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Kábeltévé - tények és vélemények 
Tavaly márciusban a ter
vezettnél később kezdődött 
m eg a hegyesi kábéltévé
hálózat kiépítése, és késö 
össze! történtek meg az elsö 
bekap-csalások. A tervek 
szerint a munkálatokat az év 
közepéig teljes egészében befe
jezik. A h álózatépítés pillanat
nyi helyzetéről. a tervekről 

Szabó Sándorral. a Dombos TV 
műszaki vezetőjével b eszélget
tünk. 
Eddig az egyes és hármas 
csomópontokat adtuk át rendel
tetésüknek, itt már működik a 
szolgáltatás - mondta. Hátra 
van még a négyes csomópont 
kiépítése a Dömötör 
vendéglőnél, és a kettes a 
Gazdászati Óvodánál. Ez utób
binak túlnyomó része, mintegy 
nyolcvan százaléka kész. Itt 
még kb. egy hónapi munka 
maradt hátra. A Gazdászatinál 
lévő hálózatot is elkezdtük 
kiépíteni. ennek mintegy húsz 
százalé ka kész. Eddig 
mindössze egy nap szünetet 
tartottunk. amikor a fagyos föld 
miatt nem tudtunk dolgozni. 
Megkérdeztük, mikorra lesz 
kész a há lózat, de erre nem 
tudott pontosan válaszolni 
Szabó Sándor. 
Szerény becslésem szerint, 

valamint annak alapján, 
ahogyan haladtunk, kb. három
négy hónapnyi munkára van 
még szükség. Nem bízhatunk 
abban, hogy egész télen 
akadálytalanul tudunk dolgoz
ni, és ha nem is lesz fagy vagy 
hó, a gyakori esőzés is hátrál
tathatja a munkát. Azt azonban 
mégis el lehet mondani. hogy 
legkésőbb az év közepéig befe-
jeződik a hálózat építése. Ám 
nem tudjuk pontosan, hány 
méter kábelt fektettünk le 
eddig. Ezt a legegyszerűbben a 
kábelek árából lehet kiszámol
ni. 
Megkérdeztük. a műsorszol
gáltatáson kívül mire lesz még 
használható a kábeltévé. 
Ha befejeztük a há lózatépítést, 
megkezdődhet az internet-szol
gáltatás is, és ez a technológia 
lehetőséget ad helyi jellegű 
telefonhálózat működtetésére 
is. 
A beszélgetés végén szerettünk 
volna indoklást kapni a rra, 
miért volt év elején szükség 
arra, hogy rögtön megnöveljék 
az előfizetés árát. Nem kap
tunk konkrét választ, ám meg
tudtuk, hogy a műholdas adók 
drágulása az egyik ok. 

PAPP IMRE 

A VMVSZ kitüntette 
a Vombos 1V-t 

A Vqjdasági Magyar Vakondok 
Szövetsége helyi szervezetének 
elnöke, dr. Túró Adalbert. átadta 
a Vombos TV képviselőjének az 
ezévi arany TúrFúrKapar (TFKJ 
dfjat. A df.jat m inden evebe11 w:: 
az egyén vagy szervezet kap;a. 
amely legtöóóet tesz a va!ccH 1-
dok és az emberek egymáslwz 
való békés közeledéséért. IJr. 
Túró elmondta, hogy Vombos TV 
hosszú távú alagúifúró _prog
ramja közelebb hozta jalu11k 
lakosságát falunk vakoncl 
ságához. Az elvakond osodrí.s 
mellett a projektum aföldig ilisz 
ta állomány növekedését is 
jelentősen befolyásolta, tudtuk 
meg Adalbert úrtól. A laza, meg 
mozgatott talajban ugyanis ;o/J
ban otthon érzi magat a _t()lcl i 
giliszta, és sokka1 nagyol>f) 
ütemben szaporodik. 
Dr. Túró úr elmondta. hogy u 
VMVSZ-t aggodalommal töltöl 
ték el azok a híresztelések. mely 
szer int a Vombos TV e9y év után 
berekeszti a fúró-túra prcyektu -
mot, de megnyugvással vette 
tudomásul a Vombos TV kéJ>Vi
selőjének azon nyila tkozatül. 
hogy a társaság biztositotla az 
anyagiakat a 2005 -ös évi 
áská[ódáshoz. sőt. már a 2006 -
os évre is keresik az anyugijor
rásokat aJolyamatos dsáslwz. 
Szerkesztoségünk nevében gra
tulálunk a Vombos TV társasdg
nak a dijhoz! 

.JANEZ 

Papp Zsolt, tanuló 

Nézem a kábel TV- t , 
melyről jó és rossz 
véleményem is van. Jó, 
mert n al!v választék van 
a külön15öző csatornák 
műsorai közül. Ked
venc~m a HBO, mert 
mozitilmeket su-gároz
nak. Rossz, mert szerin
tem szemétség, hoe:y 
má r januárban emeltek 
az előfizetési dijat, 
miközben csak január
ba n vezették be. 

