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Az újságban olvasom, hogy Ceca Ra2njatovió1ak, a hírhedt Arkan hírhedt ex-nejének
egy montenegrói kávézó 100 OOO eurót kínált
újévi fellépéséért. Ceca egyelőre még nem
adott választ a montenegrói kávézónak,
mivel hagyományosan családja körében
szokta vámi az új esztendőt, mindenesetre a
hatjegyű összeg miatt lehet, ez évben
kivételt tesz.
Ceca nemrégen még börtönben ült,
amiért a kormáyfő elleni merénylet gyanúsítottjait bujtogatta, valamint nagy menynyiségű fegyvert halmozott fel villájának
pincéjében. Mindez azonban úgy látszik,
cseppet sem ártott karrierjének.
Úgy gondolom, 100 OOO euróért bármelyikünk szívesen tenne kivételt, a gond
csupán csak az, hogy egyelőre olyan országban élünk, ahol úgy látszik, ilyen csábító
ajánlatokat csak akkor kaphatunk, ha minél
sötétebb múlt áll mögöttünk.
Nem tudom, a kedves Olvasó merre
fogja tölteni a szilveszter éjszakát (remélem,
nem abban a bizonyos montenegrói
kávézóban), mégis mielőtt hátradőlne, hogy
megeressze a nadrágszíját az újévi malaccsemege előtt (ha egyáltalán jut az asztalára),
nem ártana nem megfeledkeznie arról, hogy
a gondtalan ünneplés előtt még egy állampolgári jogával is élnie illene, el kellene dönteni ugyanis, kik lesznek azok, akik a
következő pár évben (remélhetőleg) megpróbálnak bennünket kivezetni a fent
emlegetett sötét múlt alagútjából. Vagy
legalábbis úgy tesznek, mintha.
A magunk részéről sajnos nem tudunk
tuti választ adni a kérdésre, kire is kellene
szavazni, mert mint már megszokhattuk,
ilyenkor, választások előtt minden oldalról
elhalmoznak bennünket ígéretekkel. Azt viszont tudjuk, hogy kik azok, akikre semmiféleképpen nem kellene: azokra, akik az
alagútba vittek bennünket, és sajnos még
mindig jelen lehetnek a politikai porondon,
s mindent hoztak ránk, csak nem bort, búzát
és békességet.
A magunk részéről sikeres választást
kívánunk minden Olvasónknak, s ami még
ennél is fontosabb: kellemes karácsonyi
ünnepeket és boldog új évet!
A szerk.

Nyakunkon a karácsony, kedves, látod, ismét eljön a jézuska, a mikulás, a
télapó, meg mindenki, akinek el kell jönnie. Ismét megérkezik, glóriásan, rénszarvas vontatta kóláskamionnal, rengeteg ajándékot hoz, nagyinak meleg zoknit,
anyának habverőt, apának a hőn áhított csavarhúzó-készletet, a tesónak ezer
dináros utántöltőt a mobilhoz, nekem meg egy új Segát, hogy bírjak játszani, ne
legyenek olyan unalmasak a napjaim, amikor délben kiesek az ágyból és kótyagos, szédelgő fejjel, mély utálattal bámulok bele a csöpögős világba.
Helló, világ, mondanám tizedosztályú tévéshow-k stílusában, ha lenne kedvem megszólalni, helló világ, megjöttem, mondanám, Sólyom hívja Marsot,
Sólyom hívja Marsot, jelentkezz, helló, Mars, megjöttem, tedd oda a kávét, kedvesem. Minek is keltem fel? Értelmes kérdésre értelmes válasz: azért, mert kipihentem magam. De nem igaz: a fejem majd szétesik, szemem előtt sötét foltok
imbolyognak, kitapogatom a hamutálcát, cigarettát, gyújtót, szürcsölök egyet a
kihűlt kávéból. (Tudtad, hogy hidegen savanyú, olyan mintha mosogatóvízzel
gurguláznál?)
Fázom.
Kezd ődik egy nap.
De vajon mit kezdek vele? Minek felkelni, és minek lefeküdni? Kitől kérdezhetném meg, hogy miért kell ebben a mókuskerékben forogni megállás nélkül?
Helló, Mars! Ismét kezdődik egy nap.
Ez is ugyanolyanra sikerült, mint a többi. A szalag fut, önmagába tér vissza, s
közben szemtelenül szórja le a napokat. Mind egyforma. Szorgos kezek szabták,
stancolták, csiszolták, polírozták őket egyformára, s fut velük a végtelen szalag.
Azért ez eléggé szomorú, hogy vállamon a fele életemmel, hátam mögött egy
túlélt háborúval, néhány „egyetlen" szerelemmel és egy-két árulással, ne tudjak
magammal mit kezdeni. És hogy ne is akarjak. Hogy ragaszkodjam az önsajnálat
gyönyöréhez. „Dicsérd magadat, mert ha leáldozott a csillagod, más úgysem fog
di-csémi" - mondta egy levitézlett politikus, s én némiképp módosítottam az
elvét: „Sajnáld magadat, mert más úgysem sajnál". S ha sajnálna is, annál rosszabb neked. Szóval, semmi jóval nem kecsegtet a jövő d .
Bárcsak vége lenne már ennek! Bárcsak eljönne már valaki, és behúzná a függönyt. A nézősereg mehet haza, vagy a kocsmába, kinek hogy tetszik. Egy ideig
még tétováznak a gondolatok, elmereng a tekintet, elakad a szó, megdermed a
mozdulat. Aztán vége. A jóleső remegésből, zsibogásból, ha volt is, semmi sem
marad.
Aztán ismét a hideg szobád, a kihűlt vacsorád, a felismerés: Mária ma sem jött el.
Egyre közelebb a karácsony.
Már nem is várod.
Mint a mocsár poshadt vize, csapódnak össze fölöttem az ébrenlét utolsó pillanatai, és egy nyugtalan, felül~te~ álqm~a.r:d~l~k.
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Kalacsi János

Rákóczi· emlékműsor
kishegyesi Petőfi Sándor
Művelődési Egyesület Rizgetős nevet
viselő néptánccsoportja december 14én, a Rákóczi-szabadságharc 300.
A

évfordulója előtt tisztelegve emlékmű
sort rendezett. A megemlékezést
Horváth László Kishegyes polgármestere nyitotta meg, majd Szőke
Anna néprajzkutató történelmi áttekintést nyújtott II. Rákóczi Ferencről és

koráról. A tánccsoporton kívül Biró
Marianna, Baranyi Emese és Sinkovits
Norbert szavalatokkal színesítette az
előadást.

Linka B. Gabriella

Adatok Kishegyes községről
Szerkesztőségünk néhány precíz
adatra bukkant Kishegyes községről,
melyek alapvetően a tavalyi népszámlálás adatai, de azért érdemes
visszatekinteni rájuk.
Nos, a község három településén
2002-ben 13494 polgár élt - a
legtöbben magyarok (55,92 %), illetve
Crna Gora-iak (20,84), szerbek
(17,47), romák (1,2). Érdekes, hogy
kevesebben vallják magukat magyarnak (7546), mint ahányan
anyanyelvükként a magyart jelölték
meg (7633). A községben legtöbb a
katolikus (5404), a pravoszláv
(4730), illetve a protestáns
(2185), de sokan
vannak (1080),
akik nem nyilatkoztak vallási
hovatartozásukról.
A község
területén csökkent a
lakások (házak)
száma, 5451-ről
5432-re. Amíg
falunkban 1991ben 2471 ház volt,
addig ma már csak
2454. Csökkent a háztartások
száma is ezen időszakban a községben, majdnem három százalékkal,
azaz 5056-ról 4917-re. Ezer főre 2001ben csupán 0,1 új lakás jutott.
A lakosságszám csökkenésének
egyik oka, hogy a természetes szaporulat 2001-ben ezer lakosra nézve
- 5,1 % volt. S jelentősen növekedett
azok száma, akik külföldön
tartózkodnak - amíg 1991-ben 276-an
dolgoztak külföldön, ma ez a szám
443. Az okokat talán nem kell ecsetelnünk.
Az sem szívderítő dolog, hogy
továbbra is növekszik a

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

munkanélküliség - amíg 2000-ben
1706-an voltak munka nélkül, addig
2002-ben már 1800-an, azaz öt és fél
százalékkal nőtt két év alatt!
A község polgárai közül 2001-ben
1869-en dolgoztak. Így ezer lakosra
csupán 137 dolgozó jut. Ezzel
Kishegyes azon községek közé tartozik, amelyek a legrosszabbul állnak, azaz messzemenően a vajdasági
átlag alatt vagyunk. A nők aránya a
dolgozók közt 39,3 %. A dolgozók
32 %-a dolgozik önállóan. Az egy
főre jutó jövedelem tekintetében szintén bőven a vajdasági átlag alatt
vagyunk (illetve ha a szerbiai
átlagot száznak
vesszük, itt ez 72),
azaz a legfejletlenebbek közt
vagyunk, miközben a
minket körülvevő,
illetve észak-bácskai
községek a fejlettebbek közt vannak.
Egyedül annak örülhetünk, hogy a tíz
évesnél idősebb polgároknak kevesebb,
mint két százaléka analfabéta (ez
jellemző a legtöbb magyar többségű
községre is), azaz a legírástudóbbak
közé tartozunk. Csakhogy ezzel nem
lehet jóllakni.
De mit is ennénk - nos, azért
éppen e téren nincs okunk elkeseredésre: az állatállomány
látványosan növekedett tíz év alatt: a
marhák száma is megnőtt, picit a disznóké is, a birkáké meg egyenesen a
háromszorosára! És itt nem arról van
szó, hogy mindezek jelzők lennének
bizonyos emberekre. Hanem inkább
arról, hogy az emberek kénytelenek
önellátásra berendezkedni.
Summa sum: szinte mindenben rosszabbul állunk. Ráadásul
mostanság az i dő sem kedvez.
Községünkben az átlaghőmérsék
let 1973 és 2002között11 ,3 °c
volt. A legmelegebb 2000-ben
volt (13,3 °q, a leghidegebb
1980-ban (10,1 °q. A hőmérsé k
let januártól júliusig növekszik,
aztán - láss csodát - esik. A
januári átlaghőm érséklet 0,1 °c,
a júliusi 21,8 °c. Hajóvonták
találkozása tilos.
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Mit kíván az úi esztendöben t
Horváth László polgármester, a
Képviselő Testillet elnöke
Örülnék, ha a 2003-ban született
tervek megvalósulnának. Gondolok itt
az autóút mellett tervezett, 10 kilométer hosszú ipari zóna kiépítésére,
amire köztársasági jóváhagyást kaptunk. Jó volna, ha végre már befektetők
érkeznének Kishegyesre, községünkbe
is. Gondolok még a Moholt Kishegyessel összekötő út tervének elkészítésére, az autóútra való rákapcsolódásra, a
szervezett szemétkihordás beindítására, a közvilágítás gazdaságosabbá tételére, a Kula-Potok csatorna kiépítésére.

Szó-..........
:

úi párt alakult Kisheuvesen
2003. november 22-én megalakult a G17 Plusz
kishegyesi tagszervezete. Az alapításkor 31 tagot
számláltak, az elnökük Branko Vuckovié, az alelnök pedig dr. Csordás Mihály.
Branko Vuckovié elmondta, hogy jelen pillanatban az országos választásokra összpontosítanak. A párt listáján Kishegyesről dr. Csordás
Mihály indul. A helyi tagszervezet viszont azért
alakult, hogy lokális problémákkal és teendőkkel
foglalkozzon. Céljuk, hogy a helyhatósági
választásokon a községi végrehajtó bizottságban
növeljék a G17 képviselőinek számát.

Ezeket a terveket az év folyamán fogadtuk el, és örülnénk, ha a következő helyhatósági választásokig valami
ezekből a tervekből megvalósulna, beindulna. Örülnék, ha a
következő polgármesternek sok munkát hagynék, és jobb
körülmények között, gyorsabb ütemben fejlődhetne
községünk. Sajnos, az elmúlt időszak, a mindenki számára
ismert belpolitikai helyzet miatt csak nagyon lassan adott
lehetőséget a kibontakozásra.
A község minden polgárának családi boldogulásához
sok sikert, minél kevesebb gondot kívánok!
Békés, boldog karácsonyt, és több sikert a 2004-es esztendőben!

