a válság. Mi azonban hamar 
dűlőre jutottunk, sikeresen megválasz
tottuk az új föszer kesztöt Lakatos János -
Janez személyében, de ez csak amolyan 
szimbolikus dolog, mivel minden 
szerkesztőség i tag tud főszerkesztőként 
viselked ni és dolgozni, ha arról van szó. 
Tehát marad minden a régi ben, és 
demokratikusan működünk tovább. 

A miénkkel ellentétben a szerbiai 
köztársasági választások sikerte lenek 
voltak, de ennél még nagyobb baj, hogy a 
napnál világosabban kiderült, hány 
fasiszta él ebben az országban. Így kell 
őket neveznünk; emlékezzenek csak visz
sza a vajda nevezetes kijelentéseire és tet
teire - nekünk, vajdasági magyaroknak 
például szendvicseket ajánlott fel, 
nehogy éhen haljunk addig, amíg átcuc
colunk anyaországunkba. Szóval világos 
a helyzet. S azt sem állíthatjuk, öröm az 
ürömben, hogy kiderült: a vajdasági 
magyarok - így a kishegyesiek - relatív 
többsége kiment szavazni, és a 
demokratára szavazott. Az igazi meg
mérettetésre december végén kerül sor. 

De a választások kapcsán másról is 
beszélnünk kell. Mert Kishegyesen ez 
valami egészen másról (is) szólt, nem 
csupán arró l, hogy belehajítunk egy cetlit 
a dobozba. Ugyanis az is szépen kiderült, 
hogy a polgárok egy részének jó kereseti 
lehetöség az, ha bekerül a választási 
bizottságba, illetve valamelyik párt meg
fi gyelőjeként tevékenykedhet. Ment is a 
huzavona, hogy ki kit tud benyomni egy
egy ilyen 1500 dinárt érő pozícióba, a 

nakránk! 
szomszéd-koma-jóbarát-elvtárs rendszer 
kezdett el működni, ami természe tesen 
magával hozta a veszekedéseket is. De 
mondom, az egészben az az érdekes, 
hogy nem a politikáról van itt szó, hanem 
a gazdaságról, és e1mek éppen ez az eset 
a ragyogó fokmérője: községünkben 
szerencsés flótásnak tekintheti magát az, 
aki megcsíp egy ilyen „fontos" posztot„. 
Mert ennyi munkalehetőség van a 

Titkos szavazás 

falunkban. Hát ez az egészben a leg-
borzalmasabb. 

Vagyis nem. Ennél még szörnyűbb, 
hogy maga a községi válasz tási bizottság 
is hajbakapott azon, miképpen osszák 
szét a pénzt egymás közö tt. Ugyan 
magam is csak pletykákat hallottam, 
pontos adatokat nem, de a lényeg mégis 
az, hogy elv ileg a községi választási 
bizottságban azok ülnek, akik hivatá
sosan foglalkoznak politikai és gazdasági 
ügyekkel. Ehhez képest ők sem mondjuk 
a munkahelyteremtéssel foglalkoznak 
elsősorban, hanem azt számolgatják, 
miért jár éppen neki több pénz a bizottsá
gosdi okán, mint a másik tagnak. Ebből 
meg az következik, hogy az ő pénztár
cájuk is üres . Vagy ha nem üres, akkl_)r 
méginkább meg akarják tömni. Es 
bizonyára most ők is nagyon sajnálják, 
akár az egyszerű tagok és megfigyelők, 
hogy nem lesz második meg harmadik 
forduló. 

De azt hiszem, nem lennénk nagyon 
igazságosak, ha a községi választási 

bizottságon kérnék számon mindent, 
illetve ezt vagy azt. A választások e jelen
ségei - az eredmény töl a pénzosztásig -
arra utalnak, hogy három évvel a diktá
tor leváltása után is ott tartunk, ahol 
voltunk. Többek közt azoknak hála, 
akiket megszavaztunk, és akik 
Belgrádban ücsörögve szintúgy saját zse
büket tömik. Tudom, jó kis populista 
dumát nyomok én itt most, de nem látom 
az alagút végét. Csak valami fényt, az 
meg lehet, inkább a szembejövö vonat 
fénye. 

A jövö év azonban még érdekesebb 
lesz, hiszen jövőre lesznek a helyha tósági 
választások, és az új törvény értelmében 
a polgármestert közvetl enül fogjuk 
megválasztan i. És világos, hogy elöször 
is a községbeli magyaroknak ke llene egy 
je löltet találniuk, nehogy a szekicsi 
radikálisok, szoc ialisták diktálják a tem
pót. Igen ám, de a hegyesi és a feke ticsi 
(pardon, bácsfeke tehegyi) magyarok 
közt is egyre nagyobb a szembenállás. 
Apropó, hallották a legújabb pletyót? A 
bácsfeketehegyiek úgy hívnak bennün
ke t, hogy„. Még jó, hogy a Magyar 
Nemzeti Tanács elé nem viszik az ügyet, 
hogy megvá ltozzon falunk neve füícsko
SUTT-falvára. Végül is betelepítettek 
vagyunk, beszeméttelepítettek. 

A politizálók - úgy helyi, mint orszá
gos szinten - nem a politikáér t (a 
közösségért) él nek, hanem a politikából 
akarnak megélni. Mert nincs más biztos 
karrierlehetőség. Illetve van még egy: az 
ember ken magának egy vajasszendvi
cset, fölkerekedik, s meg sem áll egy 
másik országig. 

Egyébként a téma iránt érdek
lődőknek a hideg téli estékre ajánlanék 
egy olvasmányt: Mikszáth Kálmán Két 
választás Magyarországon című köny
vét, abból is elsösorban I<a táng hy 
Menyhért országgyűlési képviselö 
vidéken élő nejének, Klárinak írt leveleit. 
Azon kívül, hogy minden világos lesz 
Önök elött is, még jókat is nevetgélhet
nek. Mást úgysem nagyon tehetnek. , 

Vagy mégis? Induljanak el a választá
sokon' Én is ezen gondolkodom, hja, 
valamiből nekem is meg kell élnem, gon
dolnom kell a jövőmre. 

Egyébként meg: szavazzanak a Szó
Beszédre. Szerk.Horváth György 

I'. s.: Lapunk.következő száma k_ar~~ 
csony előtt jelemk meg, benne az E1feh 
újsággal. 



Zas Lóránt: Novemberben 

Novemberben sziirkék az utcák, 
novemberben szürkék az emberek, 
novemberben akcírhol vagy is, 
nevetni nem lehet. 
Novemberben a temetőkben halottak napi misecsend fogad, 
novemberben fehér virággal fedik a sírokat. 
Novemberben égnek a gyertyák, 
kicsinyek, teltek, véznák és nagyok, 
novemberben földig hajolnak a sötét kalapok. 
Novemberben géppuskák szóltak, 
tankok tapostak, a föld remegett, 
novemberben gyilkoltak, öltek, 
november temetett. 
Novemberben itt esküt szegtek, 
gyaláztak, törvényt tipmtak, jogot, 
novemberben vörössel, véJTel a máglya lobogott. 
Novemberben símak az utcák, 
novemberben sírnak az embei-ek, 
novemberben könnyek köszöntik az elesetteket. 
Novemberben csend van és béke, 
temető, fejfa, virág és kereszt, 
novemberben az álmodó rög itt tart, és nem ereszt. 
Novemberben öklök szorulnak, 
és felbizseregnek a tenyerek, 
novemberben élők a holtak, 
november fenyeget. 
Noi'emberben szürkék az utcák, 
novemberben szürkék az emberek, 
novemberben akárhol vagy is, 
nevetni nem lehet. 

elnöke vezetésével ele
mezték az elvégzett felada
tokat és megbeszélték a 
jövőbeni terveket. Szó volt 
arról is, hogyan kellene 
minél több családot 
bekapcsolni a közösségi 
foglalkozásokba, erre 
egyértelmű válasz ugyan 
nem született, de elhang
zott több jól bevált mód
szer. Pl. folyamatosan 
tájékoztatni kell a csalá
dokat a munkáról és így 
fentartani az érdeklődést 
az egyesület munkája iránt. 

November 2-án avatták fel a 85 évvel ezelőtt 
tragikus balesetben elhunyt és Kishegyesen 
eltemetett katonák tiszteletére rendbe hozott 
síremléket. Brasnyó Ferenc plébános katolikus 
szertartás szerint megszentelte a sírt. Az egybegyűl
teket Horváth László polgármester köszöntötte. 
Dr. Virág Gábor kutatómunkájával hozzájárult a 
tragikus baleset korabeli dokumentumainak, 
valamint halotti anyakönyvi bejegyzéseinek a 
feltárásához. A jelenlévőknek elmesélte, hogy 
hogyan is történt a tragédia. A síremléken a 
megemlékezés koszorúját helyezte el Jakab József 
ezredes, katonai attasé (Magyar Köztársaság), 
Burhart Geller alezredes (Német Szövetségi 
Köztársaság), Manfred Sulzgruber brigádtábor
nok (Osztrák Köztársaság), Szergej Bugakov 
alezredes (Oroszország), Dudás József és Szügyi 
István (Kishegyes község önkormányzata), Cékus 
Gyöngyi és Zsidai Erzsébet (Helyi Közösség). 

A téma a családban maradt 

szervezetének. 

November 15-én Kishegyes adott 
otthont a VANCSESZ (Vajdasági 
Nagycsaládos Egyesületek Szövet
sége) igazgatóbizottsága IV. ülésé
nek. A KINCSE (Kishegyesi 
Nagycsaládosok Egyesülete) akti
vistái meleg teával fogadták 
vendégeiket. Az ülésen jelen voltak 
Csantavér, Ada, Zenta, Topolya, 
Csóka, Bácsföldvár, Kanizsa és 
Felsőhegy nagycsaládos egyesü
leteinek küldöttei. 

A bevezetőben minden egyesület 
beszámolt eddigi aktivitásairól és 
jövőbeni terveiről. A jelenlévők 
Krizsán V. Vilmos, a VANCSESZ 

Örömmel nyugtáztuk, hogy a 
VANCSESZ betagosodott a Kárpát
medencei Családszervezetek Szövet
ségébe, és döntés született arról is, 
hogy tagja lesz az alakulófélben levő 
Európai Nagycsaládos Egyesületek 

Végezetül minden vendég egy 
kishegyesi képeslapot és csuhébabát 
kapott ajándékba. A KINCSE ezúton 
mond köszönetet mindazoknak, akik 
munkájukkal vagy adományaikkal 
hozzájárultak a szervezés sikeréhez. 

ZSE 
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Nem olyan régen történt, hogy ne 
emlékeznénk, a kilencvenes években 
vajdasági magyarként milyen 
érzésekkel ültünk a televízió 
képernyöje elé. Az távirányító gombjai 
szinte önmaguktól kapcsolták a ma
gyarországi csatornákat. Az itteni 
adók kivétel nélkül mind hazudtak. 

Elvétve hallhattunk egy-két 
újságíró szájából ilyesmit: „Kedves 
nézőink, holnap Vajdaságban meleg 
idő és mozgósítások várhatók", vagy: 
„Az egyik bácskai faluban az óvodá
sokat is kivezényelték a gyözelem 
napját ünnepelni." Ezek az újságírók 
késöbb e ltűntek az Újvidéki Televízió 
képernyőjé rö l. 

Szerencsére azért megtalálták a 
módját, milyen formában szólhatnak 
a vajdasági magyar nézöhöz. A 
Magyar Televízió határon túliak 
részére készült műsoraiban. 