Tóth István, esztergályos 

Nem vagyok jó vélemén -
nyel a cégrol, ugya nis 
problémáznak a szer
ződéskötéssel. Nem 
kértem sokat, csak any
nyit, hogy a szerződést 
megkötlies-sem. Nem 
akartam az első elő
fizetőket megkerüni, 
mégsem engedfék meg 
a szerződés:Kötést. 

Linka Miklós, girn11azi5ta 

Nálunk már nézhető a 
k áb el TV és csa k jó 
véleménnyel vagyok 
róla. Am-1óta megyan, 
nem nézek TV 2 - t és 
RTL Klubot. Kedvenc 
csatorná im a HBO -
mert modern filmeket 
su!!_ároz és közben nincs 
reK!án1 -, és a COOL TV, 
mert tiatalos , gátlásta
lan műsorai vannak. 

Magyar Imre, jold111fo·es 

A drót már benn van. de 
a .. szerződést még nem 
kothettem meg. Azt gon -
doljuk, pqgv nagyon jó 
lesz. Varjuk m a r, de 
ugya n akkor, mint min 
d_ef1től, a mi új , . etto l is 
felunk egy kI-cs1t. Nem 
lesz szüKsée: annyi a dá s -
ra , d e majd válógatunk. 
A sport és a ter
m észetfilmek a kedven 
ceink. 
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Tüzes, vizes hírel( 
A helyi kö:-:össég munkq.járól., illelve a vízhelyzetről 

adunk tqjékoztatót. Mint lcöztudott, 2003 júliusától a 
lnLtak kezelője és karbantartója a helyi lcözösség. A 
Verbá.szi úti kutat nem adták át, ők jogtalwml mííköd
nek, tehát nem legálL"i a szolgáltatásuk. 

A tervek szerint falunkat három ({} ji.Lratü kút fogja 
ellátni vízzel, a B2-es kút a Lenin utcában már üzemel, 
a B:3-as kútnak csak az épületén kell. el.végezni (amint 
az idö engedi) a lakalos- munkálatolcat és üzembe 
helyezhetö. A R4-es kút tervdokumentációjának ren
dezése jolywnalban van. 

Egy kis beszámoló a régi törpelcútjainkról: 
A Kólcai vízközösség 2003-ban, a községi határozat 

előtt lépett be a közös vízszolgáltatási rendszerbe. 2003 
áprilisában kiapadt a kú.t, így átlcötötték a Központi 
vízközösségre. · 

A Központi és a Tisza vízközösségben már vissza
menőleg 8-10 éve a helyi közösség végezte a lcarban
tartást. 

A BorL"i Kidric vízközösségben, mivel hogy az egyilc 
leg(yabb kútról van szó, jelentősebb beruházások még 
nem történtek. (Szwószárak generálozott búvárpumpa 
lett elhelyezve.) 

Az Eqység vízközösség területén történtek a legnagy
obh /Jeruházások. A rossz centrifugális pwnpa helyett Cy 
/Júvárpumpa, fertőtlenítő berendezés lett beépítve, teije
sen jel(yították a villamosságot. A generális tervnelc 
megfelelően az Egység utcában és a Proletár utca egy 
szalcaszán t!:i csőhálózat lett lt.:fektetve. Az Élmunkás 
utcához szlilcséyes vízcsövek és allcatrészeket 
megvásárolták és amint az idő engedi, kezdődnek a 
munkálatok. 

A Halász utcai vízközösség tavaly a B2-es kútra lett 
rákötve a tervnek megfelelően, tehátfölszámolták. 

Amint a B:3-as k(Lt üzemelni kezd, fölszámoiják az 
emberhalált követelő Dózsa vízközösséget és a 
Sárgagödör vízközösséget. 

A Simokovics vízközösség kútja igen csak sok fejfájást 
okozati tavaly, tudni kell, hogy ez a kút látja el a legtöbb 
ltáztarlást vízzel, kél alkalommal leégett a búvárpitmpa 
motorja az ingadozó áramerőség miatt. A g1-as kút 
beindulásával és az ilj hálózat létrehozásáva l tavaszra 
tehermentesítik a kutat. 

A II. Rákóczi vízközösség privát udvarban levö kútját 
tavaszra teijesen felszámoiják. Különben is a központi 
hálózaton keresztül a B2-es kútról kaf!ia a vízet. 

A Kossilth vízközösséget felszámolták, hiszen ez is a 
B2-es kútról IW[!ja a vizet. Ebben a vízközösségben 
lE'.fektetésre került 1600 m (y méret szerinti csőrendszer. 

A végleqes terv szerint három (y kutunk lesz, valamint 
meqmamd a Boris Kidric vízközösség kútja. 56 km t!:i 
csővezeték lesz kicserélve, ebből eddig 4,5 km-t fektet
tek le. 

M egtörtént az első víz-kikapcsolás, kénytelenek 
vol.tak ezt a népszer íí.tlen intézkedést bevezetni afizető 
polgárok érdekéhen. Folytatnijogják az adósok kikapc
solását. No.gu ciz adósság, sokan még a 2003-as évet 
sem tisztázták. Február j olyamán a nagy adásoknál 
f oqjálc a vízszolgáltatást megsziintetni. FelltÍL!iLLk a pol
qárolmt. hogy rendezzék tartozásukat.jelentkezzenek a 
helyi közösség/Jen. 