Pál Károly, a Végrehajtó
Bizottság elnöke
Sok munkahelyet, a munkahelyeken pedig fizetést. Ez a legfontosabb. Fejeződjön be a hegyesi vállalatokban a privatizácó, s olyan tulajdonos jöjjön, aki munkát és fizetést tud
adni az embereknek. Kívánságom
lenne még, hogy a meglévők mellett új
vállalkozások jöjjenek létre, ahol szintén dolgozni lehet, valamint fizetést kapni. Ha mindez
meglesz, akkor a többi már gyermekjáték. Hogy ez megvalósuljon, legelőbb az ország szekérrúdját kell jó irányba fordítani. Erre pedig december 28-án lesz alkalom, amikor arról
dönthetünk, hogy elindulunk-e végre Európa felé, vagy
továbbra is csak egy helyben topogunk, vagy pedig viszszafelé indulunk. Sorsdöntő választás lesz ez úgy a ország,
mint a magyarság sorsát illetően. Ha mi nem megyünk ki
szavazni, akkor azok döntenek helyettünk, akik lehet, hogy
nem a legjobbat tudják biztosítani.
Áldott karácsonyt kívánok, és nagyon bízom abban,
hogy a 2004-es évben sokkal több örömünk lesz, mint az
ideiben.
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Ribarska 47

Halász u. 41
Telefon/fax:
0241730-293
Tel~fon:

0241131„393

A helyi szervezet különböző szakterületekre
csapatokat akar létrehozni, amelyek élén szakemberek állnak majd. Ezek a csapatok, vagy idegen
szóval élve team-ek, az adott terület problémáira
összpontosítanak és dolgoznak ki megoldásokat.
A team-ek kialakulásának természetesen
előfeltétele a tagság bővítése.
A G17 egy erőteljes regionalizációt támogat,
és a polgári középréteg erősödését szeretné
elérni. Szerintük csak így lehet megakadályozni
az elvándorlást, és elérni, hogy a szülők taníttassák gyermekeiket. Ez csak a gazdaság
fejlesztésével érhető el, ami helyi szinten a
mezőgazdaság fejlesztését, az öntözési tervek
megvalósítását, az ipari övezet kiépítését és a vállalkozók idecsalogatását jelenti. Vuckovié úr
szerint földjeink viszonylag vegyszermentesek,
így óriási potenciál rejtőzik az öko-gyümölcs és
-zöldség termelésében. Az ipari övezetbe pedig
olyan vállakozókat kell hozni, akik ezt a helyi
nyersanyagot kész termékké alakítják.
A párt helyi szervezete a gazdaság mellett
fontosnak tartja a gáz bevezetését és az
egészségügyi helyzet javítását. Külön egészségügyi
team-et fognak létrehozni, amely többek közt az
idősek kérdésével, a szociális problémákkal és a
várandósok ellátásával is foglalkozni fog.
A G17 helyi szervezetének szlogenje: „Tegyél
jót, hogy jót tegyenek veled!"
Akit további részletek érdekelnek a pártról,
vagy be szeretne lépni, az a 731-072-es telefonszámon érheti el a helyi tagszervezet titkárnőjét,

Földi Krizsán Ildikót.
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Helvi Közösség 2003 - 2004
Cékus Gyöngyivel, a Helyi Közösség
titkárával beszélgettem a Helyi Közösség
idei tevékenységérő l és jövő évi te rvei ről.
- Milyen volt a 2003-as év a Helyi
Közösség számára, mi az, amit sikerült
megvalósítani?
- A helyi járulék első dlegesen a
vízprobléma miatt lett bevezetve, de a
rossz gazdasági éveknek köszönhetően
csak az idei éveben valósultak meg szemmel látható eredmények. Nyáron beindult
az ökokút, amelyről nagyon sokan
visznek vizet. A Lenin u tcában 625 háztartást sikerült rákötni az új kútra, amivel
csökkent a mikrovízközösségek száma. A
vízellátás szervezett karabantartása némi
ellenállásba ütközött, de a lakosok 80
százaléka aláírta a szerződést. Erre azért
volt feltétlenül szükség, mert a hálózat
elöregedett, a csövek korhadtak. Az idén
több mint 100 csőtörés volt.
A Fruska C ora utcában az előzetes tervek alapján 1 km csövet feketettünk le,
jelenleg a Duro Salaj utcában fol ynak
ilyen jellegű munkálatok, de az év végéig
ezek is befejeződnek .
Az idén elkészült a Partizán utcai
B4-es kút fúrásának és fölszerelésének,
valamint a már kifúrt B3-as kút fölszerelésének terve. Jelenleg pénz t
próbálunk szerezni a tervek megvalósításához. Itt el kell mondanom, hogy
Kishegyes a vízügyre vissza nem térítendő támogatást nem kapott. Az eddigi
munkálatokat a helyi járulékból, a helyi
járulékra fölvett hite lb ől, és községi
pénzből fi zettük.
A helyi közösség a vízhálózailioz fölvett két karabantartó mestert,
akik a nap 24 órájában
riaszthatók.
Az idei évben a
közvilágítás is elég sok pénzt
fölemésztett. A lámpák
armatúrái öregek, beáznak, így
~állalom ;jakó~ázak, :gaz. das~gi és más épületek
sokat kellett költeni karban~órsz~rü építéiét valamint a tartásra, és az égők sem ener1 régi épületek.adaptálását
gia takarékosak.
>. i:i§'.tl '!f ' '"' ' '
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Bádogosmunkákat vállalunk!

Ifj. Cékus Arpád
e-mail: limbad@tippnet.co.yu
Tel. : 024/731-052, Mobil: 063 8 139 161
24321 Kishegyes, Kendergyár u. 15.
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Tervrajz készül az Alkotmány utca, a
II. Rákóczi Ferenc utca folytatásának és a
szeméttelepre vezető utca kiaszfaltozására. Terv készül a keleti temető elő tti
parkolóra és a kápolnához vezető út
kiaszfaltozására is.
Ha az idő megengedi, akkor m ég az
idei éveben a vadászokkal közösen el
szeretnénk ültetni 750 akácfát és 1000
nyárfát. A csemeték már itt vannak
leföldelve, úgyhogy ha az idő mégsem
engedné, akkor kora tavasszal kerülnek
majd földbe.
- Mik a jövő évi tervek?
- Az elkészített tervek alapján
szeretnénk kifúrni a Partizán utcai kutat,
valamint a már kifú rt Köztársaság utcai
kúttal együtt fölszerelni és a hálózatba
kötni. Ezzel csökkenteni tudnánk a kis
vízközösségek számát.
Feladatunk egy kommunális vállal at
létrehozása, amely a fal u vízellátásával
fog foglalkozni. Továbbá szeretnénk megvalósítani a megtervezett aszfaltozásokat.
A közvilágítás korszerúsítésére már
elkészü lt egy terv, ezt a svéd Thorn céggel
szereh1énk kiviteleztetni. Az új, energiatakarékos lámpákkal áramot és javítási
költségeket spórolnánk meg. Ezekbő l az
új lámpákból már ötöt elhelyeztek a piactéren, de az egész hálózat lecserélése
nagyban függ az anyagiaktól, és a
községnek is garanciát kell vállania.
- A visszajelzések alapján a lakosság
mennyire elégedett a Helyi Közösség
munkájával?
- A polgárok sose elégedettek, de mi
nyitottak vagyunk . Ha a lakost valami
bántja, akkor jobb, ha bejön és személyesen tisztázza. Mi minden ötletet és kérelmet meghallgatunk. A vízügy miatt
ugyan volt némi ellenállás, de ennek
ellenére a dolog beindult.
Nehéz év van mögöttünk, és ezt m indannyian érezzük. Szereb1énk, hogy a
jövő év jobb és eredményesebb legyen!
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Lakatos János
Tul. idi'Cékus,Árpád
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Mezőgazdaság

Évvéuén
Ismét eltelt egy év, elérkezett a számadás és az értékelés ideje. Mindazok,
akik földműveléssel, növénytermesztéssel foglalkoznak
és felelőséget éreznek, ilyenkor így tesznek.
Ugyanakkor a december látszólag a földművelő lakosság pihenő hónapja. Talán
elcsépelt az a vélemény, hogy
termesztési és növényvédelmi
szempontból könnyű évünk volt. A
szélsőséges időjárás idén is meghatározó tényezője volt a mezőgazdaságnak.
Az elmúlt kem~ny, hideg tél az őszi
árpát tizedelte meg. Aprilistól szeptemberig
viszont minden hónap középhőmérséklete átlagban 2,8 °C-al magasabb, a csapadékmennyiség viszont fele az elmúlt évek ezen
időszakaiho z képest. A tavaszi ve tésű kultúrák igen egyenletlenül
keltek, fejlő dt ek. A tenyészid ő kritikus fázisaiban (címerhányás,
virágzás, intenzív növekedés) a vízhiány terméscsökkenést eredményezett. Különösen a május, június volt meleg és szárazi ennek
hatására a kalászok előbb indultak érésnek (száradásnak). Igy az
aratás nagy része falunk határában júniusra befejeződött. A búza
átlaghozama 1,7 t/hold, ami nem dicsekvésre méltó.
A szárazságot (talán) jobban tűrő napraforgó sem hozta a tőle
elvárt hozamot (az átlagtermés 1 t/hold volt).
Ezek után a szójától sem várhattunk csodát, 50%-os termést
sikerült megvalósítani. Az utóbbi két növénykultúra betakarítását
megnehezítette, hogy a növények vegetatív részei (levél, szár) még
zöldek, nedvesek voltak.
A tengeri sem kecsegtetett sok jóval az ősz elején. Az elmúlt
évek mondhatni jó termésének 50-55 %-át sikerült a földekről
betakarítani. Ráadásul a napraforgó mellett a kukoricában is kárt
okozott a bagolylepke hernyója, amely még zöld állapotban fúrta
magát a csövekbe. Később penészesedés is jelentkezett a termésen.
Környékünkön megnőtt az amerikai kukoricabogár egyedszáma (amely lárvája a gyökeret, a kifejlett bogár pedig a virágot
károsítja), amire a jövőben érdemes lesz odafigyelni. Az eredményes védekezés érdekében a vetésváltás nélkülözhetetlen!
A vegyi gyomirtás terén sem lehetünk elégedettek! Az egyenetlenül kelő gyomoknak csak kis hányadát sikerült így megsemmisíteni. Különös probléma volt (és lesz) a parlagfű irtása, elsősor
ban a napraforgó között.
A gyümölcsfákon a nedvesség hiányában kisebb gyümülcsök
fejlődtek, bár a szárazság hatására ritkábban kellett vegyi védekezést alkalmazni.
Az aszálykár enyhítésére a kormány vetőmagot (búzamagot)
biztosított, ami egyrészt késve érkezett falunkba, másrészt az októberi esőzések késleltették a vetést.
Ma, ha kitekintünk a falu perifériájáról, kopár táj tárul
szemünk elé, a horizontig alig látunk fát. Nagyméretű a „fakitermelés" a mellékutak mentén és a száláshelyeken, erdősávokról
pedig már nem is beszélhetünk. Pedig azok legalább annyira
határunk részei, mint a termesztett növények. Ha az irtási tendencia így fol ytatódik, nem lesz fa, cserje, ami csökkentené a szelet és
az eróziót, vagyis magunk alatt vágjuk a fát!
Végezetül kegyelemben gazdag karácsonyi ünnepeket és
békés, boldog, eredményes újesztendőt kívánok, azzal, hogy bízzunk magunkban és tegyünk meg mindent, hogy megannyi próbát
kibírt falunk polgáraira szebb és igéretesebb idők köszöntsenek,
minél előbb!

