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számára szomorúan kezdődött ez az év. Végső
búcsút kell ett vennünk kedves szerkes z tőtársunktól, Rácz
Józ seftől. Neki köszönhetjük, hogy
létrejött a Szó-Beszéd mostani szerkesz tősége, és hogy a lap elérte
jelenlegi színvonalát. Hálával és
szeretettel gondolunk rá. Biztos
vagyok benne, hogy most is jókat
mosolyog, ha egy felhő széléről
letekint ránk, közben pedig pajzán
történetekkel szórakoztatja az
angy alokat.
Kev ésbé szomorú, de igen
dolog is a fülünkbe jutott,
így év elején . Megtudtuk, hogy
mindannyian ki leszünk rúgva. A
kollektív ijed tség után átgondoltuk,
hogy miért akarhat valaki nekünk
ilyen rosszat? Talán túl kri tikusak
voltun k? Esetleg egyesek nem vi selik el a kritikát? Vagy valótlanságot
állíto ttunk? Netán némel yeknek
terhes a val óság?
meg le pő

Lapunk mindenki előtt nyitott, a
vélemény pedig szabad. Célunk:
nyílt, pártatlan és olvasóközpontú
tájékoztatás. Olvasóközpontúság
ala tt azt értem, hogy arról
.szeretnénk írni, ami a hegyesieket
érdekli és ami a hegyesi ·valóság.
Mindannyian tudjuk, hogy ez hogy
néz ki, és ha célunk lenne (de nem
az!), hogy kizárólag tömjénezve és
dicsérve írjunk, akkor is igen nehéz
feladatot vállalnánk magunkra. A
fes tett kaki is csak kaki.
A kirúgásunkal kapcsolatban
pedig az igazság az, hogy ha mi
nem rúgjuk ki magunkat, akkor azt
csakis egyetlen valaki teheti meg:
az olvasó. Ha az olvasó nem veszi
meg a lapot, akkor nem tudunk
megjelenni, de nem is lenne
értelme.
A szerk.

Jó pár évtizeddel ezel ő tt Tolnai Ottó és Domonkos István
közös kötetet adott ki Valóban, m i lesz velünk? címmel. Azóta
sok víz lefolyt a Dunán, és mint tudjuk Tolnaiból
Magyarországon is elismert író lett, amolyan költőfejedelem,
aki Újvidék után egy elbűvölő palicsfürdői villába helyezte át
főhadiszállását. Domonkos pedig még a nyolcvanas években
Svédországba emigrált, és többé-kevésbé a hallgatásba /
menekült.
Könyvük címében azonban, habár valószínűleg saját
magukra is gondoltak, talán egyetemesebben próbálták
megközelíteni a témát. Afféle sorskérdés is lehetett ez, nem
csak saját, hanem környezetük sorsának a kérdése is. Szétnézve
magunk kör.ül, úgy tűnik, nem csak akkor volt időszerű a
kérdés, hanem most is az.

Valóban, rrú lesz velünk? I.

?

A hosszúra húzódott karácsonyi és újévi ünnepségek
közepette, m iután radikálisan fejbe vertek bennünket jobbról,
azon izgulhattunk, végül is sikerül-e valam iféle d emokra tikusnak ki néz ő kormányt összehozni, ami esetleg nem ránt vissza
bennünket teljesen a múltba. Vagy mégsem sikerül? A választások eredményei egyértelm ű síthe tték nem csak a világgal,
hanem saját magunkkal is, hogy Szerbia a múlt csapdájában
v ergődik, és vergődése közben hajlamos visszazuhanni talán
még mélyebbre is, mint ahova az elmúlt évtizedben zuhant.
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Valóban, rrú lesz velünk? II.
A legutóbbi szerkesztőségi ülésen ígéretet tettem, hogy
cikket írok a A Bácskának annyi címmel. Meg is írtam, de fő
szerkesztőnk nem volt megelégedve vele, ezért úgy döntött,
nem kö~li. Maga a cikk egyébként csak ennyi: A Bácskának
annyi. En meg nem értem, miért nem jelenhetett meg, amikor
mindent elmondtam benne, amit mondani lehetett.

Valóban, rrú lesz velünk? ill.
Miközben a Szó-Beszédet beszéljük m eg az egyik
szórakozóhelyen, egy gyanús hírű vállalkozó társalog nagy
hangon a m ögöttünk levő asztalnál. Amikor az asztalunknál
zajló vitákból világossá válik előtte, hogy mi volnánk a SzóBeszéd csapata, megvető mosolyt küld felénk, amiből körülbelül annyit lehet kiolvasni: Vannak még hülyék".
Így is érzem magam közben, afféle ganétúró szélmalomharcosnak (ez holtbiztos képzavar), mert miközben az elmúlt
rendszer maffiózói továbbra is büntetlenül űzik az ipart, azt ma
sem lehet tudni, hogy ki és miért ölte meg annak idején az
egyik legismertebb ellenzéki újságkiadót.
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Folytatás a kővetkez6 oldalon
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Az Illyés Alapítvány Sziilőíöldi)JJ, "
magyarul akta tási és nevelési támogatá§
pályáza ta még NEM JELENT MEG„
Részletesebb tájékoztatásért . a.z Észak- .
Bácskai Pedagógus-egyesiilgt titkárságához fordulhatnak az érdekeltek;
telefon: 557-596.
***

A Nagycsaládosók EgyeSülete ·
Női Fórum február 14-én a régi
gazdászati iskolában Valentin-napi
jótékonysági bálat szervez. A . zenét .aJ
Calypso együttes szolgáltatja. 'Belépqdíj
250 dinár. Vacsora: üszőpap rikás
túróstésztával és salátával.
Jelentkezru Zsid~.i Érz.sé~tnél a 73.i293 telefonon.
.
..
A renedzők mindenkit
várnak.

***
A budapesti székhelyű Tehetségpár- ,
tolók Baráti Köre 10:-25 évki;)zötti tehey.
·séges fiatalok felkutatását.tűzte ki céhil, '.
akik tehetségükkel kie melkednek kortársaik közü l, de szocfokulturális
körüln).ényeik nem teszik lehe tővé a
tudományos
életpálya
befutását,
művészi tehetségük kibontakozását.
Bővebb

nél.
A kishegyesi egészségház terepes
egy YUGO 45-i;).~ < . él!l tót fog
kapni, amire az adomá.nyokaf a külföldön dolgozóktól
Spasöjevié Vera
gyűjtötte össze.
nővére

i'l;! (1J :!;l: !Ml LESZ VELÜNK ?
Folytatás az els6 oldalról

Valóban, mi lesz velünk? IV.
„Érzem, hogy kis szavakkal, versikékkel vagy újságcikkekkel soha semmin nem tudtam segíteni. És akik az évszázadok folyamán írtak és megpróbáltak tényleg valamit helyrete1mi - ez senkinek sem sikerült. Mindig
kisebbségben vagyunk, mint költők is és mint olyan emberek is, akik
valamit tennének a világ sorsának jobbra fordulásáért."

Domonkos István - inte1júrészlet
Valóban, mi lesz velünk? V.
Állítólag egy új társasjáték te1jed a faluban, eddig igen kisszámú
A játék fedőneve éjszakai embervadászat, a játékosok ideális
száma három és hat közö tt mozog, a feladat pedig az éjszakai Kishegyes
utcáin sétálva minél több embert összeszámolni. A.'jiitékos9k beszámolójából
tudjuk, hogy még senkinek sem sikerült elérni 10-énfelüli számot, a falu
pedig szerintük inkább egy tévéjébe bújt kísértett~yára hasonlít, nem pedig
téli álmát alvó békés kis gall falura.
résztvevővel.

Valóban, mi lesz velünk? VI.

...,

A szerbiai középiskolások legtehet~ét(e~.ebbjeinek találkozójára került sor
nemrég Belgrádban. Jelen voltak ~ölit~~J~éle t eminens képviselői, megjelent a kormányfő és a pénzügyminiszter·is. A fiatalokról mint Szerbia
jö vőjéről beszéltek reményteljes hangon. Fiatalok társaságában mozogni,
velük fényképezkedni mindig is jó reklámfogás volt, kár lett volna kihagyni
ezt az alkalmat. A találkozón azonban köztársaságunk legtehetségesebb tanulói egy kérdőívet is kitöltötte!s, .amibő l az derült ki, hogy 96 százalékuk
másik országban szeretné m egvalósítani karrierjét. Nem tudom, községünk
területén készült-e hasonló felmérés arról, hogy a fiatalok merre kerestek
boldogulást az elmúlt évek13en~de gondolom, nem sok derűre adna okot, ha
szembesülnénk a tények~el. Erre persze lehetnek objektív magyarázatok is:
néhány (ki tudja, hány volt) 'hál:>gth, az elmúlt rezsim rablógazdálkodása ...
Sorolhatnánk. Hosszú távon azol''lban nem lehet a múltra hivatkozni. A jelenen kellene dolgozni, hogy a jö vő elviselhetőbb legyen.
Valóban, mi lesz velünk? VII.
Kedvenc törzshelyünkön egy ötvenes éveiben járó férfi szólít meg bennünket, hogy akkor nyilatkozzunk most mi, fiatalok, hogy valóban mi is lesz
velünk?
Csak arra gondolok, hogy ahhoz, hogy valami történjék, mozdulni is kellene, de választ a kérdésére nem tudok adni.
darkblum@eunet.yu

montel
Jön a tavasz. Virágzik a
vandalizmus.

1

RÁCZ ÚR, SZEVASZ !
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A tévésekkel az a „ baj", hogy ha megismerjük őket szen:élyesen is, úgy tűnik, mintha már régi ismerősök !enné.ne~. Es
ez igaz is, csupán egyoldalú kapcsolatról van szo - m1 szmte
minden nap találkozunk velük, de a tévés ugyan honnan
ismerne minket?
Rácz József 1974-ben került az Újvidéki Televízióhoz, én
akkor két éves voltam, tehát valószínűleg elöbb láttam őt,
mint ahogyan első emlékképem bármiről is megmaradhatott
volna. De az sem rémlik, személyesen - már Kishegyesen mikor láttam őt először. Viszont 1990-ben megismertem az
újságba író Ráczot. Tudniillik akkor indult a Napló című
újvidéki hetilap - az első független magánlap az egykori , , .
Nagy-Jugoszláviában - , és ő is a szerzők közt szerepelt. Banat1
Dekameron rovatcím alatt „jegyezte le" a pajzán históriákat,
de három folytatás után leállt a sorozat. Nemrég tudtam meg,
hogy állítólag a lapban szintén publikáló egyházi méltóság
szólt oda, hogy ha a Rácz-féle erotikus történetek helyet kapnak, akkor ö nem ír a lapba. A szerkesztőség mellette döntött
- hát, a cenzúra egy sajátos verziójának mondható ez az eset.
Minő irónia, hogy ezzel kezdődött el Rácz József életének
azon szakasza, amikor a hatalom és kiszolgálói egyre inkább
beleszóltak munkájába, majd le is törölték - legalábbis a vajdasági - képernyökröl. Jómagam tehát a Dekameron révén
jegyeztem meg magamnak Rácz urat, a híres Napló imi~lásá
val egyetemben, annál is inkább, mert én a negyedik szamban
publikáltam elöször (és majdnem utoljára).
Egyébként a Szó-Beszéd Rácz úrra emlékezve most újraközli e három ragyogó kis bánáti pajzán históriát - a gyász pillanataiban ez, úgymond, nem illő, de aki ismerte kollégánkat,
'tudja, hogy Rácz József még a legtragikusabb, legvészt:rh,e- „
s~bb időkben sem veszítette el humorát, amelynek egyik elteto
eleme nála éppen a pajzánság volt, de úgy, hogy soha senkit
meg nem sértett.
Rácz úr egyébként nekem mindig úr maradt. Többször is
megittuk a pertut, de aztán én mindig visszaálltam a
.
magázásra. Csupán most, a temetésén tegeztem le, mert aki
fön~1 van - akár az Úristen - , azt már nyugodtan tegezheti a
„ földönfutó". 1998-ban, amikor először költöztem vissza
falunkba Magyarországról, váltunk valamiféle barátokká, bár
<kor szerint apám lehetett volna. Sokszor támasztottuk akkortájt .a Pöndöl söntését - én, a kezdő újságíró, és ő, az öreg
róka. ~Nagy kár, hogy a vajdasági magyar újságírótársadalomról szóló'történeteit nem örökítettük meg.) Amíg én Pesten
tanultam, addig ő Kishegyesen teljesen beilleszkedett.
Nemigen értettem, hogy pár év alatt miképpen ismerkedhetett
mt"ig annyi falunkbélivel, hogy szinte mindenkiröl tudott.
Talán.,.zért, mert vérbeli újságíró volt, abból a fajtából, akit az