Trianon óta a kisebbségi sorba 
kényszerült magyarság élete a meg
maradásért való küzdelemröl, az iden
titástudat megörzéséréíl, a hagyo
mányok tiszteletéröl szólt akkor is, 
amikor az anyaország sorsára hagyta. 
A kilencvenes években szemléletváltás 
következett be. 

Az anyaországi televíziózásban is. 
A Magyar Televízió Magyar Ház 

szerkesztösége egy évtizede ad teret a 
határon túli újságírók, tudósítók 
alkotásainak. Vagyis nap mint nap 
találkozhatunk a Palackposta, a 
Kézfogás, a Szórvány, a Határátkelö és 
a Héthatár műsoraival, melyekben a 
nézéík hosszabb-rövidebb riportokat 
láthatnak Székelyföldröl, Kárpátal
járól, Felvidékröl, M uravidékröl, 
Drávaszögröl, Vajdaságról. 

Tehcit idén 10 éves a Magyar Ház. 
A jubileumi ünnepség keretében 

Rácz József, szerkesztö-újságíró az 
általa alapított Vajdasági Televízió 
vezetőjeként a magyar nemzeti tele
víziózás érdekében kifejtett 
munkásságáért a legmagasabb elis
mérést, a Magyar Televízió Elnöki 
Nívódíjá t kapta. 

Rácz József az újságírást az Újvidé
ki Televízió becskereki tudósítójaként 
kezdte, majd késéíbb szerkesztője lett 
ugyanennek a televíziónak. Politikai 
nézetei miatt a kosovói válság idején 
kényszerszabadságra küldték. 
Megalakulása óta bedolgozik a 
Magyar H,1z szerkesztöségébe. Számos 
vajdasági fiatal magyar újságíró az 

újságírás alapjait Rácz József keze 
alatt ismerte meg. 

Az ö elgondolása és eszmei 
irányítása alapján lett a Szó-Beszéd a 
kishegyesiek havonta megjelenö lapja, 
sokéves újságírói tapasztalata nagy 
mértékben segítette és segíti a 
szerkesztöség munkáját. 

A díjhoz GRATULÁLUNK. 

„ Ta vasz van, és én Szerbiában 
élek" - ez volt a 90-es években az 
Ellenállás mozgalom jelmondata. Vagy 
inkább jajkiáltása. Mert Szerbiában 
élni fájdalmas volt a 90-es években. 
Nyomorúság, hciború, behívók. hiper
infláció, áramkorlátozás. 

Az újságírótól még a levegőt is 
elvették. Mert írni igazat Szerbiában 
nem lehetett. Több mint sz,iz vajdasági 
magyar újságíró hagyta el hazáját. Én 
maradtam. És hogy megmaradtam, 
szabadon lélegezhettem, közlési 
lehetőséghez jutottam, azt a Magyar 
Háznak köszönhetem. Eddigi életem 
legkeservesebb tíz esztendeje szinte 
egybeesik a Magyar Ház létének tíz 
esztendejével. E gyalázatos évtized 
fényes perceit a Magyar Házban 
közölt riportok, filmek jelentették. 
Szóltam, szólhattam a hatalomtartók 
gaztetteiről, ellenzéki politikusokat 
mutathattam be, riportot készíthettem 
a miloseviéi rendszer embernyúzó 
gazdaságpolitikájáról és egy-egy 
fényes pontot is felcsillanthattam. 
Olyat például, mint az az idős bácsi, 
aki fát ültetett kertjébe, miközben oda
halJa tszott a zombori, újvidéki rob
banások moraja. 

(Részlet Rácz Józsefnek a Magyar 
Ház jubileumi kiadványában megje
lent üzenetéből) 

a 
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Új kiszolgálók 
ndenkinek! 
űj ajánlatokkal! 

Napjainkban az internet használata teljesen hétköznapivá vált. Rajta keresztü l 
értekezünk távoli ismerőseinkkel, követjük a híreket, ha valamit vásárolni 
szeretnénk, először az interneten nézünk utána. A legtöbb esetben azonnal meg is 
rendelhetjük a kiszemelt árut. A válla lkozók számára az internetet használók 
tömegesedése új dimenziót nyitott meg, honlapjukon keresztül megsok
szorozhatják forgalmukat. Ha egy cég nincs jelen az interneten, nem is létezik -
szokták mondani. 

Kicsiny falunkban egyelőre nincs lehetőség szélessávú (broadband) internetes 
hozzáférésre, így az ún . betárcsázós (dial -up) kapcsolódást vagyunk kénytelenek 
használni, amely természetesen a telefonszámlánkat terheli. Az internet szolgál
tatásra több szolgáltatónál is előfizethetünk, az árak az alábbi táblázatban 
láthatóak. 

I<iv;onat különböző szolgáltatók árjeg}f:zékéib61~ ,, '1''15"1 ~r:, · ·1':' ·, 

Verat Neobee Tippnet 

5h 61 120 120 

lüh 120 230 230 

Korlátlan (flat) 690 1300 990* 

*csak egy telefonszámról használható 
Nemrég még hátrányos helyzetben voltunk a városokhoz képest, mivel távol 

sági hívás volt szükséges az internet szolgáltató eléréséhez. (Mi, hegyesiek 
általában Szabadkát hívtuk.) 

Ma ez már a múlté, mivel a telefonszolgáltató bevezette a SMI (Serbian 
Multiservice Internet Network). hálózatot, ami lehetővé teszi az internet szolgál
tatók elérését helyi tarifával számlázott telefonszámokon. Minden 042-vel 
kezdődő telefonszám hívása helyi hívásnak számít. 

Alternatív megoldásnak számít a 041-es telefonszámokon tárcsázható internet 
szolgáltatás, ahol nincs szükség előfizetésre, az internet díja a havi telefonszám
lához adódik hozzá, ám ezt a megoldást csak kivételes esetekben ajánlom, ugyanis 
mint a táblázatból látható, ezen számok hívása már magában is drága, és ehhez 
még hozzáadódik az internet ára. 

Mennyit is fizetunk a telefonálásért? 

041 lxx xxx 
0413xx xxx 

Helyi(042) Szabadka ~i ~ ~ 
041 6xx xxx 

041 7xx xxx 041 Sxx xxx 041 9xx xxx 
041 Sxx xxx 

Erős forga lom 2 perc 30 mp 1 mp 2mp 15 mp 80mp 

Gyenge forgalom 4 perc 1 perc 1 mp 4mp 30mp 160 mp 

Tehát ha utánaszámolunk, láthatjuk, hogy óránként már akár 6,5 dinárért is 
netezhetünk (beleértve a telefondíjat is)! ma 
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A szeptemberi számunkban 
megígértük, hogy tájékoztatni fogjuk 
olvasóinkat arról, hogy fizetniük kell-e 
a nyugdíjasoknak a helyi járulékot. 
Szeptember végén a kishegyesi Helyi 
Közösség Tanácsa és Végrehajtó 
Bizottsága rendkívüli bővített ülést tar
tott, ahová meghívták azt a 
küldöttséget, amely a helyi járulék 
fizetését ellenzi. Amint megtudtuk, a 
kishegyesi nyugdíjasok helyi 
szervezetének vezetősége mellett létezik 
egy csoport, amely szorgalmazza a helyi 
járulék levonásának megszüntetését a 
nyugdíjakból. Tehát a nyugdíjasok 
küldöttsége a következő személyekből 

állt: Brezovszki Dezső, a községi 
szervezett elnöke, Komáromi János, 
Tóth András és Zsadányi Péter. 
Érvelésükben elm ondták, hogy több 
községben már nem fizetnek a nyugdíja
sok helyi járulékot, vagy néhol csak 1,5-
2,0 %-ot. Elhangzott az a változat is, 
hogy csak a kis nyugdíjasokat mentsék 
fel a fizetés alól, de a külföldi nyu gdíja
sok n agy része rendelkezik itteni mi
nimális nyugdíjjal is, így ők is ebbe a 
kategóriába esnének. Persze a külföldi 
nyugdíjasok egy része semmilyen 
járulékot nem fizet! A járulék 
törvényessége körüli viták is meddők 
maradtak, mivel jogszabály ezt nem 
szabályozza. Amikor bemutatásra került 
a nyugdíjasok által aláírt nyilatkozat a 
helyi járulék bevezetéséről, akkor már a 
küldöttség hajlo tt valamilyen megoldás 
elfogadására, de Zsadányi Péter elutasí
totta a felkínált lehetőséget. 

A helyi járulékot még 2004 végéig 
kell fizetniük a kishegyesieknek, 2005 
elején majd szavazhatunk a megszün
tetéséről vagy a folytatásáról. Arról is el 
kellene gondolkodni, hogy ez az 
egyedüli összeg, ami itt marad a 
faluban, ebből fizetik a közvilágítást, 
az utak javítását, a színházépület fenn
tartását stb. Mindannyiunk érdeke, 
hogy Kishegyes épüljön, fejlődjön és 
szépüljön, ez pénzbe kerül még akkor is, 
ha gazdaságunk gyakorlatilag nem is 
létezik. A munkanélküliség elképesztően 

magas, oda jutottunk, hogy könnyebb 
megszámolni azokat, akiknek van, m int 
azokat akiknek nincs munkájuk. Úgy 
éreztük, erről a témáról sok mondani
való lesz még. Várjuk hozzászólásaikat, 
leveleiket. 

Linka B. Gabriella 



M:egkérdeztük 

Mi a véleményük a szervezett 
szemétkihordásról? 

Halasi Matild (47) 

Szerintem felesleges, mert itt 
még a falusi ember elviszi a szeme
tet. Nem kellene a nyugdíjasokat 
még ezzel is terhelni, minden 
hónapban fizetni egy bizonyos 
összeget, nem lenne könnyű. Az 
idősebbek nem bírják finanszírozni, 

a fiatalabbak meg még ki bírják hordani a szemetet. 

Magó Gizella (51) 

Nekem nincs kifogásom ellene, 
de \'annak a szervezett szemétki
hordástól előbbrevaló dolgok is, 
melyeket jobb lenne hamarabb 
megvalósí tani (pl. járdák le
betonozása, víz ... ) 

Fridrich Siegfried (31) 

Megszervezhetnék. Lehet, hogy 
nem lerme könnyebb, de tisztább 
lerme környezetünk, és talán nem 
szemetelnének az emberek. A 
pénzügyi dolgokat tekintve, 
remélem minden megfelelő lesz. 

Keszeg László (35) 

Nem helyeslem ezt a 
„megoldást", mert olcsóbban is 
meg lehetne oldani, ugyanúgy , 
mint a szomszédos falvakban. Ki 
kellene használni a meglevő 

eszközöket és erőforrásokat. Nem 
vagyunk még azon a szinten, hogy 
egy városhoz hasonló megoldást 
alkalmazzunk. 

