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a ~~?"i1Pe~:eU;c~~ 
Ti sz te 1 t 01 vas ó i n k ! Ez idő tájt találták meg majd kétezer évvel ezelőtt ők hárman, a királyok, 

követve a csillagot. Egyetértésben vándoroltak, közöttük a kerek képű 
Ahogyan mondani szokás: nohát, ezt az évet is szerecsen is, .s ajándék;ot vittek egy .. cseéseme\nek:. aranyat, tömjént és 
túléltük! mirhát... A kisdedre Betlehemben találtak fá, egy jászolban feküdt. 
Ha november első napjaiban halottainkra Leb5m~~tak és hódolta.,k előtü~.yele is álmodtak, s hogy hollétét az őt 
emlékezünk, az elmúlást idézzük fel, így, december. ' meg?lm készülq Heródes kir~lynak ,~f ne árulják, más úton tértek haza 
végén~ karácsonykor a születés kerül a középpontba. or~za~k?a. · · , • .. , · . . . '! . , , . 
Ránk 1s fér, mert falunk lakossága egyre fogy - még M,ilY, ;~y~dke,,e,~ .~ ke,!e,~er e';;: Tá18.l~ ·~hg \a,ltozotta v1,lág! Igaz, mások 
ha . az országra és egész Európára is a népességfo- ;· lettek; azota a I<tralyo!<? n~T1g~.n tartan.ak egy~tt .a hosszú utakon, főként 
gyas a jellemző. Ránk fér az örvendezés, karácsony nem egy ki~gyen~k„kedyeert, ~m J:Ierodesek ,azota is vannak, akár itt a 
ünnepe és az újévvárás. Ránk közvetle,n . k~zelseguajd)ef!-, .a}<jk ÚJsz9lötteket0 és anyákat ölnek meg, s 
fér, hogy szeretteink körében ~ nem is á+Messiás.t és Máriát sejtik bennük; hanem 
legyünk, majd kiengedjük a "\ csak egy más nemzet egyedeit. 
gőzt Szilveszter napján, mert Félrefatés persze. bőve.n akadt a jövendölésekben 
egész évben a többség a is, mmt a mostam történésekben: H~ródes nyilván 
túlélésért hizdött. És ha túlélte nem a Megváltótól félt1_hanem a zsidók újszülött 
- már ez is siker ezen a tájékon. klfályától. Megtévesztette a próféta, aki ekként 
Ránk fér, még akkor is, ha kiált fel: „Te, Betlehem! Júda földje! Éppen nem 
december 5-én Magyaroszágon vagy a legkisebb Júda fejedelmi városai között, 
túl kevés igen jött össze ahhoz a mert be.lőled sz!Írmazik a fejedelem, aki népemet, 
kettős állampolgárságról szóló fy:raelt ·kormányozza. . 
népszavazáson, hogy most a 1 r Arn az,,, is lehet~ hogy magát hitte Messiásnak 
felhőtlen boldogságban ' Her6q7,~1{a \'H~,ródes5(}(.;.1ugya'\1is . hajlamosak ·· a 
ússzunk. Persze, ha a magyar túlzások;fa . saját · szérriélyükke] kapcsolatban. S 
nemzet nem tart össze attól , ·t . . . . .·. képviselv~ a n>sszat, érdekes .módon sohasem a 
1;iég ~em dől össze a világ, az élet megy tovább, . ni.ás~~,foagyo.J2bik': :os~zban, ~á,iíe~ :ellentétp~Lában, ,a,jóban látják)! 
elet elm akar, így a mondás. S ha így is történt, az .· v~szelyt. Pedig a JO alaptermeszetehez tartozik; hogy soha senkit nem 
nem jelenti azt, hogy legalább nekünk, kishegye- t~ ~a~t. .. ;,, , , . ., . , , . . . . 
s1eknek ne kelljen összetartanunk, ha már összetar- At- e.~ ~: atgondoljuk, 1s,met es ismét;+ a fü1tásában ' oly egyedülálló 
tozunk. Legalább karácsonykor. ':. történetet, és ünnepeljük az .istenembeúzületéset Minél közelebb jutunk 
A gyerekek most azt kérdezik, mit hoz a télapó, a 4.a szeretetq~!]. ~gymáshoz, apnál fájóbb.· p?fonokat üt arcunkra a 
Jézuska? A felnőttek inkább az után érdeklődnek, + megfé}<e,zhet~tl~nmul~ndóság,+F,. .·y: /' .,, , , ···' .. , ..••.• • , 
mit hoz a jövő év? Ha már az idei nem sok jót A b~~ün!< lako:_zó_jóság .val,aliogy mégis niegsemmisfthetetlen, .hiába 
hozott. Kutakodhatunk a_z okok és a felelősök után ~'lí"hagyJ~ yerre!,~~reJ,t~K~~; _<;)1~tfrozzá~,meg, ~óionáz~ tövi~sel és hor
hely1 szmten is, de meg ha a kákán is csomót ' , ~oztat1ák vele S~Ját ke~eszt1et ,a 901gotan,, maJ~· feszítik rá! Kiderül r\)la, 
keresünk, először az országban uralkodó állapotokati -ho.gy ,pem föl?1 hatalo131, · ~t meg lehetne . dönteni, hanem valahogy 
kell okolnunk. ~ gazdasá~ pang, és a kisembert r{~a~~~.nt ,kelle,.rt.~ln:ez%T1nt;,a Pt?f~ta szav~t, S .a '.lélek ,v~mllán örök
meg1scsak az erdeklt elsosorban, miből-hogyan . lo~1k at,_nemz~dekrol nemzedekre evezredekergrmlhókon át .. i 
é.Jhet meg ő és családja. K1 volt hát_ a. 'c~ec~emő, akit a_i;apkeleti bölcsék; közőttük a kerek képű 
Am ~z is igaz, hogy például a Krivaj kotrása körüli e •. s~.er~~~~~raly,_ , J:uda,i, f~Jed~lry.~neLhittek, ~~.· látva .... csillag~~? siettek 
botrany, a~ak elmaradása jól jelzi, mire (nem) -. koszonte~? V~1.on ~lrrierrek~e)'iozzá ~kkor is>.ha tudják, hogy' országa 
vagyunk kepesek m1 magunk is. .i!:. nem ebbol ,a vil~gből .:valo? Hanem a búntelenség, az ell1berszeretet biro-

" ~ ~z~.-~~széd mind~zonáHal lábon maradt'. és ígér- ~q.?a~~.ó,l, ~1,iq!· ~~.~i'_s~llifit ./:1-e~ bánt;8 ; <·:,. . .~l~r, . , .s11;v .. / 
jUk, jovore 1gyekszunk (m1 1s) jobbak lenm. •• '1: csillagot k~vesen,;latták, ' de létezeset sokan Sejtették · az elmúlt k'ét 
~ellemes karácsonyi ünnepeket, sikerekben gazdag J;,evezre~ben, és ~töm~gek tettet eleget hívásának. Népek, akik ekként 
es ~l~og új évet kíván falunk, községünk minden v·i~~ltal.~l,~~a cs~\~.~ szentély~~ez~.;~, bölcs.ő.höz .~.:.Huma.m.~tá~~ ákild~rülő 
polgaranak ' uton távoznak, es csak a karacsony1 kisded ' és -' szeretteik :· számára 

léteznek.. . . · · · · ' · · 



Sóígµ lstli1t, Kishegyes 
község polgán11~erét: 

Az előző időszakhoz viszonyítva az önkor
mányzat munkájában milyen változá
sokról számolhat be? 
Nem győzöm hangsúlyozni , nagyon pozi
tívnak tartom, hogy a megtartott szeptem
ben választások után nyolc párt és a 
Parasztszövetség és a Gazdakör közös 
listájáról kerültek ki 
a községi képviselő 

testület küldöttei. Jó 
lenne, ha a pártok 
tagjai azon mun
kálkodnának, hogy a 
község érdekében 
kihasználják pártbéli 
kapcsolataikat, és 
minél több pénzt 
hozzanak ide. Az 
előző összetételben a 
VMSZ és az SZSZP 
volt, nem mondhat
ni, hogy az SZSZP 
bánnit is tett volna 
ezért a közösségért 
Megalakult a közsé
gi tanács, melynek 
szerepköre nem 
hasonlítható a koráb
bi végrehajtó tanács
hoz, inkább csak 
vélemén y ező

testület. Vagyis a 
nagyobb horderejü 
kérdésekben, mint 
amilyen mondjuk a 
közeljövőben 

községi 
ségvetés, kikérjük a 
véleményét. Ez a 
testület hattagú, de 
terveim szerint 
kibővítem a közigazgatás osztály
vezetőivel, valamint a helyi közösségek 
titkáraival. Itt szeretném még elmondani, 
hogy a tanács egyik tagja, Majláth 
Arnold, van megbízva a pályázatok 
kísérésével és kidolgozásával Sajnos az 
október 23-i események nagy port kavar
tak és több mint két hétig szinte mással 
sem foglalkoztunk. 

po garo' nem so at tu na' az ipari 
zónáról .. . 
A minap a községháza épületében hivata
losan megkezdte munkáját a Small Steps 
irodája. Ennek a vállalatnak az alapítója 
maga a község, viszont a befektetéseket 
az osztrák érdekeltségü cég fogja fizetni. 
Az ipari zóna a bácsfeketehegyi 

felüljárótól húzódik Szeghegy irányába. 
A megnyílt iroda feladata a földterületek 
felvásárlása, pillanatnyilag az urba
nisztikai tervek készülnek. Az előlátott 
területen, létre kell hozni az mfrastruk
túrát, a megfelelő engedélyek beszerzése 
már folyamatban V<l!l. Ugyanakkor foly
nak már tárgyalások olyan cégekkel, 
melyeket érdekel, hogy itt rnházzanak be. 
Reményeink szerint az ipari zóna számos 
új munkahelyet fog biztosítani a község 
polgárai számára. 

Nemrégiben az 
mtóút javításakor 

---a«szfalt töm1elékhez 
juthatott volna a falu .. 
Igen, sajnos arról Kishegyes lemaradt, 
mert csak az ígéretek voltak, és közben a 
községet is egy kicsit meghintáztatták 
Vagyis ígéretek hangzottak el, hogy majd 
kapunk a felmart aszfaltból, később, mmt 
kiderült, a tönuelékbő l sem Hegyesre, 
sem Bácsfeketehegyre nem JUtott, viszont 

máshová igen. Ami azért pozitív, az Út
ügyi Igazgatóság tavaszra a piac környé
ki utcákat leaszfaltozza, hogy pontosan 
hány utcára is lesz majd pénz, még nem 
tudni . A Közvállalat a terveket 
elkészítette, és a szükséges engedélyeket 
is beszerezte. Erre most csak a hideg idő 
beköszönte miatt nem került sor. Szó volt 
arról is, hogy a főutat áthúzzák aszfalttal, 
és az útpadkát is rendbe teszik. 



A Szó- Beszédről mi a véleménye? 
Az a véleményem, hogy sokkal több 
helyi .1ellegü írást kellene közölnie, sok 
olyan dolog történik a faluban, amiről 
érdemes lenne írni. Ugyancsak hiányo
lom, hogy keveset foglalkozik a Helyi 
Közösség munkájával. 

Végezetül, a közelgő ünnepekre tekintet
tel ... 
Szeretnék az önkormányzat és jómagam 
nevében a község minden polgárának 
békés és meghitt karácsonyi ünnepeket, 
és boldog, újesztendőt kívánni. 
Szeretném, ha teljesülnének reményeink, 
hogy bemdul a termelés a Téglagyárban, 
minél több ember tud újra elhelyezkedni 
a szövetkezetben is. 

