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Mint az utóbbi években annyiszor, a polgárok újra VMSZ hanyatlása egyébként az új választási rend
kifejezhették véleményüket - szeptember 19-én és szerből is származik, amely a kisebb pártoknak, cso
október 3-án önkormányzati és vajdasági tartományi portosulásoknak is lehetővé teszi a pozíciószerzést. 
választásokat tartottak Szerbiában. A hegyesieket A listás szavazáson a VMSZ a voksok harmadát 
azonban különösebben nem hozta tűzbe az, hogy szerezte meg, így a képviselőtestületben a 25-ből 9 
négy év után ez alkalommal a községi elöljáró és a helyet tud majd elfoglalni. Nem kis meglepetésre -
képviselők emelhetők ki , akár a fehér nyuszi a fekete bár valamelyest mégis várhatóan - a hegyesi és 
varázskalapból: az első körben 40, a másodikban feketicsi földművesek összefogtak, civil szervezetük 
pedig már csak 35 százalékuk vette magának a négy mandátumot szerzett, és híreink szerint a 
fáradtságot, hogy a plajbásszal karikázzon. VMSZ-szel koalícióba lépve fognak kormányozni. 

Mint az már közismert, a polgármesteri Lovéenacon a radikálisok arattak, nekik három hely 
székért nagy volt a tolongás, de jár, s ott jól szerepelt az új politi-
abba jelentős fölénnyel az eddigi ka tömörülés, a Karié-féle 
első ember, Szügyi István ülhet »Szerbia ereje« , akik ezentúl két 
bele ismét - az első körben 1561 bársonyszékkel büszkélkedhet-
szavazatot kapott, a másodikban nek, akárcsak a szocialisták és a 
pedig 2291-et, így magabiztosan demokraták. Egy-egy fotel jut 
győzte le a szocialisták jelöltjét. Kostunicáéknak, a G17+ -nak és 
Szügyi István messzemenőleg nem kis meglepetésre a VMDP-
falunkban aratott a leginkább. nek, amely Kiss Kornélt, a 
Emeljük ki, hogy az első körben Hatvannégy Vármegye Mozga-
a hegyesi jelöltek közül lom aktivistáját indította. 
településünkön a következő Összességében az mondható 
legtöbb szavazatot kapó dr. el , hogy a VMSZ ahhoz képest, 
Csordás Mihály (G17+) volt , mit ért el másutt , Kishegyes 
majd Bulatovié Goran független községben még elégedett is 
jelölt, őt követte Dr.Bíró István. lehet. Annak pedig , hogy a 

A tartományi választá- mandátumok szétszóródtak, 
sokon szintén a VMSZ jelöltje, a egyrészt örülhetünk, hiszen nem 
bácsfeketehegyi Hallgató Sándor oly egy-, illetve kétoldalú a 
szerepelt a legjobban, de mivel „szkupstina", mint eddig volt, 
egy ideig óvtak az ellenfelek, másrészt így a kormányzás is 
nem mondhattuk el, hogy az nehezebb lesz. Bár jegyezzük 
egész tartományban csak meg, hogy az új önkormányzati 
községünkben nyerte meg valaki törvény szerint megnőtt a pol-
már az első körben a mandátu- gármester hatásköre , tehát a falu 
mot. Pedig tény és való, a VMSZ ' sorsa sokkal jobban fog attól 
jelöltjének ez sikerült. A polgármester akció közben. Vajon függni, milyen karmester lesz 

De ami összejött a megolcfódik a Krivaja ügye az elkövetkező Szügyi István , mintsem hogy 
VMSZ-nek a tartományi szinten ciklusban? miként muzsikálnak a küldöttek. 
és a polgármesteri székért folyó Szóljon hát a zene „ . A 
küzdelemben, nem sikerült a községi képviselő- megválasztottaknak sikerest munkát kívánunk, a 
testületi választásokon . A VMSZ, akárcsak másutt, a Szó-Beszéd a hagyományoknak megfelelően 100 
magyarok által többségében lakott községekben , napig nem fogja kritikával illetni őket, utána viszont 
elvesztette abszolút többségét. Érdekes, hogy amíg mi is elővesszük a cintányért, ha kell. 
az emberek támogatták Szűgyit és Hallgatót, addig 
kevésbé voltak hajlandóak a VMSZ-re szavazni! A 



A Helyi Közösség 2,5 millió dmár vissza nem térítendő támogatást nyert a Tartományi 
Fölművelésüg:v i , Erdészeti és Vízügyi titkárság szeptemberi pályázatán Az összeget a 
B3 kút fel szerelésére és üzembe helyezésére fordítják. A volt Halászvíz vízközösséget 
megszüntetik és a B2 kútra kapcsolj ák. A Helyi Közösség a vízórák felszerelését is 
fo lyamatosa n végzi. 

Szüg\ i István polgám1ester tárgya lt a Vojput u1 v1déki es szabadkai részlegemek 
vezetö1vel es igéretet kapott arra. hogy tavasszal falunkban is lesz aszfa ltozás A ter
vezett szakaszok a lI Rakócn Ferenc piac mögötti , zsakutca re s;enek aszfa ltozasa . 
összekötése az lfjuság utcaval, valarnmt a park körüL a Magyar es a Kis Ferenc 
utcában laza bevonatot kapnak az utak. Az aszfaltozást karpótlásképpen kapjuk az 
elmúlt időszakban falunkon átzúduló forgalomért. 

I . 

Három , Pentium 

számítógép-állománya . A gépeket a csantavéri Gebi takarmányke

verő cég ajándékozta azoknak az iskoláknak, amelyek a vállalat 

legtöbb termékcímkéjét gyűjtötték össze . A kishegyesi iskola 6500 

darab címkét juttatott el a céghez , így a Cservenka - Kishegyes -

Kúla körzetben ők lettek az elsők. Barcsik Karolina iskolapedagó

gus kiemelte a VI. b osztályt. Gratulálunk! 

A Női Fórum október 17-én teadálutánon ünnepelte megalakulásának 
második évfordulóját. A születésnapi ünnepségen a Fórum tagjain kívül a 
családtagok, a férjek és a gyerekek vettek részt. A zenét Lakatos Zvonko és 
Lukács Imre díjmentesen szolgáltatta . 

A kishegy esi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület JR?.iiJ.;:~®1®~ táncegyüttese 

október 16-án Budapesten vendégszerepelt A Délvidéki Napok elnevezésű ren

dezvényen az ÚJV!déki c~~rrctll5~~5:©, a topolyai CCilrrIM.:o::i:;ii és a szabadkai Niií[pl~®rr 

tánccsoportokkal együtt léptek fel a k1shegyesiek . 

November 6-án a Rizgetős részt vesz a Pancsován megrendezendő Siladri-n, 

a kamara csoportok számára rendezett versenyjellegü szemlén. 

Az Illyés Alapítvány Szülőföldön Magyarul oktatási- és nevelési támogatását 

szeptember közepe óta fo lyósítják a kérelmezőknek. Az értesítéseket abc sorrendben 

küldik ki a címzetteknek , majd az értesítéssel együtt Szabadkára kell utazni , ugyanis 

az LHB bankban lehet fe lvenni az iskolás gyennekek után járó 90 Eurót. Október 17-

én a j) betüig kézbesítették pénzküldeményeket. Aki nem kapott értesítést, bővebb 

felvi lágosításért hívj a a szabadkai CIV1H irodát az 552-976-os telefonszámon. 

Kishegy esen és Bácsfeketehegyen hatszázon felüli igénylést vett át az iroda 

munkatársa Több mint hétszáz tanuló kapj a meg a 90 eurós támogatást. 

Október 8-án adták át hl';atalosan azt a 

számítógépe t, amit a Határon Tuli 

Magyarok Hivatala adomán~ ozott a \ a1-

daság1 nagycsa ládosoknak A kishcg\es1 

Kmcse Nagycsa ládosok Eg\ csülete 

kapta a Pentrnrn 4-es s1amitog.epet. arrnt 

Kerepes Arpad elnök \ ctt at Szüg\ i 

István polgam1estertöl 

Kishegyesen tovabbra IS lehet 

Magyarországra vízumot igényeim 

Továbbra 1s egy évre adják meg a be

utazási engedélyt, a mellékelendő doku

mentumokról érdeklődjenek az irodában 

péntekenként délelőtt , 8-tól 12-ig. Az 

idén decemberig érvényes vízumokat 

már meg lehet újítani ' 1 

A szabadkai CMH információs iroda 

kishegyesi munkatársa értesí ti az 

l!g\·f'eleket, tovabbra is lehet mag\ ang.a

zolványt igényeim, egy útlevelkep és a 

szerbiai igazolvany SZlíkseges hozzá 

Mmden pénteken 8-tol 12-ig lehet 

kérelmezm Bejárat az l(1úság Otthon 

udvarán keresztül. 