„ TONJ" 
Kocsis Antal 
Autószerviz 

P-box és METABOND hivatalos forgalmazója 

Mali ldos, 
Kishegyes 
Engelsz u 33 

Mobil: 063/814-6329 
Phone: Lakás: 024/730-567 
Fax Lakás: 024/730-123 
Email knszt1na@topolanet.co yu 

December elején $ÍÍk~~gt~: J8NTINENTAL bank kishe
gyesi fiókintézete. Még nincs információnk arról, milyen banki 
szolgáltatásokat nyi'.tjt a .. Jakoss?wak A helyi közösséggel 
hosszabb távra kötöttek szerződést. · · 

~ 

A Kishegyesi Helyi)<;()zÖsség 'I;~pá~~á l)atá1;ozat9t 11ozott a 
Jűzoltóépület tulajdopjogáilak átruhá;;;:.ásáról .az .Önkéntes 
Tűzoltó-testületr~. · ~ · ' 

r; 

·A Kishegyesi Népkönyytár . a könyvhónap idején ked
ményes beiratkozásflehetőséget nyűjt az általános iskolás 
fók számára, ha 2003. nov. 3. és :2003.i decr20 .. között 

~1iratkoznak be. Atagsági díj mindössze 15(} di!lár egJ\iévre. 

A Petőfi Sándor Művelődési Egyesület, az Óvoda és .. a Női 
Fórum ismét megszervezi a „Mikulás házhoz megy" akciót. 

;Jelentkézni Tumbász L. Koméliánál lehetaz óvodában; minden 
· munkaµapon. 
~· ,~ ~ 

· ,veiöq~si i ~gy~sŰlet két aj~s°&rtfog bemutatni az év 
óezi-s,~<tpáti?ágharc eIDiél<é.Ée ·kész,;ültprodukciót 
, a~!lé?~11yi-újévi 91fis.ortl;itha' 'ákra érdek: 

eript á színházterém fŰtvé les . 
IP' <:.Pcc< 

Aszály-KÁR-pótlás! 

Az előző szá
munkban sajnos nem 
tudtunk pontos infor
mációt adni, mivel mind 
a helyszínek, mint pedig 
az időpontok nap mint 
nap változtak. A lapzár
takor a közölt adatok 
álltak rendelkezésünkre. 

A búzamagot és a 
műtrágyát végül is a 
volt Bácska fatelepén 
osztották ki. A vetőmag 
szétoszása nem volt 
zökkenőmentes, ugyan
is a kiszállítás 7-8 napig 
szünetelt, így az előre 
megbeszélt dátumok is tolódtak. Ezért többen az opti
mális vetési időszak után jutottak a vetőmaghoz. A szé
toszás lebonyolításában a község és a Zitokombinat 
képviselőin kivűl, a legnagyobb feladat a Paraszt
szövetségre hárult. Nekik köszönhetően „információink 
szerint" a három település közül Kishegyesen zajlott le 
legzökkenőmentesebben! Dicséret érte! 
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Hogyan élik meg Kishegyes polgárai a vízszolgáltatás 
központosítását falunk területén?! Nézzünk talán vissza a 
dolgok lege lejére. Annak idején, idestova átlagban harmincöt 
éve a mi településünkön is a haladó gondolkodású emberek 
úgy látták jónak, hogy felcseréljék a régi ásott kutakat mo
dern kutakra, melyek a második, még szennyezetlen 
vízrétegbő l táplálkoznának (sajnos az el mú lt időszakban 
hanyagságunknak és fel e lőtlenségünknek köszönhetöen si
került beszennyeznünk ezt a réteget is, így idöközben a har
madik vízréteg használatára kényszerültünk) . Nagy, szinte 
megmagyarázhata tlan gondjaink származnak abból 
kifo lyólag, hogy akkor, a kezdet kezdetén nem létezett egy 
összetartó erő, aki a jövőbe látott volna, és a sok kis mikro
vízközösség helyett egy központi megoldást lát el ő . 

Többen úgy vélték, hogy a vas örökös, és erösebb mint a 
műanyag. Az idő múlása az ellenkezőjét bizonyította. A 
hálózat méretei az akkori követelményeknek maximálisan 
megfeleltek, azonban időközben az igények megnöveked tek, 

gároké. A ku tak továbbra is a kishegyesi polgároké, ső t, az 
újonna n kié pített és kiépítendö kutak is az övéké, illetve 
lesznek, annál az egyszerű oknál fogva, hogy az egész 
közpon ti hálóza t az új terv szerint egy egységet fog képezni. 
Megszűnt az az áll ítás, hogy ez az én ku tam, amaz pedig a 
másé. Ezentúl minden kút a mién k, kishegyesi polgároké. 

A központosítás elengedhetet len fe ltétele, hogy a körzeti 
egészségügyi felügyelö ne zár ja le a meglévö kú tja inki:tt, 
nehogy a XXI. században ivóv íz nélkül maradjon a falu nagy 
része. Ez a központosítás egy hosszú, legalább öt éves fájda l
mas folyamat lesz, mely mindenkit egyformán fog sújtani. Ez 
a szomorú igazság, sajnálom, de nem tehetjük meg, hogy 
rózsás mesékkel altassuk el a népet. 

- Nincs bevételem, tönkretesztek ezzel a vízárral! - mond 
ják sokan. 

VÁLASZ: Igaz, hogy a településünk gazdasága romokban 
hever, de sajnos minden törvényes és egészségügyi feltétel
nek eleget kell tennünk, s a víz köbméterenkénti árát nem 

és ezek kielégítésére még a jó 
minőségű műanyag csövek sem 
elegendőek. A hálózat mérete 
mi&tt nem tud elegendő meny
nyiségű vizet eljutni a vízközös
ségek minden pontjára. Az 1996-
ban meghozott törvény értelmé
ben privá t személy, azaz pol
gárok csoportja nem végezhet 
vízszolgáltatás t, de ezt a törvényt 
főleg népszerűt lensége miatt a 
gyakorlatban nemigen alka
lmazták. Szerény véleményem 
szerint mostanában megvan az 
akarat, hogy ennek a törvénynek 
jogot szerezzenek országszerte. 
Az akarat mellett megvan a 

A kűtatás folytatódik: glu-glu-glu 

tudtuk alacsonyabbra szabni. 
Legigazságosabb, ha mind enki a 
saját maga által elfogyasztott ví z 
után fize t. A régi mi kro
közösségekben azért lehete tt ol 
csóbb a víz, mert az egészségü gy i 
és törvényes előíráso k soroza tá t 
nem tartották be. Az ilyen 
viselkedés viszont a legbiztosabb 
út a kút lezárásához az 
egészségügyi felügyelő részéról. 
Ha alacsonyabb lenne a víz ára, 
akkor dotálni kellene a 
működésünkhöz elengedhetetlen 
anyagi eszközöket. Miből 

történne ez a dotáció? Az adó-

bátorság is, hogy alka lmazzanak elsö tekintetre nép
szerűtlennek tűnö intézkedéseket is . 

Mindig arra volt a panasz, hogy a Község nem teszi meg 
az elsö lépéseket a központosítás irányába, most meg, mikor 
ez megtörtént, sokan úgy érzik, hogy valamilyen igazságta
lanság érte öket?1 Vajon így van-e ez? 

- Elvettétek a kutunkat!ll - ha llom ú ton-útfélen. 
VÁLASZ: Addig, amíg a kishegyesi Helyi Közösség tölti 

be a vízszolgáltató szerepét, bizony ez az állítás nem áll ja 
meg a helyét, hiszen a Helyi Közösség is a kishegyesi pol-

montel 

(j 

fizetö polgárok pénzéből. 
Pontosabban más fizetné ki helyettem az elfogyasztott v izem 
java részét, vagy ami még rosszabb, én fizetnék más helyett. 
Senki sem törödne a takarékossággal, többségün k tékozo]n ,1 a 
vizet. 

Itt kell fe lhívni a fi gyelmet, hogy a kishegyesi Helyi 
Közösség szakszolgálata (irodistái) közül senki nem kap 
egyetlen d inárt sem a vízközpontosításon belül elvégze tt 
munkájáért. Fizetés t a két karbantartó mester kap, valamint a 
vízóra leolvasásáva l megbízott személyek, pénztárosok kap
nak anyagi ellenszolgáltatást az elvégzett munkájukért. 

A kiadások: a vízelemzés, 
melyet a szabadkai egészségügyi 
szolgálat végez szerződéses 

alapon kétheti rendszerességgel, 
ez kb. 40- 50.000 d inár, a vil
lanyenergia fogyasztás kb. 80-
90.000 dinár havonta, a fer
tötlení tőszerek és a javításokhoz 
szükséges alkatrészek kb. 40-
50.000 dinárt visznek el ha-
vonta. 

Amennyiben bármilyen 
kérdésünk van, nyugodtan for
duljunk a Helyi Közösség szak
szolgálatához, a kritikák elő l sem 
menekülhetünk, ezért tessék 



azokat szemtől szembe ki mondani. A víz árának megszabása 
egy sza kmai csoport dolga, de ezt a vízárat csakis a községi 
Képv i selő Testület jóváhagyásával alkalmazhatjuk. A víz árát 
az e lőre feltételezett fogyasztás és a fentebb felsorolt kiadá
sokból kapjuk meg, ha elvégezzük a megfelelö matematikai 
műveleteket. A jelenleg érvényben lévő árak: 16 dinár/ m3 + 
fejlesztési dotáció, ami 2, 4 és 6 dinár/ m3, a kérdéses volt 
mikro-vízközösség fejle ttségi állapotától függően. Ezek a 
megkü lönböztetett fejlesztési dotációk 2003 év végéig lesznek 
érvényesek. Utána is lesz fejlesztési dotáció, de az egységes 
nagyság rendben lesz megszabva az egész falura. Az átmeneti 
idöszakban azok a polgárok, akiknek nincs felszerelt 
vízóráj uk, amire legkésöbb 2004. május 31-ig kötelesek, 
általányban fizetnek, mégpedig 60 dinár/ csa ládtag/ hónap. 
Ezek az árak a kishegyesi Községi Képviselőtestület ál tal 
meghozott községi ha tározat értelmében 2003. július elsejétől 

érvényesek. Bárki, aki nem tartja be ezt a Községi határozatot, 
mely az 1996-ban hozott országos törvényen alapszik, 
törvényszegést követ el. Aki pedig pénzt szed a Helyi 
Közösség felhatalmazása nélkül, az büncselekményt követ el. 
Ezért minden pénzszedötöl nyugodtan kérjék, hogy igazolja 
magát, és az átvett pénzröl aláírásával és pecséttel ellátott 
bizonylatot adjon. 

Végül néhány mondatban a központosítás óta elvégzett 
nagyobb munkákról: az új B- 2-es kút, mely a Lenin utcában 

Mit ér a (tégla)gyár? 

Mit ér, ami mit sem ér? 

2003 novemberében Újvidéken a Spens épületében 
került árverésre a IGM „Bácska" téglagyár. Mivel nem 
jelent meg egy érdeklődő sem a licitáláson, ezért a üzem 
másodszor is kikiáltásra kerül, de már csak alacsonyabb 
áron . 

Mikor lesz meleg a kemence és kinek sütünk? 