Czékus Gyöngyit, a kishegyesi lle~vi 

Közösség titkára: 

A novemberi esőzések idején a polgárok 
méltatlankodtak, hogy a helyi közösség 
emberei a fél falut feltúrták. 
Igen, sajnos a Helyi Közösség a pénzte
lenség miatt, a nagyobb horderejü 
munkálatokat csak akkor végezhet, 
amikor valami módon sikerül pénzhez 
jutnia. A Tartományi Mezőgazdasági és 
Erdészeti Titkárságtól novemberben kap
tunk 2.500.000 dinárt, amit céleszközként 
az év végéig fel kell használnunk, vagyis 
ezen a pénzen szeretnénk befejezni a 
Lenin utcában a kutat, amelyre már több 

NOVÁK ATTILA , 
munkanélküli 
Szurkoltam, hogy e/fogadjanak 
bennünket.Nem így 
történt.Düh és keserűség ke
veredett bennem. 

mint 700 háztartást sikerült rákapcsol
nunk, és a B3-as kutat a Köztársaság utca 
végében. Ezt a kutat tavaly karácsonyra 
fúrattuk ki , sajnos igazuk van az arra lakó 
polgároknak, akkor is, most is éppen az 
esőzések beköszöntével túrtuk fel a 
Köztársaság utcát, de kérem a polgárok 
türelmét és megértését, a pénzt akkor kell 
felhasználni , amikor van. A B3-as kút 
épülete készen van, és lehet kezdeni a fel
szerelését. A törvény bennünket is 
kötelez a közbeszerzési pályázat 
kiírására, melyet 5 tagú, egyetemet 
végzett bizottság bírált el, lemlie kell 
benne jogásznak, közgazdásznak, 
építésznek, gépészmérnöknek és elektro
mérnöknek. A kút felszereléséhez 
legkedvezőbb ajánlatot az újvidéki 
Hidrosonda adta. Az újévi ünnepek után 
meg is kezdi a munkát. 
A 12 vízközösséget sikerült hatra lere
dukálni, a hetedik a Verbászi úti 
vízközösség a törvényekkel és a községi 
határozattal ellentétben müködik. 
Ugyancsak elkezdtük a fémcsövek ki
cserélését az Egység vízközösség 
területén. Az Egység utcában a fém
csöveket teljesen kicseréltük müanyag 
csövekre, valamint a Proletár utca egy 
részében, az Egység és a Svetozar 
Markovié utca között. Terveztük még az 
Élmunkás utcában is a csövek cserélését, 
de a hideg idő miatt, azt hiszem, tavaszra 
halasztjuk. 

újságáms 

A falu közbiztonságáról mi a véleménye? 
Mélységesen fel vagyunk háborodva az 
utóbbi időben történt betörések, lopások 
miatt. Jó lenne, ha a rendőrség főleg az 
éjszaki órákban többet járőrözne a 
faluban, akkor talán csökkennének ezek a 
büncselekn1ények. Felháboritó, hogy a 
legtöbb betörés, vagy betörési kísérlet 
éppen a kivilágított főutcán történik. 

Színház ügyben mi újság? 
Még semmi konkrétat nem tudunk, foly
nak a megbeszélések, tern1észetesen min
den követ megmozgatunk, a színház ügye 
bíróságon van. Nagyon bántó , hogy 
szinte kilátástalan harcot kell vívnunk 
egy olyan épületért, amelyet a polgárok 
saját maguk építettek, négy éves helyi 
hozzájárulás összes pénze bele lett építve 
Pozitív végkifejletben reménykedek. 

Mi a véleménye a Szóbeszédrő/? 
Sokkal több hírt kell közölni, és bízzuk a 
polgárokra, majd ők eldöntik, mi a 
helyes. Több faluban történt eseményről 
kell hírt adni. Ugyanakkor az a 
véleményem, hogy a Helyi Közösség 
munkájáról többet kellene írnia. 

Közeleg a karácsony, újév ... 
A falu minden polgárának békés, boldog 
karácsonyt és gazdagabb újévet, gaz
daságilag az ideinél jóval eredményesebb 
évet kívánok. 

Z81DAI ERZSÉBET 

Nagy csalódás ért, nem ezt 
vártuk.Azt hittük, kicsit többet 
törődnek velünk. A kettős 
állampolgárság számomra lel 
megnyugvás lett volna. 



Egy régi-régi történet sok mindenért lehet 
jelenünk kifejezője: ismétlődnek a dol
gok, és mi magunk is múltunkkal 
vagyunk azonosak. „ 
Ilonka, a nyolcvanegyedik életévét 
taposó bácskai asszony, aki gyer
mekeinek és unokáinak oly sok Mikulás
ajándékot készítgetett apró cipőcskékbe 
az elmúlt évtizedek során, piciny 
kislányként egykor éppen Mikulásnak 
tette fel élete egyik első nagy-nagy 
kérdését: "Mi van most?" 
A választ senki sem adhatta meg neki, 
mert a kérdés is szigorúan titkos volt, 
bezárva kicsiny világának hétpecsétes 
páncélszekrényébe. 
Édesapja már nem élt Ilonkának, mert 
éppen csak hazatért az első 

világháborúból, s máris elvitte ott szerzett 
betegsége. Édesanyja egyedül nevelte hat 
gyem1ekét, akikből a legkisebbnek 
inkább nem beszélt a Mikulásról, mint
hogy fölösleges ábrándozásra 
serkentse... Mert a gazdaházaknál 
végzett mosás-takarítás szerény díjából 
édességre igazán nem tellett. 
Ám Ilonka mégis tudott a Mikulásról. 
Mert az iskolában társai sokat emleget
ték, főként december első napjaiban, 
éppen amikor előkerültek rejtekhelyükről 
a szebbnél szebb kiscsizmák. Csak 
Ilonkáé nem akart sehogy sem előkeii\lni. 
A nagy-nagy várakozás első esztende
jében arra gondolt, hogy ő rontott el 
valamit, ezért kerülte el házuk táját a 
Mikulás. Megfordult kis fejecskéjében, 

hogy talán nem tette ki idejében kopott 
cipőcskéjét, vagy nem fényesítette ki kel
lőképpen . . . 
Amikor aztán a következő évben ismét 
állandó beszédtéma lett az iskolában a 
Mikulás, csábítóbbnál csábítóbb 
ajándékaival, Ilonka lelkében 1s 
megszületett az elhatározás: ő is kiteszi a 
virágoskertbe agyonra tisztított kicsiny 
lábbelijét! Senkinek semmit sem szólt, 
hanem cselekedett. S a másnap reggeli 
nagy meglepetésbe vetett töretlen hittel 
aludt el. 
Ilonka azon az éjszakán nagy tábla 
csokoládéról, hajas babáról, meleg és 
szép téli holmiról álmodott. 
Reggel korán ébredt, s lábujjhegyen 
kilopakodott a virágoskertbe. Nézte, mit 
hozott a Mikulás. 
A kis cipőcskék üresen tátongva várták 

És ekkor fogalmazódott meg bem1e élete 
első nagy sorskérdése: „Mi van most?" 
Fel nem foghatta, mi történhetett. Vajon 
rosszabb ő, mint mások? 
Csak sokára döbbent rá, hogy a hibát nem 
ő követte el. A Mikulás tévedhetett el. 
Bizonyára rosszul igazították útba. 
Ilonka, az Édesanyám, amióta felnőtt lett, 
igyekszik minél több terhet levemü az 
öreg püspök válláról. Most Mikulás 
napján szemére települő örök szép álmá
nak megkezdéséig is ezt tette, fekvő bete
gen, a puszta létével pótolva a pótolhatat
lant. Kérdésére továbbra is együtt várjuk 
a választ. 

DR. C5DRDÁ6 MIHÁLY 

Ézúttal szeretnék nyilvánosan bocsánatot 
kémi Csordás Mihályné szül. Deák Ilona 
(1924-2004) családjától és a temetésén 
részt vevő összes személytől kegyelet
sértő viselkedésemért. Nagyon sajnálom, 
ami tö1tént! 



~ 
A Dózsa György utcát ma is sokan még 
Régi posta utcaként emlegetik. Nem ok 
nélkül. 

1788-ban királyi rendeletre ren
dezték be a Budától Péterváradig menő , 

Bács vánuegyét átszelő (Hegyesen is 
átmenő) új postai vonalat, egyelőre csak 
hadi postavonalként, hogy a harctéri 
hírek gyorsabban eljussanak Bécsbe. 

A postamester munkáj ának 
megkönnyítése céljából a kulai kamarai 
uradalom telket, szérűskertet és földet 
adományozott a postának. A postaépület 
a régi Posta (Dózsa György) utcában a 
268-as számú ház volt 1 hold 997 
négyzetöl területen. 

A XIX. század elején - talán a 
nyo lcszáztizes években jött Hegyesre 
Drazsnyáky János, aki átvette az akkor 
már vagy két évtizede működő posta 
irányítását. Postamesteri teendőit az 
1853-ban bekövetkezett haláláig végezte. 
Drazsnyákyról egyenlőre keveset tudunk. 
Annyi bizonyos, hogy 1826-ban, az 
országos összeíráskor hat felnőtt tagja 
volt a családjának. 

Drazsnyáky János vállalkozó 
szellemü ember volt, szélmalmot 
építetett. Az 1857. évi összeíráskor már 
nem élt, hiszen a felvett adatok arról 
tudósítanak, hogy szélmalma örökö
seinek tulajdona. Ezt a malmot később 
vejéről , Cziráky Jánosról nevezték el. 

Meg kell emlékezni Drazsnyáky 
1833-ban elhúnyt feleségéről , André 
A!Uláról is. 

Neje, A1ma André István topolyai 
úászberényi születésű, 1766) tanító, 

később kántor leánya. Édesapja, André 
István 1808-18 11 között verses krónikát 
írt a topolyai történésekrő l. André 
krónikája a délvidéki magyar irodalom 
egyik legjelentősebb tizenkilencedik 
századi alkotása„ (A verses krónika csak 
1992-ben jelent meg nyomtatásban, amit 
ezen írás szerzője rendezettt sajtó alá.). 

1823 után a topolyai postahivatalba 1s 
új postamester került Cziráky János 
személyében. Cziráky 1805-ben született 
a zala megyei Lesencetomajon. 1823-ban 
beiratkozott a keszthelyi Georgikonra (az 
első magyar mezőgazdasági főiskolára), 

amit 1825-ben sikeresen befejezett. 
Czirákyt Festetics Leó hozta Topolyára, 
ugyanis ő ajánlotta az ifjú mezőgazdászt 
anyósa, özvegy Kray báróné figyelmébe. 
Az ifjú postamester csak rövid ideig szol
gált Topolyán. Hamarosan Hegyesre 
került, mert feleségül vette Drazsnyáky 
János leányát, Máriát. Az ifjú vő , Cziráky 
apósa mellett dolgozott a postahivatalban 
és gazdálkodott. Személyében tisztel
hetjük tehát - a mai kifejezést használva 
- Hegyes első agronómusát. Drazsnyáky 
halála után veje, Cziráky János örökölte a 
postamesterséget. 

Cziráky Jánosnak és Máriának 
három gyermeke született: 1832-ben 
József, 1934-ben A!Ula, aki nem érte meg 
a nagykorsúságot, végül 1848-ban Lujza 
( ő túlélte bátyját, Józsefet). 

Cziráky József 1855-ben meg
nősült, feleségül vette Kun Szabó Éva 
Máriát. Kilenc gyermekük született: 
Erzsébet; Dr. Cziráky Gábor (ügyvéd); 
Zsigmond (felsőhegy i plébános; Etelka 
(az író Fetter Cziráky Imre édesanyja); 
Mariska; Dr Cziráky József; Ilona (Csiri 
néni édesanyja; Ida és Margit. 
Érdekességként meg kell jegyeznem, 
hogy három gyermekük a topolyai 
Limbek családba házasodott. Két 
leányuk: Ilona és Ida két Limbek fiúhoz: 
Pálhoz, illetve Elekhez ment feleségül, 
addig fiuk, Gábor Limbek leányt -
Klementinát - vette nőül. 

A forradalom és szabadságharc idején -
az akkor még csak tizenhat-tizenhétéves 
Cziráky József beállt a honvédseregbe. 
Egységével részt vett a hegyesi csatában. 

A leszerelt honvéd édesapja halála 
után a!Ulak postamesterséget fo lytatta 
1876-ig . 

1875-ben végén elhúnyt Bene Antal, 
Hegyes község jegyzője. A falunak új 
jegyző kellett, ekkor Czirákyt választot
ták jegyzővé. 

A tizenkilencedik század második 
fe lében a hegyesi közélet egyik 
meghatározó egyénisége volt Cziráky 
József. Az első iskolaszék tagja, az 1874-
ben alakult tűzoltóegylet főparancsnoka 

Bács Bodrog vám1egye törvényhatósági 
bizottsági tag stb .. 

1901. május 1 9-én halt meg 
Kishegyesen. A Kálvária temetőben, a 
családi sírboltban helyezték örök nyuga
lomra 

Szülőfaluja, Kishegyes eli s
meréssel adózott Cziráky József 
emlékének. Az ezerkilencszáztizes évek 
elején a hivatalos utcanévadáskor róla 
nevezték el a Régi posta, a mai Dózsa 
György utcát. 

Emléke még a második világháború 
idejére sem halványult el. 1941-1 945 
között is az ő nevét viselte a nevezett 
utca. 

VIRÁG GÁBOR 

(A képeket Nagy Farkas Dudás Erika 
készítette) 

Bádogosműhely 

~-~ U!VI-= 
Qu_ -

;~ 
·rn ..Q Ifj. Cékus Arpád 
~ ~ e-mail: limbad@tippnet.co.yu 

Tel.: 0241731-052, Mobil: 063 8 139 141 

24321 Kishegyes, Kendergyár u. 15 



~ ·--

~~ ru a- jle-;i~ 

a .n,~,,,tt- rn-yl 
A cserkészet megalapítója Lord Robert 
Stephenson Smith Baden-Powell (Bi-Pi), 
nyugalmazott tábornok. 