emberek sorsa és személye érdekel igazán, nem pedig a párttitkárok nyilatkozatai. Szóval ezidötájt, miközben az eget kémleltük, jön-e a NATO, mondta egyszer, hogy aggódik ~rt:m,
mi lesz velem itt. Ezt nem is igazán értettem, mert oke, JO
Budapesten, de hát ö is kipróbálta, aztán egy.hét múlv~ hazaköltöztek Etelkával, ráadásul a legnagyobb nmcstelenseg
közepette. Most meg már penkire is telik.
,
. ,
Aztán jött a NATO, én elhúztam Budapestre, es a d1ktator
bukásáig haza se jöttem. Akkor Budapesten találkoztunk, jött,
kofferban hozta az egykori vajdasági kollégáknak a saját
készítésű szalámit, kolbászt, pálinkát. És engem is bevezetett
régi újvidéki bandájába, ak.ik, sz~mára Rá~z ú.~ ~w,gjelenése
több volt, mint a Vajdaság trantt nosztalgia k1elesenek
lehetősége. Rácz úr történeteivel, habitusával maga volt a
bánáti-bácskai, szentmihályi-újvidéki-kishegyesi élő legenda.
Rácz urat hihetetlen szeretettel fogadták mindenütt, mert
szeretetet árasztott, meg valami hamísitatlan, „ráczos" humoros bölcsességet (ha van ilyen).
S amikor két évvel ezelött újra hazaköltöztem, Rácz József
volt az első - tán még ki se aludtam a pesti „fáradalmakat" rendesen -, aki leállított: hú, de jó, hogy hazajöttem, s itt leszek
Hegyesen, mert lenne egy munkaajá!1lata, a Szó-Bes-;:édet kéne
csinálni, ötven márkát kapnék érte. Es mondtam, oke,
csináljuk, de az ötven márka nem kell, hanem csináljuk együtt,
ingyen. És Rácz úr összerántotta a csapatot, és - hogy is mondjan.;, hogy a szerkesztőkollégák meg ne sértődjönek - amíg
velünk volt, addig rend is volt, nem csak buli és rnajd-megLl~
.
Temetésén azt is mondtam, nem csak én tartottam leg1obb
barátomnak, de sokan mások is. Még olyanok is, akikröl nem
is feltételeztem, hogy Rácz József egyáltalán beszélt velük.
Mindenki legjobb barátja volt ö, és ez a legtöbb, amit az ember
a barátság terén elérhet.
A temetés után pedig több újságíró-barátjáva_l, más téren
tevékenykedö kollégájával ittam meg a pertut. Es azt
mondták, öket tényleg tegezzem le, ne álljak vissza a
magázásra, mint Rácz esetében. Már csak a Rácz miatt is.
Meglesz, Rácz úr - szevasz!
Szerbhorváth György
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BANSAlll ·D EKAMERON
Lejegyözte Rácz József

Tisztelt Napló!
Ne harag udjanak, hogy levelemmel zavarom a
de vóna egy ajánlatom, ami a követke zőkbű 1 áll:

főnököket,

Ehíttak a lányomék télire ide, Újvidékre.
Gyűjjön

tata - mondták-, nem köll otthon

fűteni ,

möglösz

velünk.
Hát most itt vagyok. De nem sokáig, mer t már nem fog a
hely. Szűk ez kalicka neköm . Fél napokig egymagamban
ücsörgök tétlenül. Elkezdtem én dobardányozni a szomszédokn ak, hogy szót válthassak valakivel, de űk erre vagy csak
bambán néztek rám, vagy visszamorogtak valami köszönésfélé t. No, tesvér, mondom magamnak, innen pucolni köU
minél előbb. Haza. Bánságba. Hát mögyök is, ahogy kitavaszod ik, azonnal.
Szóval, itt vagyok Újvidékön, és nem tudok mit kezdeni
magam mal. De mondom már, hogy mit is okoskodtam én ki.
Az úgy vót, hogy elkezdtem a lányomék könyveit nézögetni,
és a kezembe akadt az egyik. A címje, hogy Dekameron. Mi a
guta az a Dekameron? Belenézök, hát látom, hogy egy atyafi
leírja benne, hogyan vótak abba a régi világba, ha jó észrevöttem, Taliányo rszágba a n ő k mög a férifak esetjei. Egymással.
No, mondom, ilyenöket én is le tudnék írni. Igaz, nem olyan
cikornyásan, de nem is úgy, hogy neköm valaki elm esélte,
hanem azt, ami velem történt mög. Mert nagyon sok mindön
megtörtént velem. Mivel 40 évig a falu emböre voltam. Előbb
a községházán dógoztam, azután mög póstás vótam. Úgyhogy feszt a falut jártam, és hát sok mindön előfordút velem
mög az asszonyokkal. Biztos tudják, hogy mire gondolok.
Mert az asszonyok is ugyanazt akarják, amit a férfiembörök.
Minél sű r űbben összebújni valakivel. Hála istennek, nekem
ehhöz mindig nagy ked vem vót úgyszintén, mög aztán az
erőmbű l is futo tta. Mert beosztottam. Mármint az erőme t.
Úgy vótam vele, hogy igaz, köll dógozni, de mög is köll ám
néha pihenni. Ezt mög legjobban szerettem valamelyik aszszony combjai között csináni. Mert az én üd ő mben az ilyenfajta ügyködés szép, nyugodt munka vót. Nem ilyen ugrabugrálás, hogy hun e rrű, hun arrú . Hun innen, hun onnan. Mög
nem ilyen 'girincficamítás vót, hogy nem is tudja kinézni az
embör~ melyik merűl van, hun van a kezük, lábuk. Ezöket
olya n baszós filmökön láttam. Csudálkoztam is, hogy
istenöm, hova jutottunk! Ehelyött az ilyen kínlódás helyött
jobb, ha kirázi az embör. Hát szóval, az én üdőmben az
ily esmit egys zö rűen, röndösen csinátuk. Normálisan.
Betérgyelt a férfi a n ő combjai közé, oszt módjával, de böcsül etesen elvégezte a dógát. A cifrázás abbúl állt, hgy esetleg
há túrú zavartunk be. Annak idejin a férfi nem kóstógatta a
piná t, hanem tötötte. Ahogy azt illik. Hogy mind a kettönek
jó lögyön. Én legalábbis úgy csinátam. Mert vótak, akik csak
pamacsótak, akik egy pár lükés után lefordultak az aszszonyrul, merthogy már addig befejezték a dógukat. No, az
ilyenöket segítöttem én ki. Ölég sokat. úgy, hogy elővöttem
az asszonyaikat. Azoktú tudtam mög, hogy hogyan csinájják
az ő uraik . Hát rosszú. Azé köllöttem én. Nagy prakszám vót.
Mögláttam én az asszonyok farajárásárú, hogy melyiknek a
fészkire bújik ritkán a madár. És hogy ű mög szeretné
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sűrűbben befogadni. Hát ilyenöknek aztán én igyekeztem a
fészkit mögsimogatni, aztán mög ugyebár beleröppenteni a
madarat. Mögláttam én az asszonyok szömibű is, hogy
melyiknek ég az öle. Hogy melyik szeretné, ha ellátnák a
baját. Az ilyenök valahogy vizslábban tekingetnek, mög egy
kis búbánat van a szömükbe. Ha il yet észrevöttem, akkó
előbb -utóbb benéztem hozzá, mikó maga vót otthon.
Mondhatom, hogy ritka helyrűl möntem el gatyaódás nélkül.

Szóval, mögtörtént velem jó néhány eset, és úgy gondolom, jó Jönne ezeket lejegyözni. Hátha okulnak valamit be l őle
a maiak. Nem tudom, milyen lösz ez a maguk újságja. Én
szeretném, ha mögjelöntetnék benne az én esettyeimet.
Lögyön az a címjük, hogy Bánsági De kameron . Mivelhogy é n
bánsági vagyok. A nevem et nem írnám le, mög a fal u nevit
se, nehogy emiatt köllemetlensége lögyön valakinek.
Kéröm, hogy válaszójanak, akarják-e elfogadni az aján latomat. Remélöm, igen .
Üdvözlöm a főnököket mög az olvasókat, előre is.
A gyüvő hétre leírnám a bácskai ángyi nag ymosásának
történetit, amikor én is segítöttem neki.

Mostunk a bácskai ángyival
Az egyik sógorom már közel járt a harminchoz, de
sehogyse hogy meg nösüljön. Egy kicsit olyan tödd ki, hagy
hüljön vót, de az üvegöt szerette emelgetni. Hát ezért
nemigön köllött a falubeli lányoknak. Mondom én neki,
tötesse magát bele az újságba, hogy nösülni akar, hátha
ráakad valami jóravaló asszony kára.
Gyün is nemsoká, hogy sógor, van ám jelöntk öző! Mondja,
hogy körüljárt m ár néhányat, és nem tud kettö közül választani, mivel hogy már ki is próbálta űke t. Az egyik a szom széd falubú való, a másik mög bácskai. Ennek a bácskainak,
aszondja, az a baja, hogy bornyustú gyünne, mármint egy
gyerökkel, de azt a dógot nagyon tudja csinálni. - Sógor aszondja - , úgy dógozik ez az ágyban, hogy kapaszkodni köllött, nehogy leessek rulla. Attú féltem , hogy eltörik a szerszámom, úgy ficán kol t alattam . Ez a másik mög csak odatartja,
mint pumpáskút alá a vödröt, és te meg csak zötyökölj, még
rá nem unsz. De ennek nincs gyeröke.
Mondom én neki, hogy nincs annál jobb mög szöbb
házasság, mint mikó kipirulva dudorászik röggelönte az aszszony. De a pirosságot mög a jókedvet is csak éccaka lőhet
mögteremteni.
Erre gondolj sógor - mondom én neki. - De arra is, hogy
aki a farát úgy járattya, hogy húsdaráló lösz a m icsodája,
annak ezt sokat köllött ám gyakoróni. Mög ezután is ezt
szeretné.
No, ölég az hozzá, hogy a sógor a bácskai menyecs ké t
választotta. Szép, bögyös mönyecske vót. Láttam én rulla
mindjárt, hogy no, ez nagyon szereti a porcogós húst. Mert
nagyon köllette magát. Riszálta a farát, mög csak úgy égetött
a tekintete.
Hát, hogy igazam vót, arrul nem sokára be is bizonyosod tam.