A környező telepiilésektől el.térően az idén nemfog vál
tozni a víz köbméterenként ára. Tehát vizet az idén is 18 
dináros áron lwsznáijuk. 

LBG 

2004. április 23-tól újra Tóth Imre az Önkéntes 
Tűzoltó Testület elnöke, hiszen megválasztották a 
következő négyéves mandátumra is. Rendszeresen. 
havonta tartanak elnökségi üléseket. ahol m egvi 
tatják az aktuális gondokat. 
- Nagy öröm számomra. hogy az észak-bácskai körzet 
versenyén, Bajmokon 7 csapattal vettünk részt. és 
II., III . helyezéssel t értünk h aza - m ondja büszkén az 
elnök. Hogy mi minden történt a tavalyi évben ? 
Május 14-én együttműködési, baráti kapcsolatról 
szóló megállapodást írtunk alá a pusztamérgesi 
önkéntes tűzoltószervezettel. Az iratban benne van 
az is, hogy a helyi vezetők, művelődési egyesületek. 
civil szervezetek is felveszik majd idővel a kapcsola -
tot. Szerződést írtunk alá a topolyai Sat-trakt vál
lalattal a vezetéknélküli internet használatáról, egész 
Hegyes területét sikerült így lefednünk. Az otthont 
is szépítettük: átfestettük az ügyeletes szobát, ki 
cseréltük a padlózatot, a mennyezetet fabu rkolattal 
vontuk be. Vásároltunk egy új Pentium 4 es 
számítógépet is. Köszönjük a Községi Képviselő 
Testületnek a pénzbeli támogatást, mert segítségük 
nélkül még ez sem jött volna létre, önerőből nem 
tudtuk volna elérni. Ezek szép pillanatok voltak a 
t estület életében, viszont szom orú a n á lla pítom meg 
azt, hoizy az elkezdett munkát nem fejeztük b e teljes 
mérték5en. A Helyi Közösség 2004 januárjában a 
jelenlegi tűzoltóotthont átadta a 1T-nek. a belgrádi 
köztársasági vagyonügyi biz<;>ttság azonban ezt még a 
mai napig sem hagyta jóvá. !gy nem tudunk pályáza 
tokon részt venni , n em tudunk nagyobb beruházá 
sokat elvégezni. Nem épült ki az otthonban a 
teakonyha, a szanitáris központ és a társalgó sem , 
mindamellett, hogy a tervek elkészültek. m ert a 
község vezetői ígéretüket nem teljesítették. Bízunk 
azonban abban, hogy úgy a tűzoltók. mint a civil 
szervezetek közös érdekében ez a beruházás meg
valósul majd. Szégyellem és restell em, hogy 
önkéntes munkát végezve több vállalathoz több alka 
lommal is el kellett menni, hoizy adósságukat tör
lesszék felénk. Nem is kell monaani, h ogy k ü lönféle 
szolgáltatásokat is végzünk (tűzvédelmi készülékek 
ellenőrzése, vízhordás s tb.). Hátha m ost ők is elszé 
gyellik magukat, egy kicsit belegondolnak, hogy 
milyen fontos munkát végzünk mi. 
Következzen az adósok 1istája: Njegos - Lovéenac 
(84000 din). Bácska t églaizyár (1 6659 din) , Antilop -
Feketics (5968 din) , a feketksi Mezőgazdasági Birtok 
(48093 din), a h egyesi Mezőgazdasági Birtok - a régi 
válla lat (20000 din) . 
A tavalyi évben volt 130 éves a Tűzoltó Testület, a 
díszülést december 3 -án tartották a Sógor 
vendéglőben . Mint a múlt számunkban megírtuk, a 
Testület falunk elhunyt parancsnoka, Maronka 
Károly n evét vette fel, aki sokat tett a tüzoltókért. 
mint örökös parancsnok. 
A Tűzoltó Testület aktívan tevékenykedik, helyt á li 
~nden pillanatban, a 48 felnőtt tag szívvel -léfekkel 
vegzi a munkát, bármikor lehet rájuk számítani. Es 
az utánpótlásról sem kell megfeledkezni: több mint 
40 kisdiák tanulja a tűzoltás csínját-bínját. 
Szer~~~ék, ha eizy vállalkozó kedvű tanár, tanítónő is 
mellejuk allna, -foglalkozna a gyerekekkel, m ert hát 
~.ég is elkelr:e egy pedaSógus is a c~apatban : _ 
Tuzmentes evet, tuzoltomknak keves munkat k1vá
nunk! 

MM 



Szilágyi Zlatko Bácskeresztúrról 
(Ru ski Krstur) nősült Kishegyesre . 
Szembesülve a m u nka n élkülis ég 
nyomasztó tényével, úgy döntött 
nem várj a meg, amíg a s ült 
ga lamb a száj ába repül, h anem 

maga lesz sorsának kovácsa. 