TEMET~Ezts1 KELLtKEK , , - , , 
ES SZOLGALTATASOK 
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{~~} Tu/. Gombár Dénes 

K ISHEGYES, TITO MARSALL U. 1 3 

:T:EL. 063 80 54 838 

épült, üzembe lett helyezve, ehhez szükséges volt lefektetni 
320 méter új nagyméretű vízhálózatot, ami munkadíjjal és 
anyaggal együtt 500.000 dinárba került. Ezen felül lefektet
tünk 740 méter hosszúságú két colos vezetéket a Fruska Cora 
utcában a Lenin utcától a Kulai útig. A munkálatok és az 
anyag értéke mintegy 300.000 dinár. Ezzel a szakasszal 
megoldottuk többéves gondját a Fruska Cora és a Kulai út 
felső szakaszán lakó polgároknak, ami a normális vízellátást 
illeti. Megkötöttük a szerződést a szabadkai egészségügyi 
intézménnyel a rendszeres vízanalízis elvégzésére, amire a 
törvény kötelez bennünket mint vízszolgáltatókat. Két kar
bantartó mesterünk van bejelentve szani táris könyvecskékkel, 
ami szintén kötelességünk. Ezentúl az utcai meghibásodá
soknál a polgároknak sem anyagi, sem pedig munkában meg
nyilvánuló kötelezettsége sincs. Ezeknek a meghibásodások
nak az elhárítása a mi dolgunk. Számtalan ilyen javítás 
történt az elmúlt öt hónapban, mivel a régi vezetékek nem 
bírják el a megerősödött víznyomást. Karbantartóink rend
szeresen ellenörzik a használatban levö kutak állapotát és 
rendszeresen fertötlenítik a vizet. Bárhol, ahol meghibásodás 
történik - tekintet nélkül arra, hogy szombat vagy esetleg 
vasárnap van, függetlenül attól, hogy reggel vagy este van - , 
kérjük jelentsék a 064-2-861-911-es (Dudás Béla), a 064-2-861-
912-es (Frindik Ferenc), illetve a 064-2-861-913-as telefonszá
mon (Dudás Csanád). 

Dudás Béla 

Telekom telefon! 

A szerkesztőségüntől többen is 
kérdezték, hogy miért nem lehet 

Hegyesen telefonvonalat kapni? 
Amint az illetékesektől megtudtuk, a 
központunk kapacitása 1662 szám
ból áll. Ám a napokban befejeződött 
bővítéssekkel (amikor ugyanis kb. 

80 új szám lett bekapcsolva) a 
központ megtelt. Ami annyit 

jelent, hogy csak abban az esetben lehet majd 
új számokat igényelni, ha a központ bővítése 

megtörténik. Hogy ez mikor fojj megtörtérmi? Erre 
sajnos nem tudtak válaszolni! Ama Szabadkán meg
tartott egyik tanácskozáson, a Telekom belgrádi 
képviselői kijelentették, hogy országos szinten folyik 
a rendszer korszerűsítése, de először a főbb közpon
tok kerülnek sorra, és csak később fognak hozzá a 
falvakhoz. Úgyhogy akinek ezidáig nem volt 
szerencséje bevezetni a telefont, az csak reményked
het 3 dologban: 

1. hogy a mobiltarifák csökkennek 
2. a Telekom beruház a községünkbe újabb 3 

központot 
3. vagy hogy a jövő év közepén lejáró Telekom 

monopólium után - magyarországi mintára - ide is 
bejönnek a külföldi telefonos cégek, és választani 
tudunk a szolgáltatók közül. 
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- avagy a megszokott vandalizmus 

Október 21-ére virradóra a Kishegyes és Lovéenác 
közötti kerékpárút mellett a tavaszi faluszépítési akció 
keretében el ültetett kis fák közül 172-őt derékba törtek. 

Csak néhány szerencsés csemete élte túl eme mészár
lást. Nem hi~atalos források szerint két kiskorú volt az 
elkövető, de a nyomozás még folyamatban van. 

Ez sajnos nem egyedi eset, mivel az iskola és a 
piactér között elültetett 12 facsemetéből már csak 2 érte 
meg a telet. Meddig fogjuk ezt még tűrni? A kép 
önmagáért beszél! 

OVI Zsibvásár 

A gyeremekhét alkalmával az óvodások a 
színház előtt Zsibvásárt rendeztek. Az eladás
ra került portékákat (műalkotásokat) maguk 
az árusok készítették. Portékáikat a piaci kofá
kat megszégyenítő módon adták el. A munka 
fontosabb részét a rikkancsok végezték, akik a 
piacon, táblákkal a nyakukban hirdették az 
esemény színhelyét. Elkeltek a békák, az 
egerek, a masnik, de még a dióhéj-babák is. A 
lelkes kavalkádról a képek tanúskodnak. 

'í 

Mi hiányzik az oviból? 

Paróczi Elvira (S) 

Nekem az oviból az anyu hiányzik, 
nagyon. Ha reggel jövünk, akkor nem, 
csak, ha este, mert én félek a sötétben. 
Minden más megvan itt, amit szeretek ... 

Papp Ágnes (S) 

Hát„. a testvérem hiányzik. Ritkán 
láthatom, és még ritkábban játszhatok 
vele. Csak este találkozunk, és tud od ez 
így nekem nagyon nem jó ... 

Horváth Árpád (6) 

Egy szép nagy daru hiányzik az 
oviból, de nem akármilyen ám, igazi kel
lene. Sokat szeretek vele játszani, na meg 
a tesóm sincs itt velem, őt is nagyon 
szeretem ... 

Dabanovi~ Márk (6) 

Minden jó itt, nem hiányzik semmi. Jó 
az oviban, minden itt van, aminek lennie 
kell. Szeretek itt lenni a barátaimmal, jókat 
játszunk. .. 

KALAPÁCS ALATI A „STOTEKS"! 

Lapzártakor érkezett az információ, hogy a még 
csődeljárás alatt lévő Krivaja egyik legértékesebb áruháza 
(az IFI otth01mal szemben) vevőre talált. A következő szá
munkban részletesen be fogunk számolni! 
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Ez egy jó csapat 

G. Bemard Shaw: Pygn1alion -
sz índarab 8 képben Ifjúsági 
Színjátszók Kishegyes - rendezte: 
Spasojevié Magdolna. Szereplők: Biró 
Marianna, Szulocki László, Kecskés 
Endre, Kurin Beá ta, Kocsis Krisztina, 
Bede Gabriella, Kátai Annamária, 
Barta Péter, Kerepes Róbert, Linka 
Miklós, Fontányi László, Janó 
Krisztina, Nyírádi Roland. 

Zene: Lakatos Zvonko. 
Bemutató: 2003. október 26., 

Kishegyes. 

Bizonyára mindannyian 
ismerjük - ha máshonnan 
nem a Mv Fair Lacfrből - a - -
fül sértő beszédű \'irágárus
lány történetét, akit a 
zseniális képességekkel 
megáldott nye lvészprofesz
szor hosszú kínszenvedések 
árán formál át e l őkelő kisasz
szonnyá. A görög mitológiai 
eredetű történet G. Bemard 
Shaw általi feldolgozását, a 
Pygmaliont október 26-án 

kishegyesi könyvtárban is ff1egtalál
ható. Az olvasópróbák is akkoriban 
kezdődtek. Audrey Hepburn a ked
venc színésznőm, így régi álmom, 
belső vágyam volt az, hogy a darabot 
színre vigyük. Persze semmiképpen 
sem szerettük volna, hogy az előadás 
a film adaptációja legyen, emellett az 
eredetileg hét felvonásos műből kel
lett technikai okok miatt egyfelvoná
sos darabot írnunk. Két közjátékot is 
beiktattunk a kulisszák előtt. 

fesszionális színház sem produkálha
tott volna kiilőnbet. 

- A díszlet közös munka ered
ménye, mindenki azt hozott, amit 
tudott, ami hiányzott, azt köl
csönkértük, illetve a szabadkai 
Népszínház is segíte tt . Jómagam 
nyolc doboz könyvet is elhoz tam 
otthonról, hogy minél élethűbb 

környezetet teremthessünk. 

Kinek a segítségére számíthat
tak a darab készítése kőzben? 

Ferenczy Jenő járt 
egyszer nálunk és adott 
tanácsokat a dramaturgia 
kialakítására. Támogatott 
bennünket CYD Szabad
káról, a díszlet elkészítésében 
az Alfa Fűrésztelep, a 
kosztümöket illetően a Sti l 
Varrodából Cékus Anna, 
illetve a Szabadkai Nép
színház. A kishegyesi Helyi 
Közösség pedig a kellékek 
szállításában segédkezett. 

láthattuk Ifjúsági Színjátszó- A csapat: Biró Marianna, Bede Gabriella, Kocsis 
ink előadásában. Krisztina, Kátai Annamária, Kurin Beáta, Spasojevié 

- Milyen gondjaik adód
tak a darab előkészítése 

kőzben? 
A Tamás bátyja kunyhó- Magdolna (rendező), Janó Krisztina, Szulocki László, 

jának színrevite léből már Nyirádi Roland, Fontányi László, Kecskés Endre, Linka 
többnyire ismert csapat által Miklós, Kerepes Róbert, Lakatos Zvonko (zene) 

- Legnagyobb gondunk, 
hogy nincs egy olyan meleg 
terem, ahol az olvasó

próbákat tar thatnánk. Gond az is, 
hogy a színházunknak nincs kel
lékese, így ez a munka is ránk maradt. 
Nehéz úgy rendezni, hogy közben 
minden egyéb tevékenység is egy 
személy nyakába szakad. 

szinte telt ház előtt játszott 
darab osztatlan sikert aratott a közön- - Mi alapján alakult ki a szerep-
ség soraiban. A bemutató kapcsán 
faggattam a darab rendezőjét, 
Spasojevié Magdolnát az elő

készületekről, a felkészülésről, a 
próbákról, a tervekről. 

- Honnan jőtt az őtlet, hogy erre a 
minden tekintetben embert próbáló 
darabra esett a választás? 

- A tavaly i vajdasági amatőr 

színjátszók versenye után került a 
kezünkbe a Pygmalion szövegkönyve 
a nagybecskereki Népszínházban. 
Később derült ki, hogy ugyanaz a 

osztás? 
Régóta várom már, hogy a 

színészgárda, amellyel már negye
dikes elemista koruk óta együtt dol
gozunk, fe lnőjön, és komolyabb 
darabokat is színre vihessünk. 
Általában én osztom ki a szerepeket, 
amit aztán közösen beszélünk meg, 
de általában 99 százalékban eltalálom 
az igényeket. Egyedüli gond, hogy 
mióta többen közülük egyetemisták, 
nehezebb őket összeszedni, mint 
középiskolás korukban. Így általában 
mindig hiányzott valaki a próbákról, 

.----------"T------------. de amikor kitűztük a bemu-

ALFA 
fűrésztelep 

Tumbász L. libor 
tel.: 024 / 730-749 

lakás: 024173.0-797 . 

tató dátumát, felpörögtek az 
események, és az utolsó pár 
hétben teljes erőbedobással 
dolgoztunk. 

- Kiilőn figyelmet érde
meltek a kosztamők és a 
díszlet, mert egy pro-

- Tervek a jővőt illetően, vagyis 
milyen sors vár a darabra? 

- Van már pár meghívásunk, 
például Kanizsára, Feketicsre is, gon
dolkozunk moravicai és topolyai fel
lépésen, és természetesen az idén is 
szeretnénk részt venni a Vajdasági 
Amatőrszínjátszók Versenyén. A gon
d ot itt az okozza, hogy minden 
előadás előtt össze kell gyűjtenünk a 
kellékeket, és valamiből fedeznünk 
kell az élőzene és a szállítás költségeit 
is. A következő darabot illetően még 
nem döntöttünk, szó volt Molná r 
Ferenc egyik darabjáról, de ez még a 
jövő titka . 