Kishegyesen december 5-én este öt Mikulás
örvendeztette meg azokat a kicsinyeket,
akikhez hívták őket. A Mikulás házhoz megy
akciónak már többéves hagyománya van
Kishegyesen. A szabály szerint, aki házhoz
hívja a Mikulást, annak a saját ajándékán kívül
még egy édességcsomagot kell adnia a

A képen a kishegyesi Mikulások
(fumbász Miklós, Trombitás Sándor,
Molnár Csaba, Kerepes Róbert és
Llnka Miklós) és az őket kísérő krampuszok (fumbász L. Kornélia, Sípos
Kalmár Edit, Magó Jelena, Kormos
Zsana, Péter Mária és Tapiska Szilvia)
szegény sorsú kisgyermekek számára. Az idei
akció szervezésében részt vett a Pán Péter
óvoda, a Nők Fóruma és a művelődési
egyesület. A több mint 80 csomag közül 28-at a
nehéz körülmények között élő kisgyermekek
kapták. A Mikulásokat az önkormányzat, a
mezőgazdasági birtok és Chik Prom autói szállították, minden adományt megköszönnek a
szervezők. Azoknak is köszönetet mondunk,
akik a kis társaságot a fáradságos „munka"
után megvendégelték. Megköszönjük a
sofőrök közreműködését is, ők a következők:
Nyírádi István, Rózsa Róbert, Zvancevié
Aleksandar és Tumbász Miklós.
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„„.s ne csak ígv decemberben„.".
November utolsó nap„ ... És valahol csak kétkedő beszédet
jaiban a Berényi-féle házban a
Hallok, szomorún nézek,
Női
Fórum
és
a
A kis Jézuska itt van a közelben,
Nagycsaládosok Egyesülete
Augusztusi számunkban
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületle n,
bemutatta az Értük - értünk
olvashatták a hírt, miszerint megaS ne csak így decemberben ."
elnevezésű programot. A renlakult a Földművesek Érdekvédelmi
dezvény legfőbb célja a pro(Juhász Gyula: Karácsony felé)
Szervezete. A vezetőségi tagok
jektum ismertetése volt.
elmondása szerint az aszálykárral
képben, Sípos
Szóban,
kapcsolatos huzavona és az ezt
Akik mindezt szervezik, összeMihálynak köszönve makettben is
követő útzárlat ébresztette rá a kishehozzák,
azt vallják: igen. Tudják,
bemutatták tervüket.
gyesi parasztokat arra, hogy az
hogy mindez csepp a tengerben,
Pesti Attila építész a házon szükegységes fellépésnek ereje van, , ~s
hogy sokkal többet is tehetnének és
séges
legfontosabb átalakításokról
meg is alakították civil
'
kell is tenni, hiszen nagy gondok
beszélt.
szervezetüket. A különböző hatalvannak. .. Fizetés alig, vagy nincs is,
A megjelentek tájékozódhattak aszály is sújtotta a falut ...
mak és pártok figyelmen kívül
arról is, hogy az elsődleges célok,
hagyták a parasztok érdekeit. A ter
Segítőkészek vagyunk - sokszor
vagyis a testileg-szellemileg fomelőknek, a jószágtenyésztőknek
mégis béna a kezünk a segítő
összefogva kell kiharcolniuk a
gyatékos felnőttek és gyerekek
mozdulatra.
maguk igazát. Jelenleg nincs oly:an
felkarolása és a civil életbe
Látjuk a kéts égembe1~ párt vagy szervezet, amely
történő bekapcsolása mellett a
beesést a szemekben meg tudná mondani, mit~vő legyen
ház otthont ad minkényelmetlen
éra paraszt, mit termeljen, hogyan éljen
den olyan renzésünk támad, s
meg a hazai piacon. Egyénileg
dezvénynek,
emiatt inkább
nehezebben boldogulnak, mint
amely
nem
elfordítjuk
a
"'
közösségben.
ütközik a két
fejünket.
szervezet célKishegyes lakosságának mintegy
Fennhangon
kitűzéseivel.
80 százaléka közvetlenül .függ a földítélkezünk
a
műveléstől. Jelenleg a parasztAmi még
felett
gyilkosok
szervezetnek 80 bejegyzett tagja van.
Kishegyesen
- közben szaMindazokat szívesen látják sora~l<
eddig
nem
ban, akik ötleteikkel, terv~ikkel
nap mint
vakkal
volt: az idén
segítik a közösség munkáját. A
nap
pus
ztítjuk
először a
szervezet pártoktól független, főleg
egymást.
Nagycsaládosok Egyesületének tagszakmai kérdésekkel foglalkoznak:,
Melegségre vágyunk - mégis
jai és azok gyerekei Katona (Bábity)
így télen több szakelőadást fognak
megfagy körülöttünk a lev egő.
Ibolya
irányításával
ádventi
kotartani. A szövetség az észak-bácskai
Még valami.
szorúkat készítettek. Az ádventi korégióhoz tartozik.
szorúk a falu nagycsaládosai részére
A minap egy általam nagyra beAz egész ügy szépséghibája,
készültek, valamint azok az egyének, csült ember azt kérdezte tőlem:
hogy mire megírtam e cikket, addivállalkozók és szervezetek kaptak, tudom-e, mi a legfontosabb a világra a vezetőségi tagok között
amelyek segítik a KINCSE munkáját. gon? A szeretet, mondta, amelyet
nézeteltérés támadt. A.vitát és
Mikuláskor a KINCSE Mikulása adok is, de vissza is kapom!
torzsalkodást, amire igazárl ··
ellátogatott
az óvodába és az iskolá- Elgondolkodtatott. Igen, igaza van.
szükség, higgadtan foiiák
ba,
ahol
a
gyerekeknek
cukorkákat
Vajon a mindennapi gondokkal
megbeszélni a vezetőségi tago a
osztott.
A
Női
Fórum
pedig
részt vál- terhes életünkben, amikor a családok
helyi közösség elöljárói. A vita elcsilalt a Mikulás-csomagok összeál- a puszta túlélésért küzdenek,
tulása után fogjuk közölni az elnök
lításában,
a nehezebb körülmények tudunk-e még odafigyelni a csalá- ll?g _
és a vezetőségi tagok nevét.
között élő nagycsaládosok ruha- és dunkra, a barátainkra, a körülöttünk
élőkre?
~~~~~~ii~~:-:-2:-:-""i:~~~ lábbelicsomagot kaptak.
Karácsonyra a Fórum tagjai
Rájuk mosolyogni.
mintegy negyven magányosan
Próbáljuk meg, megyünk az
élő idősebb személyt látogatutcán, mosolyogjunk, és meglátják,
nak meg, süteménnyel kedves- szebbé válik a napjuk, ha a szembekedve nekik.
jövők visszamosolyognak. .. Egy apró
vannak
az mosoly, egy meleg kézfogás, hi ggyék
Bizonyára
olvasók között olvanok is, akik el, nem kerül semmibe!

minderre csak legyintenek: ez

is valami?

Zsidai Erzsébet

Politikai h i r d e t é s - - - - - - - - - - - - -
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GONDOU MAGADRA!
VALASZD AZ OTPORT!
Nézz szét magad körül! Hogvan élsz 7
Ébredi! Mién alszol? lnduli már!
Kire vársz?
Légv határozott! Mit óhaitasz tenni 7
Az Ellenállás három alapelve:
a szabadság, a szolidaritás és az
igazság.
KARIKÁZD BE A 1-ES SZÁMOT - SZERENCSÉT HOZI

Az Otpor kishegvesi ielöltie Horváth Gvörgv
... Aki lapunk szerkesztője és Micimackó Györgye is
egyben (Micimackó programbeszédét az Éjféli újság IV
oldalán olvashatják). 1972-ben született, a kishegyesi
általános iskola után Zentán járt gimibe jogi szakon,
majd a katonaság következett, utána pedig Budapesten
tanult tovább, ahol 1998-ban diplomált szociológia szakon. 2002 elejétől él újra Kishegyesen. Számtalan
újságnál dolgozott már, két könyve jelent meg, több irodalmi és újságíró-díjat kapott. Jelenleg is egy könyvön
dolgozik, amely előreláthatólag tavasszal jelenik majd
meg Budapesten. Írói neve Szerbhorváth György.

- Hogy hogyan és miért került most az Otpor
listájára, arról a következőket nyilatkozta lapunknak:

hatáskörének további, jelentős bővítése - tehát, hogy
egyre több kérdésben helyben dönthessenek az
emberek, s az adók se vándoroljonak el-, továbbá a
regionalizáció, a decentralizáció mellett fontos, hogy
Vajdaság modern, tartalmas autonómiát kapjon, amely
egyes elemeiben még az 1974-es alkotmányon is túlmegy.
Az Otpor - Ellenállás jelöltjei zömében fiatalok, de
akad köztük szép számmal tapasztalt, tekintéllyel, szaktudással bíró független is. Észak-Bácska magyarlakta
községeiben mindenütt van magyar jelöltünk. Ami
mindnyájukat összeköt, hogy olyan emberekről van
szó, akik nem köpönyegforgatóak, nem léptek át egyik
pártból a másikba, és nem kompromittálódtak a korábbi

Én nem vagyok az Otpor tagja, hanem fölkértek,
hogy független jelöltként szerepeljek a választásokon.
De ettől még komolyan gondolom a dolgot, mert az,
ami az országban megy, egyenlő a katasztrófával. Eljött
a generációváltás ideje a politikában is - egyébként
szedhetjük a sátorfánkat mi is, és 400 OOO fiatalhoz
hasonlóan távozhatunk az országból, amennyiben
marad ez a korrupt, régi gárda.

- Arról is megkérdeztük, hogy miért nem egy magyar párt színeiben indul?

Egyik elsődleges célunk a korrupció visszaszorítása,
a tényleges jogállam felépítése. A prioritások közé tartozik a parlamentáris demokrácia megszilárdítása, mert
a mostani inkább cirkuszra hasonlított. A piacgazdaság
mellett fontosnak tartjuk a szociális biztonságot, a modern mezőgazdaságot, a hatékony környezetvédelmet,
a tudomány fejlesztését és az európai integrációt.
Amellett, hogy szükséges az önkormányzatok

A VMSZ-t elsősorban Kasza József és klikkje miatt
nem bírom - milyen emberek azok, akik lehazaárulózzák azokat, akik nem fogadják el az ő politikájukat?
Kaszáék pontosan úgy beszélnek, ahogyan tette azt
Milosevié és Seselj. A többi magyar párt meg még siralmasabb állapotban van. Ráadásul egyik sem fogja átlépni a választási küszöböt, az Otpornak viszont erre jó
(x)
esélye van.

időkben.

Fontos megjegyezni, hogy céljaink között szerepel a
választási törvény megváltoztatása, hogy a kisebbségek
képviselői biztos helyhez juthassonak a parlamentben.
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Milyen volt az idei esztendő,
és mit vár a 2004-es évtől?
Kőműves Gizella, a
Pán Péter Iskoláskor előtti
igazgatója
intézmény
válaszol.

- Az idei évben a tervezett munkáka t sikerült
elvégeznü nk, úgy a kü l s ő
munkála tokban
és
a
kollektívá n
belü l
is.
Óvodánkban jó az egymás
közötti viszony, figyelünk egymás munkájára és
akinek szüksége van a segítségre, annak tudásunk javát adjuk át. Fontosnak tartjuk a gyermekek testi épségének megóvását, ezért a radiátorokra is burkolatot teszünk, ez az egyik e l ső
munkálatunk.
- Remélem a jövő évben is tartjuk a már
elért színvonalat, sok értékes rendezvényünk
lesz és óvónőink lelkesedése sem lankad, hisz
sok teher hárult rájuk, gondolok itt a szakmai
továbbképzések sokaságára is, ami néha
megterh elő volt. Az óvoda minden dolgozójának, óvodásainknak és a szülőknek nagyon sok
örömteli napot kívánok.
Selié Julianna, az Ady .....----------.
Endre Kísérleti Általános
Iskola igazgatónője

Az év utolsó napjaiban
az ember akaratlanul is
elvégzi a számvetést:
véghezvitte-e minden tervét, sikerült-e a munkáját