A szabadkai iroda által kiküldött 

meghatalmazásokat is át lehet adm 

Kishegyesen. 

"!Ifi minden az enyém m ég itt?" 
Kishegyesre látogatott az Agnromagna Rt. 
igazgatója, a szövetkezet új , olasz tulaj
donosa. Megtörténtek az e l ső lépések a szín
házterem visszaszerzése ügyében. 
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"' 
A munkálatok. .. 

Október 8-án a gy ermekhét alkalmából átadták Kishegyes e l ső, és remélhető l eg nem az 
utolsó játszóterét. A hi vatalos megnyitón rö vid köszöntőt mondott Cékus Gyöngy i, a HK titkára, 
Szűgyi István, Kishegyes polgármestere és a Nagycsaládosok Egyes ületének elnöke Kerepes 
Árpád. Cékus Gyöngyi elmondta, reméli, hogy aj áts zótér sokáig ép marad , annak ellenére , hogy 
viszonylag távol van Kishegy es szűkebb központjától (a „nagy" park bejáratánál) . A játszótér 
átadásán mintegy hatvan ovis is részt vett az óvó nénik kíséretében. A biztonság érdekében a 
környező villanypóznákra utcai lámpákat szereltek, ezenfelül felkérték a környező utcák lakóit , 
hogy fokozottabb figyelmet szenteljenek aj átszótérnek. 

A játszótér felszereltsége egyelőre igen szerény (homokozó , csúszda, hinta, mókuskerék) . 
De ha hihetünk az ígéreteknek, akkor jövőre talán további játékokkal is bővül. 

A fából készült, atesztált játékok Csantavérről érkeztek , és mintegy 100 ezer din ár 
értékűek a munkálatokkal együtt. A szükséges összeg felét már sikerült összegyűjteni magán
személyektől , illetve vállalatoktól Reméljük , sokáig élvezhetik még a hegyesi gyerekek a ját
szóteret , de mindez elsőso rban tőlünk, idősebbektől fü gg . 
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Fiatalodik a kishegyesi képviselő testület. A 
VMDP színeiben induló, meglepően fiatal, Kiss 
Kornél 19 éves, tavaly diplomáit Szabadkán a 
közgazdasági középiskolán. Arról faggattam, 
hogy miért indult a választásokon: 
- Mindig is vonzott a politikai pálya. Egyrészt 
szeretném visszahozni a becsület fogalmát a 
politikai életbe, másrészt a tenni akarás és a 
jelen helyzet megváltoztatása motivált. Tenni 
szeretnék valamit a közösségért, és talán ez az 
első lépcsőfok a igazi politikussá válás útján. 
- Mik a terveid, a programod? 
- Elsőnek a nemzetek közti viszonyt szeretném 
normalizálni a községen belül. Fontosnak tartom 
az ifjúsági munka fejlesztését , a kultúrális élet 
fölpezsdítését, és külföldi (elsősorban ma
gyarországi) tőke bevonását a helyi gazdasági 
életbe. Szertnék Hegyesen egy vállalkozói 
találkozót szervezni magyarországi üzletem
berek részére. Ebben fel tudnám használni a 
Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalomban 
(HVIM) szerzett kapcsolataimat. 
- Ha jól tudom, te vagy a HVIM helyi 
szervezetének az elnöke? 

Igen. A mozgalom két éve alakult 
Magyarországon, azóta a határon túli magyar 
területeken is létesültek tagszervezetei. A 
Délvidéken 2004. júniusában alakult, a hegyesi 
szervezet pedig júliusban. 
- Össze tudod egyeztetni az elnökséget a 
képviselőséggel? 
- Mindenképp. A kettő kiegészíti egymást. A 
megszerzett tapasztalatokat és kapcsolatokat 
kölcsönösen tudom kamatoztatni. Mint 
képviselő egyébként is az ifjúsággal szeretnék 
foglalkozni , így nagyon megfelel, hogy egy 
ifjúsági mozgalom élén állok. 
- A HVIM egy jobboldali, nemzeti elveket valló 
mozgalom. Nem néznek rád ez miatt ferde szem
mel a képviselő testületben? 

Ezen szerettünk volna változtatni és figyelembe 
véve a pártok csúcsvezetését, úgy láttuk, hogy a 
VMDP az egyetlen olyan párt, amely erejéhez 
mérten , következetesen kiáll a magyarság 
érdekei mellett. Így jöhetett létre ez az 
együttműködés a VMOP és a HVIM között. 

- A képviselő testületen belüli koalícióról mi a 
véleményed? 
- A szocialista és radikális párttal semmilyen 
körülmények közt nem léptünk volna koalícióra. 
A jelenlegi koalíció a VMSZ, a DP, a Paraszt 
Szövetség és köztünk a legokosabb megoldás. 
Úgy gondoljuk, hogy a VMSZ veszi leginkább 
figyelembe nemzeti hovatartozáson túl a 
lakosság igényeit, és lehetőségeihez képest 
majdnem mindent megtesz. 
- Mit vársz attól, hogy képviselő lettél? 
- Igyekszek reális lenni . Ha a megfogalmazott 
célokat részben megvalósítjuk, azt már ered
ményként könyvelném el. Különösképp gondo
lok itt a gazdasági élet fellendítésére, amellyel 
összhangban - meglátásom szerint - a 
kultúrális élet is pezsgésnek indulna. Jó lenne, 
ha az emberek ismét tudnának reménykedni és 
közösségben gondolkodni, nem pedig kizárólag 
önös érdekekkel törődni. 

- Nincs rá joguk. Egyrészt, ha demokráciában 
élünk, akkor minden társadalmi csoportosulás- ' 
nak joga van részt venni a hatalomban. Míg a 
szervezetem nem követ el ellenük valamit, addig 
kötelesek tolerálni politikai nézetkülönb
ségeineket. És azt hiszem, nem a HVI M elnöke 

A Hatvannegy varmegye 1nosagi Mozgalom 
megemlékezést tart az 1956-os magyar for
radalom kapnan. A rendezvényre 2004.10.1~
an kerül sor a kishegyesi Orion diszk6ban. A 
megemlekezest a Szakos nepi zenekar es a 
Karpatia rockegyüttes koncertje zarja. 

ül Hágában. 
- Sokat beszéltünk a HVIM-ről, de te a VMDP 
jelöltjeként indultál? 
- A délvidéki magyar pártok nem látják el 
megfelelően a magyarság érdekképviseletét. 



EGY EREDMÉNYHIRDETÉS KAPCSÁN ... „. 

Az emberek szeretik a szépet, a tisztát, az ápoltat, a 
rendczettet Nmcs közöttünk olyan, akmek tekintete ne állapod
na meg egy csmos asszonyon, az ápolt külsejű férfin A 
gverckeken Még akkor 1s. ha maszatosak. ha elp1szkolták a 
ruha.1ukat. hiszen tud.1uk. reggel még ők 1s. a ruházatuk 1s pa
t\ oli1ttJszta \o lt Gverekek. cs ugv 1s. maszatosan. piszkosan. 
s1erct1uk ökct mert a micmk 
Kedves kishegves1ek. Onök között biztosan \'an olyan, akmek 
megdobban a szíve, amikor rövidebb va gy hosszabb út után 
heé~ a faluba , akár északról, akár dél felől é rkezik. 

Mcgfigvelték mar. mii\ en szep is ez a mi kis falunk, amikor 
Snk1cs !'elöl cres1kedunk le a faluközpont felé, vagy amikor a 
Papp-sLa llas !Clöl a parkig. a piacténg'J A Fekete-hídtól a 
központ11g'1 Eszrevették, milyen szép éjjel sárga fenyben a falu 
főutcá.13 a Dömölör-féle kocsmától egészen a benzmkútig'J 
Banmlven rövid távollét után, ha megiövök, büszkeséget érzek, 
haza jövök, ide, Kishegyesre, az én falumba, a mi falunkba. 
Mondym ki mit akar, éj.1el mmdig szívesebben jövök haza. 
Olyankor nagyon szép ez a falu. 
Azt hiszem, tudják miért mondom, hogy olyankor. 
Az é.ijeh fényekben nem látszik a gaz, az elhagyatott utcák, a 
rendezetlen hazak. 
Ez sajnos ígv \ 'an, és \'alakmek ki is kell mondania. 