Cserkész óra 
Az örsi gyűlés során mindenki jól érzi 
magát, szinte észre sem veszi, hogy vala
mi új dolgot tanult, örömét és kedvét leli 
társai között, szívesen gondol vissza az 
együtt töltö tt időre... Egyszóval: 
ÉLVEZETES! 

Az el ső cserkésztábort 1907 nyarán tar
totta Angliában, négy örssel. Ez volt a 
fiúcserkészet kezdete. A leánycserkészet 
később kezdődött. Ha ezt a szót megjegyzed, mindent tudsz 
------------------.az összejövetelről: 

Érdekes 
Lendületes 
Változatos 
Előkészített 

Zavartalan 
Eseményekben gazdag 

Tevékeny részvételt kívánó 
Eredményes 
Szórakoztató 

Egy-egy cserkésztalálkozó rendsz
erint egy óra hosszáig tart. Ez az idő 

. azonban, szinte észre sem vesszük, 
milyen gyorsan elrepül. Nem csak új , 
a cserkészéletben fontos dolgokat 
tanulunk, hanem játszunk is, sőt játsz

..;...:;'-'--...;....'-'--.....::...---"'------' va tanulunk. 

A cserkészet életforma. Bi~Pi a szeretet 
parancsában foglalta össze a cserkészet 
célját. A cserkész viselkedését tíz 
törvény szabályozza. Az alapító úgy 
ágyazta bele a krisztusi evangéliumot 
ezekbe a törvényekbe, hogy ne tiltásról 
legyen szó. 

1. A cserkész egyeneslel.kfi és fe/Jétlellill 

igazat mond 

2. A cserkész Jifveu teljesíti kiJtelességeit, 

amelyekkel /sten11ek, ltazájállak és 
embertársainak tartozik 

3. A cserkész, ahol tud, segít 

4. A cserkész minden cserkészt 
testvéréllek tekint. 

5. A cserkész másokkal szembell 

gyiJngéd, magával szembe11 szigorú. 

6. A cserkész szereti a természetet, jó az 

állatokhoz, és kiméli a lliJvéliyeket 

7. A cserkészfeljebbvalói11ak jó lékkkel 

és készségesen ellgedelmeskedik 

8. A cserkész vidám és megfo11to/J. 

9. A cserkész takarékos. 

10. A cserkész testhell és lélekhell tiszta. 

Jellemnevelés Hitismeret 
Nemzeti kultúra Játék Táborozás 

A jó cserkész számára szükséges 
bizonyos elméleti és gyakorlati ismeret. 
Ahhoz, hogy a kiscserkészből talpig be
csületes, derék ember váljon, ismernie és 
élnie kell a hitét, ismernie kell nemzeti 
hagyományait, szükséges, hogy el tudjon 
igazodni a társadalmi történésekben és a 
természetben. Ermek érdekében - játékos 
formában - olyan dolgokat tanulunk, 
mint például: 

MAGYAR MONDÁK; 
NYOMOLVASÁS; 
TÁJÉKOZÓDÁS; 
ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS; 
NÉPDALOK; 
NÉPMESÉK; 
KÉZMŰVESSÉG; 
TÉRKÉPÉSZET; 
TERMÉSZETVÉDELEM; 
CSOMÓ KÖTÉS; 
ROVÁSÍRÁS; 
MORZEJELEK; 
l!IGIÉNIA; 

TŰZGYÚJTÁS A SZABADBAN; 
CSALÁDKÖZPONTÚSÁG; 
FŐZÉSI ALAP ISMERETEK; 
BETEGÁPOIÁS; 
FÜST-, KAR-, SÍPJELEK; 
IDŐJÁRÁSI ISNIERETEK; 
TERMÉSZETJÁRÁS (PORTYÁK): 
KERÉKPÁRTÚRÁK, ÚSZÁS; 
ÖNMEGTARTÓZTATÁS; 
ÖNNEVELÉS. 

Január 9-én vendégelőadók érkeznek 
falunkba. Az Észak-Bácskai 
Cserkészkörzet ügyvezető elnöke és egy 
szabadkai cserkésztiszt mutatják be a 
cserkészetet. Az előadásra minden érdek
lődőt - szülőket és gyennekeket egyaránt 
- szeretettel várunk. 
Ezt követően - egy későbbi időpontban -
toborzót rendezünk azon gyerekek 
számára, akik csatlakozni szeretnének a 
29. számú Szent András cserkészcsa
pathoz. Alsó korhatár 7 év. Felső 

korhatár: nincs' 
29.SZENT ANDRÁS 

C6ERKÉ6ZCSA P AT 

A cserkészjelvény, a stilizált liliom 
három ága a cserkészfogadalom három 
részére emlékeztet: 
kötelességteljesítés, segítőkészség, 
törvénytisztelet. 
A liliom a tisztaság jelképe. Jelzi, hogy a 
tiszta élet, az érintetlen jellem harcosa 
vagy. 



December 4-én, Szabadkán a 
Magyarságkutató Tudományos Társaság 
és a Vajdasági Ifjúsági Fórum, közismer
tebb nevén Vifó, Holnaplátóak-e a ma
g) ar fiatalok Vajdaságban? címmel 
tanácskozást szervezett. 
Négy igen tanulságos beszámolót hall
hattunk ezen témakörben 
Az első beszámoló a vajdasági felnőttek 
magatartásával kapcsolatban összegezte a 
2004 januárjától júniusáig befutott 
kérdőíveket. A kérdőíveket 4251 fiatal 
tö ltötte ki nyolc, többségében magyarlak
ta községben, így Kishegyesen is. 
E szerint a legnagyobb magánéleti prob
léma a pénztelenség, m1g társadalmi 
félelemként Európától, a világtól való 
lemaradást jelölték meg legtöbben 
A kérdőívekből kiderült, hogy az állam
po lgárok legnagyobb hányada az 
egészségügyi ellátással a leg
elégedetlenebb. 
A települések esetében a lakók szerint a 
vízhálózat és az infrastrnktúra szornl 
sürgős Javitásra. 
Az előadás végén összegzésként elhang
zott , hogy Vajdaság lakosai erősen 

regionális gondolkodásúak, b1zonvtalan 
jövőképpel rendelkeznek, de továbbra is 
cselekvőkepes polgárok 
Diósi Viola, a Vifo elnöke is rövid 
értekezést tartott a rnjdasági lakosok szo
ciális rnagatártásával kapc~latban, amely
nek végeredménveként kiemelte, hogy az 
ittem polgarok munkanélkülisége 
aggasztó teherkent Jelemk meg egész 
Vajdaság területén, és amely sürgős vál
toztatást igén) el. 
Dr. Tóth Mmucs Zsuzsmma pszichológus 
néhány igen érdekes adattal szolgált a 
vajdasági fiatalok egészségügyi állapotá
val kapcsolatban, mely szerint a 15 és 25 
év közötti fiatalokból álló 
megkérdezetteknek mindössze 46%-a 
sportol aktívan, ezzel szemben a naponta 
dohányzók 44%-ot, míg a heti rendsze
rességgel alkoholt fogyasztók 20%-ot 
tesznek ki Ami viszont még e1U1él is 
aggasztóbb, hogy.· a megkérdezettek 33%
a már került kapcsolatba droggal. 
Ezek után Gábntrné dr. Molnár Irén szo
ciológus kapott szót, aki a vajdasági 
médiafogyasztással kapcsolatban beszélt. 
E szerint a legjobban befolyásolhatóak a 

31 és 60 év közötti lakosok, akik a leg
nagyobb médiafogyasz tók . A 
megkérdezettek 70o/o-a elsősorban csakis 
tévén keresztül infonnálódik, a 
válaszadók 13%-a a napilapot, 10%-uk a 
rádiót, míg 4,5%-uk a hetilapot részesíti 
előnyben 

Érdekes még az is, hogy falun a 
legtöbben a TV-t, kisvárosokban a TV-t 
és a heti- illetve napilapot, míg a 
nagyvárosokbm1 a TV és a nyomtatott 
sajtó mellé még a rádió is párosul, mint 
infonnációs forrás. 
A tanácskozáson szó volt még egy 
egységes mag\ amyelvü oktatási rendszer 
(óvodától az eg) etemig) kiépítésének 
fontosságáról is. 
A beszélgetéssel egybekötött eszmefut
tatás végén a jelenlevők nevében dr. 
Gábrityné Molnár Irén azt mondta, hogy 
a feltett kérdesre, mely szerint hol
naplátóak-e a magyar fiatalok 
Vajdaságban, egyértelműen igen a válasz. 
Az itteni fiatalok ugyanis ötletesek, éret
tek, és ha több támogatást kapnának az 
idősebb generációktól sokra le1U1ének 
képesek itt. szükebb pártiánk határain 
belül és kívül egyaránt. 

S INKOVIC S NORBERT 

kiiia~R·.:.;_ ES~!Ola!, ~ 
YI.' (jjjl liiJlf/iJ 

A Női Fórum december 15-én sikeres 
bemutatkozót tartott Újvidéken az 
Újvidéki Huinanitárius Központban. 
A meghívottaknak beszámoltak a 
szervezet két éves munkájáról. 

December elején a kishegyesi Proletár 
utcában eddig ismeretlen tettesek 
elvágták a felújítás alatt álló 
vizvezetéket. Ezért több száz háztartás 
maradt egész napra víz nélkül. A ran
dalírozók szmtén a Proletár utcában 
beverték Szilágyi Imre házának 
ablakait 1s. Az utóbbi időszakban szá
mos rablás és betörés történt. a 
rendőrállomástól alig száz méterre 
ellopták a központi kioszk széfjét, 
betörtek egy boltba, betörési kísérlet 
volt egy másik boltban ... Az emberek 
véleménye, hogy a rendőrség igazából 
nem végzi a dolgát, pedig állományá
nak létszáma a községben soha ezen a 
szinten nem volt. A polgárok nem haj
landók elhiruü, hogy 30-40 rendőr nem 
tud rendet teru1i egy. három faluból álló 
községben. Mint megtudtuk, ezek után 
sem a község, sem pedig a kishegvesi 
Helyi Közösség nem is kér sem mfor
mációt, sem magrnrázatot a 
rendőrségtől, hanem arra fog törekedni, 
hogy helyi erőkből megszervezze a pol
gárőrséget. 

Legújabb értesülésemk szerint a bün
cselekmém ek egy részét felderítette a 
rendőrség 

P. I . 

A magyar igazolvány kérelmeket át 
lehet adni péntekenként 8-tól 12-ig. A 
régi magyar igazolványokat Buda
pestről Január végén, esetleg február 
elején fogják áthozm az iroda mun
katársai. 
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Már az ókori fejlett államokban 
igen nagy jelentőséget tulajdoní Utasi Ferenc 
tottak a tüzoltóknak. Szent István 
királyunk, aki szigorúan a keresztény val
lás parancsolatainak előírása szerint élt , 
rendeletében kivételt tett azokkal az 
emberekkel, akik mint „tűzoltók" 

tevékenykedtek az országban. A rendelet 
szerint, mindenki köteles volt megjelernü 
vasárnap a szentmisén, kivéve azokat, 
akik a „tüzeket vigyázzák". 

'9i1ii;l:ll~~~._„ posztumusz Balázs Lajos 
Első osztályú tűzoltótiszt lett: 

Nálunk is nagy szükség volt a tüzoltókra, 
hiszen aratáskor a búzatáblák, vagy télen 
nádfedeles házak kaptak lángra. Éppen az 
ilyen balszerencsék miatt a 19. század 
végén, pontosabban 1873-ban Kishegyes 
lakosai gyűlést tartottak a tűzvédelmi 

intézkedések megszervezéséről. 

Megalakították az ideiglenes elnökséget 

Vajdasági Tüzoltó Szövetség 1999-ben, 
halála után egy évvel, posztumusz főtiszti 
rangra emelte. 
Az ünnepségen számos küldöttség vett 
részt mind hazánkból, mind Magyaror
szágról. A műsorban felléptek a kishe
gyesi Ady Endre K.Á.I. tanulói. 