Szó- :
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BANSAGIDEKAMERO N
Valami möghívót vittem a sógornak egy röggel.
SLi'm1örkélt az esö. Beszólok, hogy ki van itthon, hát a bácskai ángyi gyün elébem a kiskon yhábul. Kipirulva, fölgy ürekezve. Vizes a keze mög a kötője. Mos. De mosolyog
ám, mög „így a sógor, úgy a sógor", mönjek be, ne ázkolódja k. Üljek már le, aszon dja, van még ez a pár darab, kiöblíti,
és majd aláír, hogy átvötte a meghívót. Leülök a díványra,
úgy az úngyi háta mögé. Ű beszél, panaszkodik az urára,
hogy csak a púlinkán jár az esze. Én mög nyelöm a
galuskákat, ne hallja, hogy egyre jobban szuszogok.
Igazgatom a nadrágom elejit, mert szűkül benne a hely. Nem
sokáig birtam ki. Fölálltam, magamhoz húztam. Gondoltam,
lösz, ami lösz. Ha kizavar, úgyis letagadom, hogy kínálkoztam neki. Hát nem zavart ki. Hanem hátranyúlt, és kezdte
gombolni a sliccömet. Le a nadrág, gatya. Had lögyön az
ángyinak mibe kapaszkodnia. Mert kemény vót már a foggantyú. Benyúlok a szoknya alá, érzöm, hogy az eresz alja
már beázott. Löhet kezdeni. Úgy hátúrú bezavartam neki, és
adj a pitének. Az ángyi belekönyökölt a teknyőbe, és riszálta
ám a farát. Le-föl, jobbra-balra, karikába. Úgyhogy bizony jól
mög köllött kapaszkodni a csipejibe. Mit mondjak? Jó mondta a sógor. Tudta a dógát . Sokat gyakoróhatta.
Ölég az hozzá, hogy csutakolunk, csutakolunk, már
közelödtünk a zö ty ögőshöz, mikor mögjelönik a kapuba a
sógor. Látj uk az ablakbul. Keziben az ekevas. A kovácstu l
gy ün. Hogy ejtötte vóna a lábára! - gondolom, és akarok
hátralépni. De az ángyi hátranyú l. Visszahúzza a faromat,
nem engedi, hogy kivögyem. Avval már ki is kiabál:
- Ott van az üveg a ga ngon, a sámli alatt!
Ez köllöt a sógornak. Fogta az üvegöt, möghúzta, zsebbe
tötte, és vissza a kovácshoz. Iszogatni. Most már vót mit.
Adott neki ángyi. Mög neköm is. Én se maradtam neki adós.
A végi n már rözgött a térgyem .
Mikor kikísért, mondja:
- Sógor,

gyűjjön

máskor is segíteni mosni!

És nevetött.
El is möntem. Sokszó.

Amikor n em én voltam a
masiniszta
Behívatott egyszer az iskolaigazgató. Azt mondja, jönnek
a városból diákok meg a tanárjuk, hogy lejegyezzék, hogyan
beszélünk mi, mög a babonák is érdeklik üket, mög a dülő
utak nevei, mög hasonló ilyenök.
- Maga - mondja az igazgató - üsmeri az emböröket a
faluban, tudja, kihöz köll elvezetni üket, hát lögyön velük
pár napig.
Elvállaltam. Utóvégre csináltam én már haszontalanabb
munkát is muszájból. Másnap mög is érkeztek a városiak.
Egy csoport siheder meg egy tanárnő. Vörös a haja, mint a
ved lött róka szőre. Szeplős a képe, mint a pulykatojás. Szűk
ruha van rajta, látszik a körte alakú kemény fara mög a bimbója, mert nem volt neki melltartója. Azért néztem így mög
magamnak, mert ahogy összetalálkoztunk, lebácsizott. Föl is
baszódtam ezön az 51 néhány évemmel. Mert ű is több vót
40-nél. Mondtam is neki:

Nono ... Vigyázzunk, vigyázzunk ...
Másnap fölhúztam az ünneplő ruhámat, letöttem a micit,
úgy vezetgettem űket a faluban. A tanárn ő megint belém
kötött:
- De kipöttyentünk - aszondja, és nevet, mög úgy végigmért.
Mondom én neki, hogy a férfiembör jó ruhába, az asszony
mög anélkül mutatós.
Trornfoltunk így egész délután, és én el is döntöttem, hogy
tán megpróbálkozok vele. Ha leültünk valahol, melléülte m.
Beszéd közben rá-rátöttem a kezem a combjára, vagy
odaértettern a lábamat az üvéhöz. Mintha véletlenül lönne.
Egysző csak visszanyom a térgyivel. Mögismételtü k ezt
néhányszor.
No - mondom magamban -, úgy látszik, egyet akarunk.
De mikor mög hun lögyön ez?
Kár vót rajta morfondíroznom, mert kitanáta ezt már a
Aszongya úgy estefelé a gyerököknek, hogy le kéne
írni a füvek, gazok nev eit úgy, ahogy azt a faluban mondják.
Mög a neve mellé, aszongya, oda kéne tönni a gazt. Ezt a
munkát magára vállalta. Velem egyetömben.
tanárnő.

Estefelé el is indultunk egy csomó papírral a Kisalj felé,
nem messze a faluhoz. Szóv al, kinézte már a helyet is.
Nagyon ki lehetett kúdulva, mert igen szaporán lépkedett.
Mintha munkába sietett vóna. Én mög egyre laskudáltam,
mert nem is tudtam, hogy köll az ilyen piroskörműekke l
elkezdeni. Még a szoknya alá se lehetett nyúlni, mert nadrágban volt. De a tanárn ő megint segített rajtam. Mikor
odaértünk a fűzfa alá, megkérd i, hogy nem gondoltam tán
komolyan a gazgyűjtést. Mondom neki, hogy tudnék okosabbat is csinálni. Avval már tolja is le a nadrágot. A bugyi val
együtt. Aztán bújik ki a blúzbul is. És ott áll előttem
szűzanya meztelen. Egyre győzködöm magam, hogy nem
káprázik a szömem. 1tt hozzá köll látni a dologhoz. De mögmered tem . Merthogy ilyen még velem nem történt mög.
Rámszólt, hogy mire várok. Letolom a nad rágo m, elódom a
gatyám. Erre megint rámszól, hogy vetkőzzek le. Az üngöt is
vessem le. Hát jó. Szót fogadtam. Aszongya, feküdjek le. És
mutatja is, hova. Lefekszök. De baj van. A fúrúmon nemigen
látszik a jóakarat. Mi lösz most? Mellém fekszik, és elkezd
cirógatni a hosszú körmei högyivel. A térgyemtül a fülemig.
Csak úgy futkosott rajtam végig a bizsörgés. És érzöm, hogy
emelködik a szerszám. Ű is mögérezte. A kezivel. Erre
fölemelködik, átlép rajtam az egyik lábával. Beigazítja, rám ül,
belekapaszkodik az egyik lehajló fűzfaágba, és elkezd rajtam
lovagolni. A kezivel húzogatja magát az ágba kapaszkod va
föl. Előbb lassan, később gyorsabban. Néha mögállt, aztán
mögint újrakezdte. A vörös haja csak úgy lobogott. A mejjei
rözögtek, és mintha össze Jöttek volna veszve. Szétálltak.
Neköm nem vót más dógom, csak nézgelődni. Ürulla mög
szakadt a víz. Mikor neki már többször is jó vót, engöm is
végire segítött, aztán leszállt rullam . Lehasalt a fűbe, elszívo tt
egy cigarettát, aztán fölöltözött. Én már addigra magamra
kaptam a gúnyát, és elindultunk. Egy szó nélkül mentünk a
faluig. Ott mondta, hogy mönjek el néha hozzá. Mögadta a
címjit is.
Sose möntem el. Mert nem szeretem, ha ebben a
munkában nem én, hanem más a masiniszta.
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Épületeket újítunk fel, templomokat tatarozunk. Van
munkánk, főleg a környékben vállalunk építkezést. Most
is egy nagyobb csoporttal dolgozunk. Nyáron
középiskolásokat is alkalmazunk.

Csernai, Csernik, Fodor,
Krizsán, Almási, Kókai ...
Megannyi kőművesmester neve,
akik az elmúlt időben építették
Kishegyest. Ezek a nevek élnek
még az emlékezetemben, de
sajnos a többiek lassan a feledés
homályába vesznek.

- Éveken át, amikor reggel munkába indultam, még
aludt a családom. Mire hazaértem, már ismét aludtak,
így csak a hétvégeken lehettem együtt velük. Sokszor
vasárnap mentem a munkát ellenőrizni, lemérni,
megbeszélni, mert én vagyok a vállalkozó, én fogom fel
a munkát. Az időtől függ, hogy mikor kezdjük az
építkezést. Most mindannyian téli pihenőn vagyunk.

Ma már az egyetlen,
iparengedéllyel rendelkező
kőművesmester Kishegyesen
ifjabb Kókai Béla. Nagyapja és
apja után ő a harmadik nemzedék. Kisiskolás korától
kezdve, édesapját kísérve leste el a szakma csínját-bínját.
Idősebb Kókai Béla akkoriban Csernik Istvá1mal közösen
dolgozott.
-1972-ben, a középiskola után, elmentem katonának,
majd 74 márciusában kivettem az ipart - emlékezik viszsza a mester. - Apám ezután velem dolgozott tovább: két
iparral, öt-öt munkással építkeztünk. Persze szezonmunkásokat is foglalkozta ttunk. Csernik mestertől és
édesapámtól nagyon sokat tanultam, hisz három évig
inaskodtam mellettük. Dolgoztunk Szabadkán,
Topolyán, Verbászon, Gunarason„. szóval a környéken.
Az első téglát Kátai Géza házának az alapjaiba tettem,
még inaskoromban. Hegyesen az első munkám Lakatos
Pista háza és Vasút utcai Csáki-ház volt.
- Az építőiparban a legjobb időszak a hetvenes évek
és a nyolcvanas évek közepe volt. Akkortájt az egyszerű
munkásembernek is módjában állt új házat építtetni. Volt
olyan időszak, amikor 8-10 házat is tető alá tettünk egy
év alatt, igaz, néha hosszabbított műszakban is folyt a
munka. Apámmal 1990-ig, nyugdíjba vonulásáig
építkeztünk együtt, azóta egyedül vezetem a céget.
Köszönettel tartozom neki, amiért fegyelemre, becsületre, pontosságra és szeretetre tanított, ezekkel az elvekkel
kell ma is dolgozni. Minden munkához úgy kell hozzáállni, mintha a sajátomat építeném. Az alkalmazottakkal
is tisztességesen kell bánni, pontosan ki kell fizetni a
bérüket, befizetni az adót és a járulékokat, s ami utoljára
marad, az az enyém.

n

A harminc év alatt egyetlenegyszer nyaraltam a családommal a tengeren, meg most jártunk fürdőben . Az t
sajn álom, hogy kevés időm maradt a szeretteimre.
Kókai Béla a harminc esztendő alatt, még a legmostohább időben sem adta vissza iparengedélyét, de még a
bejelentett munkásoknak sem szakította meg a járulékok
fizetését. A legkitartóbb alkalmazottja huszonhatodik
éve dolgozik nála.
- Ha újrakezdhetném, ismét kőműves lennék
Mindent úgy csinálnék másodszor is, ahogy tanultam. A
harminc év elszaladt, nem esett nehezemre - vallja Kókai
Béla a tőle megszokott szerénységgel.