A nyár folyamán a kishegyesi konmmnális felügyelő 
és a kishegyesi Helyi Közösség faluszépílési akciót hirdetett, 
amely szeptember végén ért véget. A szándék nemes volt, a 
jutalmazás talán majd arra serkenti a polgárokat, egy kicsit töb
bet sepezjenek, kaszálják és tartsák rendbe a házuk előtt lévő 
füves területeket. 
Arról most ne beszélJünk, a rossznyelvek az akcióra nem így 
tekintettek. Találgatni kezdték, a bizottság kinek a házát találja 
legszebbnek, voltak, akik eleve már tudták is .... 
Nem tudom mennyire érdekes, kik is voltak a bizottság tagjai, 

nem titok. Öten voltunk, és nagyon sok szempontot vettünk 
figyelembe . 

Először is : a legrendezettebb házak kiválasztásakor a 
járda és az út közötti területeken volt a fő hangsúly Ami :v:t 1s 

jelenti, hogy különös tekintettel voltunk a szélesebb utcakra , 
hiszen mondjuk a Széles utca, a Snnokovich Rókus utca lak01-
nak sokkal több időt, munkát kell fordítaniuk a hazak előtti ter 
rendezésére, mint a keskenyebb utcakban lako polgaroknak A 
bizottság az egész falut bejarta , nagyon sok rendezett házat 
talált, és egyhangúlag megállapította, a falu szélen, különösen 
az Ujfaluban a legrendezettebbek az utcák, a házak 

A főutcán viszont nagyon lesújtó kép tamil elenk 
Arról nem is beszélve , hogy lakói, tisztelet a kivételnek, de 
szinte egytől egyig a Helyi Közösség munkásaira várnak, úgy a 
bokornyírás, mmt a fűkaszálás terén. Egyöntetű volt a b1zottsag 
véleménye, így a főutcát végig se jártuk, ez az akció nem a 
Helyi Közösség munkáját hívatott jutalmazni, vagy elmarasztal
ni. Ugyanakkor, a főutca a falu arcképe kéne, hogy legyen, 
különösen most, amikor az autóút lezárása miatt rengeteg 
külföldi halad keresztül rajta. Nem mondom, szép látvány' 

Megállapítottuk azt is, hogy az akciónak különösebben 
nem volt foganatja, hiszen, aki eddig rendezte a háza elej ét, az 
akció alatt is tette a dolgát, Yiszont aki eddig sem, azt bizony ez 
a felhivás sem indította meg. . 

A falu legrendezettebb házának a bizottság CSAKI 
GIZELLA és HARGITA Vasút utca 39 szám alatti házát, 
második legrendezettebbnek SZIKORA FERENC Tartomány 

utca 31 , harmadiknak pedig KARNA ETELKA Simokov1ch 
Rókus 40 . szám alatti házát hirdette ki. Bizonyára lesznek, akik 
nem értenek egyet a bizottság döntésével, de azt szokták mon
dani ízlések és pofonok különbözőek, állunk elébe a bírálatok
nak. 

Tartozom a bizottság névsorával: Z1vance vié 
Aleksandar, Szügyi István, Cékus Gyöngyi, Dudás Béla és 
Jómagam Az akciót támogatta Sípos Húsfeldolgozó- Sípos 
Imre, Metalpepi- Maráz József, Vavilon fatelep- Fontany1 
Eszter, Monte!- Egyedi József, Alfa fűrésztelep- Tumbasz L 
Tibor, Sógor hentesüzlet- Halasi Csaba, Cékus bádogos- 1d 
Cékus Arpád, Limbad bádogos- ifJ Cékus Arpád, Szépség
szalon- Zivancevié Aleksandar, Sitograf- Csemik Teréz, 
valamint a kishegyesi Helyi Közösség. A házakról készült 
képek hamarosan közszemlére kerülnek 

Igaz, az akció véget ért, de jó le1me, akció ide vagy 
oda, többet törődni a faluval , hiszen mi lakunk itt , a MIENK. 
Visszatérve az elején mondottakra , a gy·erekek ha maszatosak is, 
piszkosak is, este megfürdetjük őket, tiszta ruhát adunk rájuk , 
az anyagiak nem számítanak mert szeretjük őket .. Nem ezt 
kéne te1mi a falunkkal is'l Ha gondozatlan is , ha rendezetlen 1s , 
holnap reggel nekifogni a sepréshez, a kaszáláshoz, amihez 
nincsen szükség pénzre, és tegyük ezt azért, mert szeretjük 



Nemrégiben a Verbászi út elején ingat
lankereskedést nyitott egy szabadkai 
hölgy. Látva Kishegyesen a rengeteg 
eladó házat, kertet, házhelyet, úgy gon
dolta, érdemes lenne ilyesmivel 
foglalkozni. Hisz a helybeliek nem 
potenciális vásárlók, így vidékről, eset
leg külföldről lehetne idehozni a 
vevőket. 

Hisz Hegyesen adva van mindaz, amitől a 
városlakók menekülnek: nyugodt, tiszta 
levegő, infrastruktúra; főút és vasú t mellett 
fekszik . Vajdaság szívében van a 
település, innen könnyű eljutni bárhová -
mondja Brasnyó Karolina, az iroda 
vezetője . 

Mivel is foglalkozik az ingatlanközvetítő 
iroda valójában? 

Házak, kertek, telkek, szántóföldek, és 
mezőgazdasági gépek adásával és 
vételével foglalkozunk, magyarán, aki 
eladni és aki venni szeretne a felsoroltak 
közül bármit, az jelentkezzen nálunk. 
További terveim, hogy az értékesebb ingat
lanokra az interneten szeretnék vevőt talál-

s.z.R
11HEL'P11 

Mai• ldcs - i<is,~egyos 
l/:-t)d:; ~ ~\ u t 1 

Te!: 

AGENCIJA ZA ?<JSREDOVANJE 
INGA Tl.ANOI< ÉS INGóSÁGOI( 

KŐZVETÍTÖ t'ROTJÁJA 

Kisgegyes: 73 11 33 
Sza altka: 38 242 
Mo 1: 064 125 8428 

TEMPO tmde 
Mmrleuféle épiilet(IJlyag. Lakás: 

VPrbászi út 36. 11: 11 l11ptál 11 tetöíg, Verbász1 út 34. 
Te l: 731 231 emellett tú::rev11Tó Tel: 731 39 
Mob: 063 8230 -112 rírnsftrís11, s::ríllftása. 

hl.rdessen a .S.:J· :l/l-73e..<::.J.1 
övetkezó számában! 

ni, mert hallottam hogy van néhány ilyen 
eladó ház . 

Hogyan zajlik az ilyen adás-vétel? 

Kötelességem megnézni, milyen állapot
ban van az eladásra kínált ingatlan , 
megbeszélni az eladóval az árat, ha üres 
házról van szó, kulcsot kérek, hogy meg 
tudjam mutatni az érdeklődőknek. Ezek a 
fő momentumai, de a teljes diszkréció biz
tosított, az adásvételi szerződés aláírásáig 
minden a mi dolgunk, persze megbeszélés 
kérdése az ügy menete . Kérésre becsüssel 
is felb ecsültetem az ingatlant. 

Mi az előnye az iroda szolgáltatásainak? 

Először is utánanézünk az ingatlan 
állapotának. Ne legyen megterhelve, legal
izálva legyen az épület. Szélesebb a 
mozgásterünk, így gyorsabban lezajlik az 
adás és a vétel is . 

Tehát aki venni szeretne, avagy eladni , 
próbálja ki az ingatlanközvetítő szolgál 
tatásait. 
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••• méU a falaknál is .álltak! 
A Csépe Emléknapon köszöntöttük 
Süveges Etelka színésznőt a 75. 
születésnapja alkalmából. A kishe
gJ1esi származasu színésznőt 

szabadkai lakásában látogattam 
meg. 

Hogyan került kapcsolatba a szín
játszással? 

Édesapám tűzoltó volt, aki aktív 
szerepet játszott a falu művelődési 
életének szervezésében, valamint a 
helyi sportegyletben is, így tulaj
donképpen belenőttem a kishegyesi 
közéletbe. Első szerepemet éppen 
Csépe Imrének köszönhetem, aki 46-
ban betyárnótákat dramatizált szín
padra, ő figyelt fel az énekhangomra. 
Az első szereplésemet iszonyú lám
paláz kísérte, s mivel nem volt ott 
más, a kötényembc kapaszkodtam Ez 
a lámpaláz különben nem múlt cl a 
pályafutásom során, s azt vallom, 
hogy ez egészséges, ösztönzö izga
lom, nem gátló hatású. 

Milyen volt Kishegyes művelődési 
élete a II. Világháború után? 