és kidolgozták a statútum tervezetét, 
an1elyet beadtak a Magyar Királyság 
belügyminisztériumába jóváhagyásra. 
1874. Június 21-én az akkori parancsnok, 
Cziráky József és a titkár, Dudás Ödön \; 
pozitív választ kaptak . Attól az évtő l ' 
kezdve létezik az Önkéntes Tüzoltó . 
Testület, amely akkor 133 tagot számlált. 
Az évek során testület létszáma változó 
volt. Egy időben, a testületben mindössze 
20 ember tevékenykedett, ami koránt sem 
jelenti a tüzesetek számának csökkenését. 
A 60-as években, amikor lebontották a 
régi tüzoltóotthont, amely a templom 
mellett volt, a tűzoltó testület gyakorlati-
lag megszünt, így a szükséges feladatokat 
a bácstopolyai tűzoltók végezték. 1975-
ben a tűzoltó parancsnok Maronka 
Károly volt, amikor a testületnek ki
utalták az új épületet, garázst, tűzoltóko
csit, tűzoltósofőrt. A következő évben 
pedig egy új tűzoltó tartálykocsit kaptak. 
Azóta számos változáson ment át a 
testület: korszerűsödött a felszerelés, 
nagyobb biztonságban dolgozhatnak a 
tűzoltók, és végül, de nem utolsó sorban 
felépült a tűzoltótorony is, amelyről az 
egész község területe jól látható . 
Idén, december 3-án ünnepelte a testület 
130 éves fennállását, amely egyben 
emlékállítás is volt Maronka Károlynak, 
akiről elnevezték a testületet. A tűzoltó
otthon falára felkerült a testület táblája az 
új elnevezésssel: Maronka Károly 
Önkéntes Tüzoltó Egyesület. A névadó 
1 940-ben született, és már gyermekkorában 
érdeklődött a tűzoltó munka irán~ és talán 
ennek is köszönve tüzoltóparancsnok, 

A rendezvényen sor került elismerő 

oklevelek kiosztására is: 

Tűzoltóaltiszti rangot kapott: 
Papp Róbert 
Szvoreny József 
Első osztályú tűzoltóaltiszti rangot 
kapott: 
Faragó Béla 
Dangubié Nenad 
Zelenka Imre 
Krizsák Kornél 
Skallák Gábor 
Gulyás Béla 
Szvoreny Tibor 
Gulics Mihály 
Vujovié Dejan 
Szeszták Szilárd 
Tűzoltó tiszti fokozatot kapott: 
Rajkovié Ljubo 
Bacsó Özvegy Márta 
Kiss János 

Goda János 
Szeszták István 
Tóth Imre 
id. Petri András 
Tűzoltó főtiszti rang tulajdonosa lett: 
Szöllősi Béla 
Dudás Tibor 

Első osztályú tűzoltó főtiszt lett: 
Gavlik Péter 
Tóth András 
Homok Ferenc 
Samardzié Ljubo 

Végül a tüzoltósag megkéri a lakosságot, 
hogy tűz esetén, mobil telefonról ne a 93-
as számot hívja, mert az a szabadkai 
tűzoltóállomást kapcsolja, és amíg a 
hívást továbbítják, addig , baj esetén, 
drága percek veszhetnek el. Mobil tele
fonról a 024/731-123-as számot kell 
hívni, vezetékes telefonról pedig a 93-ast. 

Zárszóként szeretném megköszönni 
Barcsi.k Reginának a cikk elkészítésében 

nyújtott segítségét. 

SINKOVICS NORBERT 



Örülhetnek sportolóink is, idén a község 
nem lesz olyan szűkmarkú velük: a 
focistáknak két tizenegyest ítélnek meg 
az éves keretből , az asztaliteniszezőknek 
egyszerüen adogatni fognak, a legjobban 
viszont sakkozóink örvendhetnek majd: 
ők egyenesen sakk-mattot kapnak. 

- Mt;Y -

Nffte-~te-.,./ Nfftll-~tll-.,./ 

r--,,-~---/ 

Csak itt, és csak most! Kettős 
állampolgárság hihetetlen ároni 
Különleges ünnepi ajánlatunk: 

Egyet fizet, kettőt kap! 
Lepje meg karácsonyra nagyiját, 

szerelmét, barátját! Egy kettős 
állampolgárság árán két, teljes 
kettős állampolgárságot kap. 

Azonnal keresse fel a 
legközelebbi magyar irodát, ahol 
munkatársaink már várják Önt! 
Az első 15 ügyfelünk ingyenes 

magyar igazolványt kap! 
Vigyázat, hamisítják! Eredeti 

csakis és kizárólagosan a 
Magyar Irodákban! 

- Kínait veszek nagy mennyiségben! Dr. 
Kis, szervspecialista 

- Ingyenes írverés' Csoportos és egyéni 

igényeket kielégítő túrák szervezését vál

lalom. Tani Bér 

- Betegek figyelem' Súlyosan károsodott 
szerveik cseréjét vállalom nagyon ked
vező áron. Alkoholistáknak májcserére 
15%-os ünnepi kedvezmény, egészen 
január 10-ig. Feltétlenül keressenek föl! 

Dr. Kis, szervspecialista 

- Hordó! Anyád 

- Használt háziasszonyok téli nagy
javítását és polírozását vállalom. 100 kg 
fölött ingyenes olajcsere! 

- Minden eladó! Érdeklődni: ott 

A humor halott. Az irodalom, az erkölcs, 
a hagyományos betétetek és Elvis után a 
humor is meghaJtl Sokáig húzta szegény, 
még ez év júniusában is láttak egy őszinte 
mosoly falunkban , de aztán végképp 
kimúlt. A humor halálával az emberek 
meghülyültek. Mindenki marcona, ple
tykás, piás, kiállhatatlan, marcona, kö
csög, udvariatlan, figyelmetlen, egomán, 
egocentrikus, nárciszoid, homokos, dro
gos, alkoholista, hipohonder, önsajnál
tató, sorozatfüggő„. (lélegzetvétel) 
„ .idióta töcs lett! Csak Te és Én kedves 
olvasó, csak mi ketten maradtunk nor
málisak, a hülyék fortyogó tengerében. 
Látom a kételyt a szemedben, olvasó 
barátom (ez is az mutatja, hogy milyen 
rendes vagy!), de nézz szét magad körül! 
Megért valaki? Udvariasfigyelmeskedves 

- Kecskeprést vennék pálinkafözéshez. 

- Vegyen · nálunk vizet' Eredeti ökoviz, 

egyenesen az égből' „Szavamra, ez iható' 
Nem úgy, mint a kish„.1 " Egy elégedett 

vásárlónkat idéztük. A m1 vizünk, legyen 

az Ön vize is! Péter és tsai. 

- Unja a hagyományos tv csatornákat? Érdek

lődését nem elégítik ki sem a müholdas, sem a 
földi csatornák? Új, eddig ttlosnak hit dolgokra 

vágyik? Kössön nálunk szerződést' 
Ingyenes, azonnali bekötés, és élvezheti 

egy örökkévalóságon keresztül! 

lP'@!kllllil íl'V lP'ill>lklll>Il 'II'V lP'@llmil 1I'V 
lP'@lkilllil 'lr'V lP'illllkilDil 'TI'V lP'@lkilllil 'TI'V 

~@!killlll íl'V lP'@lkilllil 'lI'V 

veled valaki? Törődik valaki magán kívül 
mással is? Rajtad és rajtam kívül nor
mális valaki? Öszintén szólva, én is egyre 
nehezebben bírom, de ezt csak neked 
mondom el! 
Amióta Bobby föltámadt a Dallasban, 
tudom, hogy vannak kézzel fogható 
csodák, és reménykedem, hogy a humor 
is visszatér közénk, de elég reménytelen
nek tünik. Igaz, létezik egy Nostrdamus-i 
jóslat, amely így hangzik: 
„„ .és láttam, amint a Föld tüzes gömbé 
lesz, majd atomjaira szakadva semmivé 
foszlik a sötét és határtalan űrben. És lát
tam, amint másnap a Kishegyes nevü falu 
minden házába bevezették az Ábel Révét, 
és láttam, hogy az emberek arcára vissza
tér az igaz mosoly„." 
Eddig az idézet. Sajnos nem derül ki 
egyértelmüen, hogy mit jelent az Ábel 
Révé, pedig a humor visszetérésének, 
úgy látszik ez a kulcsa. Egyes tudósok 
úgy vélik, hogy Nostrdamus Mária 
Terézia visszatérésére gondolt, de ez 
sosem dertilt ki egyérteln1üen. 
Azt hiszem, miközben ezt írtam, belőlem 
is kiveszett a humor. Sajnálom kedves 
olvasó barátom, egyedül maradtál. Neked 
kell befejezned ezt az írást! Na, szesz! 

.JANEZ KÖZLEGÉNY, 1 6 . . E.JTÖERNYÖS 
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mus. 
Ugyan nem mindannyiunknak adatott 
meg az a szerencse, hogy japán turistákat 
fényképezgessen szívességből , de több
ségünk hallott már a faluturizmusról, 
mint olyanról. 
Turista azonban nincs tartalom nélkül, 
hiába adott a forma , ha nem töltjük meg 
turistacsalogató látványosságokkal 
És itt jönnek képbe az extrém sportok. 
Kishegyes, mint az Isztambult 
Stockholmmal összekötő vasútvonal 
fontos állomása, a délkelet európai 10-es 
korridor szomszédságában elterülő kis 
falucska, remek célpont lehet az extrém 
turistákkal megtömött autóbuszok 

Menjünk végig éjszaka a Krivaj-parton, a 
főutcát a Rákóczi Ferenc utcával 
összekötő kis ösvényen zseblámpa 
nélkül! 
Ha szerencsénk van és nem csusszanunk 
bele a folyóba , szívszélhűdítést még 
kaphatunk a váratlan sűrűséggel vízbe
csapódó patkányoktól. Hogy minél több 
extrém turistát idecsábítsunk, telepítsük 
át a Loch Ness-i szörnyet is Kishegyesre. 
Időnkénti felbukkanásáról közvetítsünk 
természetfilmeket a Dombos Tv-n. 
Az ösvény két végén állítsunk fel 
bódékat, ahol tökmag és napraforgó mel-

lett áruljunk szuveníreket, például 
patkányfarokból sző tt ostort, vagy kevés
bé szerencsés extrém sportolók emléktár
gyait. 
Igazán felkészült extrém sportolóknak 
kerékpárral is ajánljuk. 

Halmozzunk fel minden elintézni
valónkat kedd vagy péntek délelőttre. 

Villany, telefon, bank, teleház , 
anyakönyvvezető , adóügy, kataszter, 
magyar iroda stb. Reggel hétkor vág_iunk 
bele a faluba , és ha délig idegösszerop
panás nélkül végigjutunk minden akadá
lyon, engedélyezzünk meg magunknak 
egy sört a Pöndölben. 
Más pultot támasztó extrém sportolókkal 
egyetértésben szidjuk a bürokráciát, majd 
szervezzünk antiglobalista tüntetést. 

Ajánljuk fel a garázsban rozs
-Ö dásodó Fityónkat nemes 
b célokra: Szállítassuk . el .a 
~<i Hegyalja utca fölötti kis 

· platóra, ültessünk bele minél 
több extrém turistát, majd hoz
zánk hasonló nemes lelkekkel 
gurítsuk le őket a szakadékba. 
Az extrém turistákra borsos 
áron sózzunk rá épségben 
maradt autóalkatrészeket, 
kitört fog aikért cserébe 
aj ándékozzllflk nekik tök
magot vagy kikirikit. 

~~#'7'~ 
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Legyünk férfiak' 
Látogassunk el valamelyik vendéglátói
pari létesítménybe. Rendeljünk pár sört, 
de mielőtt belekezdenénk a sörözgetésbe, 
igyunk egy kis ric inust A hatás 
várhatóan pár perc múlva érkezik 
Próbál-junk könnyíteni magunkon, de 
ehhez előbb egy komolyabb férfivécét 
kellene találnunk, aho l erre lehetőségünk 
van . Ilyen pedig kevés van 
Annak a fa lusi turistának, akinek ez si
kerül , ajándékozzllflk ingyen vécepapirt 
l love Kishegyes fe lirattal. 

Téli éjszaka szervezzünk ózonlyuk-néző 
programokat a falu egyik magasabb pont
ján. A füstölgő kémények mellett bocsás
sunk ki minél több széndioxidot a leve
gőbe, lehetőleg ólomtartalmú benzin 
pöfögtetésével, hogy az ózonlyuk szabad 
szemmel is látható legyen. Meteorológus 
barátunknál intézzünk el, hogy valame
lyik tornádó végigsöpörjön felettünk. 

Csábítsunk falunkba minél több minisz
terelnök-hasonn1ást. Fényképezkedjünk 
velük iszogatás közben, és mondogassuk 
hangosan a miniszterelnök nevét, akire 
hasonmásunk emlékeztet. Hagyjuk, hogy 
az extrém turisták minden sérelmüket 
számon kérjék rajta. 
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A Helyi Közösség éves terve szerint idén sem 
lesz pénz semmire. ezért prioritást élvez a víz
és úthálózat korszeriísítése, esetleg egy-két 
kátyú betemetésére is sor ketillhet. a piactér 
környéke viszont sáros maradhat egyelőre , 

mert még mindig jobb, mintha poros lenne. 
hi szen a sái1ól nem lehet asztmát kapni. 

A Dombos TV illetékesei az év elej én 
megígérték, hogy év végére elkészül a 
kábeltévé-hálózat. 

A községi illetékesek 
biztosan privatizálni fogják a 
szövetkezetet, bár nekik éppen 
semmi közük hozzája, de tárgyalni 
bármikor készek. 