-gg-
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A Borkastély története 

Hajdújárásra beérve az út bal oldalán egy hordót pil
lanthatunk meg, mögötte pedig a Borkastély kapuját. 
Korábban hallottam erről a helyről, és épp a környéken 
jártunk, amikor elhatároztuk, hogy felfedezzük ezt a 
gyümölcsösökkel és szőlővel övezett, kellemes helyet. 
Igazán csak akkor lepődtünk meg, amikor kiderült, hogy 
a tulajdonosok kishegyesi származásúak. Rögtön megfo
gant az ötlet, hogy erről riportot kell készítenünk, és egy 
következő ottlétem alkalmával elbeszélgettem Fodor 
Erikával, a Borkastély étterem és borospince tulajdonosá
val: 

- Milyen út vezetett 
Kishegyestől a Borkastélyig? 

fajta, de nálunk még nem terjedt el. Vannak régebbi fajták, 
amiket mi nem termelünk, de a környéken fölvásároljuk. 
Ezek a kövidinka és az ezerjó, ma már kihalófélben levő 
szőlők, és csak idősebb szőlősgazdáknál találunk kisebb 
mennyiségben. Hasonló a helyzet a kadarkával is, az 
egész homokvidéken csak egy vagmmal tudtunk fölvásárol
ni. Ezt a fajtát megpróbáljuk újratelepíteni, és valószínű

leg sikerülni is fog. Nem szeretnénk, ha ezek az ősi fajták 
ki vesznének. 

A férjem próbálkozik a barrique-hordós borokkal is, 
ebben a legkisebb lányom, Enikő segít, aki a budapesti 

Szent István Kertészeti Egyetem 
borászati szakán a barrique-olt 
borokból fog diplomálni. 

- Ezek szerint a családban 
lesz, aki tovább vigye a 
borászkodás hagyományát? 

- Húsz évvel ezelőtt kerül
tem el Kishegyesről Palicsra, és egy 
állami üzletben kezdtem dolgozni. 
A fizetés nem volt elegendő, hogy 
két gyermekemet eltartsam, így 
privát üzletet nyitottunk. A tanyát 
édesapám, Fodor József vette, és ő 
gyümölcsészkedett itt 15-20 éven 
keresztül. A gyümölcsfák 
elöregedtek, és édesapámnak is 
mind nehezebb lett Hegyesről 
eljárni a gyümölcsöst gondozni, 
így átadta nekünk. A férjem 

Borban az igazság 

- Igen. Az édesapám kezdte, 
mi folytatjuk, és itt nem szabad 
megállni! A szőlészet, a borásza t 
és maga a vendéglő neve is csak 
több évtizedes működés után lesz 
ismert. Mi, mint vendéglő egy éve 
működünk és nagyon nehéz volt 
betörni a piacra. A vendégeket ide 
kellet csalogatni, külön mar

növényvédelmi mérnök, és ő hajlott inkább a szőlészet, 

borászat felé. Tíz évvel ezelőtt elkezdtük holdanként 
kiszedni a gyümölcsfákat és a helyükre szőlőt telepíteni. 
Olyan fajtákat ültettünk, amilyenek erre még nem voltak, 
és olyanokat is, amelyek a természeti adottságoknak 
köszönhetően csak itt teremnek meg. A tíz év alatt 9 hek
tárt sikerült betelepíteni tíz szőlőfajtával. Közben adódott 
egy olyan ötlet, hogy ne a szőlőt adjuk el, hanem készít
sünk belőle bort, és azt értékesítsük. Kezdetben 1000 litert 
termeltünk, majd fölfejlesztettük a pincét 5 vagonra, ez 
jelenleg 12 vagon, de ez a kapacitás sem elég, ezért meg
pályázunk egy kölcsönt. Ha megkapjuk, akkor még egy 
tíz vagonos pincét építünk. 

- Milyen fajta bort készítenek? 
- Több szőlőfajtából készítünk borokat, van olasz 

rizling, rajnai rizling, chardonnay, petra és lisa, ezeket 
Újvidéken keresztezték ki, szürkebarát, merlot, burgundi, 
muskotályos, cserszegi fűszeres, ez utóbbiból mindössze 
100 liter lett az idén. Európában ez egy nagyon ismert 

ketinget kialakítani. A Borkastélyt a 12 vagonos boros
pince és a hagyományosan előállított háziborok teszik 
vonzóvá. A jó bor elhozza ide a borivó embereket. 

- Hogy lett a szőlészetből és a borospincéből vendéglő 
is egyben? 

- Nagyon könnyen, ugyanis sokan jöttek Szerbiából, 
Szlovéniából, Magyarországról a kiállításokon megismert 
boraink hírére. Néha egész busszal jöttek és nem volt hol 
leültetnünk őket, nem volt elég pohár. Innen az ötlet, 
hogy csináljunk egy vendéglőt, a tanya pedig adva volt. 
Az édesapámmal, aki kőműves, hozzáépítettünk egy ki
csit ide, egy kicsit oda, és lassan kialakult egy elég 
komoly vendéglő. Most a borok mellett körülbelül 
százféle étellel tudunk szolgálni. Az étterem belső része 
nyolcvan, a terasz pedig száz férőhelyes, és kilenc két
ágyas, háromcsillagos szobánk is van. 

- Mi a sikerük titka? 
- Tulajdonképpen az, hogy mindig valami újat kell 

akarni, nem lehet megállni! Mi sem álltunk meg, telepítet
tük a szőlőt, megnyitottuk a pincét, fölépíttetük a vendég
lőt, most megpályázunk egy hitelt, hogy egy középkori 
pincét építhessünk. Ez hosszú távú terv, de minden évben 
kell valamit lépni. Ha megállok, akkor visszafejlődök. 

- Végezetül mit üzen a kishegyesieknek? 
- Azt üzenem, hogy nagyon sok jó szakember és szor-

galmas ember van Hegyesen, kicsit merjenek vállalkozni! 
Mert azt érzem, hogy le vannak állva az emberek. Sokat 
kell dolgozni, tervezni, de sikerélményben is része lesz az 
embernek. Kishegyesen is nagyon sok mindent lehetne, 
ha volna, aki merne s kezdeményezne. 

Lakatos János 
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Közös Gyökér ;·,:~'~,-;· Halottak napján a 
kishegyesi temetőben 

Némán állok az 1918. október 25-én a falunk határában 
történt vonatszerencsétlenségben meghalt tizenöt honvéd és 
két orosz had ifogoly közös sírjánál. Virággal a kezemben 
kegyelettel adózom, nemcsak a szerencsétlenül járt katonák 
emlékének, hanem mindazon kishegyesiek, földiek 
emlékének is, akik áldozatul estek a XX. század véres 
eseményeiben. Némán állok és emlékezem arra a 140-150 
kishegyes ire, akik Ferencz József, Horthy Miklós, Josip Broz 
Tito és Slobodan Milosevié katonáiként elvesztették életüket 
a harctereken és a fogolytáborokban, akik elpusztultak a 
fasis zta lágerokban, és akik a kommunizmus áldozatai lettek 
itthon, a vesztőhelyen és másutt. 

A XX. század kegye tlen és mostoha volt hozzánk, kishe
gyesiekhez. Trianon elszakított bennünket az anyaországtól 
és Ju goszláviához csatolt. Az azóta eltelt 85 esztendő 

fol yamán rangsorolták a háborúk kishegyesi áldozata it. 
Falunkban em lékmű csak a Pe tőfi-brigádban elesett har
cosoknak és a miloseviéi testvérháborúk áldozatainak a nevét 

őrzi. A többiek emléke mindjobban elhomályosodik, nevükre 
lassan fá tylat borít a feledés. 

Mi kishegyesiek, ha megmaradni és boldogulni kívánunk 
őseink föl djén, szülőföldünkön, akkor nemcsak a jelenünkkel 
kell foglalkoznunk, hanem emlékeznünk kell a múltra, és 
gondolnunk kell a jövőnkre is. Végső ideje, hogy összegyűj t

sük és emlékműbe véssük mindazoknak a kishegyesieknek a 
nevét, akik életüket vesztették a múlt század vérzivatar
jaiban. Meg kell őriznünk nevüket, hogy emlékeztessenek 
bennünket és utódainkat a háború borzalmaira, az általuk 
kiontott vérre és kihullatott könnyekre, és figyelmeztessenek 
arra, hogy térségünk népei csak békés együttéléssel válhat
nak a népek közösségének értékes tagjaivá és segíthetik elő 
az előrelépést. 

Meggyőződésem, hogy Kishegyes népe, rövid időn belül, 
emlékművet fog állítani embertársai, a múlt század 
háborúiban áldozatul ese tt kishegyesiek részére, hiszen a 
közelmúltban felúj ították az 1849. július 14-ei hegyesi 
csatában hősi halált halt honvédek emlékművét és most 
kegyeletük jeléül, méltóképen rendbe hozták az 1918. 
október 25-én a kishegyesi vonatszerencsétlenségben 
meghalt tizenhét katona itteni közös sírját is. 

Hiszem, hogy a XX. század háborúiban életüket vesztett 
kishegyesiek emlékműve, falunk lakosai összefogásának 
köszönve, hamarosan állni fog ebben a temetőben. 

Varga Géza, magiszter 

- Stabil pont 
Ezzel a címmel került megrendezésre október 24-től 26-

ig Temesváron a Duna-Kőrös-Maros-Tisza Eurorégió 
Magyar Közművelödési Civil Szervezeteinek L Fóruma. A 
kicsit hosszú elnevezés egy baráti hangvételű megbeszélést 
takart a régió művelődési és egyéb civil szervezeteinek 
részvételével. Sajnos a 23 meghívott vajdasági szervezet 
közül csak 10 vett részt a fórumon. Kishegyesről a Petőfi 
Sándor Művelödési Egyesület képviseltette magát. 

Miért fontos - vetődik föl a kérdés - , hogy egy olyan 
falu művelődési egyesülete, mint a miénk, részt vegyen 
egy ilyen találkozón? A fórumon erre több kielégítő válasz 
is született. A románia i civil életet is hasonló pénztelenség 
jellemzi, mint a vajdaságit, kivál tképp a kishegyesit. Mégis, 
több sikertörténet hangzott el, amiböl mindenki kiváló 
ötleteket lophatott a maga szervezetének. A résztvevök 
egymástól információt kaptak képzésekről, ren
dezvényekről, pályázatokról. A következő fórumon 
várhatóan interrégiós projektumok is születnek, amire 
komoly uniós támogatásokat lehet megpályázni. 

Szász Enikő, a Temesvári Magyar Nőszövetség elnöke, 
aki a fórum főszervezője is egyszemélyben, elmondta, 
hogy a találkozó ötlete szükségből született. A Duna -
Kőrös - Maros - Tisza régión belül nem létezett kapcsolati 
hálózat a közművelődéssel foglalkozó civil szervezetek 
között. Olyan lehetőséget akartak teremteni a civil 
szervezeteknek, ahol bemutathatják önmagukat, kapcsola
tokat teremthetnek, kicserélhetik tapasztalataikat, esetleg 
közös projektumokat gondolhatnak ki. Ez a fórum 
mindössze az első lépcsőfoka volt egy komolyabb kapcso
latrendszer kiépítésének. A végcél az, hogy a régió 
fölkészüljön az eurointegrációra. A határok eltűnésével 
könnyeben közlekedhetünk, rendszeresen meglátogat
hatjuk egymás rendezvényeit, és bekövetkezik majd az az 
állapot, amikor ebből a térségből több civi l szervezet 
együtt pályáz meg európai pénzeket, és együtt szervez ren
dezvényeket, képzéseket, konferenciákat. 