Régen sok színpad volt a faluban, 
amelyeken állandóan mutattak be 
darabokat. Ezek még csak nem is 
amatőr, inkább műkedvelő társulatok 
voltak. Főleg népszínműveket, zenés 
vígjátékokat állítottak színpadra, 
miYcl ezeket szerette leginkább a 
közönség, de időnként komolyabb 
darabok is sorra kerültek. Volt szín
pad a Bábi Yendéglőbcn , ami a 
sportolók kultúregyle tc volt, a 
Nagykocsmában. ami ma az iskola 
étkezdéje, ez a foldmüvcsck Petőfi 
Kultúregycsülctc volt, ide jártak be a 
szállásokról is a fiatalok , mivel akko
riban még rengeteg szálláson laktak 
családok Hegyes körül. A volt Pokol 

vendéglővel szemben, a Zöldkert 
színpadán gyülekezett a falu intelli
genciája. Volt még az Ürge, az 
iparosok egyesülete, amelynek saját 
színjátszó csoportja volt. Persze a tár
sulatok között volt átjárás , magam is 
szerepe ltem több S.línpadon . Az 
amatőrizmus összetartó erő volt, nem 
csak a fesztiválok miatt csináltunk 
színházat, mint néhány mai társulat. 
Még a zenészek is önkéntesek voltak, 
a ruhákat is kölcsönbe, vagy ajándék
ba kaptuk. Régen tartós ruhákat 
készítettek, így nagyon jó állapotban 
voltak, amikor hozzánk kerültek. Ma 
is eszembe jut némelyik díszes ruha, 
ami fejedelmi méltóságot kölcsönzött 

Rozov Felnőnek a gyerekek című 
darabjában, férjével, Szabó Ferenccel. 

viselőjének. Abban az időben így 
szórakoztak a fiatalok, az előadások 
látogatottak voltak , még a falaknál is 
álltak. Biztos vagyok benne, hogy sok 
kishegyesi fiatal nem is tudja , hogy a 
nagyszülei a kishegyesi színpad előtt 
fogták meg először egymás kezét. 

Kishegyesi amatőrből hogyan lett 
ismert színésznő? 

195 I-ben mentem férjhez, és a 
topolyai színházhoz kerültem 
Akkoriban nem segített a 
színészeknek a televízió az ismertté 
válásban, sokkal többet kellett a/.ért 
dolgozni , hogy az emberek felfigyel
jenek a nevünkre egy plakáton 
Manapság elég, ha egy reklámfilm
ben szerepelsz, máris m1lliók látnak . 
De el fog múlni a televízió kora, úgy 
veszem észre, hogy újra 
felértékelődött az előadás, az élő 

adás . Vasárnap voltak az előadások. 
hétfőnként pedig az Újvidéki 
Rádióban \'O ltunk fe lvételen. Ezen 
kh ül a volt Jugoszlávia területén 
majdnem mindenhol vendégszere
peltünk. Felléptünk fesztiválokon is , 
ahol ugyan nem várt bennünket 
díjeső, de ahhoz képest, hogy egy kis 
vidéki társulat voltunk, szép sikereket 
arattunk. Ez nagy mértékban a rend
kívül tehetséges rcndczőnknek , 

Dimitrijevics Marának köszönhető. 

aki a vajdasági színjátszás nagy alak
ja. A topolyai színház járási jellcgü 
színház volt, és amikor 60-ban 
megszűntek a járások, a színházat 
fúzionálták a 45-ben alapított szabad
kai Népszínházzal. Így kerültem a 
szabadkai társulathoz. Először két 
szezonos szerződést kaptam . 
Lakásproblémáink voltak, négy évig 
vonattal utaztan1 Topolyáról, aztán 
hat év albérlet következett, mire sike
rült megvetnünk a lábunkat 
Különben is sokat utaztunk, vidék.1áró 
feladatunkból következően. Ez a/.t 
jelentette, hogy egyszerre két előadá st 

csináltunk meg, egyiket Szabadkán 
játszottuk, a másikkal Yendégszerc
peltünk 36 év után lettem nyugcli.1as. 
bár szerintem a S/.Ínháznál nrncs 
nyugdíjkorhatár, miYel mindig S/uk 
ség van öregekre is. 



Melyek Yol,ak legkedYesebb 
darabjai, szerepei? 

Kishegyesen játszottam Dickens 
Házitiicsök címü darabjában, Molnár 
Ferenc L1homfi;áb an, a 
Csárdá.1k1rál)nőben, Móricz 
Zsigmond A bor címü darab.1ában -
ezek 111 ind cmlékez,etes. szép 
szerepek 'oltak. Szívesen emlékszem 
a rendezőnkre. Tatusra , Koyács 
Istvánra is. Jól rendez,ett Oláh Béla és 
Fischer Károly is . Itt kaptam első 

igazán jó, drámai szerepemet a 
Kmtornás családban . Ezzel a darab
bal Topolyán is Yendégszerepeltünk, 
ahol odajött hozzám egy fiatal hölgy 
és elmondta, hogy miattam jött el, 
mert látott Kúlán szerepelni. A 
Ház1tiicsökben Topolyán is szerepel
tem, imm ár hi\'atásosként. Topolyán 
komoly darabokban játszottam: Anne 
Frank címszerepét, a Hamletből 

Ophcliát. Voltam Angyalka a Képzelt 
betegben, Bókay János A feleség 
címü darabjában több, mint 50 alka
lommal Játszottam el a címszerepet. 
Egyébként a leghosszabb sorozataim 
Szabadkán a · L1homfl és a Nem 
élhetek muzsikaszó nélkül voltak, 
több. min t száz előadással. Érdekes 
volt a Szegény Dámel, ahol detek
tívnőt játszottam. aki felYeszi az 
áldozat szerepét, hogy kiugrassza a 
gyilkost, úgyhogy ez szerep Yolt a 
szerepben Egy másik bíínügyi darab
ban, Agatha Chtistie Egé1fogójában 
kétszer is játszottam: 60-ban a fiatal 
Molly-t, 74-ben az öreg tanárnőt. 

Milyen a .ió színész? 

A Nem élhutek muzsikaszó nélkül 
címü darabban a részeges Pepi nénit 
alakítottam Ez a szerep jól megmu
tatja. hogy nem lehet tapasztalatok 
nélkül eljátszani egy szerepet, át kell 
szümi magunkon , mert különben 
észreyeszi a néző, hogy nem ismerem 
a saját karakteremet. A legnehezebb 
feladata a jellemszínésznek van , 
amikor egy-két jelenetben be kell 
mutatnia egy teljes életet A Brecht 

Kurázsi mama címü darabjában a 
néma Katát játszottam, ami nagyon 
fontos szerep , még ha nincs is 
szövege. Ez is azt mutatja, hogy nem 
csak a színpadon kell lenni , hanem 
jelen kell lenni . Igazi kihívást jelen
thet egy epizódszerep. mint amikor 
Kasza É\'ánl játszottam a Tüvé-

tevőkben - 50 évesen egy néma 
kislányt alakítottam. Anne Frankot, a 
szegény zsidó kislányt 30 évesen ját
szottam el. Ezek igazán nagy felada
tok, mivel, amikor nem a saját koro
mat játszom, akkor egy másik ember
ré kell Yálnom. Bajor Gizi azt mond
ta, hogy nem az a fontos, hogy beleél
jem magam, hanem , az , hogy 
elhitessem, hogy beleéltem magam. 
Amikor egy fiatal öreget alakít, akkor 
rájátszik, remeg, botladozik, nyiko
rog, és - nézzen rám - feltétlenül így 
kell viselkednie egy öregnek? A szín
padon nem lehet ösztönösen c se
lekedni, a jó színészet igazi munka. 
Egy színésznek pi tudnia kell kardot 
viselni. Egyszerre millió dologra kell 
figyelni, és eközben töretlenül kell 
haladnia az előadásnak. Erre tanít ajó 
rendező is, mint pi Lányi István, aki 
utal, rávezet a szerepre, nem diktálja ; 
mint ahogy a kisgyerek sem fog félni 
a sötéttől, ha nem ijesztgetjük vele, 
hanem szépen elmagyarázzuk neki, 
hogy milyen veszélyei Ymmak. A jó 
rendező olym1, mint a jó szülő, szi
gorú, de kihoz mindent a színészből. 

A jó színésznő nem bemegy a szín
padra, hanem megjelenik. A jó darab 
pedig az, ahol együtt tudnak müköd
ni, és ahol a kapcsolat alapja a 
tisztelet és a tekintély. 