A Helyi Közösség a vízhelyzettel 
foglalkozott, továbbá kiemelték, 
hogy a közvilágítás is prioritás, de 
nincs pénz, így továbbra is sötétben 
maradhatunk, bár amúgy sem látjuk 
az erdőt a fától. esetleg a fát az '" · 
erdőtől. 

A végrehajtó bizottság ülésén 
megtárgya lták, hogy az ipari park 
kiépítése e l sődl eges cél , hi szen jönni 
fognak a külföldi befektetők , és 
Kishegyes munkaerő-importra fog 
szorulni Javaslatot is tettek, hogy az 
ipari parkban ipari termelés folyjon 
majd munkaerő felhasználásával. 

A végrehajtó bizottság a költ
ségvetési mínuszra , illetve arra 
hivatkozva, hogy üres a község 
kasszája, rendeletet adott ki , minek 
értelmében ebben az évben az április 
hónap nem lesz megtartva. 

A kisvá llalkozók az adóterhek csökkentését 
kérték, mert úgy vélik, fejős tehénnek tekintik 
őket. Az adóhatóság és a végrehajtó bizottság 
közös ülésén megígérték nekik, hogy ezentúl 
nemcsak őket tekintik fejőstehénnek, hanem 
mindenki mást is marhának fognak nézni. 

Politikusaink úgy értékelték, hogy a Krivaj
kotrás ugyan elmarad, viszont a szakszolgálat 
fölkészült a téli hóhányásra. 

A polgármester sajtótájékoztatóján meg
tudtuk, hogy ténynek tekinthető : a nyár biz
tosan elérkezett, amit az is bizonyít, hogy az 
úszómedencét gyorsan be kellett zárni a fer
tőzésveszély miatt Többévi tapasztalat ugya
nis, hogy télen ilyen okból sosem kell 
mtézkedni . 

E hónapban semmi különös vagy rossz n<:m 
történt, mivel vezetőink szabadságra mentek. 

Községünkben is megtartották a választá
sokat. Az új polgám1ester a régi lett, a végre
hajtó bizottság elnöke pedig a 
képvi selőtestül et elnöke, így mindketten 
maradhattak az irodájukban és szolgá lati 
autójukban 
Mindegyik párt és induló úgy értékelte, hogy 
nyert. Azok is elégedettségüket fejezték ki, 
akik választási bizottsági tagok avagy megfi
gye lők lehettek a sors kegyelméből, mert ez 
alkalommal rögtön ki is fizették őket. 

Örvendetes módon október 23-án beindult a 
fa lusi turizmus: hárombusznyi hungari sta 
érkezett, így Kishegyes fölkerü lt az új ságok 
címoldalára és a térképre. 
A falusi turizmus fellendülése kapcsán ellá
togatott Kishegyesre a ki sebbségügyi mi
ni szter is, kifejezve gratulációját a példaértékü 
kezdeményezés miatt, amdy tovább erősíti a 
testvéri ség-egységet és nepeink barátságát 

Az Új lrég1 községi elöljárók a szövetkezet pri
vati zációjáról értekeztek, de akkor j ött a 
portás , és szólt nekik, hogy már megvette 
va lam i olasz. Ezek után áttértek az ipari park 
kérdésére, és örömmel konstatálták, hogy 

újabb albán pékség nyílt, és várható 
egy újabb kínai bolt megnyitása 1s 
Ebből is látsz ik, hogy a külföld i 
befektetők érdeklődnek az 1 pan park 
után. 

parasztszövetseg elnök
sége az idei évet értékelte 
Összességében olyan jó volt a ter
més, hogy most meg ez a baj, 
vélelmezték. Ugyanakkor 
elégedettségüket fejezték ki amiatt, 
hogy az idén különösen j ól 
növekedtek politikusaik, hi szen a 
képviselőtestületbe is bekerültek. 

A kettős állampolgárság kérdéséről 
tárgyaltak illetékeseink, miután ered
ménytelen volt a magyarországi nép
szavazás. Megegyeztek, hogy ezen
túl az alvégiek újfalusi polgárok is 
lesznek egyben, és fordítva. A 
téglagyár elbocsátott munkásai pedig 
a szövetkezetből kikerültekkel 
kooperálhatnak, így mindkét vállalat 
munkanélkülijeinek tekintheti k 
magukat. A skizofrének külön 
engedély nélkül , automatikusan 
tekinthetik magukat kettős pol
gároknak. 

A szavazássa l való elégedetlensége 
miatt az állatfarm őrző-védő cégének 
vezetője, Magyar Vizsla kijelentette, 
hogy ezentúl nem tekinti magát ma
gyarnak, és kéri , ezentúl csak 

Vizslaként tekintsenek rá. 

A Helyi Közösség a víz- és úthálózat 
kérdésével foglalkozott, továbbá a szemétki
hordással, amely még mindig nem 
szerveződött meg, és ez emiatt szemétség 
Ezek mind prioritások, hangsúlyozták, de 
nincs pénz. 

A Dombos TV illetékesei bejelentették, hogy 
év végére elkészül a kábeltévé-hálózat. De 
hogy melyik év végére, nem pontosították, 
mert - s itt Einsteinre hivatkoztak - ha minden 
relatív, akkor az idő is, s így az év vége fogal 
ma is relatív. 

( ÖSSZEÁLLÍTOTTA M ICIMACK Ó GYÖRGY) 

- . 



spa aad„ . 1U1Uaah. k 
- ren orseg1 zre -

Mmt lapunk olvasói észrevehették, min
dez1dáig nemigen sikerült Önöknek 
rendőrségi hírekkel szolgálnunk. Idén 
decemberben azonban - a téli fagyok 
ellenére - megtört a jég, és álbajuszt, 
álszakállt, állat és álceruzát viselő 

új ságírónkat mégis fogadták az év végére 
való tekintettel községünk rendőrségén, 
ahol két nyakleves mellett temérdek 
infonnációt is kapott. 
A rendőrség szóvivője hangsúlyozta, 
hogy az eddigi, polgárjainkat 
súlyosan érintő ügyeket ugyan nem 
tudják megoldani és a tetteseket sem 
elfogni , viszont megbízható bec
sléseket tudnak adni arról, a 
következő évben hányszor törik fel 
majd a trafikot. Számíthatunk még ' 
kisebb-nagyobb tolvajlásokra, de nem 
kizárt az iskola újabb kirablása sem. 
Éjjelente szórványos lopások és ran
dalírozások, hajnalban pedig zúzmara 
és zászlótolvajlások várhatók. 
Esetenként, ha nem lesz eléggé 
csapadékos az időjárás, nem kizárt, 
hogy polgárok egyes csoportjai a 
vízvezetékcsövek szétszabdalásával 
próbálnak majd enyhíteni az aszá

biztos - mivel ezt cáfoló bizonyíték nem' 
keriilt elő a kishegyesi könyvtárból - , 
hogy Ferenc Ferdinánd trónörököst 
Gavrilo Princip ölte meg. 
Az antiterronsta tevékeny ségükrő l 

szólván a szóvivő tájékoztatott bennünket 
arról, hogy híres-hírhedt kockássapká
saik, a Zastava kommandó éjjel-nappal 
terepen van, és a késői órákban többnyire 
elkapnak egy-egy dűlöngélő alkoholistát, 
aki elsősorban saját testére nézve jelent 
terrorveszély!. Oszama bin Laden láb
nyomát még nem fedezték fel a porban, 
de elővigyázatosságból minden hosszú 
hajú és szakállas hippit - főképpen, ha 

ják a polgárok bejelentései 
pontosan megadják, a rendőrök éppen 
melyik kávéházban találhatóak meg 
bevetésre készen, teljes menetfelszerelés
ben, így legjobb, ha maJd ezeken a 
helyeken keressük őket rögtön, s 
kihagyj uk a rendőrállÓmásra való tele
fonálás felesleges procedúráját. 
A szóvivő végül kitért a közlekedési 
rendőrség munkájára is. Elmondta, hogy 
a közlekedésbiztonságra e lső sorban a 

· traktoristák és kombájnosok jelentenek 
veszélyt, mert nem kapcsolják be bizton
sági öveiket, és itt nem oszt vagy szoroz 
az, hogy ezen járrnüvekbe nincsenek is 

bekötve az övek. Elsődleges céljuk 
továbbra is a papucsban bicikliző 

parasztok és munkások vad ámok
futásának a megfékezése, ők ne is 
várjonak kegyelmet. Ugyanakkor 
megdícsérte azokat a fekete színü, 
„kormozott" üvegű, páncolozott 
szmu mercédeszek, audik és 
dzsippek vezetőit, akik két okból 
sem veszélyeztetik környezetüket · 
egyrészt mivel a legkorszerűbbek, 

kevésbé szennyezik a levegőt, más
részt példás gyorsasággal, 100 km/h 
feletti sebességgel suhannak át 
falunkon, és ez azt jelenti, hogy 
kevesebb ideig is tartózkodnak 
községünk területén, értelemszerüen 
kevesebb balesetet is van érkezésük 

lykárokon. Meteorológiai előre-L.;;:;=-----"'.;;.._-=------ L--=-"-'-~""-"'elkövetni. Így az ilyen járgányok 
jelzésre ugyanakkor hosszabb távon és 
teljes mértékben nem vállalkoztak a rend 
éber őrei, de ha kell, az időjárást is 
megleckéztetik, ha nem lesz jó és 
törvényszerű, emelték ki a közlemény
ben. 
A fel nem derített ügyek aránya igen ala
csony - Szerbiában az egyik legala
csonyabb - , mivel a bejelentettek esetek 
többségét nem is jegyzik fel. 
Újságírónk örömmel értesült arról is, 
hogy a kishegyesi rendőrség forró 
nyomon halad Kennedy elnök meggy
ilkolása ügyében, továbbá biztos infor
mációkkal bírnak arról, hogy az ukrán 
ellenzéki elnökjelöltet a KGB mérgezte 
meg, de nem étellel, hanem fél liter vod
kával. Ám őszintén be kell ismerniük, 
semmi új fejlemény nincs a krisnások 
vádja kapcsán, miszerint az amerikaiak 
nem is jártak a Holdon, és a felvételek 
egy földi filrnstúdióból származnak. Ám 
jó hír, hogy idén végképp pontot tettek a 
szarajevói merényletre: 99 százalékban 

sörösüveggel álcázza magát a diszkóban 
- igazoltatnak. Mivel azonban erős a 
gyanú, hogy az álcázás mestere, a fifikás 
bin Laden gyökeresen más stratégiát 
választ a rejtőzködésre , a jövő évben 
fokozott ellenőrzés várható a fő utcán, 
pontosabban a punkok, szkinhedek és 
hungaristák körében, hiszen valahol ők is 
fundamentalisták. Az sem kizárt, hogy 
Oszama télapónak öltözik, így idén 
hatóságilag betiltják a szakállas 
télapókat. 
Nagy eredménynek tartják, hogy idén az 
összes Mikulást sikerült rács mögé dugni 
megrontás vádjával, hiszen cukorkát és 
csokoládét osztogattak az ovisoknak és a 
kisiskolásoknak. 
Szintén pozitívum, hogy a kábítószer-ter
jesztést teljes mértékben ellenőrzésük 

alatt tartják, uralják a terepet, magyarán a 
kezükben van a dolog (a félreértések elk
erülése végett ez azt jelenti, hogy min
denről tudnak). 
A rendőrségi szóvivő hangsúlyozta, vár-

vezetőinek azt ajánlják, hogy legyenek 
még gyorsabbak, különösen az iskola 
körüli szakaszon, de az úton átha-ladó 
idősebbek miatt legjobb, ha már a 
nyugdíjasotthon környékén rálépnek a 
gázpedálra. 
Az É;féli Újság számára külön 
elmondták: az év szenzációja, hogy 
immár nem bottal ütötték a nyomukat, 
hanem gumibottal ütötték a rendőrviccek 
terjesztőit, szinte az egész hálózatot fel
számolták. Ez még a cigi- és vajkrém
csempészek esetében elért eredményt is 
túlszárnyalta. 
Gratulálunk, és továbbra is kellemes 
bűnüldözést kívánunk rendőreinknek' 
(A rendőrségi sajtótájékoztatóról 
munkatársunk, Micimackó György, a 
BIA, a CIA, az OBI és a FIFA beépített 
négyes ügynökének jelentését olvashat
ták, természetesen sifrírozva, így a szöveg 
csak szemüveggel látható, és elolvasása 
utána magától elpárolog az olvasó 
agyából.) 



Bizalmas ismerősünk fülébe súgjunk 
rosszindulatú pletykát magunkról. 
Férjünk elkapott be1münket a 
szeretőnkkel , pedofilek vagyunk , 
lefeküdtünk a kecskénkkel, verjük az asz
szonyt kábítószert terjesztünk, feltörtük 
valakinek a webo ldalát, a téma nem 
számít, a lényeg, hogy minél hihetőbb és 
minél rosszhiszemübb legyen. 
Másnap széles mosollyal sétálgassunk le
fö l a főutcán. 