hibátlanul befejeznie?
- Bizakodó vagyok. A j öv őt úgy várom, mint
egy újabb kihívást. Szeretném a feladatokat gondosan, kifogástalanul megoldan i, úgy, hogy itt
az iskolában mindannyian érezzük aimak eredményét.
Azt hiszem, az elmúlt dolgokon ilyenkor
már túl kell lépnünk, hiszen az árnyékok
mindig csak mögöttünk vannak. Nekünk a Nap
fe lé kell néznünk.
Ha valaki megkérdezné tőlem, hogy mit
kívánok az új esztendőben, azt válaszolnám,
hogy békességet, egészséget és törődést minden
embernek.

Me~ailipepi
Bőripari felszerelések,
alkatrészek és szerszámok
gyártása

Tulajdonos:

Maráz József

Kishegyes, Dózsa György u. 48.
tel.: 024 / 730 - 314
e-mail: maraz@topolanet.co.yu
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DECEMBER 1. - AZ AIDS ELLENI
KÜZDELEM VILÁGNAPJA
Szeptember óta négy kishegyesi középiskolás tanuló azon
fáradozik, hogy hidását „gyereknyelven" átadja fiatalabb társainak.
Olyan tém ákról esik szó, amelyek sajnos otthon is tabunak számítanak. A Vöröskereszt
szervezésében jött lé tre
ez az akció, melynek
lényege, hogy fiatalok
végezzék a felvilágosítást az iskolákban.
A kishegyesi önkéntesek - nevezzük most
m ár néven ő k e t:
Sinkovics Norbert,
Brasnyó Anita, Terebesi
Márta és Kurin Ákos Piroska megeszi a farkast, ugye?
az élen járnak ebben az
akcióban. Eddig a h etedikeseknek és a n yolcadikos diákoknak tartottak előadást a nemi
úton terj edő betegségekről, m ajd december 1-jén játékos délu tc'mt
szerveztek a nyolcadikosok számára az
AIDS elleni küzdelem
világnapja alkalmából.
A délután kicsit
hosszúra nyúlt ugyan,
de sem a diákok, sem a
középiskolások nem
érezték ezt, tartalmasan
te! t el. A gyerekek
különböző játékokon
keresztül láthatták meg,
milyen gyorsan terjedMi lenne, ha tényleg AIDS-es lennék?
het el az AIDS,
beleképzelhették magukat egy HIV-fertőzött bőrébe, kimondhatták
véleményüket egyes kérdéskrő l stb. A nap végén jutalm aka t osztottunk szét a verseny győztesek és a legaktívabb gyerekek között.
Habár a délután
célja a játék
volt, ezen keresztül
akaratlanul is több
hasznos, AIDS-szel
kapcsolatos információ
az agyukban ragadt. A
lelkes középiskolások
szeretnék folytatni az
Gondok a családban
akciót más témákhoz
fűződően is (alkoholizmus, kábítószer, dohányzás), ehhez azonban több támogatásra
lenne szükség. Kár lenne veszni hagyni ezt a lelkesedést
és segíteni akarást.
elsődleges

Barcsik Karolina

J.~~~j!.J!!!Ol!!!a~==============

Mikulás - ünnep az iskolában
December tájékán a gyereksereg
lázban ég. Mikulás, Télapó, Jézuska
érkezését lesi mindenki, már aki rászolgált az ajándékra. De a legcsintalanabb rosszcsont is abban reménykedik
ilyenkor, hogy \'aráz pálcával eltüntethe tő a sok rosszaság, és neki is jut
valami.

az alsós diákokat látogatta meg, míg a
harmadik Mikulás úgy gondolta,
egyedül is megbirkózik a fel sős diákok
kissé szemtelen csipkelődésé ve l. Az
els ősök még tátott szájjal és igazi
örömmel figy elték a bekopogtató
Mikulásokat, és a cukorkákért viszonzásul teli torokból énekeltek. A 2.a
osztályban a Mikulásokat is szívmelen gető meglepetés várta, két kislány
kis levélkét nyújtott át nekik.

A karácsony a szeretet ünnepe,
ilyenkor együtt van az egész család.
Kint hid eg szél fújdogál, puha
hópelyhek borítanak mindent. A
kéményekből fekete füst kóvályog a
fehér tájon át. Valamerre tart. Csak
úgy céltalanul. Az utcákon vastagon
felöltözött emberek sállal a nyakukban, sapkával a fejükön sietnek
h aza. Arcukat pirosra fes tette a szellő. A kandallóban ropog a tűz, a
kutya mély álombantleKsiik előtte.
A karácsonyfán Cilillogna,k a piros
üveggömbök. A csillag sem hiányozhat a tetejérql. A konyhából édes
illatok szállnak, és átölelik 1a házat.
A pecsenyének nem sok sz~rencséje
volt a sütőben, pirosra sült a családtagok Ilagy öröm ére.

A nagyobbaknál már nem volt
olyan lelkes a hangulat, mint a kicsiknél, habár ők is örültek (főleg, hogy
így clhúzhatták a fizika, illetve a
matematikaórát). A Mikulás nagyon
talpraesettnek bizonyult, már volt elég
tapasztalata, így nem hökkent meg a
Ősszesűgnak a Mikulások

A kisfiJl. a szobáb; -mosolyogva
sz~fod be. yajon minek örül
ennyir~? A nagyi a hintaszékben
olvassa á Bibliát -Az apa az udvarban fát vágott, m ost pedig a konyhában lábatlankodik. A vacsora
elkészülf; megérkeztek a vendégek
is. Minden 'évben náluk ünneplik a
karácson yt. Az asztalon fe hér terí tő
porcelán tányérokkal, kristálypoharakkal és négy gyönyörű gyertyá val. Beszélgetnek. Az elmúlt évről, a
szép emlékekről. Persze az
ajándékozás sem maradhat el. De
nem ez a legfon tosabb, hanem az,
hogy együtt vannak, hogy tudnak
örülni minden apróságnak.

December 5-én, pénteken az Ady
Endre Kísérleti Általános Iskolát sem
hagyhatta ki a Mikulás - a gyerekek
nagy örömére. Illetve nem is egy,
hanem három Mikulás szorgoskodott
azon a délel ő t tön. Hogy ez azt jelentené, a diákok nagyon jók voltak, nem
tudom .
Tudjátok, gyerekek, ahonnan én
jövök.„

sikamlós mondókákon, a h·éfás
beszólásokon. A tanárn ők sem kerülhették el a viccelődést. Ezután szinte
lehetetlen volt vissza térni a rend es
munkamenetbe, a gyerekek vidámsága nem engedett a fizika törvényeinek,
a hasábok taglalásának.

Fel kell készülni, mielőtt a fels6sökhöz
bemerészkedek.

A péntek reggel több meglepetést
is tartogatott a gyerekeknek. Már
gyönyörűen feldíszítve várta őket a
fenyőfa, azután pedig a három
Mikulás settenkedett be az épületbe,
hogy egy kis örömet és vidámságot
lopjon a gyerekek életébe (a félév végi
hajrában rájuk is fért a lazítás) .
Amikor a Mikulások útnak indultak
szerény ajándékokkal megrakott puttonyaikkal, elözetes megbeszélés
szerint szétvált az útjuk . Két Mikulás

Mindent egybevéve jól sikerült a
meglepetés ilyen körülmények között
is (a képek magukért beszélnek), azt
hiszem, senkinek sem kell több magyarázatot fűznöm ehhez. Köszönjük a
Nagycsaládosok Egyesületének támogatását.
Barcsik Karolina

Mindenkit áthatott a karácsony
szelleme.

Utasi Rajmond 8.b

Miljkovié Tamara, 4.a osztá:· ~ lyos tanuló a Szabadkán m~grendezett ·Nemes Nagy Agnes , :
szavaló~ersenyen l.„heJyezést ért /
el Petőfi Sándor: Lppo~t ló Című f:
versével. Gratuláhink1 ·és további
. , sok sikert kívánunk neki. ·
,.,

1

::

~

érő

Vukosavljev Iván . Az égig 1·
~ fa címűc, meseját~kbf mutatta be ''
alsós' .diákjainknak. '~z előadás '
n~gy _tets~ést aratott a ..kisdiákok
koreben. . ·
·
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Józsefet s Máriát senki sem fogadia
Betlehemes játék
„Akik Krisztus születése emlékén, vagyis a karácsonyi szent ünnepekre betlehemi tagok akarnak
lenni, azok csak úgy lehetnek, ha a köv etkező
feltételeket megtartják: nem szabad a kocsmahelységeken forogni, fonóseregbe lányokhoz járni, az
utcákon néma csendben kell járni, továbbá nem szabad
világi énekeket énekelni. Mindezeket meg kell tartani
attól a naptól, amikor próbálni kezdik és tart egészen
vízkereszt napjáig.
Ezt a játékot a községi megyebíró vagy az egyháztanács engedélyével kijelölt megbízható ember vezetheti. Mindezeket a helybeli plébános beleegyezésével.
Ezt azért kell innen indítani, mert ez nem gyerekdolog
és nem mulatságra való ...
Aki ezen alapszabálynak nem tesz eleget, annak
büntetése nem lehet egyéb, minthogy abból a szobából,
amelyben gyakoroltak, a Kócsár és a Huszár nevű tagok
kihúzott karddal kísérik az illető személyt mezítláb és
hajadonfő v el, a templomot háromszor megkerülik.
Bármilyen zord i d ő esetén megtartandó és ekkor az
elkövetett bűn meg lesz bocsátva.
Mindezeket azért, hogy aki beáll ide, mint tag az
tartsa meg az említetteket." (A lövétei betlehemesek
kéziratából.)
Szereplők:

1. I. előköszönő
2. II. előköszönő
3. Király
4. Kírályszolga
5. Mária
6. Szent József
7. Angyal

8. I. pásztor
9. II. pásztor
10. III. pásztor
11. IV. pásztor
12. Öregpásztor
13. Pásztorgyerek
14. Hammas

A szereplők ruházata helyenként változó, a hagyománynak megfelelően. Azonban nem tekinthetjük
hagyományosnak a nemritka ízléstelenséget, amelyet
éppen az öltözködéssel kapcsolatosan sokhelyen tapasztalhatunk. Arra kell törekednünk, hogy a szereplők
mind őseik népviseletét hordják s a szerepet jelölő külön
ruha összhangban legyen a népviselettel. Így a király
szintén népviseletben marad, vállán fehér köpeny, fején
esetleg korona, oldalán kard. A királyszolgának
fölösleges, hogy katonaruhába bujjék, kucsmáján a forgó
s oldalán a kard jelzi, hogy ő királyi ember. Szent
Józsefnél érthetetlen a városias fekete pantalló, a
fekete köpeny, a kalap és a kankós bot éppen
elégséges. Mária és az angyal is maradjon
népviseletben.
Mikor a kis csapat a betlehemes játékot
jól megtanulta, karácsony első napján
délután ügyesen fölszerelve és felöltözve
elindul. Az utcán végig énekelnek. A
következő ének két első szakaszát abban a
házban éneklik, ahol a játékot megtanulták
és a harmadik versszakra indulnak:
lm midőn mindeneneket bírsággal hívatna
Augusztus hogy könyvébe szám szerint íratna

Erdélyből

Cyrinus küldetteték Betlen városába,
Hogy az egész tudományt venné egy
summába.
Elind ula József is a Szűz Máriával,
Istennek erej é től terhes mátkájával.
Betlehembe hogy juta fáradt állapottal,
Szállásról kérdezkedik,
minden embert ural.
De a sok vendég miatt nincs senki barátja,
Sok látván meg eltávul, ajtaját bezárja.
Szállni kén yszeríttetik egy rongyos pajtába,
Városon kül elhagyott vadak barlangjában.
Itt éjfélnek idején mind nagy hallgatásban
Hogy volnának és az ég fény lenék magában:
A Szűz szülé Szent Fiát, váltságunknak díját,
Jászolyba helyezteté szerelmes magzatját.
A két előköszönő már a legelső szakasz éneklése
közben elindul és bemenve a legközelebbi házba, a
köv etk e ző szavakkal kér szállást (mind a kettő egyszerre, hangosan és értelmesen beszél):
„Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Örvendünk és adunk hálát Istennek, Isten Ő Szent
Felségének, hogy ezen szent és fén yes napra felvirrasztott, melyet a limbusbeli atyák és a földi emberek nagy