Nagy Zoltán 

A völgyet nézni állj meg a hegytetőn, 

Az életet tanuld a temetőn. 
Figyelj reám, ki nem mozdítok ajkat, 
Mar jól tanít, ki mindörökre hallgat 

Most hallgatok, de egykor zengve 
zengtem, 
A föld, a víz, a lég hallottak engem 
Nem néma, bárha nem szól, a harang, 
S nem törli el a csend, hogy volt a hang 

Voltam parázs, elszáll tam. mmt a 
pernye; 
Szivem tuzét cloltá bús zegcmye, 
De melegebb a nyár, s a deli szClben 
Őrökre érzik mar, hogy én 1s eltem' 

Voltam kiáltás, elkapott a szél, 
De aki kiáltott , az él! 
Völgy csipkebokra már hiába száraz, 
Az Úr lángolt ott, mmdig oltár már azl 

Ha van füled, halld hangtalan beszédem; 
Mindegy mi voltam: voltam az, ami, 
Egy hang voltam Isten énekében 
És kár lett volna el nem hangzani. 

ok.tói}(r 23„ szombat 
szm :i etocsarnoka 
este el liet 
érdemes lesz eljönni.„ 
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A vizek védelme csak úgy 'alósítható meg. lm megÓYJttk 
a 'cgyi és b1ológia1 fertőzés lehetőségeitől mmd a fold 
alatti. mind a föld feletti fol: ó 'ueket E1ért meg 1-.ell 
gátolni a víz al-.ár biológiai. akár Yegyi s1:enn: eJ:ését A 
szennyes vizet. pöcegödröket. szemétdombokat. lntl
ladékot megfelelően kell kezelni. nehogy azok a felszíni 
és a föld alatti vizekbe kerülj enek. 
Vágóhidak, hús és állati hulladékokat feldolgozó üzemek 

megváltoztathatják a foly ó 

Az ivóvíz szerepe a élővilágát, ha a hulladéko t bcle-
betegségekkel már a múlt században mossák - a szerves hulladék úzbe 
ismeretes volt. A járványok ivóvízzel kerülve megnöveli a víz alg atar-
történő terjedését még a bacilusok talmát, melyek megváltoztathatják a 
felfedezése előtt megfigyelték . folyó színét, zöldessárga színű lesz és 
Először a kolera terjedését hozták csökken az oxigéntartalma. Ez a 
kapcsolatba az ivóvízzel, később a halak, békák és más élőlények 
bakterológia igazolta a feltevést és kipusztulásához veze t. ráadásul a 
bebizonyította a vérhas, a hastífusz és kifogott halak is fertőzöttek, betegek 
a paratífusz terjedését az ivóvíz által és mérgezik az em beri szervezete t. 
Ezek az ismeretek vezettek a kor- ezért táplálkozásra nem alka lmasak 
szeríí vízvezetékek megtervezéséhez Ez történik a Km a.1árnl 1s. a 
és kiépítéséhez, a víz filtrálás ához és medré ben felhalm ozódott 1S?apban 
klórozásához. eltünik az oxigén. nélküle kipu s1tu l-
A fertőzött víz terjesztője lehet az ún. ·.o..: nak a víz élőlényei . 
enterovírusoknak - ide tartozik a Nekünk a község polgárainak 
nálunk már felszámolt gyem1ekpar- törekednünk kellene elsősorban a 
alízis vírusa és az időnként még saját példánkkal a vizeink 
súlyos problémákat okozó fertőző megőrzésére. Szívós, kitartó munká-
májgyulladás vírusa. val reméljük, hogy a folyóti sztítás 
Az emberi ürülék is kapcsolatba Próbakotrás a Vásártéren, auguszh1sban. lázadó ellenző i a következő hús;:-
. th t . , , 1 ak , „ t" , Néhány hét alatt kinőtt a fű az iszapon. l1ar1111'nc , b ,,a'ltoz.tat11al· JU a az 1vov1zze , ar az on ozes ev en . , 
során, akár a sérült csőrendszer nézetükön, s miközben a biológia 
közvetítésével. Így különböző paraziták, bélgiliszták ter- törvényszerüsége is érvényesül, megengedik a me
jedhetnek. Ezek eltünése mindenféleképpen függ az derkotrást, vagy segítenek egy eddig még ki nem talált 
ideális ivóvíz biztosításától. technológia kifejlesztésében . amivel büz és rendetlenség 
Az ipar szennyező melléktennékeinek vízbejutása a vegyi nélkül iszaptalaníthatnak. 
anyagok gyártásának elterjedésével vált ismertté. Szinte Legfontosabb lépések· minél előbb fel kell számolni a 
felsorolhatatlan azoknak a vegy i anyagoknak a száma. főszennyezőket. a Km aja szakszerü kikotrása. felugyelők 
melyek elsősorban bél- és gyomorpanaszokat okozhatnak. alkalmazása a folyó ' izének tisztán tartása érdekében 
Így a methemoglobinemiát a nitritek és nitrátok magasabb Mindezek érdekében kell készíteni egy s.1.ahéleményt a 
koncentrációja idézi elő, elsősorban a csecsemőknél és Krivaja állapotáról. Végezetül szükségesnek tartom. hogy 
kisgyennekeknél. A mérgező anyagok közül a legismer- áttanulmányozzuk és kiegészítsük a szennyvíz le
tebbek az ólom, arzén, szelén, króm, cianidok, kadmiwn, vezetésének előírásait. 
bárium. Nemrégen hallottunk az esztergomi Duna szeny- A Krivaja patak, vagy folyócska tisztasága az itt élőknek 
nyeződésről, ami miatt megtiltották a vezetékes víz szívügye, bizonyára mindenki szeretné, hogy a falunkon 
használatát. Itt is vegyi szennyeződés történt, ami eny- keresztül csörgedező folyócska vize minél tisztább 
hébb és súlyosabb gyomor- és bélpanaszokat idézett elő . legyen, noha, amint tudjuk, és nap, mint nap látjuk - a 
A Kárpát-medencében, de különösen a Pannon-alföld vaj- hanyagok és arcátlanok hulladékainak szeméttelepéYé 
dasági részeiben az utóbbi időben sok arzént találtak az vált. Ráadásul a falu polgárainak egy elenyésző része 
ivóvízben, ami hosszú ideig fogyasztva több súlyos, erőszakosságával meggátolta a Krivaja tisztítását és 
rosszindulatú betegséget idé711et elő. álérvekkel, okoskodással csatlakozott a Krivaja hóhérm
Az ideális vízzel való ellátás egyik feltétele a hoz- hoz. 
záférhetőség. azaz minél távolabb van az ivóvíz forrása. 
annál nagyobb az eshetősége a fertőzésnek ----10 ~o::oo ::c~1"C>!'.:OXXX11"1..i!::l'Y-4 :C$;i• . :< < <;;e~CC ú;,il>C1i<Lii00!!hl;.1>~:w1p,~"'1>'»X.,•f o:4mH<lii).ei»:~;:,;:~-w;;:'i«io'i;U-i<i-,!'.l<i i •""'"'"'"''"""'~iii'Wii·' "' '>\W~<;CCU<;:C=«;O'""-"'"''" ""'""""""""'„.;, .·.·.:cc"~-'"'''~=""'""'""·"'""""""""'''.' .. 'c\ 
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is befakarítja", hogy v1sszaforgat-A kertböl begxűjtött lewszöldségekröl k 
kell dörzsöl1~1 .a föl det. mi, ·e l hajla
mosabb a rot hadásra. ha \'Íz éri. A 
tárolandó zöldsegfelekröl leszakitandók a 
levelek. ki \ e' e a\ÖZépsö. ún. szívlevelet, 
aminek k1 kell allma a tartósító homok
ból. A hiba s Q.\ okereket nem szabad télire 
táro lm. meg1~~ntpk az épeket is A zöld
séget és az almat nem lehet egy légtérben 
tárolni. mert a zoldseg az alma számára 
káros gazt fe]lesz t. A sá rgarépa 
nehezebl;en kezd. rohadn1, ha a tartósító 
homokba eg\ ke,·és mészkőpor! ke
venmk A 'enne! olnn helyre kell asm. 
ahol nem magas a tala.1viz, a ta.i olasa 
észak-del 1rann1 lcgven, 1gv nehezebben 
melegsnk fel Néhany dusabb lcvélzetü 

;:? i,-' 1 

hassa a természet körforgásáb_a: 

Lehet trágyával dúsitam. A JOL---s-,~,_ö.,..ld""b_e...,l'e-:-h-e-:--t -a-:-ta_v_a_s __ z~i -v'.':ir-:;-á-:-g:-okl:.t:h-:-a::g~v. 1=11:-:;á~1t~, 
komposztba kerülhet falevél , az elégetett ám a figyelem központjában már a télre 
lomb hamuja, ágak, tojáshéj , fahamu, való készülődés kerül. A zöldségeskert
mész, gilisztavonzó kávézacc, fükaszá- bői ajánlott bementeni a kelkáposztát és a 
lék De nem kerülhet bele magvas gyom- vöröskáposztát. Már csak a télállo b1m
növény vagy diófa levele. A komposzt- bós kel és leveles kel maradjon az ágyas
kazlat kezelni kell, öntözni, szellőztetni, ban (ezek úgyis akkor igazán izletesek , 
átforgatni. Nem árt tudni : l tonna ha megfogja őket kissé a fagv) A JÓ 
szarvasmarhatrágya kb. 6 kg nitrogént, 4 gazda a nagyobb fagyok e l őtt befejezi a 
kg foszfort és 5 kg káliumot tartalmaz. A talaj forgatását, s az asassal egvüt t 
foszfor és a kálium a trágya szilárd és megoldp a trágvázást 1s Probalp elette! 
folvékonv alkotórésze1ben sók forn1a1á- fcltöltern a tali!Jl. pi 1stállotrag\a , m·ar. 
l)aJ.1 ,·an .Jelen. m1g a mtrogen 11ag\_1obb- k „ . 