Honnan jött az ötlet, hogy pont 
borbélyüzletet nyiss? 

Elsősorban a csa lá di h agyomány 
m iatt döntöttem így, u gya nis 

üka pá m óta foglalkozna k csalá
dunkban a férfiak ezzel a m ester 

séggel. Apám m ellett m á r kisko
romban is dolgozga ttam, aztán 
pedig elvégeztem az inasiskolát. 

Így egyértelmű volt s zámom ra, 
h ogy n ekem is ezt a szakmá t kell 

foly tatn om . Amellett Hegyesre 

, 
Ujra 

csattog 
az olló 

Folytatva a Szó-Beszéd azon hagyományát, 

hogy bemutatk ozási lehetőséget biztosí

tunk falunk fiatal vállalkozóinak, ezútta l 

Szilágyi Zlatkót mutatjuk be, aki január 

elején nyitotta meg borbélyműhelyét a Ti to 

marsall u. 21. szám alatt. 

kerülve vet tem észre, h ogy tulaj -
donképpen hiá nyszakmáról van Hogy vagy megelégedve aforga-
szó, ugyanis a s zámos női fodrá sz 
m ellett egy borbély s em dolgozik. 

Milyen nehézségeket okozott a 
műhely megnyitása? 

Ren geteg papírt k ellett b esze
rezn em, aztán a h elyiséget is át 
k ellett a la kíta n i és célna k 

megfelelően berendezni. Aztá n a 
p énz is gondott okozott, u gya nis 
feleségem mel együtt mun 
ka n élküliek vagyu n k , de szeren 

csére megka ptu k az á lla m által 
b iztosított vissza n em térítendő 

k ölcsönt, amit minden új vál

lalkozás igényelh et, azzal a 
feltétellel, hogy k ét évig üzem elteti 

a céget. 

lommal? 

A kezdetekhez képest elégedett 
vagyok , rem élem , s ikerül minél 

előbb elnyernem az em bf' rek 
b izalmát, és ha m arosan kia la k ul 

a z a kör, aki szivesen jár hozzá m . 
Itt kell elmon danom. hogy i?;en 
elégedett vagyok azzal. ahogyan az 

itteni emb erek b efogadtak . 

Árjegyzék 
Nyíratkozás : 120 din 
Borotválkozás: 60 din 

Te!: 064-3646807 

Nyitva tartás: 
Kedd-szomba t 
8-12, 15-19 

Vasárnap 
08- 12 
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Halat, 
halat! 

Halat, halat, s mi jó falat 
szem-szájnak ingere ... 

(Arany János után szabadon) 

Halból kívánja felépíteni Eldorádót, azaz az 
eszményi helyet Tóth Zsolt - ezért kapta 
nemrég a főutcán megnyílt halasüzlete a 
Haldorádó nevet (és lám, magyar neve van 
vállalkozásának, ami jelzi, utánajárással ez 
is megvalósítható). A huszonkétéves Zsolt 
régi kereskedö-vállalkozócsaládból szár
mazik, a (hal)vér tehát nem vált vízzé. A 
mezőgazdasági középiskola elvégzése után 
belekóstolt a marketing- és rek
lámmenedzserség tanulmányozásába, de 
végül a vállalkozás mellett döntött. 

A helyiség, az épület adva volt, 
s mivel Zsolt szenvedélyes 
horgász, talán egy kapás 
nélküli hajnalban a tóparton 
jutott arra a felismerésre, 
milyen üzletbe vágjon bele. Ha 
a topolyai tavon horogra ma 
már alig akad hal, horgásztár
sai megsegítése is eszébe 
juthatott akkor, amikor a halk
ereskedés mellett döntött -
mivel élő halat is árul, a hop
pon maradt pecásoknak ezen
túl nem feltétlenül üres kézzel 
kell hazaállítaniuk... Sőt, az 
egyszeri horgásztó! eltérően, 
aki termetes hízlalt, halastavi 
példánnyal akart otthon 
bevágódni, itt igazi vadponty is 
kapható, a lebukástól tehát 
nem kell tartani. 
Az ötletnek persze komolyabb 
okai vannak: az egyik gyakor
lati, hisz községünkben sehol 
sem kapható (friss) hal, kivéve 
a piacot. Ám Zsolt megjegyezte, 
hogy ez illegális áru, és ha tíz 
dinárral olcsóbb is ott, 
higiéniáról nem lehet beszélni, 
és a (döglött, a legyek által 
előszeretettel látogatott) hal 
bizony fertőzésveszélyes. 
A másik ok "családi": dédapja a 