óhajtással vártak, a mi szerelmes megváltó Jézus
Krisztusunknak születése napját: Krisztusét, ki napkeletről jött és három királyoktól megkoronáztatott.
Méltóztassál Uradat házadba befogadni és kihallgatm.·1"
Ha a házigazda beengedi a betlehemeseket, akkor a
király a szolgájával bemegy a házba. A király a
szobában hosszan sétál, a szolga pedig oldalt feszesen
szolgálatkészen megáll.
Király:
Dicsértessék Jézus a magas mennyekben
Ki e nemes gazdát hagyta egészségben,
Kívánom szívemből tartsa az életben,
Végre örvendezzék a magas mennyekben.

Nemesnek, szegénynek, nagynak és kicsinynek
Köszönöm s hálálom, kik ide g yűltetek,
A kisded Jézusnak tiszteletet tesztek,
Magatokba pedig erős hitet vesztek.
Mivel születését Krisztusnak hirdetik,
őt az angyalok is jászolynál üdvözlik,

Holott is észtelen barmok melengetik
És juhoknál levő pásztorok tisztelik.
Józsefet s Máriát senki sem fogadja,
A szívtelen város szűk helyet sem adna,
Azután pajtába szállni kényszerítik,

--·~-.„ ~%'~ -~~--
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Józsefet s Máriát senki sem fogadia
Betlehemes játék Erdélyből

Hol a mj Megváltónk világra születik.
Azután pediglen pásztorok eljönnek,
Alázatossággal ajándékot visznek,
Mit Mária s József nagy jó szívvel vesznek,
Őszinte szavakkal szépen megköszönnek.
Ennek mi is itten példázzuk mivoltát,
E lő tökbe tesszük hitványka szállását,
Sőt az embe rektől elhagyattatását,
Igyekezetünknek halljátok lefolytát.
Kardjával az ajtót megüti.
Szt. József (az ajtón kívül, koppant, hangos, fáradt
hangon):
Felséges királyom, nyisd meg az ajtódat,
Ereszd bé megszűkült te jóakaródat,
Éltető dajkája e világ urának
A nagy utazásban erősen elfáradt.
Király:
Egy szózatot hal lék mostan az ajtómnál,
Vajjon ki könyörög királyi házamnál?
Elhallgat, rövid (pillanatnyi) szünet után József kívül
erősen kopog, a király a kardjához kap, a szolgához:
Parancsolom, szolgám, neked sietséggel:
Lásd ki zörget az ajtón ilyen bátor szívvel.
A szolga a király beszéde alatt tisztelegve áll.
A király a tisztelgést fogadja .
Királyszolga (az ajtóhoz megy, kinyitja és indulatosan
mondja:)
Ki vagy? Honnan jöttél? Miféle ember vagy?
Feleletet nékem ezekre mindjárt adj!
Szt. József:
Szegény úton járó idegen s jövevény
A bemeneteire beleegyezést kér.
Királyszolga:
Légy hát vesztegségben! Mindjárt megjelentlek.
Az ajtót beteszi, a királyhoz megy, tiszteleg és jelenti:
Felséges királyom, oly emberek vannak,
nem hinném, hogy ajtódon járhatnak.

Kikről

Király:
Szólítsd be szaporán! Talán egy királytól
Követségbe jöttek valamely országból.
Királyszolga (Az ajtót kinyitja s a kívülállókhoz hangosan
mondja):
Királyom követül küldött ti hozzátok,
Bejöhettek! Így szól parancsa reátok.
Jö1mek be, jövés közben:

1. pásztor:
Nyiss ajtót jó gazda, légy jó készülettel,
Mert pásztorok jönnek hozzád sietséggeL
József és Mária a királyhoz járulnak. Mária
össz eteszi a kezét és többny ire m ozdulat
Jan, mint egy szobor.
József kissé szabadabb.
József (lassan, vontatottan énekel):
A mennybéli Isten,
Kit magasztal minden,
Áldja meg kegyelmedet!
Az Isten kedvéért,
Drága szent nevéért
Hallja meg kérésünket!
Király (gyorsan, haragosan szaval):
MH akarsz én velem?
Mert nem vagy én felem,
Beszéld hamar dolgod.
Hosszas szót ne folytass,
ez a válasz,
Végezd hamar bajod!
Tőlem

József:
Parancsolatjára Augusztus császárnak,
Jöttünk Betlehembe a beiratásra,
Hogy nevünk beírná nékem s Máriának,
A császár könyvébe, a mint megmondottam.
De a kemény télnek setét éjszakája
Minket befedezett Betlen városába,
Messze fö ldrő l jöttünk, vagyunk megfárad
va,
Szükség azért mennünk nekünk már szállásra.
Uram, az Úristen
Megáld mindenekben,
Csak fogadj be az éjjel.
erős

hidegben,
fergetegben,
Ne haljunk meg hidegben!
Az

Szernyű

Király:
Csodálkozom rajtad,
Hogy szájad feltátod,
S éntőlem szállást kérsz,
Mivel udvaromban
Házamhoz
Jobbak szoktak szállni.
József:
Uram, ez városban majd minden
utcákon
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Józsefet s Máriát senki sem fogadja
Betlehemes játék
Házról házra jártunk, szállást nem találtunk:
Hideggel kell halnunk, ha nem könyörülsz
rajtunk.

Király (elutasítólag int. Szaval és kardját hüvelyében csattogtatja):
Csak menj el ne istálj,
Sokat ne prozsmitálj,
Itt vélem meg nem hálsz,
Mert érted vendégeim

Erdélyből
Király:
H a meghalsz, se bánom,
De itt nem maradhatsz,
Királyi házamtól
Tehát már indulhatsz.
József (a királyhoz):
Kemény kósziklához hasonló nemzetség,
Még a pogányná l is van engedelmesség,
Hát benned Uradhoz mért nincsen kegyesség?
Nehéz jegyesemet a hideg fagylalja,
Talán közelgeti a szülés órája.
Szerelmes királyom, hova tudjak menni,
A fáradtság miatt meg kelletik halni.

Meg nem szoríthatom,
Mert pénzes zacskódat
S aranyos táskádat
Oldaladon nem látom.

József (énekelve, közvetlenül a nézőkhöz fordul, „gazdag" említésekor a királyra,
„Mária" említésekor a párjára mutat két kézzel):
Ah, elfordu lt itten törvények tartása,
incsen Betlehemben Isten imádása,
Gazdagnak érkeztek - van nagy udvarlása,
Nem adatik itten szegénynek szállása.
Elfáradt Mária, rendelt Isten anyja,
Nincs, kihez járuljon az Úr akaratja, ·
Íme, Szűz Mária induljunk az útnak,
Talán az Úristen,
Kit hordozsz méhedben,
Nem hágy el szükségünkben.
Mária (gyenge, fáradt hangon énekel. Dallama
ugyanaz,mint Józsefé, de 4 hanggal magasab
ban kezdi. Szoprán hangszín):
Jaj, mint elfáradtam, szerelmes jegyesem,
Meg nem gondolhatom, mit kelljen művelnem,
Ily hideg éjszakán mért jutok végemhez,
Nem gondoltam volna Betlehem népéhez,
Oly hidegen legyen az ő Istenéhez.

Mária Gózsefhez, sírástól elcsukló hangon) :
Nem bánom jegyesem, akármerre m együnk,
Csak a nagy Úristen legyen mindig velünk.
Szerelmes Jézusom, szűz méhem gyümölcse,
Az Atyaistennek te örök Igéje,
Ha engem választál szent születésedre,
Ne engedd hát immár szolgálód ennyire.
Így édes jegyesem, induljunk más útra,
Talán megszán minket az egeknek Ura.
Közben lassú léptekkel a szoba más része felé tartanak. A pásztorok kö vetik őket, magukkal víve a kcípolnácskát.
József (az eredeti hangmagasságon énekel):
Szerelmes jegyesem, ne sírj, ne bánkódjál,
Mert itt nem hagy az Úr, hogy ártson az halál,
Ha személyed szerint Krisztu~ közénkbe szál1 1
Azért csak szálljunk be ezen istállóba,
Mivel számot arra senki ez városban
Nem tart s maradhatunk itten bátorságban,
Inkább is lesz módunk a szent imádságban.
A király a szogájával a háttérbe vonul. A p ásztorok a kápolnácskát az asztalra teszik.
(Erdélyi betlehemes játék a múlt század harmincas
Megjelent az Erdélyi iskola című folyóirat VII.
évfolyamában (1939-1940), az 1-2. számban, 109-120.
oldalon. A betlehem es játék második részét következö
számunkban közöljük.}
éveiből.

Mária

kendőbe

takarja arcát és sír.

~ chwk proin)

TAKARMÁNYKEVERŐ

KISHEGYES Tel.: 731-100

Diszkont üzleteinkben termelői áron vásárolhat kiváló minőségű
késztakarmányt, kutya- és macskatápot, premixet valamint
komponenseket.
Év végéig Ön is részt vehet NYEREMÉNYJÁTÉKUNKBAN!
A fődíj TELEVÍZIÓ valamint még 1003 ajándék!
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Szó- :
szolgálni -ha lehetne
Orosz Attil a feketícsi származású
református lelkész 1970-ben született, a
középiskolát Kishegyesen és Zentán
végezte, majd teológiai tanulmányokat
fo lytato tt a nagymúltú Kolozsvári
Protestáns Teológiai Intézetben. Itt tett
előb b segédlelkészi, majd később lelkészi
vizsgát. Nemrég jelent meg a Forum
kiadó gondozásában Et;y püspök élete
cím ű könyv e, melv Agoston Sándor
feke ticsi püspök-l~lkipásztor életéről,
munkásságáról szól.
Immár negyedik éve végez lelkészi
szolgálatot. Elséí szolgálati helye szülő- az is marad! Talán sikerülne hatékonyabfal uja, Feketics volt (mely jelenleg a refor- bá és élénkebbé tenni a gyülekezeti életet,
mátu s egyház püspöki székhelye), s ha lenne önálló otthonunk - eddig a
részben még ma is az maradt. Itt volt egy Helyi Közösség tanácstermében tartottuk
évig segédlelkész, majd később beosztott meg az istentiszteletet. Viszont kár, hogy
lelkész.
Kishegyesen egyetlenegy reformá tus
- 2002. október 5-én, templomunk két- diák sem jelentkezett hitoktatásra.
száz éves jubileumi ünnepségén volt
Attilát megkérlelkészi szentelésem a -----------....,,,..--.., deztük arról is,
feke ticsi
reformá tus
van-e konfliktus a
tem p lomban - nyi latku··1o··nböz6 hitű emkozta lapunknak Attila.
berek között:
- Nincsen, sőt!
- Lelkészi teendőim
Mivel
református
között fontos szerepet
k
egyháztagjain.
tölt be a hitoktatás, úgy
többnyire vegyes
az egyházi, mint az
házasságban élnek,
iskola i. Jelenleg két
nagyon jónak tariskolában, Feketicsen és
tom, hogy a római
Szenttamáson oktatok. Kezdetben ez per- katolikus házastársak is eljárnak a mi
sze nekem is új és nehéz kihívás volt, alkalmainkra, és ez fordítva is érvényes.
mára azonban már minden rendben Jó példája ez az ún. ökumenikus kapcsomegy, és nagyon büszke vagyok arra, lattartásnak, amelynek a fő célja, hogy ne
, , az összes magyar azt keressu·· k, am;
hogy Feketicsen az iLten
uu elválaszt bennünket
református elsős, mind a harmincegyen, egymástól, hanem azt, ami egybeköt.
beíratkozott az iskolai hitoktatásra.
A fiatal lelkész ugyanakkor - saját
Beszélgetésünk apropóját nem csak helyzetére is utalva - a problémákat sem
lk
az adi·a, hogy karácsony ünnepe közeleg, hallgatta el:
- Hosszú évtizedig óriási
észs Kishegyesen is élnek reformátusok,
kb le H'I
hiány volt a mi egyházun an.
aa
hanem az is, hogy Orosz Attila szeptem- Istennek, ez a kérdés mára megoldódni
ber 20-ig a kishegyesi szórvány- látszik. Ám most, amikor többen is
gyülekezetet is gondozhatta.
végeztünk, és jelentkeztünk szolgálni,
- A kishegyesi szórványgyüleke- úgy érezzük, hogy valói,áb~n n~ncs szükzetnek számít, és jelenleg e téren is ség a szolgálatunkra ... En 1s szmte olyan
tevékenykedem . Különböző okok miatt helyzetbe kerültem, mint azok a fiatalok,