Linka B. Gabriella
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- Hogy most mit építünk? Évente egy-két házat.
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Tul: Kókai Béla
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Kishegyes ,
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llY[LIK AZ IBOLYA
Nem tudom, a faluban készített-e valaki számadást arról,
hogy a háborús idők alatt hány fiatal hagyta itt szülőfaluját,
hányan mentek el a behívók elől és hányan azért, hogy
máshol találjanak boldogulást. Hányan vannak azok a fiatalok,
akik
továbbtanulás
céljából
választották
Magyarországot - hogy tanulmányaikat befejezve, ott is
maradjanak? (Éppen a múltkoriban számoltam össze, csak
ebből a kicsiny faluból hány orvos és gyógyszerész él és
dolgozik jelenleg is Magyarországon!) És hányan pakolták
fel ki.s családjukat, meg sem állva Ausztriáig,
Németországig, sőt egészen Kanadáig!
Kevesen vannak közöttük, akik tervezik a visszaköltözködést, még kevesebben, akik haza is költöznek.
Már jó ideje azon gondolkodom: a hazatérőkről írni kéne
a Szó-Beszédben ...
Hogy miért éppen most teszem? Apropója van.
Február 14-én Katona József és Ibolya virágüzletet nyit a
Kossuth Lajos utcában. Ausztriából hazatérve, Kishegyesen.
Az indulásról, a terveikről Ibolyával beszélgettem.
- A szüleim egész életükben kertészkedéssel és virágtermesztéssel foglalkoztak. Igazi családi vállalkozás a mienk,
szüleim mellett megtanultam azokat a legalapvetőbb dolgokat, amik elengedhetetlenül szükségesek a virágok
nevelésében. Egy pillanatig sem volt kétséges, mit tanuljak
az általános iskola után. Becskereken virágkertészetet
fejeztem be. Már akkor az volt a tervem, hogy átveszem a
szülők kertészetét, illetve tovább viszem azt.
- De beleszólt a nagypolitika - vetem közbe.
- Igen - folytatja - 1991-ben kimentünk Ausztriába, ahol
én egy nagy virágkertészetben dolgoztam. Jó iskola volt ez,
nagyon sok tapasztalatot gyűjtöttem, amit itthon bizonyára
tudunk majd hasznosítani. Két gyerekünk van, Nóra, aki
most első osztályos és a másféléves Alex. A hazaköltözködésre részben miattuk szántuk rá magunkat.
Ausztriában egy kis faluban laktunk, fenn a hegyekben,
szép helyen, de távol a munkahel ytől. Elkezdtünk számolni: ha a gyerekek mellé asszonyt fogadunk, aki felügyel
rájuk, amíg mi dolgozunk, ezenfelül számoljuk az útiköltséget a munkahelyig meg vissza, a fizetésekből marad is,
meg nem is. Úgy döntöttünk, hazajövünk és a magunk
gazdái leszünk. Több év távollét után 1998-ban jöttünk
először haza. Édesanyám kertészete bejáródott volt, csak
folytatni kellett a munkát. Rózsákat termesztünk, sokféle
virágot,
dísznövényeket,
virágcsokrok
kiegészítő
növényeit, rezgőket stb.

TEMETKEZÉSI KELLÉKEK
ÉS SZOLGÁLTATÁSOK

- Talán pár szót a terveitekről„.
- Eddig a virágokat piacokon árultuk, most úgy döntöttünk, megpróbáljuk az üzletnyitást. Sokan kérdezt ék
tőlünk, nem félünk-e a konkurenciától, hiszen a faluban két
virágüzlet is van. Szerintem jól megférünk majd egymás
mellett. A mi üzletünkben a különféle vágott virág, cserepes
virág mellett kertészeti kellékeket, cserepeket is forgalmazunk, illetve mindazt, ami a virág neveléséhez,
ápolásához kell. Ikebanát, koszorúkat is készítünk.
- Ibolya lesz az üzlet neve.
- Igen, több nevet felvetettün k, de ez szinte adva volt, és
úgy vélem, az üzlet elnevezése másodlagos. A kínálat, a
kiszolgálás a lényeg.
- Amikor a Nagycsaládosok az ádventi koszorúkat
készítették, Te a koszorú készítésének fortélyait is elárultad
nekik. Amikor az újságban erről írtam, zárójelben megjegyeztem a lánykori nevedet - Bábity -, remélem nem
haragudtál meg érte.
- Egyáltalán nem, sőt, itt a faluban a Katona vezetéknevet nem sokan ismerik, a férjem kanizsai származású, de
remélem hamarosan a faluban mindenki tudni fogja .
Távolabbi terveink közé tartozik az iskolával egy olyan
együttműködés kialakítása, amelynek révén a gyerekek
megismerkednének a virágokkal, a növényekkel, a díszcserjékkel. Talán akkor ők is átérzik majd, milyen fontos,
hogy körülöttünk olyan környezetet alakítsunk ki, amelyben jól érezzük magunkat.
Az „Ibolya" virágüzlet Valentin-napkor nyit Ki shegyesen, a Kossuth Lajos utca 2. szám alatt.
Reménykedjünk benne, hogy minden szál virággal békét
és szeretet viszünk haza tőlük, hiszen - most a nehéz idők
ben - különösen ránk fér.
Végezetül csak ennyit: ők hazajöttek, itthon keresik a
boldogulást. Sok sikert nekik, már csak azért is, hogy
követendő példaként álljanak azok előtt, akiket haza húz a
szívük, hogy ha nehezebben is, de itthon éljenek.
Zsidai Erzsébet
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1. Bacsó Tibor és Volarevié Gabrijela
DOMINIK
2. Bakanics Róbert és Németh Elvira
LEVENTE
ÁDÁM
3. Czékus Ákos és Egri Melinda
4. Czékus Sándor és Uhor Anna
ZALÁN
5. Csernik Csongor és Kis Anikó
FÁBIÁN
6. Csernus István és Sípos Dóra
DOROTTYA
7. Döme István és Varga Valéria
DANIELLA
8. Dudás Károly és Major Gabriella
DOMINIK
VIKTOR
9. Dimovié Renata és Novakovié ]ov o
10. Domány Sándor és Dobi Lídia
DIANNA
KITTI
11. Faragó Antal és Göblös Eliz
12. Faletta Romeo Rocco és Tipold Lídia
LÉNA
13. Farkas Ferenc és László Angelika
BOGLÁRKA
14. Fü löp Tibor és Pesti Ilona
KRISZTIÁN
15. Fullajter Péter és Brezovszki Ilona
FANNI
16. Fc'Hbás Péter és Smolecki Zvezdana
EDINA
17. Goda Csaba és Urbán V. Vujnovics Szilvia
CSABA
18. Gadfonovié Slavisa és Ivanka
LUKA
19. Gál József és Szőke Magdolna
JÓZSEF
BALÁZS
20. Gyurik János és Harangozó Anita
21. Hajdú Csaba és Kurnyák Judit
HANNA
22. Hasani Resnija és Novakovié Zivko
SZAMANTA
23. Hajas Róbert és Bánszki Mónika
NIKOLETT
VANDA
24. Janó László és Kurnyák Mária
25. Kormányos Károly és Körtés Zsuzsanna
KRISZTIÁN
26. Kovcí.cs Tivadar l'S Puszta Henrietta
DIANNA
SZILVIA
27. Kolompár Sla vica és Szabados József
28. Kolomp<Ír Gordana és Jovanovié Slavko SZAMANTA
29. Kolompár Aranka és Radak Miroslav
IVICA
30. KMné1 Dénes és Juhász Anita
ENIKŐ
'.'i1. Konfüí nyos Oszkár és Balogh Elvira
KRISZTINA
32. Lakatos István és Dulinac Rufa
VIKI
33. Lukács Zoltán és Djokié Diana
KRISZTIÁN
'.'i4. László László és Karna Anasztázia
LILLA
35. Lakatos Ágnes és Peh·ovié Tomislav
VANESSZA
36. Lakatos András és Lakatos Anikó
ANDRÁS
DENISZ
37. Lakatos Sándor és Lakatos Zlata
38. Éter Zoltán és Lukács Andrea
RÉKA
39. Mész<:í ros Tibor és Lengyel Angéla
TEODOR
40. Nagy lstv<:ín és Sebők Dianna
PETRA
41. Novakovié Zdravko és Novakovié Marija
ZDENKA
VIVIEN
42. Hajdu Erik és Burján Elvira
43. Jovanovié Aranka és Doréle
DARKO
44. Papp Branislav és Sinkovics Szuzana
TAMARA
45. Petri Adrián és Simonyi Szilvia
VIKTOR
46. Pl' rCié Zoran és Tojzán Hedvig
KRISZTIÁN
47. Papp Andrej és Homok Andrea
NOÉMI MERCÉDESZ
48. Papp Róbert és László Erika
SAROLTA
49. Paróczi Zso lt és Egri Szuzanna
DAMJÁN
50. Paróczi László és Németh Tímea
CSABA
TAMÁS
51. Paróczi Zsolt és Kovács Péter Maja
SÁRA
52. Popovié l\ililcnko és Karna Dóra
JÁZMIN
53. Papp Tibor és Hcssz Erzsébet
DENIEL
54. Szvoreny Zoltán és Poljakovié Mileva
DOMINIK
55. Szökc Ferenc és Vituska Heléna
SZABOLCS
56. Szöke Szabolcs és Hajdú Edit
ATTILA
57. Szvoreny Attila és Farkas Anasztázia

NOÉMI
58. Szlancsik Róbert és Hadnagy Ildikó
RICHÁRD
59. S zőke Géza és Pál Erzsébet
DÁVID
60. Szilágyi Tibor és Lénárd Lenke
VIVIEN
61. Süli Péter és Huber Irén
VIVIEN
62. Sípos Szabolcs és H orkai Szandra
KAROLINA
63. Sinka Mihály és Opp Katica
EDI N A
64. Tóth Péter és Faragó Anasztázia
ANNABELLA
65. Uri Attila és Kórizs Adriana
ÁDÁM
66. Vásárhelyi Ottó és Mészáros Valentina

1. Cucié Dragan és Faragó Erika
IVAN
2. Ility Ákos és Szilágyi Zsuzsanna
MÁRK
3. Kovács Ernő és Burján Anikó
MlCHAELL
4. Lévai Attila és Török Aranka
KRISZTIÁN
5. Gonszlik Zoltán és Csernik Julianna
TÍMEA
6. Sípos Csanád és Bíró Noémi
JÁZMIN-NAPSUGÁR
7. Salgó István és Hajdú Dianna
MIETT
8. Sznopcsek István és Berkec Jutka
ZSIGMOND
9. Stoff Attila és Fejős Ildikó
SIMON
10. Tóth Károly és Kollár Ilona
ÁDÁM
11. Zoran Kalauz és Papp Judit
KATARINA

1. Almási Csernik Gizella
2. Andróczki Katalin
3. Balázs Hegedűs Julianna
4. Bognár Fridrich Ilona
5. Barna Fodor Etelka
6. Bá bi ty Tóth Verona
7. Czékus Gogolák Margit
8. Du dás Eper Jolán
9. Dudás Gálik Viktória
10.Fürsztner Sípos Margit
11 . Faragó Tóth Julianna
12. Fekete Csízik Amália
13. Goda Sípos Verona
14. Huszár Kollár Katalin
15. Hornok Csernik Teréz
16. Horváth Varmuzsa Katalin
17. Horváth Odrobina Etelka
18. Halasi Kalmár Emma
19. Juhász Szokola Jusztina
20. Juhász Vörös Matild
21. Jovánovics Hajdú Margit
22. Klinkó Nagy Teréz
23. Kurin Tóth Anna
24. Kancsár Szűgyi Aranka
25. Krizsák Némedi Julianna
26. Kurnyák Bacsa Erzsébet
27. László Mária
28. Csabai Novák Piroska
29. Lengyel Sípos Erzsébet
30. Ország Halasi Jolánka
31. Pece Novák Margit
32. Papp Nagyfarkas Matild