mai halüzlet helyén volt 
koporsóasztalos. És nem lehet 
nem észrevenni, falunk pol
gárai milyen korán halnak: 
ennek egyik oka az egészségte
len táplálkozás. Érthető, hogy 
olcsóbb a töpörtyű és kalóri
adúsabb a marhahús, de a hal 
előnye, hogy nem ver a 
szívünkbe koporsószegeket. 
Zsolt amellett, hogy munkájá
val pénzt is szeretne keresni, e 
téren hozzájárulna ahhoz is, 
hogy minőségesebb életet 
élhessünk a táplálkozás 
megválasztásával. 
A minőségi árut a péterváradi 
halgazdaságtól szerzi be. Az 
élőhal a szerzontól is függ, s 
megtalálható (lesz) a hízlalt és 
a (pikkelyes) vadponty (215 
din/kg). az ezüstkárász, a 
szürke- és a törpeharcsa, az 
amúr, a busa (négyfajta mindig 
lesz). A fagyasztott , sütnivaló 
(szálkamentes) tengeri halból 
elsőosztályú kínálata van laza
cból (250 din/kg, ami igen ol
csónak számít), továbbá ott a 
gilice (pápaja; 100 din/kg). a 
skusa ( 170), az oslié h eck 
(210), az oslié filé (320), a 
panírozott oslié filé (270). S 

hamarosan kapható lesz 
halász-lé-pótló, tészta, 
halkonzervek is - szóval min -
den, ami a hal kapcsán 
elképzelhető. 
Továbbá tervezi - bár ez még 
befektetést igényel - , hogy 
külön árul majd frissen 
szeletelt halat (így sem a 
tisztítással nem kell bajlód
nunk, és annyit vehetünk, 
amennyire éppen szükségünk 
van vagy amíg a pénztárcánk 
engedi), ikrát, füstölt halat, 
sőt, halból készült pljeszkav
icát és csevapot is! 
Zsolt elmondta, fiatal vál
lalkozóként az állam nem 
sietett segítségére: se ked
vezményes kölcsön, se adóked
vezmények. Ugyan nagy 
nehezen megtudta. lenne segély 
aprópénz formájában, de ez se 
megoldás, mert ha két évig 
nem működteti vállalkozását, 
kamatostul fizetheti vissza. 
Tóth Zsolt bizakodó: hétköznap 
délelőtt 8-12, délután 16-18 
óra között várja a vevőket, 
továbbá szombat és vasárnap 
délelőtt is. 

X-GY 

l 
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Decemberben a kishegyesi Ady Endre Kísérleti Á~fölános 

A tanítás 2005. januá r 17-én kezdődött. 

Megújult erővel és kili..sztult fejjel v<igtunk 
bele az új félévbe. amely egyeseknek 
reméljükjobbanfog s ikerülni, mint az elözö. 
Hcyrá! 

Is kolába is megérkezett a Télapó. Az infézmehy : azért Az iskolák védőszentje Szent Száva. 
gyűjtött, hogy a gyermekeknek örömet szerezfíéssenek az Január 27-én meg is emlékezünk róla. 
ünnepekre, és ezúttal szeretnék megköszönlli a tá'.mogatást Az ünnepi műsorban fellépnek az 
mindazoknak, akik anyagi segítséget nyújtottak;. ' énekkar tagjai, valamint szavalóink. A 
Támogatóink: Chick-prom - Janó Sándor, a.. 1;'V{enáci. műsorra lapzárta után kerül sor, de az 
Helyi Közösség, Radovanovié Co. fatel~p ; .~ad~v.anovié: előzetes tervek szerint Jovan Kezan 
Dusko, Bell impex _ Maronka Tibor, Monte} fatelep _'.Egyedi pravoszláv pap is ellátogat iskolánkba. 

József, a DDOR Biztosító Társaság - Újvidék, a Vajdasági . 
·, ·' , 

Bank, a Községi Képviselő Testület Végreh~j~ó Bizottsága, a 
Gradja-Mont fémfeldolgozó vállal~t, Dtiker fateler., - J:)uc:Iás 
J ózsef, Limbad bádogosműhely - ifj. Cékus.·~p~1· ·'Kókai 
Béla kőműves, Profit könyvelő - Szügyi Józs-~( ..• iv.tirltl \[~g
yes-kereskedés, Retina Mocca STR - Hajagos Judit, Ibolya 
virágüzlet, SZR Modul gradnja - Kishegyes, Gazda-coop, 
Pöndöl - Németh Tímea, Lódi - Feketics, Metalpepi - Maráz 

,Január 24-é n színházba is eljutottak az 
é rdekeltek. Az (ijvidéki Színházb(lll A 
dzsungel könyve című darabot néztük men. 

Iskolánk elnyerte a Világbank pályáza
tát, és amint iskolánk pénzhez jut e for
rásból, a fűtést nafta helyett mazuttal 
oldja majd meg. 

J ózsef, Romobil - Simonyi Anatal. 