Szász Enikő elmondta, hogy a fórum szervezésekor 
nehézséget jelentett a szervezetek címének összegyűjtése. 
Románián belül a szervezetek tudnak egymásról, de 
Vajdaság és Csongrád megye szinte teljesen ismeretlenek 
számukra. Arra a kérdésre, hogy ki támogatta a találkozót, 
megtudtuk, hogy a szervezést teljes mértékben a Temesvári 
Magyar Nőszövetség vállalta magára, az anyagiakat pedig 
az Esély a Stabilitásért Közalapítvány áll ta. 

A kishegyesi művelődési egyesület egyelőre az itt hal
lott képzési lehetőségeknek veszi hasznát, de remélhetőleg 
a következő fórumon már komolyabb együttműködésben, 
esetleg közös projektumban is része lesz. 

LJ. 



Krónika 
Krónika 

Október 12-én a karizmatikus ima
csoport meghívására Léner Balázs 
(Szabadka) tartott előadást a templom
ban Isten akaratának teljesítése nagy 
őrőm - Mária példája címmel. Többek 
között kifejtette: Isten akaratát akkor tel
jesítjük, ha Mária példájára enge
delmességgel elfogadjuk Isten Igéjét. Ily 
módon bennünk is megszületik és 
erősödik a krisztusi élet, s képessé 
válunk Jézus szeretetét továbbadni a 
körülöttünk levő embereknek. 

~ 

Vajon a Biblia Istentől sugalmazott 
szent kőnyv-e, vagy csupán az emberek 
által istenített alkotás? - tette fel a 
kérdést Paskó Csaba, a szabadkai székes
egyház káplánja és karnagya, a helybeli 
Keresztény Értelmiségi Kör (KÉK) első 
tribünjének előadója. A tribünre a 
Községháza tanácstermében került sor 
október 21-én. Az előadó a Teremtés 
könyvének (Mózes 1. könyve) első 

fejezeteit elemezve megállapította, hogy 
ez a rész (amelyet a szentíráskutatók 
őstörténetnek hívnak) a múltba tekintő 
prófécia. Szerzője nem történelmet ír, 
hanem a világ keletkezésének okát kere
si, s nem az ember teremtésének módját, 
hanem az ember kilétét tárja fel. 
Bárhogy történt is a világ (és az ember) 
teremtése, a Biblia szerzője szilárd hittel 
állítja, hogy az egész világ Istentől szár
mazik. A címben szereplő kérdésre 
válaszolva az előadó megállapította, 
hogy a Bibliát az akkori (Kr. e. IV-V. sz.) 
világképbe illeszkedve emberek írták, 
de isteni sugalmazásra, késztetésre. 

A KÉK második tribünjén, novem
ber 19-én Dobó Tibor oromhegyesi 
plébános beszélt az ember eredetéről és 
kilétéről. Szólt az ember származásával 
kapcsolatos két elméletről - az evolú
cióról és a teremtéselméletről - , és 
megállapította: „Isten nélkül nem lehet 
megmondani, hogy ki az ember". 

A mélységből kiáltok, Uram, hoz
zád: jöjj el' Az élet, a remény, a szeretet 
mélypontjáról: jöjj, hozz életet, tölts el 
reménnyel, erősítsd meg lankadó 
szeretetemet. Mikulásban, télapóban 
nem hiszek. A karácsonyfa varázsát 
veszítette, amióta német műfenyő 
díszeleg szobánk közepén, a betlehemi 
csillag pedig egy hurcolkodáskor tört 
össze. A mesék kifakultak. Már csak te 
maradtál. A valóság. Jöjj, állj elém 
tükörként, az igazság tükreként, hogy 
fclismerhessem benne magamat, 
megláthassam hazugságaimat és 
megszabadulhassak tőlük . 

Ünnepeimet - akárcsak a Tejutat -
ellopta tőlem valaki. Nem tudom, 
mikor, nem tudom, ki tette. Csak arra 
ocsúdtam fel, hogy már nem ragyog 
az égbolton a Tejút úgy, mint egykor, 
nem ropog talpunk alatt a hó azon a 
glóriás éjszakán, éjféli misére menet. 
Eltűnt Rubus bácsi, a falábú 
hadirokkant, nem reccsen rám hangja, 
ha megfeledkezek a jómodorról: „Ki 
köszön?!" Nem üldögél már 
naphosszat a sarki borbélyműhely 
ajtajában, messzire költözött az 
utcából, még a diófa is megvénült a 
ház előtt. Elvitte magával az emlékeit, 
a meséjét, 1nelyet nem mesélhetett cl 
nekem, hétéves, Beatles-frizurás lurkó
nak. Elvitte magával a történetet. Csak 
két rejtélyes nevet hagyott rám: 
Doberdo és Isonzo. Sokáig nem értet
tem őket. 

Később más neveket is tanultam: 
Pétervárad, Batina, Szibéria. És 
Torjanci, Zadar meg Sarajevo. Ekkor 
végképp elvesztek a mesetündérek. 
Csupán mély döbbenet maradt 
utánuk, rejtett rettegés, levethetetlen 
páncél, penészes kapadohány íze a 
torkomban. Tükörbe néztem: nem lát
tam a szemem. Két gödör tátongott a 
helyén, sötét, mély verem. 
Petróleumlámpa fényénél vérfoltokat 
véltem felfedezni homlokomon, keze
men; szám sarkában ráncba dermedt a 
lassan ható méreg. Új hazát kerestem, 
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volt mit tennem, visszakullog
tam egyszer volt sosemvolt 
hazámba, zsákruhát öltöttem 
magamra, és beálltam az 
alamizsnára váró megcsúfolt 
koldusok sorába. 

Néha azt hittem: végre fel
csillan az élet reménye, de egy 
idő múlva már nem tudtam 

L-=~=======-=-=-=-=-=-=-=-..::-:::.··· ---=::'.'.:....__:J földi igazságért lelkesedni. 

Csupán te maradtál. Te vagy az 
élet, te vagy a haza, te vagy a remény. 
Egyre jobban megerősödtél bennem, 
egyre jobban megerősödtem benned. 
Kősziklám lettél, melyre építhetek, 
tükröm, ki bennem akarsz tükröződni. 
Lásd, mégsem keseredtem el, mert 
életet találtam benned. A hazugság 
árjában te voltál az igazság, hegyeket 
rengető összeomlásban talpalatnyi 
szilárd pont, mocsokban a tisztaság 
tündöklése, gyűlöletben dacos szeretet 
ígérete. 

Jöjj hát, erősödj meg bennem. Jöjj, 
hogy megerősödjem benned. Jöjj, adj 
nekünk életet; jöjj, emelj fel a mélybőJI 
Igézz meg bennünket igazságoddal, a 
hazugság igájából ragadj magadhoz 
minket! 

Jöjj, hozd cl nekünk a fenyőillatot, 
a csillagszórókat, a köszön('st, a 
mosolyt, az l'gyrn,1sba kapaszkodó 
kezekd, a lélek derűjét, a békét. 
Intrikák, széthúzás helyett egyetértést, 
a gyengébb el taposása helyett 
felelősségérzetet, önzés, gyűlölködés 
helyett szeretetet, segítőkészséget. 
Vásárlási láz, csillogó-villogó 
műanyag csecsebecsék, kocsmabűz és 
somlói galuska helyett karácsony való
di szellemét. Jöjjön el a te országod! 

Kalacsi János 

Nagy László 
Adjon az Isten 

Adjon az Isten 
szerencsét, 

szerelnwt, forró 
kemencét, 

üres vékámba 
gabonát, 

árva kezembe 
parolát, 

lámpámba lángot, 
ne kelljen 

korán az ágyra 
hevernezn, 

kérdésre választ 
6küldjön, 

hogy hitem széjjel 
ne düljön, 

adjon az Isten 
fényeket, 

temetők helyett 
életet -

nekem a kérés 
nagy szégyen, 

adjon úgyis, ha 
nem kére11J., ... 



Az ember iskolákat végez, 
általánost, középiskolát, egyetemet, és 
ezt mi nd azért, hogy minél jobban fízetö 
munkája legyen, eltarthassa leendö 
családját. Sokan úgy gondolkodnak, 
hogy legjobb igazgatónak, tehát fö-fönek 
lenni , mindenkinek parancsolgatni . De 
ez nincs azért így. Most megmutatom 
hogy lehet egy álta lános iskolásból egy-két napra igazgató, ha 
szerencsés az ember. 

A gycrekhéten ún . vá lasztási procedúra zaj lott le az 
iskolában: ki is legyen az igazgató9 9 ? A választás a nyolcadikos 
Rácz Józsefre esett, aki elmesélte, milyen is az iskola 
irányítójának lenni. 

„Gyermekhét alkalrnábóJ az iskolában a diákok voltak a 
tanárok. Választottunk pszihológµst; titkárt, és én vo ltam az 
igazgató. Megbeszéltem az iskola vezetönöjével, hogy mik is 
lesznek a teendőim, milyen ·feladatok·hárulnak rám. A másnapi 
sportrendezvényt szerveztem. Egy gyűlést hívtam össze, mely 
jól alakult. Megváltqztattam ·a :fcsöngetést is , és korábban 
fejeződött be a tanítás. Sok hasznos dolgot tanultam rövid idő 
alatt. Igazgatónak lenni érdekes és megterh · · tfelada, me1t ha 

'"'"~'Íi ·• ··hí ' '' . 1i 
minden 1mmkát én végzek el, akk,or e~tig se .. . eztt:,m volna be. 

Ui.: Finom a kávé!!!" 

Ahogy látható a nyilatkozásból, nem is olyan jó az iskola 
,,fejének" lenni. A teendők, sza ladgálás, a gyerekek biztonágát 
szem elött tartan i... Ez mind sok gonddal jár. Ahogy 
megfi gyeltem Ratzka mondatait, én ezzel zárnám riportomat: 
addig a legjobb, míg iskolás az ember (nem kell számlákat 
fizetni , amit havonta hoz a postás), de azén a felelősség minden 
munkában ott van. SzA 

ISKC>LA.NA.P 
November 21-én az Ady Endre Kísérleti Ál talános Iskola 

tanulói és dolgozói az iskola névadója születésnapjára 
emlékeztek. Az iskolanapon a halhatat!an költőt köszöntöt
tük, aki 1877. november 22-én született Ermindszenten, a régi 
Parciumban, a Szilágyságban. Ahogyan ő mondja: „ küszködő 
kisúri famíliában". 

Az ünnepi mű.sorban fellépett iskolánk énekkara, 
kisénekkara, zongoristái, zenekara, önképzőkörének tagjai. 
Iskolánk tanulói részt vesznek a néptánccsoport munkájában 
is. Az iskolanapon szatmári táncokat mutattak be. Kis 
másodikosaink és a hatodik osztályosok szintén egy tánc
számmal léptek fel. A nyolcadikosok egy jelenetet adtak elő. 
Témája mi más is lehetett volna, mint az első szerelem. A szerb 
tagozaton tanuló kisdiákok folklórtánccal léptek fel, valamint 
megmutatták, hogy milyen ügyesen játszanak metalofonon. 
A negyedik osztályosok tánca zárta a ünnepi műsorunkat. 

Az iskola kiállítótermében gyermekrajz- és kézimunka
kiállí tásra került sor. 