73 évesen

67
72
81

89
64

80
71
91
72

71
85

81
72

70
70
88
77
72

81
62
82
77

68
62
78

77

80
76
75
79

80
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33. Papp Csernik Mária
34. Süveges Hajdú Mária
35. Süli Klára
36. Sveblcr Szakál Rozália
37. Sípos Hessz Erzsébet
38. Sípos Fülöp Rozália
39. Süli Szőke Veronika
40. Turucz Csépe Julianna
41. Torma Kovács Julianna
42. Toma Gyurján Julianna
43. Utasi Vastag Anna
44. Zelenka Izsák Teréz
45. Zdimiro vics Paróczi Anna
46. Zsadányi Lukács Etelka

79
52
52
63
46
94
89
74
79
93
82
70
79
71

1. Berkec István
2. Barna Mihály
3. Balázs Lukács
4. Csépe Mátyás
5. Csóré András
6. Dudás Mihály
7. Domány Jenő
8. Dudás József - Koléta
9. Fridrik Antal
10. Fodor Péter
11. Fridrich József
12. i~. Fürsztner János
13. Gubena Mihály
14. Hajagos József
15. Hegedűs Béla
16. Jovanovié Stanisa
17. id. Kormos József
18. Kőműves József
19. id. Kiss Lukács
20. Kátai Károly
21. Klinkó Károly - Hucsi
22. id. Komáromi András
23. Karna István
24. Lukács Géza
25. Lengyel Péter
26. Mészáros Péter
27. Molnár Márton /Marci
28. id. Molnár Ferenc
29. id. Németh György
30. Nagy Mihály
31. Ország József
32. Ország Péter
33. Papp Mihály
34. Papp István - kisbíró
35. Purucki Károly
36. Pesti Oszkár
37. Sípos Richárd
38. Sípos Béla - órás
39. id. Sándor Géza
40. Sinkovics Imre
41. Sípos József - bádogos
42. Sípos József
43. Szokolovics István
44. Szabó Mihály

58
63
83
80
82
69
54
55
81
90
79
49
46
71
60

72
72
72
77
57
41
89
63
79
66
75
60
93
89
69
53
86
53
77
68
48
66
90
77
59
75
71
63
61

45. Szabó Károly
46. Sztoity József
47. Sekicki Veljko
48. Tóth József
49. Török Antal - lovász
50. Zsoldos Gergely
51. Újvári Béla - pincér

59
53
46
84
58
10
68

1. Kratok Szabó Mária
2. Goda Lémán Lénárd Irma
3. Major Torma Erzsébet
4. G yő ri Kuntity Valéria
5. Vujkovics B. Katalin
6. Schrenk Kancsár Erzsébet
7. Pápista Varsandán Rózsa

66
47
59
36
66
82
55

l.
2.
3.
4.
5.

Csepella László
Juhász Rudolf
Kalmár Antal Tibor
Sípos Sándor
Pribicki Ferenc

68
66
64
74
48

l. Safrankó Mihály és Tóth Erzsébet
66 éve házasok
2. Kiss József és Pásztor Erzsébet
64 éve házasok
3. Pesti István és Kovács Etelka
64 éve házasok

Magyar László és Novák Julianna
Csernik Imre és Süli Mária
Kormos István és Szabó Júlia
Bélik János és Gubanics Piroska
Sípos Géza és Gyömrei Mária
Kovács József és Gere Katalin
Molnár János és Sípos Rózsa

Lukács Zoltán és Dokié Dianna
Szilágyi József és Butterer Bernadetta
Halász Zoltán és Homolya Kolié Ja<;mina
Petri Adrián és Simonyi Szilvia
Kurnyák Zoltán és Goda Hargita

Sípos József és Sípos Erz_sébet
Tóth Péter és Homolya Eva
Kormányos Oszkár és Balogh Elvira
Molnár Attila és Lukity Melitta
Virág Gábor és Klivinyi Beáta
Szemerédi Károly és Halasi Judit
Molnár Csaba és Harmath Csilla
Kocsis Zoltán és Csernik Tünde
Rácz László és Szakács Amália
Sípos László és Csabai Kubik Erika
Gyurik János és Harangozó Anita

Lévai Attila és Török Aranka
Fodor Zoltán és Zugi Rácz Mária
Török Árpád és Lajkó Irén
Vass Endre és Brezovszki Tímea

1. özv. Mezei Margit
97 éves
2. özv. Süli Mihály
96
3. özv. Kovács Sztányó Erzsébet 95
4. özv. Csőke György
95
5. özv. Sípos Budai Julianna
94
6. özv. Vörös Rózsa Erzsébet
94
7. őzv. Vörö:;l:aranyi Molnár Matild 948. özv. Dud ás Tamás
93
9. özv. Culjak Szilágyi Erzsébet 93
10. özv. Almási Krunc Rozália
92
11 . özv. Kormos Molnár Erzsébet 92
12. özv. Goda Mátyás
92
13. özv. Gavlik Péter
92
14. özv. Morvai Faragó Matild
92
15. özv. Kramli Csík Etelka
92
16. özv. Deák Szilveszter
92
17. özv. Berec Paróczi Erzsébet 91
18. özv. Varga Szokola Erzsébet 91
19. özv. BrenCié Krisztián Margit 91
20. özv. Szántó Tóth Piroska
91
21. özv. Papp János
91
22. Kiss József
90
23. Pesti István
90
24. özv. Jáni Mihály
90
25. özv. Szvoreny Krunc Etelka 90
26. özv. Horváth Ferenc - cipész 90
27. Bakos Anna
90
28. özv. Török Szilák Mária
90
29. özv. Sípos Gálik Julianna
90

Az adatokat összegyűjtötte:
Kocsis Miklós kántor
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Pár szó a
családi
elhelyezésről ...
A szerbiai szociálisügyi minisztérium
programot dolgozott ki a szülői gondviselés
nélkül maradt gyerekek csa ládi elhelyezésére.
Családi elhelyezésre a szülök nélkül
maradt gyerekek, illetve azok a gyerekek
kerülnek, akik különféle okok miatt nem
maradhatnak saját családjukban.
Ezek a gyerekek kül ön böz ő környezetb ől
kerülnek ki, más és más élettapasztalatokkal. A családi elhelyezés a tartamától
függően lehet hosszantartó, azaz a gyermek
önállósulásáig és lehet ideiglenes, vagyis
míg meg nem teremtődnek a feltételek arra
hogy a gyerek visszatérhessen saját biológiai
családjába .
Szerbiában jelenleg körülbelül 1700
gyerek él családoknál, míg a gyermekotthonokban élö gyerekek száma mintegy
2000.
A minisztérium akciója elsősorban arra
irányul hogy az otthonokból a gyerekek
olyan családokhoz kerüljenek, ahol családtagként megérezheti az igazi családi otthon
melegét.
Családi gondviselést olyan emberek vállalhatnak, akik a gyerek érdekeit tartják
szem előtt.
A Kishegyesi Szociális központban várják mindazok jelentkezését, akik úgy érzik,
képesek erre a szép és nemes feladatra. A
jelentkezést követően pedagógus és pszichológus elbeszélget a jelöltekkel és kivizsgálják a család körülményeit. Azok a jelöltek, akik megfelelnek a feltételeknek ,
képzésben is részesülnek, melynek során

G11PlUSZ~"K0ZGYÜlÉS

felkészítik őket a gondozói szerepkörre.
Ugyanakkor az sem mellékes hogy az
állam a gyermekek után térítményt fizet.
Egy gyerek után 10 500 dinárt, két gyerek
után 17 300 dinárt, három gyerekre pedig
22.300 dinárt. Ezenfelül térítményt a
tankön yvekre, az utiköltségre, és évente
lehetőség egyszeri nyílik
pénzsegély
igénylésére (érettségi költségek, kirándulások stb.).
További információ a Szociális Központban kapható.
ZSE

Úár14~~U ~községháza
na
él.5(irfk'.özgyűlést tartqtt
a G17 Plusz községi szervezete.
Né}pirenden szerepelt a választási
kéln;J.pány megvitatása)a
választási eredmények "'
kiértékelése, a szakcsoportok
megal.élkul.ás.a .. A javaslatqk
alapján egész~egüggyel,' '

Nvuudíias hírek

I<örnyezetvédelemmel,mezőgaz

A nyugdíjas egyesü let háza táján az
utóbbi időben igen csak bonyolódnak az
ügyek, ekkor még enyhén fogalmaztam.
Az indulatok elszabadulásának az oka a
helyi járulék fizetése, avagy megszüntetése volt. A mérsékeltebb irányzat nem
értett egyet azzal a móddal, ami a járulék
megszüntetése körül folyt. Persze az
a l áírásgyűj tésről és a hel yi közösségben
és a községben folyt parázs vitákról van
szó. A huzavona következtében lemondott az egyesület elnöke Kollár Ilona,
majd az egy hónapra következő elnökségi ülésen lemondott az alelnök Szőke
Dezső is. Az új elnökségi tagokról és az
elnökröl a közgyű lés fog dönteni, amit a
zárszámadás után fogn ak összehívni .
Kedves nyugdíjasaink vegyenek minél
többen részt a közgyűlésen.
Az egyesületnek egyébként 376 tagja
van a kb. ezerbő l. Ezzel kapcsolatos az a
hír, mely szerint lehet a 2004-es évre
fizetni a tagdíjakat. Szén is rendelhető 8
havi részletfizetésre.
lbg

dasággal, a ,nyugdíjas9kkal és a
yos s?9~J<;llís h~Iyzetűekkel,
·v
ozásokkal és ifjúsággal
foglakozó csoportok létrehozását
helyezték kilátásba. ~?enkívül
jaya~lat született egy ifjúsági
hálózat kiépítésére, de elhangzott
az is, hogy igei; kevés fiatal van a
pártban, ezért}öbb ifjút .kellene
bevonni.
·

t

Tervbe vették, hogy a községi
s.zerciezeten b~l~l feketicsi és
fü~t~rlaei helyi s~ervezeteket is
létre kell hoini.
.~~~mély~.~yélemén}'.~pl, hogy
ne:-riJeltéÜenűl jó az, hogy az
építő jellegű tanácskozáson a
l?eszélgetés nagy rész5: ~gyetlen
· lovéenáci miatt szeiö"n,ífüven
folyt.
Lakatos János

Február 1-jén a színházterem előcsarnokában 15- től 18 óráig
kiállítás nyílik a Vajdasági Magyar Ifjúság
(VMI) szervezésében. A rendezvény célja a fiatal tehetséges, amatőr,
de még nem befutott alkotók felkarolása . A tárla tot már
megtekinthették az adorjániak és a pacsériak. A művészek: Fodor
Gábor palicsi festő és Nádi András temerini fafaragó. Belépés díjtalan. Mindenkit szeretettel várunk.
ama tőr képzőművészeti

J.B. -VMI

• Cékus •

Mcettalipep:1

bádpgosműhely

Mind e nn e mű

vállalunk

„

Bőripari felszerelések,
alkatrészek és szerszámok
gyártása

bádogosmunkát

·

Tulajdonos:

Maráz József

Kishegyes, Kendergyár u. 1. 5.
Tel. 024/730-457, 731:-,~57

Kishegyes~ózsa György u. 48.
tel.: OZ4 /
314
,
e-mail: maraz@topolanet.co.yu

,„o-

Az olvasó írta

i

UTÁLAT. GYÜLöLn -M'f:M'I ~jj i:l'l
Minden újév elején azzal fáras ztják magukat az emberek,
hogy különböző fogadalmakat tesznek. Így én is megfogadom,
hogy ezentúl is ilyen stílusban fogok majd hébe-hóba jelentkezni a Szó-Beszéd hasábjain.
Akik pedig úgy érzik, hogy az elmúlt évben valamely írásomban megbántottam ő k e t, azoktól itt és most elnézést kérek!
Én nem haragszom senkire, nem kenyerem a gyűlölködés (van
akikkel nem értek egyet, de őket sem gyűlölöm, inkább
sajnálom). Úgy gondolom a gyűlöletnek semmi értelme, és
főleg nekünk nem lenne szabad így viselkednünk. Félre kellene
tenni a személyeskedést és megpróbálni toleránsabban
viselkedni egymással.
Mert karácson y előtt úgy tűnt, hogy a kishegyesi földművesek szervezete is úgy jár, mint valamikor a vajdasági
magyarok első szervezete, majd megoldódni látszottak a problémák. December 23-án a szervezet megtartotta évzáró közgyűlését. Ezen az ülésen meg erő sítették az elnökséget.
Az elnökség miután megvitatta a problémákat együttesen
jelent meg a tagság előtt . Így sikerült megválasztani a közgyűlést le vezető szervet. Tagjai: Bertok Lajos, Papajcsik Ferenc,
Marecskó János . A jeg yző kön yve t Rasztovác Attila vezeti,
Német László és Konc László pedig hitelesítik.
Ezt követte a közgyűlés elnökének megválasztása. A tagság
Benkó Józsefet választotta elnöknek, Rasztovác Attilát pedig
titkárnak.
Következő napirendi pont az igazgatóbizottság kiegészítése
volt. Viták és hozzászólások után a köv e tkezőképpen néz ki az
igazgatóbizottság összetétele: Papajcsik Ferenc, Budai Ferenc,

A NŐI FÓRUM KÜLDÖTTSÉGE
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Sinka Ferenc, Fehér Sándor, Konc László, Szabó János, Berta
György, Bertok Lajos, Bacsó József és Tóth István. Az igazgatóbizottság elnöke Bertók Lajos, alelnöke Papajcsik Ferenc.
A továbbiakban a tagság feledve a fel vetett vádakat bizalmat szavazott az ellenőrző bizottság eddigi tagjainak, Bakos
Lajosnak, Pintér Ferencnek és Cékus Sándornak.
Az ülés végéig több téma is felmerült. Az egyikből vita
kerekedett, és ennek következtében Tóth István lemondott
elnökségi tagságáról. Helyette Marecskó János került be.
Így december 23-án úgy gondolhattuk, hogy megnyugodtak
a kedélyek, de rusnya egy faj ez a magyar! Már három nap
múlva azt csiripelték a madarak, hogy XY idehozta az egész
rokonságát.
Ezek után szeretném megkérni azokat, akik ezt állították,
hogy tegyenek úgy, ahogyan az intelemben említve vagyon: ha
valak iről valamit mondanak, először jól nézzenek szét, hogy
nincs-e ott!
Már csak azért is, mert ilyen kijelentésekkel másokat
megsérthetnek. Utánanéztem a dolognak, azaz megkérdeztem
három kunhegyesi ivadékot, és külön-külön, de egybehangzóan azt m ondták, hogy XY nem áll rokonságban az
említetekkel.
Ha ők tévedtek, akkor én is, de akkor is az a jó, hogy XY
hozott valakiket a szervezetbe, amelynek az a célja, hogy minél
többen legyünk. És ahelyett, hogy XY-nal foglalkozna kedves
nem nevezem nevén a gyereket, Ön is hozhatna a rokonságból
vagy a szomszédságból valakit, hogy többen legyünk 1 A közmondás is úgy tartja: "Sok lúd disznót győz!" Eddig ez az örök
igazság bevált. Gondoljon csak arra, hogy kaptuk a vetőmagot
és a műtrágyát!
Barna József j.r.

fyfegkétdeztük a Helyi Közösség titkárát, Cékus
yöhgyit; "hogy mi újság a vízközpontosítással kapcso~m.
-

Február 23-án Horváth László polgármestert és a Női Fórum
küldöttségét fogadta Dorde Dukié, Vajdaság Autonóm
Tartomány Végrehajtó Tanácsának elnöke. A Női Fórum
kérésére létrehozott találkozón elbeszélgettek a hátrányos
helyzetű , testileg és szellemileg sérült egyének szocializációjának lehetőség e iről.
A küldöttség ismertette az Értük értünk elnevezésű
projektum céljait. A megbeszélésen, amelyen részt vett Jelica
Rajacié Capakovié tartományi r--:r"'---------...,,.i-====~--:i
munkaügyi títká1~ ígéret hangzott
el, hogy az illetékes szaktitkárság
R#harr:dra 41
segíteni fog a Női Fórumnak
Hal.ász a., 41
abban, hogy a műhelyek felszv•
1dtfon!Jtm:
ereléséhez szükséges eszközök
.. - - ftll!Ull .,
lf
u .i;g;,i
A
e lőteremtéséért felvegye a kapcso024113().293
Á
JJSl'i'EGm lf
latot a köztársasági minisztériumTelqon:.
mal, támogatni fogja az edukatív
L
0:241131-398
programokat és minden segítséget megad a rokkant személyekről való gondoskodáshoz.
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A DERŰ ÜNNEPE

Istenés aszó

SZAVAK
Szavak: gyilkolnak és életre keltenek.

A

gőg

és az alázat szólal meg bennük.

Sötét önzés és a szív gyöngyei.
Létezik-e tiszta szó? Amely csak épít,
nem romboJ? Amely nem fakaszt könnyet,
hanem vigasztal? Létezik-e igaz szó?
Amelyben nincs semmi hazugság?
A szó olyan, mint az ember.
Tükörképünk és igazi valónk. Azt mondom ki, ami bennem van . Az vagyok,
amit/akit kimondok. Szavaim nem hazudnak. Ha hazugok, akkor én magam vagyok
a hazugság.
Szavaim cselekedetek. Taroló orkán
vagy teremtés. Attól függően, hogy mi van
bennem. Legtöbbször mindkettő .
Még mindig nincsenek tiszta szavaim.
Még mindig nem vagyok teljesen igaz
ember. Szavaim tisztulásra várnak. Miként
lényem is. Újjáteremtésre, miként lényem
is, és az egész világ .
Ki teremt újjá engem? Önmagamtót
önmagamból nem várhatok megújulást.
H onnan venném az ehhez szükséges tisztaságot, fényt - én, aki néha merő homály
vagyok? Sej tem, hogy a jónak csírája bennem is jelen van, de nem tudom megragadni . Túl sok a zavaró tén y ező: riasztó
hangok, képek; túl sok a sötétség. Ez volnék én? Nem látom magamat. Mibe
kapaszkodjam? Hol az a szilárd pont,
melyen lábamat megvetve újjáalkothatom
egész lényemet? Szeretetem? Félek, hogy
önmagamat keresem, önmagama t szeretem
benned, kedves. Szükségem van rád, hogy
kitöltsd az életemet. Hogy értelmet adj.
Ki ment meg engem önmagamtól?
Sejtem, hogy több vagyok, mint amit
magamból látok. Túlmutatok magamon.
Nem saját erőmből, hanem annak révén,
aki több, mint én. S aki bennem él. Bennem
akar élni. Ő mérhetetlenül több, mint én
vagyok. Tudom: ő az élet, aki életet ad. Az
igazság, aki igazzá tesz. Az ő tükörképe
akarok lenni. Egyre jobban hasonlítani
hozzá. Engedni, akarni, hogy átjárja minden porcikámat, hogy belülről átalakítson.

A vízkereszt Ganuár 6.) és hamvazószerda (az idén február 25.) közötti hetek
a katolikus naptár szerint is a farsang, a vigasság, az egészséges vigadozás
időszaka.

Az egyház ünnepként fogadja el a derűt A víg napokat, az emberi örömet.
S hogy ez esetleg meglep ő a számunkra, arról csak mi tehetünk. Ki kellene
már nőnünk abból a középkori szemléletből, hogy a vallás az élettől megundorodott, világgyűlölő remeték ügye, akik embertársaikkal szakítva kivonulnak
a kietlen pusztaságba, a kopár sziklák közé, hogy ott nagyokat imádkozzanak
Istenükhöz. Ahhoz a titokzatos Istenhez, akit csak ők látnak. Aki Illés próféta
tapasztalatával ellentétben nem lágyan suhogó szellőben közeledik, hanem menynydörgő orkánban, s aki szemöldökének egyetlen rándításával bármikor kész
egész városokat romba dönteni.
Az ilyen Isten nem létezik. Az ol yan Isten, aki csak rettegést, szolgai
engedelmességet tud ébreszteni híveiben (vagy inkább alattvalóiban), csupán
beteges lelkületünk tükörképe. Az ilyen istenkép torz, beteges istenkép. S mint
az egyéb testi és lelki nyavalyákat, ezt is gyógyítani kell vagy kellene. Ha ugyanis nem orvosolják időben a kórt, akkor elburjánzik, „elmeszesedik", megkövül és
megakadályozza az ember szellemi fejlődését.
Napjainkban nem komor remeték kellenek, nem il yen szentekre van szükség,
hanem olyanokra, akik tudnak mosolyogni. Akik felfedezik és másokkal is
felfedeztetik a derű gyógyító erejét
A derűét, amely nem duhaj tivornyázás, pohártörés és részeg bódulat, ha nem
a világ szívében rejlő, éltető béke.
Olyan szentekre van szükség, akik tudnak életet adni. Mert életre van szükségünk. Világunk úgyis épp elég szomorú. Mosoly kell, lágy mosoly. Boldogság.
Kitől várhatunk valódi boldogságot? A hiányérzet, a tökéletlenség
megszűnését? Teljességet?

ISTEN NEM VOLT OTT
(lKir 19,1-15)
Ácháb elbeszélte Jezabe}nek mindazt, amit Illés cselekedett, s hogy mi
módon ölte meg az összes [hamis] prófétát. Erre Jezabel követet küldött Illéshez
·ezzél az ü.;i:enettel: „Sújtsanak engem az istenek, most és mindenkor, ha holnap
.;i lytpkorra elya11~4 . nem-. teszt;m., élett;det, mi11t amilyen azok bármelyikének
&~ .