sajnos meg kellett válnom a kishegyesi akik magyarországi tanulmányaik után
hazatértek. Ugyan „fönn" azt
gyülekezettéíl, pedig nagy örömömre mondják, nagy szükség van a tudászolgált, hogy három évig átjárhattam sunkra, szakértelmünkre, hazaváride. A hegyesi gyülekezet egyébként száz nak bennünket, aztán amikor az
lelket számlál, negyedük rendszeresen ember visszatér a szülőföldjére,
látogatja is a havonta egyszer tartott inkább azt tapasztalhatja, hogy az
istenteszteleti alkalmakat. A gyülekezeti ígéretek mögött semmi sincs, s norelhelyezkedésre
nincs
,
tagok nagyon lelkese k, és eppen
1"tt mális
lehetőség . Az én sorsom is a bizonytapasztaltarn meg igazán a gyülekezeti talanság maradt, így hát ebben is
tagok szeretetét és nyitottságát, amely osztom a hív ők és kortársaim
valójában kölcsönös is volt, és remélem, sorsát.
-hgy-

Karácsonvi üzenet
A karácsony Jézus születésének
az ünnepe. Sokan a szeretet
ünnepének is mondják a karácsonyt.
Itt elsősorban Isten kimondhatatlan
szeretetére kell gondolnunk, hiszen
„ úgy szerette Isten e világot, hogy az
ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki
hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem
örök élete legyen." UN 3, 16)
Karácsonykor a legtöbb ember
szívét egyfajta csodálatos érzés hatja
át. Ilyenkor talán jobban tele van az
emberek szíve szeretettel, mint
máskor. Ennek egyik megnyilvánulási formája az ajándékozás, a
karácsonyfa feldíszítése, a különböz ő
ünnepi programok. Ezeknek az a
hátrány uk, hogy eltakarják előlünk
azt, akinek a legjobban kellene örülnünk - Jézus Krisztust. Karácsony
ünnepének Ő áll a központjában. Ő
hozza el nekünk az igazi békességet
és szeretetet. Az a szeretet, amely
nem tőle származik, amelynek nem ő
a forrása, az hamis szeretet. Az igazi
szeretet és békesség, amely be kellene, hogy töltsön minden szívet,
Jézusnak, a békesség fejedelmének az
ajándéka. Ott, ahol e két dolog nem
hiányzik, boldogság van.
Ügyeljünk arra, hogy a karácsony
ne úgynevezett népünnepély legyen,
hanem Krisztus ünnepe.
Karácsonykor mi is ajándékozzunk
szeretteinknek, embertársainknak
jóakaratot, szeretetet, megértést és
békességet.
Végezetül a karácsonyi evangélium egy különösen nagyon szép és
mindig időszerű bibliai versével
kívánok mindenkinek áldott, békés
karácsonyi ünnepeket: „Dicsőség a
magasságos mennyekben az
Istennek, és e földön békesség, és az
emberekhez jó akarat!" (Lk 2, 14)
Orosz Attila
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jól a nyelvet. Bejutottam az új belgrádi
Pecze Károly, aki több évtizeden
egyetemista otthonba, amiben az is megekeresztül volt falunk gyógyszerésze, az
sett, hogy reggel, amikor fölébredtem, hó
idén megkapta a belgrádi
volt a dunyhán. De úgy érzem, akkor
Gyógyszerészeti Egyetem aranyindexét,
könnyebb volt befejezni az egyetemet. Az
vagyis pont ötven éve, hogy beíratkozott
időnk jól ki volt töltve, délelőtt előadások
erre az egyetemre. Az aranyindexről,
egyetemista éveiről és a pályán töltött
id őröl faggattam a gyógyszerész urat:
- Október 16-án Belgrádban a Park
hotelben volt megszervezve a találkozó
az 53-as generációnak, onnan
au tóbusszal kivittek bennünket a
mostani gyógyszerészeti egyetemre. Ez
egy aránylag új épületegyüttes, mert a
mi egyetemünk még bent volt a városban. Ott a dékán fogadta az
évfolyamot, amiből 86-an jöttek el. Egy
amfiteátrumban volt a fogadás, ahol a
dékán díszbeszédet mondott, és mínA belgrádi gyógyszerészeti egyetem dékándenkinek személy szerint átadta az
ja átadja Pecze Károlynak az arany indexet
aranyindexet, majd körbevezetett bennünket és bemutatta a mostani
voltak, délután pedig a laboratóriumi
egyetemet.
munka. Szinte minden tárgyból volt
- Milyen volt abban az időben az
gyakorlat.
egyetemista élet?
- Az egyetem befejezése után
- Amikor lekerültem, szerbül annyit
milyenek voltak az elhelyezkedési
tudtam, amennyit a gimnáziumban az
lehetőségek?
órákon megtanultam. Viszont se kollégák,
- Akkoriban lehetett klinikai labose a tanárok annak a hátrányát sohasem
ratóriumokban munkát vállalni, de
éreztették velem, hogy én nem beszélem

Az olvasó íria

Micimackó doktor len!
Lapozgatva a utolsó Szó-Beszédet, elolvastam Varga Géza
bácsi írását. Nagyon igaza van, teljesen egyezem a véleményével. A turulmadárról készült sorozatomban én is ezt mondtam.
(Mi, kishegyesiek, ha megmaradni és boldogulni kívánunk
őseink földjén, szülőföldünkön, akkor nem csak jelenünkkel kell
fo glalkoznunk, hanem emlékezni kell a múltra és gondolnunk
kell a jövőre is. - V.G.: Halottak napján a kishegyesi temető ben .)
Ezt mondtam, csak másképp. Ebből pedig egyesek viccet csináltak. Remélem, Varga tanár úr személye van olyan tiszteletre
méltó, hogy belőle nem csinálnak viccet.
De ne szaporítsuk a szót tovább, ahogy haladtam az olvasással, akkor döbbentem le igazán, mivel Micimackó doktor lett.
Micimackó és barátai már vicceltek a turulmadárral (a tavalyi Éjféli Újságban főnixmadárként repült Koszovó felé), most
pedig többek között kakastollas csendőrök kerültek szóba.
Megjegyzem, nem kéne, mert akik akkor éltek, tudják, mi
volt akkor és mi van most. Egy történet erejéig, ha megengedik.
Papp János bátyám suttyó legény korában kiment az édesapja parancsára szántani. Mit ad Isten, egy kicsit beleszántott az
országútba. Ó ezzel mit sem törődve hazament, mint aki jól
végezte dolgát. Édesapja kiment le~lenőrizni. Miközben nézte a
szántást, arra jött két csendőr, és megkérdezték, hogy ki szántott.
Válasz: „A fiam". A csendőrök pedig „megkérték", hogy menjen
haza, akassza a fogast, és tegye rendbe az utat!
Na, ilyen ma nem fordulhat elő. A határban hamarosan nem
lehet eljárni az utakon, mert már lassan nincsenek.
A fák kitörése az út mentén állítólag két fiatal műve volt. Ha

lehetett a
gyógyszeriparban és a gyógyszertárakban
is. Akkor még keresettek voltunk. Én a
verbásziaktól kaptam össztöndíjat, úgyhogy a gyakornoki évemet Kulán kellett
letölteni. Hegyesre '63 nyarán kerültem,
és azóta itt dolgoztam.
- Mi a különbség egy akkori
pályakezdő és egy mai közt?
- Szerintem sok. Akkor még gyógyszerészek voltunk. A szemcsöppeket, kenő
csöket, szirupokat mi kevertük ki. Most
már egy gyógyszerész inkább kereskedő.
Másrészt akkor még káderhiány volt,
ezért olyan is megesett, hogy hat hónap
alatt valaki a gyógyszerész mellett betanult segédszemélyzetnek. Nem tudom,
nem érünk-e lassan ide vissza, bár az
előírás szigorúan az, hogy gyógyszert
csak gyógyszerész adhat ki.
- Mi a véleménye a pályán töltött
évekről?

- Én meg vagyok elégedve a pályámmal. Sosem voltam nagyratörő, ezért
megvoltam, mint falusi patikus.
Igyekeztem helyt állni, úgy, ahogy kell.
Hogy hogyan sikerült, azt más tudja megmondani, de talán egy mutató van: hogy
nem gazdagodtam meg.

LJ-

tudják, hogy ketten voltak, akkor valószínűleg azt is tudják,
hogy kik voltak! Na, a csendőrök már ültettettek volna velük
másik fákat!
Vagy a síremlék-avatáskor (amiről Varga tanár úr írt) sem
történt volna meg az, hogy úgy bemocskolják Dr. Márton Sándor
sírját. Aki szerintem, habár nem ismertem, volt olyan ember,
hogy vigyázzanak a nyugvóhelyére. Ugyanis akkor elég rondán
bemocskolták.
Apropó, doktor. Kedves dr. Bíró, dr. Deák és főleg dr.
Nyírádi! Dobják sutba diplomájukat! Mert itt van dr. Micimackó,
aki rendel. Saját magának tesz fel panaszos kérdéseket, és bölcsen gyógyítja azokat, elfeledve azt, hogy nemrég még ő figurázta ki a kishegyesi egészségházat és dolgozói t.
Vette a bátorságot, és ő is doktor lett!
Doktor lett az, aki holmi Micimackó György név mögé bújik.
Ebből én csak arra következtetek, hogy ő csak amolyan sarlatán.
Mert hogyan mer valaki gyógyítani, aki nem meri saját nevét
vállalni, és ne jöjjön nekem azzal, hogy ez művésznév.
Mert rögtön lebabázok, és úgy írok alá én is, mint ő .
Csatlakozok a 100 holdas Pagony lakói közé, ezentúl én leszek
Barna József
Kanga József, csak úgy simán, semmi J.R.

Alias
Kanga József
Ui. J.R.-t is csak azért használom, mert így nem kevernek
össze apámmal, és úgy érzem, így nem vagyok arrnyira nyilas,
mint amennyire az vagyok.
A főszerkesztő m egjegyzése:
Kedves olvasónk! Micimackó György (név és cím a szerkesztőségben) nem doktorált. Az általa kiparodizált személyekről
p edig egyáltalán nincs rossz vélem énye. Egyébként egyetértünk
veled.
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BANK
Az újvidéki Continental Bank egy általános bankintézmény, amely Vajdaság és Belgrád területén működik. A
Finance Central Europe folyóirat 2002 végén közzétett adatai
szerint az első száz kelet-európai bank közé tartozik, illetve
az 5-8. helyre sorolták Szerbia és Crna Corában. Szerbia
Nemzeti Bankjának jelenlegi adatai alapján pedig a legtöbb
kritérium szerint a Continental Bank a második-harmadik
helyen áll Vajdaság bankszektorában.
Szervezetileg nézve a Continental Banknak 9 körzete van
(Újvidék, Belgrád, Szabadka, Zombor, Kikinda, Becskerek,
Bácspalánka, Od.faci és Sremska Mitrovica), mintegy 60 kihelyezett székhellyel és bankfiókkal.
A Continental Bank üzleti rendszerét három
vállalat egészíti ki: 1) Conet - bel- és külkereskedelem, 2) Contours - turisztikai szol-

CONTINENTAL BANKA

A jogi személyekkel folytatott dinárforgalom terén a
hangsúly a betétek növelésén volt, ami 17 %-os növekedést
hozott 2002 végéhez képest.
2003 júniusáig több mint kétmillió tranzakciót hajtottunk
végre, miközben állandóan nőtt az elektronikus banki
ügyletek aránya. Az év közepén megkezdtük a kis- és
középvállalkozásoknak szóló program megvalósítását is.
2003-ban a Continental Bank a legnagyobb fejlődést a
devizaforgalom terén érte el. Az együttműködő bankok
száma már eléri a 200-at, így a külfölddel folytatott forgalom 34 %-kal nőtt .

A Continental jelentős eredményeket ért el a
polgárokkal történő együ ttműködésben is.
Kihangsúlyoznánk a VISA program keretein belül
kiadott 29.000 kártyát, az 59.000
~~ltatá.so~ és -3~ Convest takarékbetét-könyvet és a
tozsde1 kozvetítes.
• .....
48.000 folyószámlát (2003.