· ~ - ~· szalmas h1gtragva. ·()mposzt. luresl por, 
reszt uaz.okban. anm1ó111a alak1 aban, ezért 1 l i · 

~ zöldtrágya tetszes szennt1 1'.0111 )111H asa-
fonto;. hogy a tragyát kiszó~ás után 12 va l S még más an:-·agok houa.iuk ke-

petrezseh met. zeller-~-----------------~ 
gumót cscrepbe oltct\'e. 

..,..---------,,·erve, pi a to.ia she1. 

világos. de nem tul meleg 
hehen tarl\a, biz- ~'·::, 

tosÍthat.iuk telen 1s a fnss •'" ' 
zöldseget 
A fák levelemek hul - . · 
lasa kor ideje elkezdeni a 
facsemeték telepítését, az _ 
alma -_ körte-. sz ilvafa 
mellett ez az ide.ie a nb1z
h. a málna és a di szcser- , 
j ék foldbe tetelének. 
Utobbiakal. ha nem fö ld
labdával \'ásá rolták. 
ültetéskor meu kell met
szem. a gv ok~reket '1sz-~ 
szavagm a; cp.cszseg.es, 
é lö re s11g.. a korona
vesszöt kb egv har
madá ig A földlabdás 
díszcserje. di szfa foldlab-•mc~~=====:__-:'5111„ 

dával ültetve ered meg, a fö ldlabdás órával lcszántsuk. Egy nap alatt 50 %-os, 
fenyők alá azonban nem szabad friss másfél nap alatt 75 %-os a nitrogén
istallótragyát tenni. mert megzarnrja a veszteség , ami meleg vagy sze les 
fe1lődcsben . tapanvagnak tőzeget, kom- napokon még kifejezettebb. Az őszi szán
posztot pvaslunk Ültetés előtt állítsuk tás az egyik legfontosabb agroteclmikai 
néhánv percre , ·izbe, hogy jól megszivják müvelet, melynek mél:-·sége függ a szár
magukat A fa1skolából hozo tt fe lkötözött maradványok me1my iségétől , a talaj 
agakka l hozott fenyőkön ajánlatos télire állapotától, nedvességtartalmától, vala 
ra.1 tahagy111 a kötözést, így ki sebb a m111t a következő kultúrától. Gabonafélék 
fog.vas \ eszéhc A kJ fagyást mcgelőzen- és pillangósok alá 20 cm, napraforgó és 
dő, a facsemeték körüli tala.1t fenyőlomb- más kapásnöven:-•ek alá 25 cm, cukorrépa 
ba l, falevéllel, sza lmával a.1anlott takarni és burgonva alá 30 cm mélyen szántunk 
A lombh ullatas utan a gyümölcsösökben Ha korai vetésü növém·t tervezünk, akkor 
1s akad tenni\ alo Ci\ ü.itsok össze a lehul- a barazdákat fogasolassa l elmun.kál.iuk, 
!ott le\ eleket. a fokról metszőolloval mas esetben m Ilt barázdakat hagyunk. 
vágjuk le az ottmaradt fo1myadt ter- hog:· a teli fagv.ok seg1 tségé,·e! a tala.1m1k 
méseket cs beteg ág.Yegeket, mert ezek aprómorzsás szerkezetet kapjon. 
potenc1ahs fertőzés forrásai. Ha nem fagy, november elején még lehet 
Tanacsos őssze l komposztot készitern , az folvta tm a telepitéseket , helyére kerülhet 
okos gazda a termés mellett a "hulladékot az (1j rózsatő, a különféle díszcserj ék, fák, 

fahamu, áll atok apróra őrölt 
csontja , vasreszclek , égetett 
mészmaradék Az. igazan 
gondos gazdák avarpaplan
nal védik kertjeiket , 
növényeiket a zimankótól. 
Az. avarról azonban JÓ 
tudni , hogy a levelek 
hajlamosak az összeta
padásra, ezért .1avallott őket 
sza lmáva l kevern i 
Ajánlatos vékony réteg 
fÓ!dct szórni rá. hogy a szél 
ne hordp szel A talajtakaro 
rétegekben előszeretettel 

tel epednek meg a táplálék
keresö 'cndegek. a pockok, 
egerek Elnasz tasukra 
kulönfele tapasztalatokat 
a1ánlhatu11k a ragcsálókat 
e.l lehet üzrn fokhagymával 

és a belőle készített főzet szétlocsolásá
val, bodzával, mentával, szétszórt emben 
hajjal , vakondszerre l, szappanoldatban 
főzött dióbéllel. Az araszolók ellen is 
védekezni kell. Készítsünk nekik hernyó
fogó övet: ragasztóval, enyvvel, vagy 
kátrá1myal bekent papírcsikot tegyünk a 
fák tövére , cseréljük többször a tél 
folyamán. Hatásosak az egyszerü hullam
papir csapdák is. A gombakartevők ellen 
enyhebb napokon még lehet pern1etez111, 
vegyszeres lé helyett használhato csalán
levé l, l ehetőleg zsiu-lólé,·e l ke verve A 
fakat lcmosópem1ettel kczeh·e clözhel]uk 
meg lcgkönm ebben a ]övi\ év i fcr
tözeseket 
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gok vadkap1talizmusbeli 
korszakának első fázisában alig lehetett olyan emberre bukan
ni, aki nem kezdett valamilyen vállalkozásba, egyre-másra nyíl
tak a különböző használt ruha- , "majdnem minden 100 forint " 
s egyéb kereskedések. M indenki vállalkozó volt, Pista bácsi 
autófestésbe, Mari néni tojáskovácsolásba kezdett. Az államnak 
érdekében állt és természetszerűleg támogatta is az efféle vál
lalkozásokat, legyen mmdenki saját sorsának vá/lalkozó;a. ez 
volt a mottó, aztán később megláfjuk, k1 tud ügyesen halászni a 
zavarosban, mert aki nem, az kénytelen volt másba kezdem. 
Hazánkban az október ötöd1ke1 f ordulat után reménykedhettunk 
abban, hogy az ún. demokratikus és liberális kormányok tesznek 
ez ügyben valamit, de egyelőre még mindig azzal vagyunk 
elfog lalva, hogy ha Mlad1é valahol Szerbia és Bosznia között 
van, akkor tulajdonképpen hol is lehet. 

Szerkesztőségünk többek között ezért 1s döntött úgy, hogv hrnw
tat pár pozitív példát, oly an bátor és.fiatal embereket, a/ok hete 
mertek vágni a saját vállalkozásunkba. 
Amint Topolya fe lől beérkezünk K1shcgycsre. jobb ké7 fc llil a7 
el ső kereszteződé sben két hatalmas traktorkerck hírdc t1 Róth 
Miklós rnühelyét, mely engem valamiért rnmd1g: 1s az arncnkn1 

roadmoY1 c-k ut
rnen t1 cpülctc1re 
cm lé kot c tctt 
\·alaho l l 11-

Időnként hallani ugyan híreket, hogy ilyen meg olyan vissza 
nem térítendő kölcsönt kap , aki vállalkozásba kezd, de 
általában éppen akkor j ár le a határidő, amikor a hír kezd a 

2000 májusában kezdtem bele a vállalkozásba, 
először csak négy órát dolgoztam - kezdi a 
történetet Miki, aki Topolyán fejezte be a faipari 
középiskolát. 
- Faiparból a gumijavításba? - nézek rá, nem értve 
hogyan is került Miki a krédóba. 
- Az Uslugában kezdtem el dolgozni a szakmám
ban, de ott egyrészt nem felelt meg a munkaidő, 

másrészt az utat sem fizették , így kénytelen voltan1 
besegíteni az elődömnek délutánonként a műhe
lyébe - magyarázza Miklós. - Így lestem cl lassan a 
szakma csínját-bínját, hogy aztán én is belekezdjek, 
és ez év januárjában áttérjek a teljes munkaidőre. 
Eleinte béreltem a felszerelést, aztán ahogy csor
dogált a pénz, úgy vásároltam össze a szer
számokat. Mostanra nagyjából minden megvan, 
egyedül még egy olyan emelőre gyűjtök , amivel 
mind a négy kereket fel lehet emelni. 