Köszönjük a gyerekek nevébe~t 1t 

Iskolaszék 
Az Iskolaszék immár 30. összejövetelét tartotta meg. 
Tagjait 4 évre választják. A 9 tagú testület fela
datkörébe tartozik, hogy meghozza az iskola alapsz
abályzatát, pénzügyi tervét, az oktatási-nevelési pro
gramot, elfogadja a kirándulások programját, a beszá
molókat az eseményekről, a fejlesztésről, igyekszik 
jobb munkakörülményeket létrehozni, megválasztja 
az igazgatót, hogy csak a leglényegesebbeket említ
sük. Tagjai az iskola részéről: Bognár Valéria, Magó 
F. Emese és Papp Sztapár Zsuzsanna; a Szülői 

Tanács részéről: Fabó Anna, Kőműves Gizella (ő az 
Iskolaszék elnöke) és Pataki Rózsa; az Önkor
mányzat részéről pedig Bíró Anikó, Kerepes Árpád és 
Tóth Erzsébet (Dudás Béla helyét foglalta el). A 

gyűléseken részt vesz az igazgatónő (Selié Julianna) 
és az iskola szakszervezetének az elnöke (Juhász 
Mária) is, de szavazati joguk nincs. A gyűlések 

egyébként nyilvánosak. A 30. ülésen részt vett 
Jerkovié Slobodan, az iskola jogásza és Barcsik 
Karolina is. 

MM . 

Folyamatban van a felsős szerb tagoz at 
meg-nyitása, és így ezek a d iákok is 
Kishegyesen fejezhetnék be az általá.1 ws 
is kolát. A minisztériumhoz lcell fordu lni 
engedél!Jért. 

A KINCSE 2005. I . 4-én, kedden közgyűlés 
tartott. Meghívtuk Krizsán Vilmost , 
Vajdasági Nagycsaládos Egyesülete 
Szövetsegének (VANCSESZ) elnökét, 
Horváth Lászlót, a zentai TINCS 
{Tiszamenti Nagycsaládosok Egyesülete 
elnökét, a feketicsí Katicabogár egyesüle 
képviselőit, valamint Ba5íc Arankat a bap 
tista gyülekezet kishegyesi képviselőjét. 
Az e!Jyesületek ísm~rtették eddig 
munká1ukat, Kerepes Arpád, a KINCSl 
elnöke beszámolt a tavalyi évbenfolytatot 
tevéken!J.séqekröl. 
Az elmult evben egy_esületünk megtartott 
az 1. húsvéti nyuszi kiállítást. Az idén · 
szeretnénk kiírni a pályázatot. Júliusba 
kerül sor a II. családi vasárna_p megsz 
ervezésére . falunkban. Továbbra ts várju 
kedden d é [elött 9 -töl 11 óráig a munkan 
után érdeklődőket a Teleház magya 
irodájában. 

••••••••••••••••••••••••••••• 
&:, '~~&f:ft ~IB~~rr )~':HlfuW®í,~e:i.l~~ft )~fg,~~'.~:„t 
ú'@Ll,;:;'\Ii1für ® ~.u Wfilf;iflllffi',ff. ,, ífu',;~„f<.„. A( . 
if@ll'W\:o)IBDHll~r;iC @~ m@~íW~ls.tfa~@Íl~lt fl'cc)[f$ 1};~.;r;r;.~ 
lkfil~ft fil ~®Th:lfülll~o /t;\ ~:(0,:1,~\[~(9;)\f.',f,;i ~i'0C'1::'\o/~'370~'.\,l 
lf:fUL.fl'íliJ.'íl/)@lk JFJ(@:?ít@0 IF~o)\W@«;&5 :1J:cc',; ";"· :fii' 
'H'rJfl!l[fü[iv®'o!h lK<íf~Li!Jil@Uf-<r& 

••••••••••••••••••••••••••••• 
A kishegyesi Népkönyvtárban ezentúl lehe 
vásárolni Szó-Beszédet, Bácsországot és 
Sikoly című folyóiratot. 



Idősen is tevékenyen 
Januárban általában a különböző szervezetek elemzik az 
elmúlt évet, levonják a tanulságokat, meghozzák az új év 
tervét. Nincs ez másként a nyugdíjasoknál sem. 

Tóth Imre 2004. március 26-a óta végzi elnöki teendőit a nyugdí
jasok helyi egyesületében. Ekkor választották meg évi köz

gyűlésen az új elnökségi tagokat. 
Tevékenyek voltak a különböző bizottságok tagjai. (ijra megnyílt 

a vegyeskereskedés (a községi Harcosszövetség irodája helyén}, 

behúzták a kábeltelevíziót (ezt ingyen kapták és a használatért 

sem kel/fizetniük}, új televíziót vásároltak. 20 év után újrafestet
ték a szanitáris helyiséget. A szociális és kultúrbizottság 

szervezésében pedig több ízben is kirándulást szerveztek külön

böző gyógyfürdőkbe. Az utóbbin 6 alkalommal 300 személy vett 

részt. Minden nyugdyas nagytata, nagymama vihette az 

unokqját, hozzátartozóját. és így felejthetetlen pillanatokat tölt

hettek együtt a családtagok - meséli egyszuszra Tóth Imre. 
A művelődési bizottság havonta bálat szervezett, ahol a Trió 

zenekar húzta a talpalávalót. A leglátogatottabb a szüreti bál 

volt. Az elnök elmondta, hogy a nyugdíjasok többször is 
"bulizhatnának", hiszen adottak a feltételek, lehetőségek. 