A Continental Bank többségi tulajdonosa az állam, azaz június végi adatok). S már működik a „ Western Union" elSzerbia Köztársaság. A bankok letétbiztosítására, nevezésű elektronikus pénzforgalmi rendszer is.
szanálására, csőd.eljárására és likvidálására létrehozott ügynökség - a többségi tu lajdonos felhatalmazásával - 2003
második felében elindította a Continental Bank privatizációs
eljárását.
A Continental Bank 2004-ben a következőket tervezi:

CONT.I NE,N -•• . BANKA

TERVEINK

EREDMÉNYEK ÉS AKTIVITÁSOK
A betétek és kihelyezések dinamikus növekedése, a
magas likviditás, a fizetési forgalom növekedése, az üzleti
hálózat terjedése és az imidzs fejlesztése a 2003-as év
alapvető üzleti sikerei. Ezek alapján a Continental Bank pozitív üzleti eredményt ért el.

A kis- és középvállalkozókkal való együttműködés
továbbfejlesztése;
Az elektronikus bankárkodás kiterjesztése minden
területre;
Új információs rendszer bevezetése;
Az üzleti hálózat kiterjesztésének fo lytatása ,
bankautomata-hálózat kiépítése.

AContinental Bank kisheuvesi
székhelvének címe: Tito marsall u. 34.
Telelon: 131-446
A Co11ti11e11tal Bank kellemes
karácson~i ünnepeket és sikerekben

gaz()ag1 bolöog új évet k1ván üg~feleinek
és minöen kisbeg~esi polgárnak!
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Xeffemes katácsonqi
ünnepeket és hofJ09 árj
éoet kioán a

Kimegy-e szavazni, és mit vár az
új kormánytól?
Huszka Zoltán (37)
Igen, kimegyek a válasz tásokra, hiszen ez a
• kötelességünk. Természetesen jobbat várunk,
optimisták vagyunk. Bízok abban, hogy jobb
lesz, mint eddig. De nem hinném, hogy rajtunk
múlik, hogy mi fog történni és hogyan fog
történni.

Juhász Róbert (28)
Én is ott leszek a szavazáson. Fejlődést, haladást várok az új kormánytól, főleg a gazdaság
terén. Jó lenne, ha az EU-ba való csatlakozás is
kialakulóban volna.
Illés Péter (68)
Kimegyek a szavazásra, ott a helyünk.
Szeretném, ha az új kormány demokratikus
lenne, és megadná a megélhetési lehetőséget a
szegénynépnek, a munkásoknak, a nyugdíjasoknak. Adjanak munkát az embereknek, hogy meg
lehessen élni a fizetésbő l. Szörnyű, hogy az
...._--'::.....;..;""""""""'• ifjúság nem tud elindulni az életbe.
Szakáll Irén (66)
Mindig ott vagyunk a választáson. Avval
vagyok, hogy majdcsak lesz egy olyan ember,
aki jobbat teremt nekünk. Az emberek bíznak,
hiszen ezek tanult emberek. Stagnálunk, sőt viszszafelé haladunk. Lassan már csak a csodákban
hiszünk, nem az emberekben. Őszintén
remélem, hogy ennyi rossz után már csak jó
jöhet.

• Alapító: a Kishegyesi HK. • Felelős szerkesztő: Lakatos János.•
Csóré Róbert, Kalacsi János, Lakatos János, Unka B. Gabriella, Mirnics Gyula,
Molnár Márta, ifj. Virág Gábor, Rácz József, Szerbhorváth György, Zsidai Erzsébet. •
• Grafikai előkészítés és tördelés: PosztApátia Corp. • Készült a SITOgraf Grafikai Műhelyben. •
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Tisztelt olvasóink!
Szia! Hogy vagy? Á, csak beteg ne
legyen az ember. A betegséggel nem
lehet vicceln i. Bocs, ne haragudj, de
most telefonon beszélek valakivel.
Persze, veled . Csak azért szólok,
hogy nehogy zavarjon. Nem tudom :
szerinted ki ér többet, az ember vagy
az állat? Ha az állatok mesélni tudnának, mi mindent tudnának mesélni!
Hm! Ez kitűnő vitatéma . Olyan jó,
hogy beszélgetünk. Csak sose legyen
vége. Mindig akkor jövünk rá , hogy
milyen jó egészségesnek lenn i,
amikor megbetegszünk. Nem, nem ,
ne izgulj , a nászéjszakán majd
besegítünk. Egy gombostűt se lehet
majd leejteni. Már a régi görögök is
így csinálták. A mostaniak meg „ .
Tudod van egy sanda gyanúm: jó
annak, aki nem gondolkodik . Na, ezt
még gyakorolni kell , de nem itt,
hanem otthon . Ja. Gyalogolni jó, de
legjobb otthon . A kirándulás is arra
volt jó, hogy velem együtt a bokám is
kiránduljon . A többiek? Egyszerűen
belegyalogoltak a lelkivilágomba.
Hogy miért? Mert náluk önkiszolgálás
van. Aki gátlásos, annak kétségkívül
nehezebb. Nyugaton másképp mennek a dolgok. Egyszer eljön az a kritikus pont, és akkor mindenkinek kell
egy zug , ahol magára fordíthatja a
kulcsot. Kész csoda, hogy nálunk
még van közvilágítás. Ezek nekem ne
magyarázzák el, hogy mi a kultúra .
Nem áru, csak pénzbe kerül. Lehet,
hogy a Csehov nekik kultúra , de
marha unalmas. Ahogy néz azzal a
két okos szemével. Tiszta Tirana .
Vagy Hódmezővásárhely. Az ember
csak magában bízhat, nem a
szerelemben . De: hallgatni Arany,
beszélni Petőfi. Állítólag abszolút hallása volt: abszolút nem hallott semmit.
De tulajdonképpen minek élünk, ha
úgyis meghalunk? Majd a halán-

tékunkon átsejlenek a finom kék erek,
és a biciklinadrágba töröljük a
szánkat? Pecsét. Ráütötték a pecsét.
A mezőgazdaság halálra van ítélve.
Mint régen , mikor a ló halálos
ítéletére a traktor ütötte rá a pecsétet.
A traktornak halálos az ölelése . Mint
Napóleonnak. Napóleon , a korzikai
sas. Végül is, nekem nincs kifogásom
a négerek ellen, olyan ruganyosak,
hogy mindig elérik a banánt. Én is
imádom a napot. De mindig akkor jön
egy kis felhő , amikor kiérek a strandra . Kell egy kis nap annak bőrnek . A
napozás - vitamin. Csak a szemem
nem állja. Gréta Garbó is a sötét
szemüvege mögé menekül a fotóriporterek elől. Hogy oda ne rohanjak.
Tipegjek. Sántikáljak. Alamuszin csoszogjak. Persze néha kell egy kis
luxus. Egy kis luxuspanoráma,
ind ításgátlóval és elektromos
ablakemelővel. A kényelem nem szégyen , de a hiánya roppant
kellemetlen . Nem lehet az életet csak
úgy leélni a vakvilágba. Nem lehet
mindenki ökölvívó , mert akkor hülyére
vernék egymást az emberek. És nem
alaku lhatna ki mezőnyfölé n y. De hát
nem az számít, hogy ki milyen
messze van a bölcsőtől , hanem hogy
milyen közel van a koporsóhoz. Egy
szál cigi, egy koporsószeg. Egy szivar, három koporsószeg. Egy karton
cigi meg már kisebb ácsmunka.
Persze tudom , ilyet még mondani
sem szabad, az a lényeg , hogy élünk.
Az a lényeg , hogy szeressen a férjed .
Civil a pályán, bár vannak rendes
papok is. Holtig tanulnak. Aztán meg
a sírba viszik a tudásukat. Beadják a
derekukat. A zaciba. A parancs az
parancs , de ettől még pályát téveszthet az ember. Kinek a pap , ugye,
kinek a paplan .
Majd csak lesz valahogy.
Podmaniczky Szilárd
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Az olvasó kérdez ...

Micimackó Gvörgv válaszol

„ ..Dr.
A Kishegyesi Nők Fóruma és
f;a Kishegyesi Nagycsaládosok
tEgyesülete megtartotta 2522.
'\)lését, melyen megbeszélték,
l hógy mikor fogják megbeszélni
Laz újabb megbeszélések időpont
Uát a lehetséges együttműködés
fről. Az Európai Unióba esedékes
[csatlakozás miatt, ami 2105-re
,Várható, jelen volt az Európai
· "k és Nagycsaládosok
gyesületének képviselője,
e.rtrud ~on Grosefamilie is,
is.zteietére e két szervezet egy
napra egyesült, és fölvette a
KNFEUKINCSEVANCSESZ

Újabb nyilatkozatot adott ki a
•Helyi Közösség, melyben ismét a
~yJzhelyzettel foglalkozott,
~megemlékezvén az ötvenéves
tk.ishegyesi polgárháborúról , mely
(amiatt tört ki , hogy egyes
~vízközösségek szecesszionista
l magatartása miatt fölbomlott az
(~nséges vízhálózat. A vízbefúl~!fak pontos száma a mai napig
[ Qem ismeretes, de az áldozatok
:.emlékére az ökokutat emtlékhellyé (szökőkúttá) nevezték
~ ki

,,IL'l{"fiil

~

Sikeresnek ítélte az idei
t.Mikulás-akciót a Művelődési
t&gyesület, mivel csak két
~télapójukat harapta meg kutya. A
; mikulás-munkások állapota - ki
' fudja , miért - de másnapra stabi; lizálódott.
~'.
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42 éves akut keresztrejtvényfejpszichiátriai kezelés előtt: Van
egy tlálonámaym: az a legénye, hgoy
a sazakavt akokr is el tduujk ovlnasi
étherteőn, ha cask az eslő és az uslotó
bűetk
vnaank a hlyökeün. Hol
szbadamalatzhotatm ezt?
tő,

Dr. MGY: Tláan a sezomrávosánl.

34 éves vallásos anyuka: Jövőre
miért május elsején lesz a bérmálkozás?
Dr. MGY: Azért, mert a püspök
munkával ünnepel. Különben is rossz
lesz az idő, a piknikelésre így kiválóan
alkalmas lesz ez az esemény.

57 éves parasztember: Kérem,
tájékoztasson, mit igérnek a politikusok a választások előtt a magamfajtának, mivel mi nem érünk rá té vézni
meg minden ?
Dr. MGY: Ha jól tudom, a földtejben-vajban
lesznek
fürösztve. Szó szerint, mivel nem lesz
érdemes átadni a tejet (víz meg nem
lesz), így a lavórba önthetik, és
áztathalják a bütykeiket.
művesek

75 éves nyugdíjas: Miért nem
fizetnek a vendégmunkások helyi
járulékot?
Dr. MGY: Az illetékesek dolgoznak

a probléma megoldásán, de még helyben járnak.

49 éves lokálpatrióta: Meddig
engedjük, hogy a külföldi karvalytőke
zsigerelje ki drága hazánkat?! Igaz-e,
hogy feketicsiek vették meg a Stoteks
áruházat?
DR. MGY: A hír nem igaz, mert a
bácsfeketehegyiek.

vevők

Hontalan kortalan: Igaz-e?
DR. MGY: Hogy a (. ..)ba ne lenne
igaz. Fontoljuk meg lehetőleg máma
még.

42 éves akut keresztrejtvényfepszichiátriai kezelés után: Vn gy
tllmnym: z lnyg, hgy szvkt kkr is I tdjk
lvsn rthtn, h khgyjk mgnhngzkt. Hl
szbdlmztthtm?

jtő,

Dr. MGY: Nm rtm krdst. Z lbb rthtbb
vlt.

60 éves kényszerszabadságon
lévő dolgozó: Igaz-e, hogy kilábal a
csődből a szövetkezet?

29 éves irigy: „Doktor úr, melyik
piacon vetted a (. „) diplomádat, te (. „)
köcsög, húzzál el a (. . .)ba, de gyorsan!"

Dr. MGY: ó, ez már nem is hogy
kilábalás, hanem egyenesen ugrás. A
mélybe.

Dr. MGY: A kínain , te ?????!
Húzzál gyorsan el te a ? ?????-ba!

~

·Botrány a választásokon! Az
1526. elnökválasztáson olyan sok
~jelölt indult, hogy Kishegyesen a
1ipártok már nem tudtak elég megtVgyelőt verbuválni, hisz annyi
~ lakosa sincs már a falunak. Majd
! miután kitudódott, hogy egyesek
; több·párt színében egyszerre
rtöbb helyen akartak megfigyelni
~.(a többszörös fizetség
l reményében) , érvényteleníteni
'"kellett az eredményeket.
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GYllÖ 111 TERIElll
Elérkezett a 2003-as év vége , és mindenki a jövőre gondol , de elsősorban politikusaink, ig azgatóink meg a falu
közéletének különböző muftijai. És hogy