•

~

~~ .

e

~

.

t Megijedt erre füéS •és felkelt, s elment, amerre éppe11 akarata vitte. A júdai
",Beerseb~~a *t~.eb.ott~\lgyta lef5ényét, maga ped,ig egy napi járásnyira bement a
Pt!sztába. M~utáil beért, s egy borókafenyő afáleült;' aztkívánta magának, hogy
!haljon meg. Igy szólt: ~,Elég vólt; Uram, vedd e,l életemet, mert én sem vagyok
jobb, mint atyáim" . Majd lefeküdt és t;J.alu~t a "'boréJkafenyő árnyában.
. Ekkor íme, az Úr angyala megérintette ~t mo~dta nekí: „Kelj fel, s egyél".
Odatekintett, s íme, egy hamuban sült lepény és egy edény víz volt a fejénél;
evett tehát és ivott, s ismét elaludt. Ekkormás?dszor .is eljött ~z Úr angyala, s
,megérintette és azt mondta neki: „Kelj fél; egyét mert nagy Űt vár rád". Ő
ifelkel t, evett és ívott, -~ ennek az ételne~"az erejével negyven !lap és negyven éjjel
mep~, ~&~sz~/1 ~7 ,Is~~n he~yéig, a Hórebig.
.
,
0
Ainiko,r odae;t, megsfallt a barlangban: Ekkor íme, az Ur szózatot intézett
'hozzá. (.•..)Azt Il}Ondta ntiki: ,Jöjj h s állj a hegyre az Úr elé". S íme, ott elvonul
az (Jr, s \l.z Ú~előtt nagy ~s t;rős Sfélvész, amely hegyeket forgat fel és sziklákat
zúz össze, s a szélvészben nincs az Úr - s a szélvész után földrengés, s a föl'drengésben sincs .. Afi:jldrtingés után tűz, s a tűzben sincs az Úr - s a tűz után
enyhe s~ellö~1;1sogása. ,.: >
, .
Amikor ei t ~lés m_egl1allotta, palá~tjátfal eltakarta arcát s kimei1t, kiállt a
barlang ajtaj4ba. Ekkor ítile, egy hangszólt hozzá, s azt moDdta: „Mit művelsz
itt, Illés?'~
"
.,
·
.