Sikeres volt a szilveszteri mulatság is, 120 személy reggel hatig 
ropta. úgy tűnik, a nyugdíjasok voltak a legkita rtóbbak, hiszen 
a többi szórakozóhelyen már előbb "kifáradt" a társaság. A tava
lyi évben a községtől egy Pentium 1-es számítógépet is kapott az 

egyesület. A Vavilon fateleppel már megállapodást kötöttek a 
szénellátásra, igen kedvező , 8-10 hónapos lefizetésre. A topolyai 
Fundamentum kereskedelmi vállalat üzletében szintén vásárol

hatnak a nyugdíjasok kűlönböző elektromossági, közhasználati 
cikket, élelmi-szeripari terméket, szintén lefizetésre (6-8 hóna
pos). Továbbra is szeretnék a bizottsági tagok szebbé tenni a 

nyugdíjasok hétköznapjait, megkönnyíteni az életüket. Szép 
gesztusként felajánlották a Művelődési Egyesületnek, a tán
cosoknak, a civil szervezeteknek, hogy használhatják a termet, 
m eleg h elyen próbálhatnak, tevékenykedhetnek, rendezvényeket 
szervezhetnek. Természetesen bárkinek az ötletét szívesen 
fogadják, hogy még hatékonyabb legyen az egyesület munkája. 

Elmondjuk. hogy a Községi Nyugdíjasegyesületben is elnökcsere 
történt, az új elnök Kancsár Erika lett. Rátermettségét már 
bizonyította a szüreti mulatságon és a szilveszteri bálon is . 

Szeretnék megköszönni a támogatóknak, hogy segítségükkel az 
év utolsó napján 121 tombolát sorsolhattak ki. 
Tóth Imre jókivánsága a 2005-ös évre : 

Minden nyugdíjasnak boldog új évet, sok erőt és egészséget! 

MM 

TOPOLYA-KISHEGYES KÖZSÉG 
EGYÉNI BAJNOKSÁGA 2004 

23-ig 

pegyesi siker 

a orrrmal si -került 
:'< 

erni ~ctornát. Deák 

' if~zsef mesterjelölf 9 ját~z-mából 7,5 

ponttal biz"'"onyult a T~roobbnak. Serleget 

és pénzjutéllmat k a:pö'tt. A többi hegyesi 

eredménye: Tóth féter 5 ,5 ponttal 

Papajc;s~~ Lajos. Komáromi 

óth Arid~iij . 4,5 ponttal a 8-tól 

A versenyen 18 

Legkedvesebb partim 

Pajzer István mesterjelölt, Topolya -
Deák József mesterjelölt, Kishegyes 

1.d4, Hf6 2.c4, e5 3.d:e5, Hg4 4.Hf3, 
Hc6 5.Ff4, Fc5 6.e3, f6 7. V dS, Ve7 
8.Hc3, Fb4 9.Fd3, F:c3+ 10.b:c3, 
Hg:e5 11.F:h7 H:f3+ 12.g:f3, He5 13. 
F:e5, V:e5 14.Fg6+, Kd8 15.Bcl, c6 
16.V:eS, f:e5 17.Ke2, d6 18.h4, Fe6 
19.Kd3, Ke7 20.hS, Baf8 21.cS, B:f3 
22.Bbl, Fc8 23.Ke2, Bhf8 24.c:d6, 
K:d6 25.Bh2, Fg4 26.Kelt b5 27.a4, 
Kc5 28.Fe4, B3f6 29.a:bS, c:b5 30.Fd3, 
a6 31.Bb2, Bd8 32.Fe2, F:e2 33.K:e2, 
a5 34.Bg2, Bdf8 35.Kd3, B8f7 36.Ke4, 
Kc4 37.Bg6, B:g6 38.h:g6, Be7 39.f3, 
Be6 40.KfS, Bf6+ 41.Ke4, B:g6 
42.K:eS, Bg5+ 43.Kf4, Bc5 44.Ba2, a4 
45.Ba3, Kd3 46.e4, Kc2 47.Bal, K:c3 
48.Bcl +, Kb4 49.Bbl +, Ka5 50.eS, b4 
51.Bdl, b3 52.Bd8, b2 53.Ba8+, Kb4 
54. Bb8+ Bb5 világos föladta. 

l 
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HÁZASSÁGKÖTÉSEK 
2004. ÉVBEN 

1. Malavrazié Mladen - Moldvai Katalin""' 

2. Egyedi László - Szilágyi Erika 

3. Majláth Arnold - Tóth Ildikó. 
4. Kormányos Róbert -Hajagos Ángéla de 

5. Jovanié Zdravko - Sivegé§ VIDeri~ · 

6. Rajcsán Róbert - Faragó.Anit~ 

7. Stipanovity István - Rápóti Jusztina 
8 . Boros Mihály - Dudás Erika' 
9. Kokrehel István - Puhalát·Izabella 

12. Bacsó Tibor - Volarevics .Gabriella 

13. Almási István - Kactas Judit 
14. Hegedűs Tibor - Barna ~drea 
15. Faragó Ákos - Szokola Edit 
16. Süli Zoltán - Petrás Huanita '', 
17. Szentgyörgyi Barna Károly _:c*§'u~t~r 
18. Juhász Endre - Bacsó Anasztázia, 