Kattanjunk fel az internetre, írjuk be a 
keresőbe néhány szélsőséges politikai erő 
nevét, és csetteljünk az aktivistáikkal. 
Szervezzünk szélsőséges tüntetéseket 
jeles dátumokon. 
Ápoljunk jó kapcsolatokat a titkosszol
gálatokkal, hogy könnyebben egyeztet
hessük az időpontokat. A szélsőbaloldali 
antiglobalistáktól kezdYe a neoná ikon, 
fasisztákon, anarchokommunistákon át a 
már bejáratott hungaristákig mindenki 
jöhet a kijelölt napokon. 
Állítsunk szobrot Bushnak és Oszama bin 
Ladennek, amint éppen egy 
bekövetkezendő kishegyesi teroristae
semény részleteről beszélgetnek. A szo
bor árnyékában áruljunk napraforgót és 
tökmagot. 

Gyerekkorunkban szerezzünk be 
magunknak valamilyen paranoiás 
kutyafóbiát. Dugjuk például a fejünket 
egy pittbull-terrier szájába egy illegális 
kutyapárbajon . Rettegjünk egész 
életünkben minden kutya közelségében, 
jobb esetben másszunk fel egy fára. 
Ezek után költözzünk Kishegyesre, 
béreljünk egy házat, és a nap bármely 
szakában menjünk egy kört a falu utcáin. 
Minél több kóborkutyával találkozunk 
annál több kóborkutya-pontot 

Látogassunk el a Sintér szobrához, majd 
dobjunk be valamit a Fogadó a Soha nem 
volt Állatrnenhelyhez-ben. 
50 kóbor kutyapont esetén vihetünk haza 
egy kis tökmagból és kikirikiből összeál
lított szuvenírcsomagot. 

AARDN 8LUMM 

MONTÁZS 8Y sEA 

Hüje ez az idő mi? Fúj , fúj meg tekereg. 

Ki a fene értené meg9 

Kidőti a fákat , amit más nem tett meg. 

Ráijesztetünk mi? Csak úgy beleremeg. 

Kidőti a házakra, javakra meg amire? 
Nyírfának hilom, de nyárfa? Káposztatorzsa. 

No kihez fordújon a szerencsétlen 

gazda? 
Ki fizeti ki a kárt? Vállukat húzogatják. 

Nagy kár, hogy rádőt, de jobban az a fáj, 
J fogy nem a haragosoméra aki ott köze lakik 

Ahun a növényvédők ellensige k.tvágik 

Aszongya minden veszéjes fát kivágik. 

Ejnye, ejnye értékeket védő fagyülölő' 

Mihaszna, tudatlan buta közmüvesítő. 
DB ( A KÖZMUVESÍTÖ) 

..-iz alábbi történet főhőse Zsíros Laci, a 
kishegyesi legény, aki példátlan karriert 
futott be a mezőgazdasági iparág terén: 
egy újvidéki non-stop zöldségesbolt 
eladója lett. Így, egyik nap egy alkalmat
lankodó egyén fiitott be az üzletbe és egy 
fél fej káposztát vitt volna. 
- Fél fej - vakargatta üstökét Zsíros Laci 
- há ' mé ' nem viszi e ' asz egészet? 
De a vevő csak nem engedett, így hősünk 
hátrament, a Sej nevií, nemrégiben 
hazánk állampolgárává vált főnökéhez. 
- Van itt egy faszfej, aki/él káposztát akar 
venni - szólt Laci, amikor észrevette, 
hogy a vásárló közben a háta mögé 
lopakodott. - Ez az úr pedig el szeretné 
vinni a másik felét - tette hozzá, ki vágván 
magát a kínos helyzetből. 
Annak rendje és mód;a szerint megkötöt
ték az üzletet, a vevő leperkálta a 3 
dinárt, majd távozott. A Sej így szólt 
ekkor: 
- Látom, fiam , rátem1ett vagy! Odjesen 
kivágtad magadat a kínosz helyzetbü '! 
- Tudja, Sej úr, kishegyesi vagyok, oszt ott 
ekő' a rajkó - válaszolt Laci, majd így 
folytatta: 
- Ottan csak kurvák meg íródalmárok 
vannak! 
A Sej felvonta erre busa szemöldökét és 
hidegen azt mondta: 
- Igazán? A feleségem is hegyesi. 
Pillanatnyi csönd után, míg Zsíros Laci 
újra az üstök vakargatásához folyamo
dott, így felelt ez a derék kishegyesi 
legény: 
- Télleg? És szokott írni a Szó-Beszédbe? 

MIG 
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Az első keresztények december 25-ét 
választották Jézus születésnapja 
ünnepének, hogy ily módon új jelentést 
adjanak a győzelmes nap ősi, római 
ünnepének. Az első századoktól kezdve 
ezt a napot tartották az új 
esztendő kezdetének is. A 
megújult Nyugat-Római 
Birodalom idején a polgári 
év csaknem az egész 
Európában karácsonykor 
kezdődött Az egyház csak 
1691-ben fogadta el január 
1-jét mint az esztendő első 
napját. 

Karácsony a Bib liá
ban 

Az ünnep jelentőségét a 
Biblia alapján érthetjük 
meg Az egyház e napon 
már az V. századtól kezdve 
három szentmisét mutat be: 
éjfélkor egyet, hajnalban 
(pásztorok miséje) és nap
közben egyet. Az éjféli és a hajnali szent
misén szereplő olvasmányok az ünnep 
történelmi hátterére világítanak rá: 
„Ebben az időben történt, hogy 
Augusztusz császár rendeletet adott ki, 
hogy az egész földkerekséget íryák össze" 
(Lk 2, 1 ). A hajnali mise igeliturgiai 
részében azon van a hangsúly, hogy 
miként adtak hirt az angyalok a pász
toroknak a Megváltó születéséről, nap
közben pedig Szent János evangéliumá
nak előszavát olvassuk: „Kezdetben volt 
az Ige , az Ige Istennél volt, és Isten volt az 
Ige .. S az Ige testté lett, és közöttünk élt " 
(Jn l,l.14a). János párhuzamot von a 
világ teremtése és Isten Fiának 
megtestesülése (új teremtés) között. A két 
eseményt Isten Fiának személye kapcsol
ja össze. Ö, a halhatatlan, karácsonykor 
halandóvá lett, hogy általa mi halhatat
lanokká lehessünk. Ö, az örökkévaló, 
időbelivé lett, hogy általa mi örökké
valókká lehessünk. Közöttünk lakozott, 
magáévá tette a mi életünket, társunkká 
szegődött az úton és a szenvedésben. 
Küldetését teljesítve Üdvözítőnkké és 
Megváltónkká vált. 
Jézus születése a Biblia szerint Isten di
csőségét és a jóakaratú emberek 
békességét szolgálja. Az eseményt hírül 
adó angyalok zengik: 

„Dicsőség a magasságban Istennek és 
békesség a földön a ;óakaratlÍ 
embereknek'" (Lk 2.14) A Szent1ras 
ezzel három dolgot üzeir megm ilvánult 
a magasságbeli Isten dzcsösege. 
helyreállt a földön a béke; s ez Istennek 
az emberek iránti jóindulatára utal 

Az első karácsonytól kezdve tudatában 
vagyunk annak, hogy Isten jóindulatát 
élvezzük, s évről évre egyre jobban 
megerősödünk ebben a tudatban. 

Karács ony ma 

Ahhoz, hogy az előttünk álló ünnep 
valóban ünnepi légkörben teljen, lélekben 
tudatosan készülnünk kell rá. Az 
ünneplés helye a családi kör és a hívők 
közössége 
Napjainkban vannak olym1 dolgok, ame
lyek elnyomják a karácsonyi élményt. 
Kerülnünk kell a bevásárlási lázat - azt, 
hogy a karácsonyi előkészület a vásárlás
ra szorítkozzon. A reklámok harsogva 
hirdetik a különféle leárazásokat, kará
csonyi, akciós ajánlatokat. Mindenre 
karácsonyfás, télapós c1mke kerül. 
Mindez elvonja figyelmünket az ünnep 
valódi Jelentéséről, megakadályozza a 
lelki felkészülést s mértéktelen vásárlásra 
ösztönöz. Aztán megdöbbenve állapítjuk 
meg, hogy „karácsonyozásunk" kimerült 
abban, hogy valami újat, valami szépet, 
valami „valódit" kaptunk. Az effajta, 
fogyasztói ,,karácsonyozást" kerülni kell, 
mert eltereli figyelmünket az embersz
eretről. Ehelyett inkább tudatosan ker
essük a lelki felkészülés útját 

A karácsony a béke üzenete 

A betlehemi karácsony Isten békejenek a 
rnegm ilvánulása az emberek között /\ 
béke magában foglalja a haladast. a 
Jólétet, a világ jobba tételét Az ünnep 
segít bennünket békességszerzőkké valm 
- nem zárkózunk magunkba, meg-

-..,....__,szabadulunk önzésünktőL 

mert ráébredünk, hogy szük
ségünk van másokra és 
tudatosan keressük a velük 
való találkozás lehetőseget 
A béke két !fánvban valosul 
meg békesség lsteimel és 
békesség az emberekkeL de 
ezt a hűn veszélyezteti Isten 
azonban a karácsonnyal 
megnyitotta a béke korsza
kát, s arra !uv bennünket. 
hogy eg\ más közti n
szonyunkban mi is vegnmk 
példát az ő Jómdulatarol és 
váljunk a béke építőive 

Istenről szóló ilze11et 

A betlehemi jászol mellett 
tudatára ébredünk Isten 1ran

tunk tanúsított szeretetének „ ('gy 
szerette Isten a Világot, hogy l!gysz1ilött 
Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el 
ne vesszen. hanem örökké é!;en ·· (.ln 
3,16). A karácsom lstem1ek az emberek 
iránti szeretetéről árulkodik - arróL hogy 
Jézusban atyai keblére kívánja ölelm az 
embert Mindazok osztálvrészévé válik 
ez, akik hittel és életükkel befogadjak 
Jézust· „Akik befogadták, azoknak hatal
mat adott, hogy Isten ?;Yermekei 
legyenek" (Jn 1,1 2). 

Hozzánk szóló üzen et 

Az előttünk álló ünnepet töltsük 
szeretteink körében' A karácsony a 
család ünnepe. Vessük le a gyülölködést, 
engedjük el adósaink tartozását, a szeretet 
és a megbocsátás lelkülete töltsön el ben
nünket! A hideg istállóban fekvő kts 
Jézust csupán egyetlen dolog mentheti 
meg a megfagyástól: az emberek 
szívének szeretete, melegsége. Fedezzük 
fel szívünk mélyén ezt a kmcset, és 
ajándékozzuk Jé~usnak ' Ö nekü1ik adta 
magát . Egy téli, hideg éjszakán Most 
itt az idő, hogy viszonouuk a3andékat 
KARÁCSONY VAN' 

VILD V GORAN 



Újabb l ehetőséggel bővült 
sportéletünk. Az újvidéki 
Testnevelési Egyetem két végzős 
hallgatój a, Halasi Szabolcs és 
Nagy Zsolt elhatározták, tesznek 
valamit a falu sportjának után
pótlása érdekében. A nyár 
folyamán létrehozták a SAMI-t 
(Sportska Asocijacija - Mali 
Idos), mely érdeklődésének 

középpontjába a fiatalok sportra 
nevelését helyezte . 

Szerettünk volna valamit kezdeni 
a gyerekekkel - mondja Szabolcs 
-, szeretnénk kitölteni a váku
umot, mely a sportéletben 
keletkezett.. Az Egységben több 
vidéki játékost is kénytelenek 
szerződtetni, mi azt szeretnénk 
hogy pár év múlva a hegyesi 
gyerekekből is fel lehessen tölteni 
a keretet. 
November vége óta hetente két
szer - teszi hozzá Zsolt-, szerdán 
és szombaton tartunk kétórás 
edzéseket a több mint 50 fiatal 
érdeklődő számára. Céljaink közt 
szerepel, hogy időben megtanítsuk 
a gyerekeket a sport, elsősorban a 
foci szeretetére, hogy azok felnőtt-

ként az alkohol és a kocsma 
helyett inkább az egészséges élet
módot válasszák. 

A SAMI-nak egyelőre anyagi 
gondjai vannak, hiszen a képzés 
árából a terembérletre sem futja, 
miközben a két oktató hétköznap 
csak azért utazik haza Újvidékről, 
hogy törődhessenek a gyerekekkel. 
Néhány lehetséges szponzort már 
megkerestek, de egyelőre csak 
ígéreteket kaptak. 
Reméljük a gondjaik minél előbb 
megoldódnak, 

és számos kiváló focista kerül ki a 
kezeik közül . 