és

„

Akkor majd szavaim is őt fogják
tükrözni. Hangos és hangtalan cselekedeteim. Érzelmeim, akaratom, döntéseim,
mozdulataim. És újjáteremtjük a világot.
Már nem én, hanem ő, mindenben ő. Mert
újjáalkot engem. Dadogó, önkéntelenül
Ó azt' felel te
„~agyon '15úzg6Ík()i:ltam az Úrért a' seregek Istenéért, mert
hazug szavaim megtisztulnak, ajkam elné- .
dzrael
fiai
elfütgytá~ szöve,.t ségedet, lerontották oltáraidat, megölték prófétáidat
mul, hogy ő nyissa szólásra ajkamat s az ő
~~~~~;'.~gyng~l 1én ~fr~~~~g; -~~~, s mo~.t neke1].i~ élete~~e törnek, hogy eligaz, tiszta szavai szólaljanak meg szívemből.

Kalacsi János

.Azt mondta erre neki

az Úr: „Eredj, ~ t~j v~sza,utadon„."
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Kreatfv

AZÉNFENYŐM

osz1-Pro1ram
Január 27-én Szent
Száváról, az iskolák
védőszentjéről emlék~~,t~k me9 az Ady
Endre . Altalános
Iskola diákjai és
tanárai. Az alkalmi
kétnyelvű . műsorban
, f elJ~plek :a z öb1kép- .
zőkör és az érlekkai'
tagjai.
1

Képünkön az Ady Endre Kísérleti
Általános Iskolában megtartott „kreatív
oszi-program" résztevevői láthatók.

FRUZSINA NAPLÓJÁBÓL
pulóvert, üdítős flako nokat, rossz
lábbelit, és zsákszámra a tasa kokat,
külön bö z ő
csomagolóanyagoka t.
Majd a télen jó lesz a kazánba, az
mindent elnyel. A törött m ű 
an yagvödröt is, a csonk ká használt
meszel ő t is, a gyerek rommá játszott
bazárját is. Megtúrják még a padlást
is, régi képkeret, újságok, zsákok,
minden ami éghető, füst és hamu
lesz, mire itt a január. Valamikor
régen, a kemencék idejében szárízik,
gally füstje marta a szemet, de mi
volt az ehhez a förtelmes büzhöz
képest! És a kemencék ... Harmincnegyven éve úgy dobálták ki a falusi
házakból a kemencét, hogy nyoma
se maradjon, esetleg csak a deszkapadló utólag kipótolt része jelezte,
hogy ott valamikor mi melegített.
Ma pedig egyre többen rakatják újra.
Puccos házak ebédlőjében is láttam,
elütve a környezettől, úgy szerencsétlenkedett a sarokban, mint falu si
néne a városi gyerekei emeleti kisszobájában. Kerestem a régen jól
ismert kemenceszagot, de hiába volt
az ábrándra varas: abban is
műanyagzsákok égtek, enyhe bű ze
beszivárgott a szobába is, mert
hajszálrepedések nyíltak a kemence
oldalán, ahogy hirtelen
Bádogosmunkákat vállalunk!
forrósodo tt át a hatalmas
tűztől. Kacsazsírral megkent lepényre már nem is
mertem gondolni, milyen
íze lenne annak a mindenféle szemét elégése
Ifj. Cékus Arpád
után ... ) www.fruzsina.tk
e-mail: limbad@tippnet.co.yu

Januá r 9. (Csendes a falu , a
kutyá k is hallgatnak, és elv étve
találkozok csak egy-egy kései
járóke l ővel. Hideg van, hó is fehérlik
a láb alatt, házakon, bokrokon. Az
ablakok többn yi re elfüggönyözve,
leen gedve a roletták, behúzva a
zsaluk, bel ü lrő l ráhajtva a spaletták.
Néhol azonban csak a benti pára
takarja az ablakot, homályosan kilátsz ik a tévé képernyője, tompa
neszek ragadnak a fülbe, töredékek,
amíg a néhány lépés épp egy ilyen
ablak előtt visz el. Nyugalom. Ha a
légnyomás megfelelő, élvezetes a
csikorgó séta, ami igazából nem is
séta, hanem szapora lépkedés. Nincs
cél, csak egy kör, és aztán haza. Jobb
lesz utána aludni. Gyakran leszorul
a kémények füstje, bent reked az
udvarokban, az utcákon, a házak
között. Fuldokolva sietek tovább,
falum magasabb részeire fel. Mi
éghet a ká lyhákban, kazánokban?
Minden. Környezetszennyezés? Ki
törődik vele. A traktorista egész
mütrágyaszezonban gyüjti a mű
an yagzsákokat, az autómechanikus
a kiselejtezett gumiköpenyt, a háziasszonyok télire gyűjtenek minden
kacatot, kinőtt, már ronggyá mosott

Tel.: 024/731-052, Mobil : 063 8 139 161
24321 Kishegyes Kendergyár u. 15

Nagy Farkas Dudás Erika

Régen díszes karácson yfa volt. Anya vásárolta, csak nekem. Egészen kicsi volt még, alig bírta
el a sok csillogó díszt. Anyával cserépbe tettük,
és a szobámba állítottu k.
Mostanra már megn ő tt . A kertben lakik, a
virágoskert közepén. A nyári melegben árnyé kot
vet a védtelen virágokra. Ágai szétterülve susognak a szélben. Sokszor ül dögélek alatta, és gondolkodom, hogy mennyit nőtt velem együtt.
Télen, a nagy fehérségben mindig megakad a
szemem hatalmas zöld ágain. Apa sokszor levág
egyet-egyet belőlük, mert úgy gondolja, túl sok
helyet foglal zö ld szoknyája. Anya meg az
ádventi koszorúba csen el róla pár ágacskát. A
fenyő sokszor nekem is segít. Szívesen ad
a biológiafüzetbe egy kis ágacskát. Egész évben
frissíti a l evegőt, és szépíti az udvart. Mindig
kellemes illat árad a nagy fából. Ez a kedvenc
illatom. A családban mindenki szereti a nagy
fenyöt, még Cirmos is, aki a pici madárkák után
ugrándozik rajta. Az én fenyőm ked velt hely
a madarak körében is. A kis repked ő k
megtisztítjá k ő t a ro varoktól, és az élelemért
hálásan csicseregnek neki.
A fen yő egész évben szépíti az udvart, és ne m
is lehetne jobb hel ye ennél.
Becskei Ágnes 7.a

Kishegyes könyvtára a központban található.
Csépe Imre kishegyesi íróról kapta a nevét.
Naponta látogatják a felnöttek és a gyerekek.
Egyik délelött magyartanárnönk elvezetett bennünket a „nagykönyvtárba". Leültünk egy
hosszú asztal mellé, ahol egy aranyos néni
elmesélte a könyvtár történetét. Régi könyveket
mutatott a polcokon, amit csak a könyvtárban
lehet olvasni. Utána az osztály fele átmen t egy
másik helyiségbe, ahonnan a könyveket már
kölcsönözni is lehet, vagyis hazavihetők. Voltak
ott szépirodalmi könyvek, szerelmes kötetek,
idegen nyelvü könyvek, de még olyanok is,
amiböl tanulhatunk. Mi természetesen a gyermekkönyvekbe lapoztunk bele. Szívesen maradtunk volna még a könyvtárban olvasni egy kicsit,
de vissza kellett mennünk az iskolába. A
könyvtáros néni meghívott bennünket hétvégére
is, amikor játékos vetélkedöt szervezett a számunkra. Az osztályból sokan beiratkoztunk a
könyvtárba.
Számomra a könyv a legjobb barát.

Kerekes Zsuzsanna S.a

Kovács Burján Anikó
063 856 26 59

Lakodalmakat, születésnapokat és
egyéb ünnepségeket fényképezek !
Foto Quick Foto
Bul. Oslobodenja 4a
NoviSad

A DOMBOS! ÁLLATFARM

Az öszvérek éve
A nyugalmazott öszvér békésen legelészett, különösen a
káróval volt jól el. Olykor meglocsolta ugyan a füvet, de a
kórót, azt nem, mert szeretett úgy kinézni, mintha söprűt
nyelt volna, mert ezt a úriasnak tartotta, bár az állatfarm
többi lakója nem éppen úrként tisztelte őt.
Igaz ugyan, hogy kapott egy tiszteletbeli főparancsnoki
állást, de egy idő u tán unatkozni kezdett - folyton az a legelés, böfögés, emésztés, heverészés, locsolás - , és lassacskán
kezdtek megnőni az ambíciói. És csökönyösen dolgozni is
kezdett karrierjének kiépítésén: hiába, az öszvér nem válik
vízzé. Pontos helyzetfelméréssel megállapította, hogy a
legjobb, ha a politikában próbálja ki magát, hisz az
öszvérek tudvalévőleg türelmesek is, s ha megmakacsolják
magukat, bizony ütlegeléssel sem lehet őket elzavarni a
hel yszínről. A politikában meg pont ez a legfontosabb - cövekelj le, sose add föl a harcot és
lehetőleg szajkózd mindig ugyanazt. Eljárt ilyenolyan ülésekre, ahová ugyan senki se hívta, és
épületes gondolatokat mondott, főképpen
a fenébe való elküldésben jeleskedett.
Az öszvér kezdetben még
megelégedett azzal, hogy bevették
az Agyarasok Szövetségébe. Neki
ugyan nem volt agyara, de
mivel a dombosi állatfarmon
csupán ez a politikai párt
működött és nyert fo lyton magyarán egypártagyarú rendszer jött létre szinte, noha más
pártok is igyekeztek, de bennük
még kevésbé bíztak az állatok - , hát az
AgyarSzövbe lépett be. És mivel kitartóan, nagy
hangon ismételgette, hogy iááá, iááá, elvtársai
néha már-már megunván őt, ráhagyták, hisz a
foly tonos iááá-zás mintegy energikusságot is
sugallt. Aztán, mivel páran ilyen vagy olyan okok miatt
távoztak az AgyarSzöv -bő l, e~yre inkább előtérbe kerülhetett az öszvér, sőt, még az Allatfarm-közi elnökségbe is
beválasztották (amúgy sem volt nagyon kit, az agyarasok
kezdtek megcsappanni, főleg a fiatalítással voltak gondjaik).

es·

Az öszvér amúgy, saját szempontjából, jól látta, hogy
most jött el az ő ideje. Először is a Dombosi Önormányzatot akarta megtisztítani, mert úgy vélte, sok ott a mihaszna,
a semmittevő. Fújtatott és köpködött az Ormányzatban
sertepertélőkre, „ki kő rúgni őket, ki kő rúgni őket" - iááázott már szinte hisztérikusan - , de ha úgy adódott, és az

ALFA
fűrésztelep

tel.: 024 / 730-749
lakás: 024 / 730-797

Ormányzatban pálinkával kínálta még a legnagyobb ellensége is (akit, ha tehette volna, már rég ki is rúgott volna
páros patáival), azt azért elfogadta, mert a szlogenje ez lett:
„Elég volt az iából, adjatok a piából!" És minél inkább
(p)iázott, annál inkább kedve támadt, hogy a dombosi
állatfarmon mindenkit jól seggberúgjon - rájött, hogy az
öszvérnek patát ezért teremtett az Úristen.
De valljuk be, az öszvér mégsem volt tökhülye, és rájött,
hogy az igaz, hogy lefelé rúgni kell, azaz a gyengébbeke t
jól le kell alázni, no de aki nálánal magasabb pozíción van,
erősebb, annál jobban beválik a nyalás. Végül is azért
teremtett az Úristen nyelvet az öszvérnek, hogy kezitcsókolomosan lenyalja a hatalmasok pracliját, gond olta az
öszvér. De arra is rájött, hogy ha igazán ki akar mindenkit
rúgni, hovatovább ő meg be, akkor bizony neki az
Ormányzat főistáll ó me s terévé
kell majd válnia. És ahogyan
r.- -.•
ezt beképzelte magának,
·egyre inkább kezdte el is
· hinni kóros (és nem kórós)
módon, hogy őt bizony már meg
is választották istállómesternek, mert
aki az AgyarSzöv-ben van - márpedig ő ott van - , az tuti befutó, tétre,
helyre, befutóra is, már ahogyan az az
öszvérversenyeken is megyen.
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Úgyhogy amikor erre alkalom nyílott, és
Domboson megjelentek a környező állatfarm és az
AgyarSzöv csúcsvezetői, az öszvér agresszív kampányba
kezdett, és magát már úgy mutogatta be, mint a leendő
istállómestert. Azok meg csak néztek, hogy ki ez a szamár
(hát hiába, ők se oly okosak, hogy megkülönböztessék az
öszvért a szamártól) . Hogy az öszvér mit gondolt, nem
tudni, mert úgy berúgott, hogy végül parancsolgatni is
kezdett, mintha már istállómester lenne, másnap meg persze nem emlékezett semmire. Viszont jól bemutatkozott a
többi istállómesternek, egyszersmind Dombos hírnevét is
„öregbítve" .
S mikor az egyik választáson nem szerepeltek oly jól,
mint várták, pár dombosi agyaras össze is ült, s az öszvérrel az élen megállapították - a médiával van itt a baj, el ső 
sorban is a dombosi Szó-Veszéllyel. „Ki kő rúgni a Szóbaszókat, ez a mi lapunk vót, vissza kő szerezni" - iázott az
öszvér, Micimackót meg egyenesen vörösfejű pöcsfejnek
nevezte más agyalásokon. Merthogy a Szó-Veszélyt egykor
a Helyi Ormányság alapította. Ámde az agyarosok, s
különösen az öszvér azt már elfeledte, hogy a lap már civil
kiadván y, s ha elolvasnák a jogszabályokat, tudhah1ák, ha
az öszvér mondjuk Közállatsági Elnök is lenne, akkor sem
bírna semmit. De az öszvér csökönyösen ment tovább, mit
érdeklik őt a tények, és elindult dombosi körútra is, hogy
új főszerkes ztőt keressen - hiába, nem marha ő, hogy ne
tudná, ha övé a média, akkor nagyobb az esélye az istállómesterség posztj ára.
Csak hát épp a lényeget nem tudja . Meg picit viselkedni. Bár persze egy állatfarmon rela tív, hogy mi számít
illetle1mek és mi nem.
Micimackó György

BANK
A sikeres indulás l}tán 2003-ban folyamatosan nőtt a CB
ügyfeleinek száma. Ugyszintén fontos, hogy a külfölddel
történő fizetésforgalom terén jelentős mértékben nő tt a
gyorsaság, a biztonság, miközben a szolgáltatások ára
csökkent. Bankunk ezt professzionális és előzékeny személyzetének köszönheti, továbbá a korszerű be!- és külföldi
kommunikációs-informatikai hálózatnak. A megnyílt
külföldi pénzügyi rendszereknek hála, ma már az itthoni
körülményekhez képest kedvezményes kölcsönöket
tudunk biztosítani. A devizaforgalomban az erős
konkurencia ellenére is növekedni tudott bankunk, s ez
bizonyítja legjobban 2003-es üzleti stratégiánk eredményességét.
Az elektronikus bankárkodás terén tavaly 10 milliárd
dináros forgalmat értünk el, több mint 100 OOO tranzakciót
bonvolítva le.
· Ez évi terveinkben a kis- és középvállalkozásokkal
való üzletelésre helyezzük a hangsúlyt. A másik prioritás
az ún. összefüggő szolgáltatások fejlesztése, ami azt eredményezi, hogy az ügyfelek teljeskörű banki ügyvitelét
tudjuk ellátni.
2003-ban tovább folytatódott a polgárokkal való
együttműködés: különféle betéti- és hitellehetőségeket
teremtettünk, ami a dinár- és devizatakarékok növekedését
eredményezte. A dinárbetétek mintegy 120 millió dinárt, a
devizabetétek pedig 10 millió eurót tesznek ki. Idén
kínálatunk további módosítását tervezzük, hogy minél jobb
eredményeket érhessünk el.
Az elmúlt évben különösen fontos volt, hogy a folyószámlával
rendelkezők Visa Electron kártyát kaphattak. 40 000-nél
több polgár lett ennek az ismert kártyának a tulajdonosa,
amely különösen Közép- és Kelet-Európában te1iedt el.
Ugyanebben az időben kezdte el bankunk kiadni a fiataloknak szóló Visa Electron Start bankkártyát. 2003-ban tíz
új bankautomatát helyeztünk üzembe, amelyek havonta
30 OOO tranzakciót hajtanak végre. Ebben az évben új típusú
Visa kártyák kiadását tervezzük, továbbá a bankautomatahálózat további fejlesztését.
2004-ben mindenekelőtt arra fogunk törekedni, hogy
tovább fejlesszük a szolgáltatások minőségét és újabbakat
is bevezessünk. Célunk a Continental Bank és ügyfelei
közti üzleti viszony professzionális és hosszantartó megvalósítása.

C ONTI NENTAL BANKA

CONTINENTAL BANKA

BETÉTI K"MATLÁBAK ACONTINENTAL
BANKBAN
Válasszon lekötési határidőt. Ak.ed vező kamatlábak jelenjövedelmet biztosítanak. Döntse el, dinárban vagy
devizában takarékoskodik-e.
tős

ADINÁRBETÉJ UTóN FIZETETT KAMAT
SZAZALEKOKBAN

Lekötési időszak
Hagyományos
1 hónap
3 hónap
()hónap
12 hónap
24 hónap
Járadék9s

havi szinten

q~ ~~~~b ~!~:~:t~~ ~~t:~!tF

éves szinten

1,0
1,2
1,4
1,6
1,95

12,7
15,4
18,2
21,0
26,1

1,55
1,75

20,3
23,1

r*A járadékos takarék után havi kamatkifizetés értendő.
A legkisebb ilyen módozatú betéti összeg 30 OOO dinár.

ADEVIZABETÉTEK UTÁN FIZETETT
KAMAT SZÁZALÉKOKBAN ÉVES SZINTEN
Lekötési időszak
látra szóló
Hagyo111ány9s
3 hónap
·6 hónap .
12 hónap
18 hónap
24hónap
járadékos
12 hónap ~áradékos takarékr
. 18 hónap 'áradékos takarék*
24 hónap 'áradékos takarék *

EUR
1,5

egyéb
USD valuta
1,0
1,5

3,3
4,4
5,5
5,6
5,7

2,0
2,5
3,6
3,7
3,8

1,5
1,7
2,0
2,1
2,2

4,9
5,0
5,1

* Ajáradékos takarékután havi kamatkifizetés értendő. A
legkisebb ilyen módozatú lekötött betéti összeg 500 Euro.
Kiz~rólag euro befizetéseket fogadunk.
Osztönző kamatok: nagyobb összegű dinár- és devizabetétek hagyományos IeKötése után a Continental Bank
ösztönző kamatlábakat hagy jóvá. Ellenőrizze bankfiókjában
a minimális betéti összegeket és az ösztönző kamatlábakat.
Adó: a lekötött dinár- és deviza betétekből származó
jövedelemre kivetett adót a bank.fedezi.
Megjegyzés: a feltünte tett kamatlábak változhatnak.
Kérjük, az esetleges módosításokról, illetve az érvényes
kamatlábakról érdeklődjön a Continental Bank bármely
kirendeltségében.

SAK

K·K

Az Egység sakkcsapatának
n éh án y
tagja részt vett a
Topolyán megtartott
egyéni sakktornán. A
kilenc fordul óban 18
játékos mérte össze az
erejét. A hegyesiek jól
szerepeltek, hisz Deák
Józsefnek sikerült megszereznie a m es terjelölt titulust, Tóth
Péter
viszont
I.
(Fotó: ifj. Rácz József)
kategóriás játékos lett.
Gratulálunk Kishegyes első mesterjelöltjének!
Az Egység sakkozói novembertől sakkiskolát indítottak az
általános iskolások számára. Céljuk az utánpótlás-nevelés és a
sakkjáték néps zerűsítése . Szeretnének egy iskolacsapatot is összeállítani, és benevezni a már nagy hagyományokkal rend elkező iskolák
közötti sakkversenyre. A sakkiskola a vártnál nagyobb sikerrel ind ult,
hiszen alkalmanként 25-30 kisdiák ismerkedik a kocká s tábl a
fortélyaival. A fűté si szezonban a helyi közösség tanácstermébe
járhatnak csütörtökönként 17 órá tól a s akk-k e d v el ő k . A kis
növendékekkel Komáromi Sándor klubelnök foglalkozik.

Várják a jó

időt

A Dom bos TV készen áll a ká bel h álózat kiépítésére, am int az idő ezt
lehető v é teszi. A képen torony és il
szükséges műszaki berendezések
látha tók.

VASOTI MENETREND
NS 021-443-200

vonat
4401
;:::•2401
4403
4405
4407
4409
4411

Érvényes 2004 decemberéig.
WWW.YURAIL.CO.YU
Lovéenac 735-009
SU 555-606

Bácstopolya 715-363

indulás
5:28
·
"""'

8:47

11:38
15:46
17:45
20:19
22:56

érkezés
6:23
9:38
12:33
16:35
18:46
21:10
23:50

Sz6-88SZ611 • Kiadja a Táltos PE. • Alapító: a Kishegyesi l IK. • Felelős szerkesztő: Lakatos János.•
• Szerkeszti a sze rk esz tőbizottsá : Csóré Róbert, Kalacsi János, Laka tos János, Linka B. Gabri ella, Mirnics Gyula,
Molnár Márta, Rácz ózse , Szerbhorváth György, ifj. Virág Gábor, Zsidai Erzsébet. •
• Grafi kai clökészítés és törL e és: PosztApá tia Corp. • Készült a SITOgraf Grafikai Mű h ely b en. •