Tulajdonos: 

Meű:ali pepil 
Bőripari felszerelések, 

alkatrészek és szerszámok 
gyártása 

Maráz József 
Kishegyes, Dózsa György u. 48. 
tel.. 024 / 730 - 314 
e-mail: maraz@topolanet.co.yu 
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L A birsalma bosszúja 

Hidegékre is hideg idők vártak. A birsalmát már rég le kellett 
volna szedni, de megvárták a hideget. Három kertnyi birsalmafájuk 
volt. A mosolygós birsalmák már várták a szüret idejét, de Hidegék 
nem iparkodtak. Ezért az egyik alma bosszút forralt. 

A család megkezdte a szüretet, de öt perc múlva már abba is 
hagyták, mert a bosszús alma Hidegné fejére ugrott. 

Következménye az lett, hogy minden kérdésére az a válasza, 
hogy BIRSALMA. 

Il. Harapós főldieper 

Imádom a földiepret. Már türelmetlenül vártam, mikor kóstol
hatom meg. A kertünkben már itt-ott rózsaszín eprecskék énekeltek 
nagyon szép hangon. Ekkor megláttam egy gyönyörű, hatalmas, 
érett epret, az ő hangja volt a legszebb. Mohón nyúltam érte, 
és ekkor váratlan meglepetés ért. Az eper belém harapott és 
megszólalt: 

- Mégis mit képzelsz magadról, hogy már idejekorán meg 
akarsz e1mi! 

A reakcióm az volt, hogy nem állok le egy ilyen hülye eperrel 
vitázni. 

m. Húsos alma 
Sántha család szegényesen éldegélt. Hús ritkán került az asztal

ra. Az ősz volt a kedvenc évszakuk, mert ilyenkor lehetett a legtöbb 
mindent „beszerezni" . Egyik alkalonunal egész ládányi almát talál
tak az egyik gyümölcsöskertben. Sántha család férfitagjai örömmel 
szaladtak haza a ládával. Sántháné odasántikált a ládához, és kivette 
a legszebb almát, majd beleharapott. Hirtelen egy vastag, lila színű. 
kukac nézett vele farkasszemet. A kukac megrémült, és elkezdett 
kiabálni. Sánthánét a jajveszékelő kukac nem zavarta. Ó boldogan 
csak annyit mondott, úgyis régen ettem húst. 

Kalmár Beáta 8. b 

Felhangzott a neve. Az osztály tisztában volt a katasztrófahely
zettel. Ó is. Felállt. Hallgatott. Betolta székét, torkát köszörülte. 

- Nos - mondta a tanár, - várom a választ. Persze ő is tisztában 
volt ezzel. 

- De hisz mondja, ha a kérdésem hallotta, mondja el a múlt órai 
anyagot. 

- Az ember ... hmm ... 
Segítség sehonnan sem érkezik, hiába húzza az időt, tisztában 

van vele. Padtársa inkább a sh·éber típushoz tartozik. 
- Az ember érzékszervei... 
Próbálkozik. Hiába, a biológia sose volt erőssége. Utálta. 

Gyűlölte, hogy az ember a majomhoz hasonlóan csak szemléleti 
eszköz. Tárgy. Semmi lélek, semmi csoda, csak tények, tudomány, 
magyarázat. 

- Ülj le! A te hallásoddal zavarok lehetnek. Én az izomzatot 
kérdeztem! - a tanár hangja a távolból érkezik. 

Leült. Megköm1yebbült. Nem baj, ha egyes is, ma már nem 
kérdezik. Vándorolhat, bolyonghat tovább álmait hajszolva. Talán 
valahol vár rá az igaz Énje, és akkor sikerül elfogadtatni magával 
önmagát csalódástól mentesen. Az osztályzattól és a közvéle
ménytől függetlenül. Nem lesz többé rossz diák. Nem lesz mellék
szereplő. Főszereplő lesz. A saját életének főszereplője . 

Nem volt már boldogtalan, de nem tudtam megérteni. Láttam 
az arcán a megoldást, sejtettem, hogy valami történt. Talán egyszer 
én is képes leszek erre. 

Szeretnék. Csabai Izolda 8. b 



Új rovatunkban az ismert p ár t
titkár és kriminalisztikai elmeszakértő 
igyekszik orvosolni falunk pol
gárainak problémáit . Mindazonáltal 
kérjük olvasóinkat, mellőzzék a 
csúnya szavakat. Azoka t ugyanis 
kihagyjuk a kérdésekből, bár zárójellel 
feltün tetjük meglétüket. 

52 éves földműves : Most akkor lesz 
szervezett szemétkihordás vagy nem 
lesz? Már tele van („ .)ra l az egész 
udvar, az asszony nem győz söpröget
ni . 

Dr. MGY: Ez, kérem, olyan, mint a 
bc'll. Magyarán szervezett szemétki
hordás nem lesz, ha továbbra is lesz 
szeméttelep Kishegyesen. De lesz, ha 
nem lesz. Vagyis ha nem egyeznek 
meg, nem lesz, de ha igen, akkor se 
biztos, hogy lesz. 

39 éves brazilmániákus házi
asszony: Miért nem a mi utcánkban 
kezdik el a Dombos TV-t bevezetn i? A 
szomszédom -. szerint biz tos arra 
vezetik először, amerre a hatalmassá
gok laknak. És mikor ismétlik meg az 
Isaurát? 

Dr. MGY: Ez nem igaz, az én utcám 
például nem az első, hanem csak a 
második a sorban. Ezen felül minden 
kábelnek két vége van, akárcsak a 
fa lunknak. Ha ez Ö1111ek nem tetszik, 
költözzön oda, ahol e lőbb kezdik el a 
munkálatokat. Az Isaurát pedig nem 
ismétlik meg, mert fö lszabadították őt 
a rabszolgaság járma alól, így már nem 
aktuális. 

89 éves proletárparti.zán néphős: 
Igaz-e a hír, hogy én alkotmányellene
sen szedem a vízdíjat a körzetünkben, 
csak azért, mert saját zsebre dolgo
zom? Hát a („ .) életbe, menjenek a 
(„.)ba, mi a (.„)t ugrálnak annyit a 
Helyi Közösségben . Nem ezér t 
küzdöttem 1944-ben a Brigádban! 
Nem egységes vízhálózato t, hanem 
testvériség-egységet akarunk! 

Dr. MGY: Na („. ) meg, most akkor 
szitkozódunk, („ .) meg, vagy 
kérdezünk, a ( ... )omat?! 

6 éves óvodás: Igaz, hogy idén nem 
jön se a Mikulás, se a télapó, se a 
Jézuska? 

Dr. MGY: Hogy is mondjam, hogy 
én is értsem .. . Nos, ha a szüleid egy 
tönkrement vállala tban dolgoznak, 
csak a csődapó jön mint állambácsi . 
Ha a szövetkezetben, Szent Míklósban 

Az olvasó kérdez 

még reménykedhetsz. Ha pedig 
szüleid ateisták vagy nem fizették be a 
hitközségi adó t, Jézuskában ne is 
reménykedj. 

37 éves leselejtezett munkanélküli: 
Miért mindig a gazdagok és a fejesek 
meg a gyerekeik ülnek jó pénzért a 
szavazatszámláló bizottságokban? 

Dr. MGY: Azért, mert a gazdagok 
és fejesek már összelopták magukat, 
így megbízhatóak - minek csaljanak 
még a szavazatszámlálásnál is?! 
Egyébként ez a kapitalizmus lényege: 
a gazd agok még gazdagabbak, a 
szegények pedig még szegényebbek 
lesznek (ún. olló-effektus) . Igaz, így 
volt ez a szocializmusban is, csak 
akkor erre azt mondták, hogy „min
denki igényei szerint vehet a bőség 
kosarából". (Csak azt nem tették 

hozzá, hogy nem m indegy, milyen 
közel vagy a kosárhoz. ) Vagy ezt 
Petőfi mondta? Ebenguba. 

61 éves falu bolondja: Tudok egy 
viccet, az elejét elfelejtettem, de a vége 
az, hogy mamagáj lett a papagáj! 

Drrr. MGY: Hmmm, nagggyoon 
érrrdeekessss. Miii lenru1e, haa keedd 
délelőőőtt föölkerrressne a renndell
lömbenn? 

16 éves középiskolás: Problémáim 
vannak a matekkal, nem megy az inte
grálás. Tudsz segíteni? 

Dr. MGY: Természetesen tudok 
integrálni, a differenciálást meg egye
nesen köpöm-vágom. De sajnos kevés 
az időm, magas az órabérem, fordulj ál 
máshoz, hülyegyerek, ne szórakozzál 
itt velem. 

39 éves anyuka: Most akkor van 
mozi a faluban vagy nincs? A gyerek 

folyton erre kér zsebpénzt, de gyaní
tom, hogy saját maga nyomtatja a 
p lakátokat, és a színházban valójában 
nincs is vetítés. 

Dr. MGY: Ilyen érzékeny témában 
nem válla lhatom a válaszadás 
felelősségét, nem mintha különben 
igen . Privát tanácsom, hogy ezentúl 
járassa videóklubba a gyereket . A mozi 
és a v ideóklub köz t ugyanis az a 
különbség, hogy az elöbbi mindig 
legális, csak nincs, emez meg mind ig 
van va lahol, csak nem legális. Viszont 
mindkettőért fizetni kell - a gyerek 
pedig a kazettával bizonyíthatja, hogy 
hol járt, mire költött. Érthető így' 

51 éves szurkoló: Vasárnap 
pálinkát főztünk a sógorra l, ezért nem 
tudtam kimenni a meccsre. Mi t játszott 
az Egység? 

Dr. MGY: Állítólag focit, de sza
kértőink még elemzik a kérdést. Az 
biztos, hogy rúgni rúgtak, de et tő l még 
karate is lehet. (Igaz, újabban javul a 
formájuk. ) 

34 éves nagymagyar punk-rocker: 
Igaz-e, hogy magyarigazolvánnya l is 
át lehet menni a határon, és nem kell 
kiváltani a vízumot? 

Dr. MGY: Malo morgen. A hír 
annyiban igaz, hogy csak a bajsai 
határba vagy a hármas upravába tud 
kimenni a magyarigazolvánnya l. 
Kicsit odébb nem érvényes. De minek 
is menn e tovább - Ön úgyis a 
szülőföldjén akar boldogulni, őrizvén 
az évezredes magyar nem tudom mit, 
a turulmadarat, a kakastollas csendőr

sisakot és a többi t. 

19 éves szkinhed munkás : Igaz, 
hogy az üres házakba néger menekül
teket akar telepíteni a Helyi Közösség' 

Dr. MGY: N bava kua. Az oroszok 
meg már a spájzban vannak. 

30 éves kisnyugdíjas (valójában 
tanár): Azt hallottam, hogy egyesek 
közp én zen tanulhatnak angol t az 
iskolában, míg másoknak a saját zse
bükböl kell fizetniük. Igaz ez' 

Dr. MGY: I don' t understand the 
question. (Otherwise: fuck off!) 

35 éves szülő: Ezentúl szerbül ta
nulják a gyerekek a történelmet az 
iskolában? 

Dr. MGY: Otkud ti to? Ajd bre. A 
inace ti kao imas nesto protiv 
drfavnog jezika, ha? Nemoj da ti .. . 