A focisulira jelentkezni lehet 
Nagy Zsoltnál a 063-8636248-as 
ill. Halasi Szabolcsnál a 063-
8636444-es telefonszámon. 
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12-an--nm.· 
MILJKOVIé Viktor - Branko DELOVIé
IV kateg. (Egység) - !. kateg. (Krivaja) 

Községközi bajnokság, 
Krivaján, 2004. VI. 13. 

l .d4 , d5 2.c4 , e6 3.Hc3, Hfö 4 Fg5, Fe7 
5.Hf3 , 0-0 6. e3 , Hg4 7.Fxe7, Vxe7 
8.cxd5, exd5 9.Hxd5 , Vd6 IO. Hc3 , c6 
l l.Fc4, Ff5 12.h3 , Hfö 13.0-0, Fg6 
14 Bel , Hbd7 15.e4, Vb4 16.Vb3, Vxb3 
17.Fxb3, He8 18.d5, c5 19.Bcl, Hd6 
20.Fc2, Bfe8 21.e5, Hc4 22.Fxg6, hxg6 
23.e6, fxe6 24.dxe6, Hf6 25.b3, Hd6 
26.Bdl, Hde4 27.Hxe4, 1:0 

Az öndicséret büdös, mondják az okosék, 
de olyan jó esik hencegni. Elnézést, a 
kishegyesi veteránok harmadszor is torna 
győztesként érkeztek haza, mégpedig 
BaJsáról. Augusztusban itt jártunk falu
napi ünnepség keretein belül. Egy 
kitunően megszervezett tornán vettünk 
részt. Szép emlékekkel tértünk vissza 
meg persze az első helyért járó serleggel '. 
Résztvevők: 

Bajsa, Bácskossuthfalva, Magyarkelebia 
és Kishegyes. Kieséses rendszerben foly
tak le a mérkozések. 
Bajsa:Magyarkelebia - 1:0 
Kishegyes:Bácskossuthfalva - 0:0, hete
sekkel 3:2 
3.helyért: 
Bácskosuthfalva:Magyarkelebia - 6:0 

döntő: Kishegyes:Bajsa 3:3, 
hetesekkel 2: 1 

DB 



r 

A Radovanovié-cégnek köszönhetően Szeghegyen megnyilik a 
Minimarket 

Több, mint tíz éve, hogy Szeghegyen üresen áll a község csődbe 
ment kereskedelmi vállalatának áruháza. A csődbe ment céget 
nem sikerült egyben eladni, ezért részenként került kalapács alá, 
és ennek köszönhető , hogy az idén Dusan Radovanovié 
megvásárolta a szeghegyi áruházat. Az új tulajdonostól meg
tudtuk, hogy hamarosan felújítja a kisáruház működését. 
- A szeghegyi áruház legalább tíz éve nem működik, és mi 
éppen ezt szeretnénk pótolni. Jelenleg a cégem mintegy húsz 
embert foglalkoztat, de ha beindul a Minimarket, legalább 
harminc emberre lesz szükségem. Ez azt fogja jelenteni, hogy 
egy közepes vállakozás nem kevesebb, mint ötven embernek 
tud állandó munkát adni. Erre különösen büszke vagyok, hisz 
ebbe fektettem eddigi megtakarított tőkémet, és remélem, hogy 
kamatoztatni is tudom majd az egész közösség javára - mondja 
a tulajdonos. 
A cég kishegyesi telephelyén a szokásos napi nyüzsgés; a 
szeghegyi központban azonban még folynak a munkálatok. 
- A két fatelep és a kisáruház kis híján ötven embernek ad majd 
munkát, és véleményem szerint a közösségnek legalább ilyen 
mértékben kellene támogatnia a kis- és középvállalkozásokat, 
hisz nyilvánvaló, hogy ezekben van a jövő , ezek jelentik a 
kibontakozást - mondja Dusan Radovanovié. 
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Korhelyleves 

1 kö:epes nag11sá,gií fiistolt csülök, 50 dkg 
hordós snvam1tí kaposzta, 1 kis fej vöröshagy
ma, 1-2 gere:d fokh agyma, 1 evőkanál olaj, 1 
evi5kaná[ lzs: t, · 1 dl tejfi5l, só, pzrospapnka, 
s: emes bors 

Az egy éJJe len át hideg vízbe!1 megázta
to tt tus töl t csülköt egy hter triss vízben 
puhá ra iözöm, majd kiveszem és kis 
kockákra vágom. Olajon megformyasz
tom az apróra vágott vöröshagymát, 
meghintem liszttel, és kevergetve barnára 
sü töm. Egy kevés paprikával 
megszórom, és a csülök fözövizével, 
illetve annyi savanyűkáposzta-léve l 
engedem fel, hogy kb. másfél liter levest 
kapjak. Beleteszem a csülökhűst és a jól 
kICsa vart savanyű káposztát, a 
fokhagymá t; borsozom, illetve szükség 
esetén sózom, majd a káposzta 
puhulásáig főzöm. Tálaláskor tejföllel 
ízesítem. Karikára vágott füstölt kolbász 
is jöhet bele. Végül megszámolom, hány 
lába van a mellettem látható elefántnak. 

12/dtht-t:úut-~? ö. x .... 063 8434172 
063 507173 
Topolyai út 26. ~öz~leg az. újév, .közele~ a petárda dömping i.dőszaka A !:Ikes ~{j]r ~RT 

altalanos- es közep1skolasok hada fogia megtamadm a petarda- C/U ~ J "Y 1 

kereskedők haszonra éhes táborát. Az ütközet teli zsebbel végződik a<-:-:---:--:--;::================~ 
petárdakereskedők részére és számtalan apróbb, ,,Ne adj , Isten!", súlyosabb ~ "'*. 
sérüléssel a lurkóknak. Természetesen nincs ez így helyén, de e1mek ellenére 11 "' ~.~ tJe éc . · . , . ·• . ; 
évrő l évre megismétlődik . A skacok csak összeszedik azt kis pénzt, amin már Kőmav~s és á~'Ji· :. ' · .·••··· 
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gyobb egy puffancs, annál több TNf-t tartalmaz, annál nagyobb a sérülés veszélye. KisheJy~~ •. Ke>s~uth . i~· Vállalom lakóházak, gaz
Mi.ndezt írom, miközben magam is a tűzijátékok nagy rajongója vagyok. Azt Lajos u. 1. ., da~ági és más épületek 
hiszem, minden évben elköltök, a skacokénál egy jóval nagyobb összeget, Tel7;:;ri 024/731~37?,c.~ korszerO építését valamint a 
ezekre a robbanó gyönyörűségekre. Izgalmat, és tikos gyönyörűséget érzek M~~i l ~ 063/8-235-849. · '· ré,gi} pületek adaptálását 

mmden egyes kilövés előtt . Ha bátrabb le1U1ék, akkor rejtett nemi allúzióra tip
pelnék, de ez most meg sem fordul a fejemben. Inkább gyerekes örömmel 
lövöm fö l a színes rakétákat, miközben arra gondolok, hogy a gyerekel1ll1ek 
ugyanezt biztos, hogy nem adnám a kezébe! 
Tiltakozom ellene, miközben tudom, hogy ez egy találkozási pont, ahol a felnőtt 
megközelíti a gyereket, a gyerek pedig megközelí ti a felnőtett. Tulajdonos: 

Böripari felszerelések, 
alkatrészek és szerszámok 

gyártása 

Feltételezhetném, hogy logikus !e1U1e, ha együtt is csinálnák, de ezt egyik fél 
sem támogatná. Ezért, kitartok amellett, hogy tilos legyen a gyerekeknek, és az 
illegális dillerek gazdagodjonak, a gyerekek titokban gyűjtött, lopott pénzébő l ! 

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

ÜANEZ 

FATELEP 
Kishegyes 

Tito Marsall 106/a 
Tel./Fax 

024/ 731-491 

1 Házhoz szállítást biztosítunk! 1 

Gyári áron: 
-Feri gerendák ·K i töltő elem ·Ajtó, ablak feletti gerendák 
-Préselt falazó és ventilációs elemek-Betoncsövek és oszlopok 
-Sidel kémény ·Betonvas egyenesítés és hajlítás 

,.: R" · cement , homok, sóder, szlgetclö anyag , csövek , vinklik, koramia lap 

KELLÉKEK 

'1 ·Bután gáz, gipszkarton, hálóvas, falazó és sziporu blok, tégla , mész, 

IW, 1g1ps külső és belsó falfesték , cserép , szalonil, kanaliziició, szög, demit vakolat 

d - -~~~~------------11111111111---=111111111miÍl!llm11ii11!11~~:.z.:~::.:..::..::_~~~__J 



ltpktNt-n- fi.v- ti--J. .JU ~ 
A jubileumi müsor után a résztvevők fák-

nyúMi -R-tt-p-~~a-/''[j-1(, lyás menete a Kelebia központjában felál

A magyarországi Kelebián aláírták a 
Kishegyessel való együttmüködésről 

szóló megállapodást. 

Másfél évig tartott a puhatolódzó kapcso
latok időszaka, és a múlt héten a ma
gyarországi Kelebia és Kishegyes fel
vették hivatalosan is a testvértelepülési 
kapcsolatot. A két település a Dombos 
Fest kapcsán lépett összeköttetésbe, és 
ezután kezdett kialakulni a két község 
között a tényleges testvértelepülési kap
csolat. Az ünnepi aláírásra a múlt héten 
került sor, amikor Kelebia fennállásának 
80. születésnapját ülte. A Szabadkától 
északra levő település valójában a tri
anoni megegyezés után kapott önkor
mányzati önállóságot, mert elszakadt ter
mészetes központjától. 
A község 80 éves fennállása évfordulójá
nak megünneplése alkalmából elsőként 

Maczkó József üdvözölte a helybeli 
általános iskola tornatermében összese
reglett helybelieket és vendégeket. 
Sajnos, Kelebi!J olasz testvértelepülésének 
küldöttsége autóbalesetet szenvedett, 
ezért nem lehettek az ünnepségen. A 
község nyolc évtizedes fennállásának 
évfordulója alkalmából szervezett ünnep
ségen Szügyi István kishegyesi pol
gánnester és Maczkó József kelebiai pol
gármester is alkalmi szavaikban 
kiemelték, mindkét településnek van mire 
visszaemlékeznie és erre építenie a 
jövőben . 

Kelebia fennállásának 80. születésnapja 
alkalmából rendezett előadáson 

élményszámba menő koncertet adott a 
szegedi zenei akadémia vonós kamara
együttese és a kishegyesi szavalók. 

lított fenyőnél alkalmi müsort hallhatott, 
utána pedig a polgármesteri hivatalban 
díszülés és alkalmi müsor következett. 
A testvértelepülési dokumentum aláírását 
megelőzően Maczkó József polgármester 
kiemelte, hogy a község 1924-ben 
szerezte meg önállóságát, egyúttal 
iskolát, templomot és nyilvánvalóan gaz
daságot is kialakíthatott. A lakosság 
átélte a II. világháborút és az 56-os for
radalmat is. A polgármester szerint eimek 
a vidéknek azért is van jövőj e , mert meg
maradt a történelmi idők során, a határok 
mentén alakult ki, és egészen biztosan a 
testvérkapcsolatot is alapul veszi a 
várható megegyezés. Maczkó József azt 
mondta, hogy azért írnak alá határon át 
nyúló megállapodásokat, mert vannak 
községkiegészítő programok. A leg
fontosabb, hogy mindkét település élő 

kapcsolatokat kíván. 

Igen sikeresen végződött a kelebiai 
ünnepség, hisz mindenki felmutatta 
tudását a rendezvényen. 

Az ünnepségen nem kevés szó esett a két 
településről , Kelebiáról és Kishegyesről. 
A két település már néhány évtizede 
megfelelő kapcsolatot tudna kialakítani a 
Dombos Fest elképzeléseivel összhang
ban. A polgármesterek ki is emelték, 
hogy az együttműködési dokumentumok 
a fontos müvelődési kapcsolatok, rajtuk 
keresztül szeretné megteremteni az igazi 
művelődési fonalat a két község. Az 
ünnepségen dr. Virág Gábor egyetemi 
tanár, helytörténész beszélt Kishegyes 
múltjáról, a település Mohács előtti és 
Mohács utáni történetéről. A történelmi 
ismertetőt követően ismertetett egy 
véleményt, miszermt a december eleji be 
nem fogadás egy megváltás 

megszületését jelentheti. Pál Károly, a 
kishegyesi képviselő-testület elnöke az 
ünnepségen azt hangsúlyozta, hogy a két 
település ü1mepe, vagyis Kelebia adventi 
ünnepe, és Kishegyes tavaszünnepe a 
reménységet jelenti Az elnök kiemelte, 
hogy azokban a környezetekben, ame
lyekkel a kishegyesi község települései 
kapcsolatot tartanak fenn, mindenütt a 
kettős állampolgárság mellett szavaztak. 
Ez azt jelenti, hogy, ha ismerjük egymást, 
akkor a kapcsolatokban sincsenek gon
dok. 
Egyöntetü megállapodás, hogy ki kell 
hasmálni az Európai Unió által kínait 
lehetőségeket és szemmel látható, hogy e 
téren a kelebiaiak is és a hegyesiek is 
mindent megtesznek, hogy programjaik 
sikeresek legyenek. 