Tanácsok autósoknak 

Elkerülendő bosszúságok tél előtt: 

- A közeljövőben erre a fejles ztésre nem futj a, igaz, tárgyalok 
néhány céggel a tennékeik forgalmazásról. Igyekszek olcsó 
áron igényes munkát végezni, mert a faluban ugyan nincs 
konkurenciám, dc a legfontosabb számomra, hogy a Yevőim 
meg legyenek elégedve a szolgáltatással, amit kapnak 

Meg lehet-e élni egy ilyen vállalkozásbóL kérdezem_ 
hogy visszahalljam az ismert történetet, meg lehetne élni. dc a 
különböző adók, a nyugdíjbiztosítás s a többi járulék clvisn a 
hasznot, a bevétel majdhogynem csak arra elég, hogy anny i 
meglegyen, ami a gyárban is, igaz, több munkával és szinte 
megszakítás nélkül. 
- Nincs az embereknek pénzük - mondja Miklós -, ez itt a leg
nagyobb baj. A forgalom nem éppen kecsegtető , dc azért mára 
kialakult az a vevőkör, amelyik hozzán1 jár, a legtöbben 
Kishegyeseről , Lovéenácról és Feketicsről , de Topolyáról is 
átjárnak páran. 
- Így legalább a magam ura lehetek - fejezzük be a mesterrel 
az intejút. 

Ellenörizze a hűtöviz fagyállóságát, és szukség szerint állitsa be legalább -25 fokra . 
A szélvldömosóban lévö folyadékot cserélje télire (így elkerulheti, hogy a mosómotor vagy a tartály szétfagyjon) 
Az akkumulátor savszintjét szukség esetén pótolja desztillált vizzel a nyári párolgás miatt 
Ellenörizze, hogy az akkumulátor pólusai tiszták-e és jól érintkeznek-e a sarukkal. 
Ellenörizze az ablaktörlök állapotát, szükség esetén cserélje is ki . 
Ellenörizze a belsö fűtés hatásásságát, a pollenszűrö tisztaságát, valamint a hátsó ablakfűtés működését 
Téli útviszonyok közt a kerékgumi horonymélységének 2 mm-nél nagyobbnak kell lennie. Ha gumija ennél kopottabb, cserélje k1 
Az alvázon, karosszérián megjelent festékhiányok a téli sózás miatt fokozottan rozsdásodnak, ezért legalább egy védöbevonattal el 
kell látni ezeket (pl. alapozó). 
A nyílászárók gumitömítéseinek, valamint a motortér gumielemeinek szili konos ápolása ilyenkor mindenképpen ajánlott. 
Dízelautó esetében ellenörizze az izzítógyertyák helyes működését. 
A jobb tisztíthatóság érdekében políroztassa le autóját, hogy védje a lakkfelületet. 
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Már megint hallottam egy történetet. Egy régi jó 
ismerősöm m,9sélte , néhány pohárka fesz ültségo ld ó 
kíséretében . 0 is egy barátjától hallotta. Ugye, a téli 
hónapoknak is vannak szépségei , főleg mikor a 
hótakaró frissen mosott lepedőként terül a tájra. 
Ekkor rövidebbé válnak a napok. A tévé a lustaság 
megtestesítője , ilyenkor célszerű néha-néha 
bandázni egy kicsit. Az emberek a tévé miatt elfe 
lejtenek beszélgetni és törődni is egymással. Jót 
tesz olykor átmenni a szomszédba és kártyázni vagy 
itókázni egyet . A történet egy ilyen télesti baráti 
látogatás alkalmával esett meg . Ha már meglátogat 
a szomszédom, akkor távozóban illik legalább 
kikísérni a kapuig. Az ominózus délutánon a tapadó 

Ha október zivataros, hideg és szeles lesz a tél. 
Jövő tavaszra is előrejelez, úgy tartják, hozzá 
hasonló lesz a márciusi időjárás. Ha október
ben még meleg van, hideg februárt jelent, az 
októberi hideg szelekért viszont enyhe január 
og kárpótolni . A népi tapasztalás azt mutatja, 

hogy a tél milyenségét leginkább Orsolya napja 
(október 21.) árulja el, és ha Dömötör napján 
(október 26.) hideg szél fúj , igen hideg le sz a 
tél is. 
Öszutó havával, novemb erre! pontosítódnak a 
té ljövendölések· ha Mindenszentek napja 
(no1•ember 1.) szép, ti sz ta időjárású. azzal 
haras, hideg telet jósol. az esőve l pedig eny
hébb et. Ha Márton napja (novem ber 11 .) 
borús, azzal szürkés telet mutat, ha napfényes. 
akkor zimankósat. S ha a körötte lévő napokon 

hóból a gyerekek egy óriási hóembert építettek . Fel 
is öltöztették annak rendje és módja szerint. Az cs t1 
fényeknél kísértetiesen hasonlított egy gondolkodó. 
magába fordult emberre, persze csak messziről és 
gyengébb látású egyének számára . 

Véget ért az esti traccsparti , a vendég látók 
kikísérték a vendégeket. Odébb , úgy tíz méternyire 
egy udvariasan társalgó egyént pillantottak meg. 
Hát igen , tette ezt a hóemberrel. Hideg volt már. dc 
itt egy ritka élmény lehetősége vo lt kilátásban 
Mivel az emberi kí váncsi ság határtalan , öss1.es1..orí 
tották a fogukat és csendben figyeltek Az ill c tö 
állapotáról tanúskodott, hogy a fizika m1ndc11 
tönényét meghazudtoló fokban billegct előre és 
hátra . Mintha eg~ idejüleg gom bölyü talpon allna. 
de egy láthatatlan erős gyökérrel kapaszkodna a 
talajba 

.. Téged is kidob tak a kocs mábóP" - érdek
lődött barátságosan a hóemb ert ől. „Ne ked sem 
adnak már több hitelt" ? Mivel a hóember nem akart 
felelni , folytatta a kérdések sorozatát. „Te hol 
alszol? Van hol aludnod? " A válasz néma csend 
„Hát ha nem akarsz velem beszélgetni , én itt hagy
lak. Fagyjál meg , te magadnak való beképzelt 
alak!" - teremtette le a szótlan beszélgetőtársat, 
majd sarkon fordult és kisebb-nagyobb nehézségek 
árán, de ritkán tapasztalható látványos mozdula
tokkal távozott. 

is napos az idő (..Márton nyara 1•an "). akkor 
igen kemény, hideg tél jön. Hacsak Erzsébet 
(november 19.) rá nem cáfol. ugyanis ha ezen a 
napon esi k , akkor enyhe té l várha tó . Ha 
„ Erzsébet megrázza a pöndölyét ". azaz napján 
esik a hó, akkor hó lesz karácsonykor is. Erre a 
jóslatra erősít vagy cáfol Katalin (november 
25.), a mondás szerint „ Katalin kopog, kará
csony locsog ". András (november 30.) az 
időjóslást az egész következő évre adja. ekkor 
leh et hagymakalendáriumot készíteni' szehink 
12 hagymakarikát . elnevezzük őket a hónapok 
szerint. besózzuk őket. és azok a hónapok. an1 e
lyeken újév reggeléig elo lvad a só. esösck 
lesznek. Egyes tájakon ezt a kalendár111mot 
Luca napján (december 13.). vagy a karácsonJI 
éjjé fi mise után készítik. 
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Szó· 
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Be mi történt? Minden le volt bálazva, de jöttek a Begasztárok. 
Az állatfarm iskolájából minden kismalacot kivezényeltek a 
dombosi Olasz Nemzeti Színházba, hallgassák meg Bér 
I Iemiettát és a BMSZ-t. Korábban arra banaszolkodtunk, hogy 
a Titó meg a Milosevics is kivezényelte a diákokat, most meg 
ugyanezt tette a BMSZ! Hogy nem sül le a bőr a bofájukró]I Ott 
voltak maguk a boncerten? Én nem, de családom összes állat
faj tája és rokona igen! Csupa ki sgyerek tapsolt a bálasztás1 
bisznóknakl Pedig ők csak a Bér Henit akarták, nem a bács
megmogyorózlakosi belölteket meg a bolgár mester jelöltet 
(Szlü tty, szlutty, szlütty - a magnóba beszélő névtelen ja/jelentő 
érzékelhetően beleszürcsölt teájába.) Butána meg a Bugánál 
zabáltak, ezt egy bújságíró barátom mondta , aki ott volt Milyen 
bénzbül? A mi állatfam1i pénzünkből? Huhh, de JÓ ez a tea, Jön 
vissza a hangom. 