11 
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Mold1'ai Marika a Dombos Szépe 

választcís nyerteseként juthatott el 
Tunézicib,1. A zentai Domus utaz/isi 
iroda ciltal szponzorált nyolc napos 
kirándulás elményeiröl, viszontagsá
gairól, kalandjairól kérdezgettük a visz
szatérés u tiín: 

Az egész a ferihegyi repülőtéren 
kezdődött, ahova már két órc'1val az 
indulás előtt megérkeztünk, így 
nézelődéssel ütöttük el az időt, amíg a 
többiek meg nem érkeztek. Már a 
repülötéren elkezdődött a csoport többi 
tagjaival az imerkedés. Mivel még soha 
nem utaztilm repülővel , kíváncsian vár
tam a felszállást, de aztán semmi 
különöset nem éreztem. Éjszaka indu l
tunk, így megcsodálhattuk Budapest 
fényeit. 

Pár óra múlva értü nk oda, Sousse
ban voltunk elszá llásolva, ami nagyon 
szép város. A Földközi-tenger partján 
épült hotel is megfelelt az igényeink
nek. Az idő jó volt, így még fürödni is 
bírtunk. 

Amint megérkeztünk, rögtön 
észreve ttem, hogy az országban nagyon 
sok a véglet, nagyon rendezett és szép 
helyekre is eljutottunk, ugyanakkor 
máshol rengeteg szemetet és 
elhanyagoltságot talál tunk. 

A nyolc nap alatt rengeteget 
kirándu ltunk, szervezetten és 
egyénileg is. A fővárosba, Tuniszba 
és Monastirba, ahol az elözö elnök 
sírja is megta lálható, például 
magánkiránd ulást szerveztünk 
Tuniszban európai szemmel nagy 
élmény volt a bazár, itt kipróbálhat
tuk az alkudozást is, ami eleinte nem 
igazc'Ín ment, de a végére belejöt-

tünk Itt nem tudom, mi célból, de el
kalauzoltak bennünket, egy nem tu
ris ták látogatta helyre, ahol kicsit meg is 
ijedtünk, ugyanakkor tapasztalhattuk, 
hogy a szegény és gazdag réteget nagy 
szakadékok választják el 
egymástól. 

Mivel a fövárost gyalog 
jártuk be, hogy minden kis 
zugba benézhessünk, nagyon 
kifáradtunk, így sajnos nem 
jutottunk el Karthagóba és 
Sidi Bou Said-ba sem. 

Az arabok egyébként 
nagyon közvetlenek a tu
ristákkal, odaadóak, 
ugyanakkor csak a pénzt lát
ták bennünk, ami egy idö 
után kicsit idegesítö volt. 

Legnagyobb élménynek a szaharai 
kirándulás bizonyult, ahova az országot 
átszelve jutottunk el. Az első megállónk 
El Jemben volt, ahol megnézhettük a 
még rómaiak által épített kolosszeumot, 
ami a harmadik legnagyobb a világon, 
és többek között a Gladiátor című filmet 
is itt forgatták Amint haladtunk dél 
felé, egyre szembetű nőbb volt a 
szegénység, például érdekes volt látni, 
hogy az út menti hentesüzletek előtt 

vágták le az állatokat, aztán pedig 
kiakasztották a kecskefejeket a 
bejárathoz. Ahogy közeledtünk a 
Szahara felé, egyre melegebb lett, az 
olajfákat felváltották a pálmafák, majd a 
kaktuszok Matmata volt a következő 
megálló, itt élnek az ország őslakói, a 
berberek, akik a megszállók elöl bar
langlakásokba menekültek Ők ka lács
csal is megkínáltak bennünket. 

Amikor megérkeztü nk a 
Szaharához, beöltöztettek bennünket 
araboknak, turbánt és csíkos lepelt kap
tunk, ök is és mi is nevettünk 
magunkon. A sivatag kapujában teve
hajcsárok vártak bennünket, akiknek a 
tevéin betevegeltünk egy darabon a 
homoktengerbe. Maga a tevegelés is 

nagy élmény vol t, mintha erre szület
tem volna. 

Másnap reggel korán keltünk, hogy 
megnézhessünk a napfelkeltét a Sós
tónál, de sajnos felhös volt az idö, pedig 

állítólag ez is felemelő élmény. A 
következő állomáson dzsippekkel vár
tak bennünket. Az Atlasz-hegység felé 
folytattuk az utunkat a Chebika oázisig. 
Chebikáról i!Zt kell tudni, hogy egy 
esözés az egész telepü lést elmosta, 
azóta ott történelmi filmeket forgatnak. 
Hegyet is másztunk, és eljutottunk 
egészen Algéria határáig. 

Az utazás elég fárasztó volt, 
ugyanakkor abból semmi nem igaz, 
hogy nőknek nem ajánlatos férfikíséret 
nélkül sétálni, mert az arab fér fiak min
den európai nőt megnéznek ugyan, de 
mégsem esett semmi bántódásunk Az 
arabok közvetlenek és kedvesek voltak 
velünk, több barátság is született az út 
alatt Néhány szót magyarul is tudnak, 
elsősorban persze a számokat, amit a 
bazárbel i vásárlás közben tapaszta lhat
tunk. 

Végül még énekelnem is kellett 
nekik, az egyik esti program alatt élő 
zene volt, és engem is rávettek, hogy 
szerepeljek, zavaromban a Tavaszi szél 
vizet áraszt című dalt énekeltem el. 

Az egész kirándulás nagy kaland 
volt, ugyanakkor nem tudom elképzel
ni, hogy ott élni is tud nék. -ab-
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Makra Márta, Milan Stankovié, 
Mensor Suljevié. Van, akinek ezek a 
nevek semmit nem jelentenek. Nekünk 
v iszont példaképek . Ők képviselték 
hazánkat a világszintű pikádó
versenyen Spanyolországban. Nem is 
akárhogy. Négy éremmel jöttek haza. Ők 
már évek óta rendszeresen játszanak, 
edzenek. Mi még egy évet sem mond
hatunk a magunkénak. 

Megkezdödött a Vajdasági Pikádó 
Egyesület (PSV) premier ligája. Ebben a 
ligában vannak ök is, mi is. Velük ját
szunk mérközéseket. Tudjuk, hogy nincs 
esély ünk ellenük, de nem adjuk fel, mert 
valahol egyszer el kell kezdeni. És a 
kezdet mindenkinek - bármiről is 
legyen szó - nehéz. Meg hát az 
erösebbtöl tanul az ember. 
Megtiszteltetésnek vesszük, hogy egyál
talá n hajlandóak velünk, kezdökkel ját
szani, szóba <'illni. Igen szóba állni, mert 
annyira rendesek, hogy elmagyarázzák 
a hibáinkat és elárultak már egy-két 
fontos taktikát is. 

Az idei premier ligában a régi csapa
tok mellett négy új is rajtolt velük 

együtt: Doubel Out (Verbász), Stelac 
(Szenttamás), Pick As (Apatin) és Faight 
(Csantavér) . 

A csapatok nem kizárólag nöiek, 
hanem vegyesek, sót inkább több a férfi 
játékos, mint a nöi. (Ez r,1nk nem 
vonatkozik.) Összesen 12 csapat van: 

01. Doubel Out- Verbász 
02. Pick As - Apatin 
03. Didom - Újbezdán 
04. Faight - Csantavér 
05. Madison - Káty 
06. Jack - Lovéenac 
07. Walker - Verbász 
08. Carta Bianca - Szabadka 
09. Sojine Strelice - Becse 
10. Strelac - Szenttamás 
11. Vitez - Bajmok 
12. Triumph - Kishegyes 

A liga október 11-én 
Minden szombaton van 
Eddigi eredményeink: 

Sojine Strelice - Triumph 
Triumph - Strelac 
Walker - Triumph 

kezdödött. 
mérközés. 

8 :0 
2:6 
7:1 

Vitez - Triumph 7 : 1 

Mérkőzések, amelyek még előttünk 
üllnak: 

nov. 08. Madisonnal itthon 
nov. 15. Double Outtal itthon 
nov. 22. Faighttal Csantavéren 
nov. 29. Pick Asszal Apatinban 
dec. 06. Didonival Apatinban 
dec. 13. Jackkel itthon 
dec. 20. Carta Biancával Szabadkán 

Az eddigi eredményeinket nem szé
gyelljük, hiszen kezdők vagyunk, de azt 
annál jobban, hogy nem tudtunk egv tel
jes kishegyesi csapatot alkotni (vannak 
vidéki játékosaink). Talán nyitottabb,1k
nak kellene lenniük a kishegyesi fiat 
aloknak. 

Végezetül annyit, hogy nem adjuk 
fel , végigcsináljuk, mert öröm a 
„nagyokkal" játszani' 

Akit érdekel a pikádó, vagy a mi sor
sunk, az megtalál bennünket szin te min
den délután a Vadász vendéglőben, ahol 
a klubunk van . 

Pikádó klub „ Triumph" 

Az Egység sakk-klub 
a negyedik helyen 

szin tű küzdelem) ezzel a helyezéssel is meg vagyunk 
elégedve. 

Befejezödtek a küzdelmek a Szabadka-Kanizsa-Zenta
Ada-Topolya-Kishegyes Községközi Liga mezőnyében. 
Sakkozóink az előkelö negyedik helyen végeztek, 
Komáromi Sándor, a klub elnöke ez alkalomból tartott 
összefoglalót munkájukról: 

Az idei tevékenységünk egy színvonalas és ered
ményes iskolabajnoksággal kezdödött, negyvenöt 
fiatal játékost sikerült bevonnunk a versengésbe a hegyesi 
iskolából. Terveink között szerepel, hogy a téli szünetben 
ismét szerveznénk egy hasonló összecsapást, már csak 
abból a célból is, hogy biztosítsuk a klub utánpótlását. 
Szeretnénk évente egy iskolacsapatot is összeállítani, 
amelyet beneveznénk a nagy hagyományokkal ren
delkező iskolák közötti versenyre. 

A bajnokságról annyit mondanék, hogy a tavaszi 
gyenge rajt (3 vereség, 1 gyözelem) után a nyári szünet 
jót tett a csapatnak, 5 nyert és 2 döntetlen meccsünk 
volt. Köszönve az új pontozási rendszernek, melyben a 
meccspontokat számolják, 14 ponttal a negyedik helyen zár
tuk az idényt a Spartak (20), a Zobnatica (16) és a bajmoki (16) 
csapat után. 

Úgy érezzük, az eredmény lehetett volna szorosabb is, 
azonban a körülmények miatt (egyéb elfoglaltságok, hobbi 

A három legsikeresebb játékosunk: 1. Deák József ( 10-böl 
9 pont), 2. Linka László (10-böl 7,5), 3. Komáromi Sándor 

(11 -ból 7,5). A legfiatalabb játékos, Miljkovié Viktor 3-b<)l 
1.5 pontot szerzett. 

A bajnokságban a következö tagok vettek részt: 
Deák, Linka, Komáromi, Magyar, Papajcsik, Tóth Péter, 
Tóth Andrej, Kiss, Horváth, Miljkovié. 

Külön eredmény, hogy Tóth Andrej két kategóriM 
elörelépett, 10-böl 6 pontot szerzett a csapatnak, ö m('g 

az ifi kategóriában versenyezhetne, de a fe lnöttek 
között is helyt állt. 
A klub elnöke elmondta még, a legnagyobb prob

lémájuk az, hogy a meccseket hűvös idöszakokban jitt
szák, a klubhelyiség fűtése azonban nincs megoldva. 

!::s Az eredményeket tekintve azonban a sakk-klubban 
bizakodva néznek a jövö elé, mert tehetséges fiatal 

játékosaik vannak. A sakk iránt érdeklódőket pedig 
szívesen látják csütörtök esti összejöveteleiken. -gg-

kert, 
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