P A PP IMRE 

Nagy kiránduláson vettünk részt, a múlt 
héten. Kelebia és Kishegyes elölj"áró1 
testvértelepülési megállapodást írtak alá. 
Sokáig vártunk e dokumentum meg
születésére, de a lényeg az, hogy aláírat
tatott. Nem is untatnék senkit sem a pro
rokolán·s részletekkel, elég ha azt mon
dom, hogy a házigazdák kitettek 
magukén . Éhen és szomjan nem engedtek 
haza bennünket. Persze volt, aki a kezdő 
ismerkedések feszélyezettségétől mente
sen gyorsabban felszabadult, mint egy 
átlagosan jó nevelésű ember: Tükör híján 
nem tudok rá u1fal mutogatni. lv!iután 
búcsút vettünk házigazdáinktól, m111denk1 
egyszerre indult útnak. Naná, hogy az 
élmények hatása alatt az első sarkon utat 
tévesztettiink. A zöldhatámak vettük az 
irányt. Egy tapasztalt sofőr és még 
tapasztaltabb útitársa egy ilyen kis 
ma/őrtől nem jöhet zavarba. 
Visszafordultunk, majd gyorsan meg
találtuk a helyes útirányt. Ez az írás is 
csak a gonoszkodóktól avatott bennünket 
megvédeni. Itthon kaptam egy fülest, 
miszerint a magyar határőrségnek meg
gyűlt a baja két illegális határátkelővel. 
Hogy mik meg nem történnek?! De azért 
félve várom a "Kék fény " következő 

adását. 
DB 



Beszélgetés M aczkó József kelebiai 
községi elnökkel 

Másfél éves puhatolózás után a kelebiai 
polgánnester és a kishegyesi községi 
elnök aláírták a testvértelepülési 
együttmüködési dokumentumot. Ürmepé
lyes aláírása a polgármesteri 
hivatalban volt, és ezt követően 
kértük Maczkó József pol
gám1estert arra, hogy fejtse ki 
véleményét a testvéri kapcsola
tokról és természetesen a nemré
gen megtartott népszavazás 
eredményéről is. 

Régóta polgármester, hogyan 
fogalmazódott meg a délvidéki 
településekkel való együtt
működés'? 

- Csaknem tíz éve vagyok pol
gármester, és már kezdetben 
megfogalmazódott az az igény, 
hogy valamilyen formában 
együtt kell müködni a határon 
túli településekkel. A 2002-es 
választások idején voltak olyan 
választási elvárások, hogy fel 
kell venni a kapcsolatot a 
határon túli településekkel. Ez a 
határozat tehát igazán 2002-ben fogal
mazódott meg programként. Nem volt 
kijelölt település, akivel szerettünk volna 
együttmüködni, bíztunk a gondviselés
ben, és végül így lett jó. Fontos volt az is, 
hogy a képviselő-testület is célul tüzte ki 
a kapcsolatépítést a határon túli ma
gyarokkal , ezzel megerősítettek prog
ramomat illetően. Éreztük, hogy telik az 
idő, és senuni sem történik ezen a téren, 
de szerintem nem lett volna jó, ha 
elmentem volna valamelyik faluba, 
városba, azzal a szándékkal, hogy 
szeretnék kapcsolatot kialakítani velük. 
Ehhez is egy töltés kell, egyfajta szimpá
tia. 2003 augusztusában a tévében láttam 
egyórányi müsort a kishegyesi Dombos 
Festről, és számomra annyira újszerii volt 
az ottani szellemiség, az, hogy ekkora 
tömeget tud megmozgatni egy viszonylag 
kis közösség, hogy ekkora erő rejlik a 
fiatalokban, hogy rövidesen a müsor után 
telefonon kapcsolatba léptem Horváth 
László akkori polgármesterrel. 
Szeptember elején a községi vezetők egy 
csoportjával el 1s látogattunk 
Kishegyesre, megbeszéltük a 
szándékokat, és a kishegyesiek is 

elmondták, hogy milyen alapokon 
müködik a fesztivál. Nagyon pozitívan 
fogadták a közeledésünket, és el is 
határoztuk, hogy külön-külön fesztivált 
szervezünk, de kicseréljük a program
jainkat. Már akkor szerettünk volna 
testvértelepülési kapcsolatot is létesíteni, 

de ez eddig elmaradt. Ennek ellenére 
állandó kapcsolatban voltunk, többször 
jártunk különböző összetételben 
Kishegyesen, azzal a szándékkal, hogy 
minél több ember ismerkedjen meg a vaj
dasági községgel. 
Vannak-e konkrét terveik a következő 
időszakra a további együttműködés 
szempontjából'? 
- Mi is, és a hegyesiek is tem1észetesen 
konkrét dolgokat várunk el ettől a kap
csolattól. Magyarország május óta az 
Unió tagja, és az uniós tagságból szár
mazó előnyöket kutya kötelességünk 
kihasználni. Most van lehetőségünk arra, 
hogy szerbiai közösségekkel közös pro
gramokat dolgozzunk ki, és ezekkel 
pályázzunk az uniós pénzekre. Egészen 
konkrétan az Interreg III. nevü uniós 
pályázatra gondolok. Már a héten lesz 
egy megbeszélés Szegeden, hogy milyen 
programokkal lehet indulni. A kölcsönös 
szimpátián és kulturális együttmüködésen 
túl a kapcsolatnak gazdasági vonatkozást 
is tudunk adni. Az eddigi beszélgetések 
alapján vannak közös gondjaink az infra
struktúra terén, hasonlóak a problémáink 
az ivóvízellátásban, a szennyvíz-
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elvezetésben, az úthálózat kiépítésében, 
van lehetőség azonban az együtt
müködésre a környezetvédelem terén is. 
Szeretnénk egy erdei programot indítani, 
és ebbe bekapcsolni a vajdasági 
környezetvédőket is. Községünk határa 
6670 hektár, és ennek 75 százaléka erdő. 

A terveket nagyon gyorsan be 
kell majd adni, és valószínűleg 
nagy lesz a konkurencia is. 

A pályázatokat Január 
folyamán át kell adni, és az év 
közepe táján már tudni is fogjuk 
az eredményeket. Tennészete
sen mások is készülnek ezekre a 
pályázatokra, és az sem titok, 
hogy ezzel egymásnak konkur
rálunk majd. 
Mi a véleménye a december 5-i 
népszavazásról'? 
- Akivel beszélgettem, minden
ki azt mondta, hogy igennel 
szavazott. Persze, ez nem jelenti 
azt, hogy mindenki így voksolt. 
Volt, aki a nemet karikázta be, és 
volt olyan is, aki úgy foglalt 
állást, hogy nem ment el 
szavazni. Politikai szempontból, 
sajnos, erősen mampulált 
szavazás volt, és nagyon hason

lított a választásokra. A baloldal tisztán 
anyagi vonalon próbált érvelni. Ez 
megítélésem szerint nagyon helytelen 
volt, és nagyon fájó volt ennek kapcsán 
azt hallani, hogy ne a múltba tekintsünk, 
hanem a Jövőbe. Sajnos az a helyzet, 
hogy ezzel kendőt kötöttek az emberek 
szemére, hogy ne tudjanak tisztán látm. 
Bírálatom másik része arra vonatkozik, 
hogy a szavazás nem volt kellőképpen 
előkészítve, így mindenki egy kicsit a 
dolgok után kullogott, csak később 

érlelődtek meg bennük a dolgok. 

PAPP I MRE 



CSÉPE RITA, óvodás 
Várom már, hogy iskolába jár 
jak és jó tanítónénim legyen. 
Szeretném, hogy apa többe 
legyen itthon, mert mikor haza 
ér este a munkából, játszi 
velünk. Szeretnék Barbi babát 
baba kocsit, babaházat. És e 
Öcsit, mert húgom már van. 

PAPP DOMINIK, óvodás 
Szeremék egy tanulós könyvet és egy 
olyan könyvet zs, conzbe lehet irm a 
betűket. És egy cemzát. És zskolába 
árnz. Szeretnék nagyon harmadzkos 

lenni, mertakkormárJÓ nagy leszek és 
elérem az ágakat, hogy hmtázhassak. Jó 
lenne az iróasztalomaz kékre fes tem. 
ÉS NAGYON SZERETNÉK EGY 
HATALMAS LOVAT IGAZIT 

A kishegyesi gyerekeket az idén is megajándékozza karácsony alkalmából a németorszá
gi Walther Rudolf Alapítvány. A Phiwa vegyesvállalat társtulajdonosának alapítványa · 
immár hannadik éve juttat ajándékokat a vajdasági gyerekeknek. Az idén összesen 13500 
csomagot juttatnak el a Caritas jótékonysági szervezeten keresztül a szabadkai, zentai, 
csantavéri, kishegyesi, kikindai és becskereki gyerekeknek; Kishegyesre 200 csomagot 
küldtek. Olyan csomagokról van szó, amelyeket németországi gyerekek állítottak össze 
itteni társaiknak. A karácsony előtti vasárnapi szentmise keretében Brasnyó Ferenc kis
hegyesi plébános köszönetet mondott a német gyerekeknek, a Walther Rudol 
Alapítványnak a szeretetcsomagokért, valamint Kovács Károlynak és Kasza Józsefnek a 
közvetítésért. 

re~ere-/efl-é1t-, 
~--a~~-m-~rttll 

A kishegyesi fiatal sakkozók az Óbecsei Jó Pajtás 
sakkversenyen való sikeres szereplesük által meghívást nyertek 
a Csókán megrendezett II. Nemzetközi ifjúsági sakktornára. 
December 12-én az egynapos megmérettetések során négy fiatal 
sakkozó képviselte színeinket 3 korosztálycsoportban. 
A magyarországi vendégek mellett a tornán részt vettek az 
újvideki, szabadkai, zombori, verbászi, zentai, etc. sakkiskolák 
növendékei is. 
A verseny 7 fordulós svájci rendszer alapján zajlott, 15 perces 
játékoskénti tempóval. 

P.I. S.w _ir 
~~~~~~~~~~~~~~ -(L-T3es%éd~~~~~ 

A középiskolások csoportjában a 13 resztvevő közül Tót Andrej 
a 6. helyen végzett 4 ponttal. Ebben a csoportban valamennyi 
első kategóriás játékos mellett részt vett egy Nemzetközi mester 
címmel rendelkező magyarországi sakkozó is. 
Az V - VIII. osztályosok csoportjában Miljkovié Viktor szere
pelt, aki a 60 résztvevős mezőnyben 5 ponttal a 9. helyen zárta 
a versenyt. 
A legkisebbeket az I - IV osztályosok csoportjában Csőke 

Márk 4 ponttal és Kovács Viktor 3 ponttal képviselte. A két 
tehetséges kisdiák így a táblázat felső felőben végezte a tornát. 
A végén kiemelném, hogy a fiatalok érett magatartást, és 
komoly hozzáállást tanúsítottak a verseny folyamán, biztosítva 
bermünket a kishegyesi sakk fényes jövőjéről. 

1 

MIL.JKDVIC ZDRAN 

• KIAD.JA A TÁLTOS PE . • ALAPÍTÓ: A KISHEGYESI HK. • FELELÖS SZERKESZTÖ: MIRNICS GYULA.• 

• SZERKESZTI A SZERKESZTÖBIZOTTSÁG: CSÓRÉ RÓBERT, KALACSI JÁNOS, LAKATOS JÁNOS, LINKA B . GABRIELLA, MARONKA ETELKA, 

MOLNÁR MÁRTA, PAPP IMRE, IRÁCZ JÓZSEF,I SZERBHORVÁTH GY~RG:., IFJ. VIRÁG GÁBOR, ZSIDAI ERZS.ÉBET •• 

GRAFIKAI ELÓKÉSZÍTÉS ÉS TÖRDELES: MIRNICS GYULA . ° KESZULT A SITOGRAF GRAFIKAI MUHELYBEN . 0 

I SBN 1 450-8958 


	IMG_20200209_0001
	IMG_20200209_0002
	IMG_20200209_0003
	IMG_20200209_0004
	IMG_20200209_0005
	IMG_20200209_0006
	IMG_20200209_0007
	IMG_20200209_0008
	IMG_20200209_0009
	IMG_20200209_0010
	IMG_20200209_0011
	IMG_20200209_0012
	IMG_20200209_0013
	IMG_20200209_0014
	IMG_20200209_0015
	IMG_20200209_0016
	IMG_20200209_0017
	IMG_20200209_0018
	IMG_20200209_0019
	IMG_20200209_0020