A Szó-beszéd szerkesztőségébe érkezett egy névtelen 
magnófelvétel , mely a választási kampány-vissza
élésekről szól. Mivel valóságalapja kétséges, ezért csak 
Micimackó György rovatában merjük leközölni . 
Hangsúlyozzuk, hogy rossz minsőgű hangfelvételről van 
szó, amit kazettán kaptunk, s a felvételt szó szerint leírva 
közöljük. Megjegyezzük, hogy a jelek alapján a feljelentő 
állat náthás volt. A nem tőle származó, illetve a tárgyat 
szorosan nem érintő hangjeleket zárójelben, illetve dőlt 
betűkkel közöljük. Tisztelt állatfarmosi vezetőség! Az.tat szeretnénk megkérdezni , 

~--....._ __ hogy önök szerint jogos-e az, hogy az Olasz Nemzeti 

„Krccc, krccc (Magnó bekapcsolva) 
Nyuszikám, hogy kell ezt a bagnót 
begapcsolni 'I (. . ) Ez a gomb'7 (. .. .) 
Khmm, egy -bettő. Khmm, egy
bettő-bárom. ( .) 

Tisztelt Bagóhatóságl 

Balulirott bolgárok szeretnék 
folhi\111 a közhatóság . 
b1gye lmet a b1sszaé lé sekre, 
amit a balasztási malacok\?!!1111'!::::=;:..;;:~;;::;:;;;: 
ki vá lasztásakor tapasztaltunk a 
nagy bá las1tas1 vásáron. Belőre is 
belnézést kérünk a rossz bakkcen
tusért , de beg vagyunk bázva, és csak 
így tudunk szóbeszélm, és hogy az efbíáj ne 
tuggya lekottámi Bi történt tudniillik? Nyuszikám, 
hozzá 111 á bazeg egy beát, amíg be lemondom ezt a levelet a bag
nóba. No most ez nem bartozott ide, de meg vagyok bázva, 
ezért maradt be1me a magnóba. Az történt, hogy súlyos föl
háborodás A bá lasztás egy nagy csalás bolt. Le volt boltozva, 
hogy ki nven. (Khmm) Hogy ki nyerít a végén. Bi, állatok, 
példának bokáért begbeszéltük, hogy ki alá fogunk szalmázni. 
A parasztokra ! Miért a barasztokra? Hozod már azt a teát, vagy 
beggbe búgjalak? No, folytatom. Mi történt? A barasztok 
megkaptúk a s1övetközettű a fi zetést öt hónapra! Jó vicc, hogy 
a béemesz rc szava1tak, nem pedig a barasztokra. De mára a 
parnsLtoknak 1s megjött a hangiuk, már mindent akarnak Na, ez 
mmdcgy most, c1t összekevertem, ezt majd kihúzzuk 
Bert a ba llatfa1mon megbavasztuk, hogy (krn; srrccc, knyajf 
érezhető on.fiÍjás -) a bálasztási malacok megbálasztásakor egy 
szempont \·an az nyer, aki több mosléket nyel. Butalván arra, 
hogy a nyerő pozíció mindig többet hoz a vályúba. 
Bembcmyelven ezt úgy bértelmezhetjük, hogy aki nyer, annak 
malaca van. Hozzad mán nyuszikám azt a bézet is a beába, a 
kurva kölköt meg kíídd mán el az iskolába, mert csak itt nyag
gat. 

Színházban olyan rendezvények legyenek, ame
lyek a kiskorú malacokat politikával fe r

tőzik, cukorrépa-kampányilag kihasznál
tatnak, és a választási malacok arra 

biztatják őket , hogy szüleik, az 
idősebb ártányok, anyakocák és 
kandisznók szavazzanak a még 
nagyobb disznókra? Igeeeeen9 
Iggeeeen, Henit akarjuuuuk . 
(Most egy hangbejátszás 
következik, melyen a Vlv!SZ helyi 

. j elölt;e1 Dér Hennettával a 
Cs1llagdalt éneklik, mmdenki rrt

m1kusan mozog, de m1 ezt nem 
láthat;uk). 

Szóval elénekelték a Csillagdalt! Állat
farmi vezetőségi Fölhívjuk névtelenül a 

figyelmüket, hogy a Vörös Csillag dala után 
nem akarunk újabb Csillagdalt. Mert a legjobb csil

lag az állatfarmon egyébként is az a ló volt, akit Csillagnak hív
tak. És nekünk éppen elég az , amikor a Petőfi aszonta 
Erzsikének, hogy válasszunk magunkat csillagot. Punktum. 
(Krrcc - a névtelen feljelentő ki akarja kapcsolni a magnót, de 
nem tudja.) Hmm, kikapcsoltam a magnót. 
Nyuszikám, egy ilyen névtelen hanglevelet alá kell írnunk?( ... ) 
Igen? ( ... ) Akkor mondjuk be, hogy ezt a levelet névtelenül 
magnóba mondtam én, Micimackó György, hogy rákenjük az 
egészet, aztán te, no most mond be azt, hogy te. (Egy másik, 
női állathang : Te.) Nem, ne azt, hogy te, hanem hogy én. (Egy 
másik hang: De hát ha te mondod azt, hogy azt mondjam, hogy 
te, az én vagyok, nem? Mos t azt mond;·am én, hogy én vagy te ?) 
Jól van, szóval ezt a fö lj elentést mondtuk három ugyanolyan 
példányban, följelentve titkosan a VMSZ és a vezetőség, kisko
rúak politikai veszélyeztetése miatt. Hágához is oda fogunk for
dulru , amennyiben. 
Nyuszikám, hol kell ezt a névtelen fö ljelentő magnót kikapcsol
ni, alighanem mégse kapcsoltam még ki? 

(Krrcc, felvétel vége.) 
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Bádogos műhely 

Ifj. Cékus Arpád 
e-mail: limbad@tippnet.co.yu 

Tel.: 024/731-052, Mobil: 063 8 139 141 

24321 Kishegyes, Kendergyár u. 15 

Tulajdonos: 
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Bőripari felszerelések, 
alkatrészek és szerszámok 

gyártása 

Maráz József 
Kishegyes, Dózsa György u. 48. 
tel.: 02'4 / 730 - 314 
e-mail: maraz@topolanet.co. yu 

• KIA D~A A TÁLTOS PE. • ALAPÍTÓ: A 

KISHEGYESI H K. • FELELÖS 

SZERKESZTŐ: MIRN/CS GYULA.• 

w 7/:'d~4'1 14 liA 
Kőmüves és ács i;~U 

munkálatok .it.4~..::;:..ii 
Tul: Kókai Béla kőműves OlfiiL.~ 

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

Vállalom lakóházak, gaz
dasági és más épületek 

korszerű építését valamint a 
régi épületek adaptálását 

ALFA 
fűrésztelep 

Tumbász L. Tibor 

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

• SZERKESZTI A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG : 

CSÓRÉ RÓBERT, KA L A C::SI JÁNOS, 

LAKATOS JÁNOS, LINKA 8. GABRIELLA , 

MOLNÁR MÁRTA,IRÁCZ .JÓZSEF I 

5ZERBHDRVÁTH GYÖRGY, IFJ . V IRÁG 

GÁBOR, ZSIDAI ERZSÉBET. • 

FATELEP 
Kishegyes 

Tito Marsall 106/a 
Tel. /Fax A 

!Házhoz szOllítOst b;ztosótunk!I 

0241 

m-s
91r 

• GRAFIKAI ELŐKÉSZÍTÉS ÉS TÖRDELÉS: 

MIR PRDDUCTIONS . • KÉSZÜLT A 

SITOGRAF GRAFIKAI MUHELYBEN. • 

I SSN 1 450-8958 

Gyári áron: 
·Feri gerendá k -Kitöl tő elem -Ajtó , ablak feletti gerendák 
-Préselt falazó és ventilációs elemek-Betoncsövek és oszlopok 
-S idel kémény -Betonvas egyenesités és hajlítás 

·Bután gáz, gipszkarton, hiilóvas, fal azó és sz iporex. blok, l~gla, mész , 
cement , homok , sóder, sz ig etelö anyag. csövek, vinkl 1k. kerámia lap 
külső és belső lalfestek, cserép. sxalonit. kana lizáció, szög. de mit vakolat 
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