mi se lássu k olyan sötétnek a jövőt , mint
az éccakát, az Éjféli újság elénk tárja jövő
évi tervei ket:

programterve
A H.K. az elkövetkező évben a fő
hangsúlyt Kishegyes urbanizációjára
helyezi. Ennek keretén belül a helyi
közösség épü letére , a községházára és
az iskolára EU-s támogatásból szélkakast
szeretnének helyezni. A privatizációs program e l ő l átj a az egyházi vagyon visszaszármaztatását vagy kárpótlását.
Hegyesen ez a 2004-es évben kárpótlás
form ájáb an fog megvalósulni. A H.K.
köztársaság i támogatással szélkakast
szeretne elhelyezni a kishegyesi Szent
Anna templom tetejére. Másik előre látott
irányvonal az életminőség javítása.
Hegyesen ez a vízellátás fejlesztésén
keresztü l fog megvalósulni. A falu új
kútjára , valamint épülő kútjaira a H.K. tartomá nyi költségvetéséből szélkakasokat
óhajt elhelyezni. Az oktatásra a H.K. saját
erőforrása i ból szeretne áldozni. A kishegyesi Ady Endre Kísérleti Általános Iskola
kitűnő tanulói közül a szegénysorsú kisdiákok ajándék rézsarkantyút kapnak. És
utoljára , de nem utolsósorban a kishegyesi H.K. 2004-ben ünnepli megalakulásának 1500. évfordulóját. Ez alkalomból a
H.K. rézérméket bocsát ki a H.K.tanácstagjain ak arcképével.

várható egy ebéddel egybekötött díszvacsora, amit egy díszreggeli apropóján tartanak. Szent Pálinkafőző Adalbert
ünnepén számos rangos külföldi és hazai
vendég látogat falunkba reprezentatív
pálinkakóstolóra , amit egy díszebéddel
kötnek egybe a szervezők . A vallási és
etnikai tolerancia világnapján a K.K.V.B.
sültmalac-áldozatot fog bemutatni a
községben élő összes lakosért. És
temészetesen a K.K.V.B . egy díszvacsorával zárja az évet.

A szövetkezet vezetősége elhatározta , hogy Guinness rekordot dönt. A „Mi
nem fizetünk a munkásoknak
legrégebb óta és azok mégis dolgoznak"
kategóriában szeretnék elérni ezt a kimagasló eredményt. Jelenleg egy dél-szaharai cethalász szövetkezet bitorolja a
rekordot. Sikerük titka egyesek szerint
abban van, hogy a Szaharában nincs
tenger.

Valaki azt mondta, hogy egy japán
múzeum megveszi az egész gyárat a
munkásokkal, a gépekkel , az épületekkel
és a földdel együtt, és mint atrakciót
fogják mutogatni Japán-szerte. Az egyik
portás viszont megcáfolta ezt az állítást,
mert szerinte határozottan nem lesz
semm i.

Kishegyes Község (K.K.) 2004-es
tervei
K.K. Vég rehajtó Bizottsága (K.K.V.B .)
a jövő évben elsősorban nagyon sok mindent szeretne tenni a lakosokért. 2004ben lesz a buda i kutyavásár 553. évfordulója . Ez alkalomból a polgármester
megtekint egy kutyát , majd ünnepi vacsorát tartanak. Szintén jövőre lesz a 117.
évfordulója annak, hogy megkapta kinevezését Lágy Béla, falunk első vécésnénije. E jeles alkalom apropóján
Hegyesre látogat a Magyarországi
Független Vécésnénik Szakszervezetének
elnöke, Sárga Fülöpné Margit. Az ünnepély díszvacsorával zárul. Az év derekán

Az iroda alkalmazottjai jövő évben egy
színes, három nyelvű „Ma nem dolgozunk"
táblával szeretnék gazdagítani az irodaajtót.
A Szó-Beszéd 2004-es
tervei
A példányszámot 10 OOO-re növeljük,
majd az év végéig a Magyar Szót
kiszorítjuk a piacról. A helyi járulék mellett
mindenki számára (még nyugdíjasoknak
is) kötelezővé tesszük a Szó-Beszéd
adót. Meg ilyenek!
Janez
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Nem~ sikerült, a)$glagyár .
privatizációja. Az igazgalóbi- ·

zott~~g elnöke. szerirítvi~.zop. tl

uiabban remény van arra, 'I
hogy - tekintettel a gyár rom.c s
állapotára - római kori leletként
értékesítsék, esetleg bekerülhetne a világörQ.kség programjába is. Ugyanitt ·nemzeti
emlékparkot is nyithatnának,
és a szétesett

erőgépek mell

~r··

5-ei
forradalom jelképévé
leU bemutathatnák
. ·a·.z. •. .·•..•o. ..k,.tó•.·vált,
.b_.
Dzsó-féle szétlőtt' qágert is~
De érdeklődik Hbllywood is;
szakértők szerint kiváló
katasztrófafílmeke~ t~dhának . itt
forgatni.
~

A kishegyesi
Képviselőtestület,év végi,
ünnepi ülésén elé~.ed(3tten~
konstatálták, hogy községl:in~~
már nem tartozik éf!égmegfej- ·
tebb községek közé; mivel' a ·
legfejletlenebbék közé került
így meg se lehet fe]ni.·- Után~
fölállították a karácsonyfát, az
eseményt a hirrinusz és a
Mennyből az angyal eléneklésével tették ünnepéJyesebbé.

v~;~~~~~. ~=~~~~~~t~.l~éi~eak~j
az Isten tudná.rne menterÍi.l

A Magyar Iroda értesíti
mindazokat, akik .2003 decemberében adták be
vízumkérela;iüket, hogy ·
Magyarország belgrá9i IÍFJgykövetségének Ukáza al9pján új
fényképeket .kell gea9íli; mivel
az ötven évvel etMőÚi
fényképek_,9.stabályok
értelmében mái" elavultnak
számítanak. JÓhírviszont
hogy az időközben 'elhunyt
kérelmezőknek nem 'kell újabb
kérelmet benyújfahiuk, ·az
övéké örökkön-örökké hiteles
marad. A nagykÖvet~~g .és a
Magyar Iroda továbbréÚiskéri
a polgárok türelméf.:,g;gy~blként '
ma nerr1·9.?lg·ó.Znak. ·

,·.:;. 'mgy· ·-
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~ou _/ll;ci. ~i ú _/fla&ó tluz. ~uoni 9Ó9'Jt
Kérik , számójjak mán be magoknak,
mi történt az utóbbi évben Hegyesen,
mert idén se tudnak hazagyünni, mer
fének az Alkalodától. Hát igen , Szydnei
messze van , nem is szidom magukat,
bár jelzem , falunkba még csak a
pszichikai terror jegyei mutatkoznak
meg.

Remény az van a szebb jövőbe
nézve, hogyne lenne, csak még nem
annyira látszik. De a kössígházán ígérik,
hogy a Potok mellett olyan illusztris
indusztriális centrum-gyárköszpontot
csinának , hogy ötezer embernek lesz ott
munka. Pedig mink munkaképes hegyesiek mán nem is vagyunk annyian . úgyhogy vendégmunkásokat kő majd hozatni, Kínábú meg igenyest Tornyosrú . No,
akkó esetleg majd maguk is hazagyühetnek gasztarbajternek.

Nem is tudom , hun oszt mive kezgyem, mer itt annyi a gond, hogy mellényúni se lehet Például a mútkó is
nézem a tévét, a magyart, mert
De generálist nézve
csak aszt nézzük, oszt
bemongya, hogy sárgaság
katasztróf még a helyzet, úgyvan a Bácskába (de nem
hogy én el is döntöttem.
a Téglagyárba , ott má
hogy belépek a politikába.
semmi sincs). És kérMostanság mégcsak a
Helyiközösség üléseire
dem a piacon a Julis
meg a Falu gyűl ésre járok
nénit, nálunk-e
Hegyesen-e van-e
e okoskonni , ez nagyon
sárgaság-e , amire
jó oskola. Ilyeneket
aszongya , hogy ketten
szokok mondani a parázs
is betegek - írta az
viták közepibe, hogy: „Ez
újság , mongya . Jó, jó,
fölsőbb államérdek!", .,Ami
kérdek , hát ki az a két
a mijenk, aszt nem
beteg , rokony-e vagy
aggyuk, mer megdógoztunk
ismerős , mégse mindegy.
érte!", „A magyar választók
Aszongya , hogy nem tugykívánsága szent a béke! ", „Én
gya ki az , de biztos, hogy két
képvise lem a magyarság
,
.
érdekeit!", meg hogy
sárgaságos beteg
.
. .
van. Erreföl kérdezem
A sejk, aki mit sem part sejt
„Fogjuk meg , oszt
vigyétek! ", esetleg hogy „Diszkusszióza Pöndölbe, hogy mi van , hát mongyák,
a Julis néni összekeverte a dólgot, mert
zuk meg a pénzügyi eszközöket". Mán
nem két sárgaságos van , hanem két
nagyon kezdek belegyünni , ezér eldönkínai bótunk is van már nekünk itten. De
töttem , hogy a nagyfölsőbb pol itikába is
eddig még senki se látta a kínaiakat, de
beteszem a lábomat, de párosan ám,
nekünk mindegy, mer nem vagyunk mink
becsúszva , Nándorfehérvárig meg se
rasszisták. de az ember fehír, mán
állok.
ahogy errefelé mongyák.
Éppen most lesznek a választások,
Mán ami a gazdaságot illeti. a kínaoszt én Ellená lló leszek. Az Ellenállás
annyit tesz , hogy partizánstratég iát folyiak megjelenése az egyedüli pozitívum,
mer ahova azok mennek, ott bisztos lesz
tatok, no, nem bújok el az erdőbe , mint
ők, csak éppen én se mutatkozok az
valami prosperáció. Így van ez magukná
is, nem , Ausztrálijába?! Mer nálunk
emberek közt , csakcsupán a kocsmába
különben minden tönkrement , úgyhogy
fizetek a választóknak egy-egy sört.
Mások ezt úgy csinájják,
nehogy haza gyűjj önek itt nekem , mert
annyi a munkanélküli , hogy kiviteli
hogy visznek egy kila
húzóágazat lehetne. Képzeljék csak el
húst vagy lisztet, de
azt az országot, ahol a Téglagyárat úgy
nekem erre nincs pízem ,
lehetne megmenteni , merhogy nem sikülönben is tilos. Vagy
pedig azt csinájják, hogy
került a privatizácijó, hogy csődbe
megy ... Maguk ezt már nemis érthetik,
ígérgetnek eget-szelet,
föllendülést, munkahemert maguk kapitalisták, de azért
köszönjük, hogy tíz dollárt küldenek
lyet, boldog jövőt a mafélévente , alig több , mint a semmi, de
gyarságnak meg minden
jólesik a rokonyi figyelmessíg .
lópikulát. Aztán meg be
Még szerencse , hogy a disznó ára
se tarcsák , amit monannyira leesett. mint a Surdának a
danak. Én ugyan nem
vérnyomása a Forró szélben, így szeígérek semmit, mindenki
génysíg ide vagy oda , két kézzel tömhetmennyen a dógára, mer
mindenki tuggya azt is,
tyük magunkba a töpörtyűt és a zsíroskenyeret (vöröshajmával!).
hogy a jelölt csak azér

akar képv i se lő lenni , mer ez egy biztonságos munkahe ly, virítod a lóvét, oszt
nem bír veled senki semmit, mer immun
vagy parlamentileg mindenre, vagyis
bűntelhetetlen . Hát én is ilyen mu nkahelyet akarok. Úgyhogy nekem más
progromom nincs is, eszt vi szont versbe
diktátam, itt van , maguknak is megmutatom (kicsit plagizátam , de hát nem
vagyok én költő):
Kedves választópolgárok!
De szeretnék gazdag lenni,
szolgálati kocsin járni-kelni.
Napidíjat kétszer is felvenni,
a kocsmában mindet elverni.
Míg kávémat szopogatnám,
szkupstinában lábam lógatnám.
Add voksodat az Otpornak,
Mi jó dolga lesz a Gyurkának.
(Vidd magaddal anyádat is!)
Na , drága Mici ángyi és Mackó the
Dzso ni sógor, minden jót maguknak, oszt
maguk is szavazzanak rám meg az ilyen
Ellenállókra .
Sok puszi a messzi

Kishegyesrű

2003. december közepin

Poszt írtam : Mivel a kampány sokba
kerül , nem ártana, ha Ángyiék
kűdenének egy kicsit több pízt. de
legalább egy húszdolláro st. De ha nem
tuggyák fövátani a harmincháromdoll árosukat két huszasra. az is jó lesz. eb mán
ne legyen problémai
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Az oldalszámozást a kishegyesi civil szervezetek támogatták.