19. Hegedűs István - Hegedű.s Etelk~: 

Vidéken: 

1. Stojanovié Ivan - Kocsis Krisztina 
2. Studen Slobodan - Márkus Angéla 
3 . Losonczi Imre - Paróczi Zsuzsanna 

4. Hornyák Attila - Balog Emese 
5. Lajkó Félix - Pesity Laura 

6 . Szilágyi Zlatko - Hajas Gabriella 
7. Kormányos Levente - Tóth Andrea 

LEGIDŐSEBB HÁZASPÁROK 2005-BEN: 

1. Safrankó Mihály és Tóth Erzs éb et 
2. Pesti István és Kovács Etelka 
3 . Csordás József és Varmuzsa Margit 

4 . Firány Gábor és Mészáros Erzsébet 

50 éve házasok: 

1. Fodor Mihály és Lajkó Irma 
2 . Németh Istvá n és Tóth Ibolya 
3. Szűcs Mihály és Juhász Irén 

Az adatgyűjtő 

67 

65 

59 
59 

Kocsis Miklós immár 10 éve rendezi és gyűjtögeti 

falunk anyakönyvi a datait, vagyis a névjegyzékeket. 
A születési, h á zass ági, h a lá lozási névjegyzékek 
összeállítására néhai Sipos Béla a h elyi közösség 
akkori titkára kért meg- meséli a ká ntor úr . - Azóta 

ezt a hagyományt folytatjuk, az év első Szó

Beszédében m egj elennek ezek a z a datok. Kezdetben 
Szűgyi Cecília és Faragó Aliz segítették a m unká m a t. 

de mostanáb a n egyedül csinálom a n em kis fáradsá
got igénylő munkát. Felelőséggel is jár, hiszen szem é 
lyes adatokról van szó, néha kellemetlens égeim is 

adódtak, ezért külön nagy figyelmet fordítok a pon 
tosságra. Ezért kihangsúlyozom n em m indig a 
szerző okolha tó a pontatla nságokért . 

Kocs is Miklós n emsokára nyu gdíjba megy. de to
vábbra is szerkeszti lapunk számára az anyakönyvi 
adatokat. Arról is tudomást szereztünk. h ogy rend -

szerezi falunk lakosainak névjegyzékét egés zen a z 
ezerhétszáza s évektől n a pjainkig. Jó egészséget és 
sok-sok erőt kívánunk további munkájához. 

LINKA 

063 8434172 
063 507173 
Topolyai út 26. 



l : Bacsó Tibor - Volarevics Gabriella 

2. Biró Ákos -Apró Ánikó 

3. Brezovszki Mik:lós - Tóth Edit 

4. Homyák Ildikó 

;; 5. Jovanovics Attila -Pamella 

··~ 60 Kollár ZSolt - Hajagos Anfa 

7. Kovács Tibor - Huszta Henrietta 

·8. Kokrehel Ibolya (RadákAndrás) 

· ~-9_ Knezsevics Szlobodan - Ankica 

jO. Miletics Nenad - CellikAnikó 

' 1J. Novakovics Vidak Magdolna 

12. Majoros Attila - Cmomarkovics Melánia 

13. Szvoreny Ferenc - Kecskés Elvira 

14. Szöke Géza - Pál Erzsébet 

I5. lflau?z Izabella (P~trovic Djordje) 

16.!Sipos ;Józsf - Szalma Giz~lla . 

H. Utasi Gabi - Bakanics Erika · 

18. Szilágyi Zlatko - Hajas Gabriella . 

-~;IO·- g „;•"'*l"''""'''· ' ' 



SZÜLETÉSEK VIDÉKEN, KÜLFÖLDÖN ÉLÖ CSALÁDOKNÁL: 

2003-ban: 
1. Sipos Zoltán - Mészáros Henrietta 
2. Barna Szebasztián - Magó Komáromi Ildikó 

2004-ben: 
3. Sipos Zoltán - Mészáros Henrietta 
4. Csernik István - Popov Elena 
5. Török Árpád - Lajkó Irén 
6. Horváth Szilveszter - Bocskorán Beáta 
7. Farkas Krisztián - Lakatos Júlia 
8. Ozorák Zsolt - Fodor Zsuzsanna 
9. Malovrazic Mladen - Moldvai Katalin 

10. Vingli Ákos - Raffai Erzsébet 
11 . Borivoje Drakulovic - Paróczi Ildikó 
12. Gubik Tibor - Molnár Ágnes 
13. Braun József - Nagy Ella 
14. Berg el Csaba - Majláth Mónika 
15. Szügyi József - Németh Márta 
16. Vajda Sándor - Vaszkó Edit 
17. Hatala Gábor - Mészáros Judit 

VIRÁG CSILLA 
LILLA 

ZÉTÉNY 
ADRIÁN 
RICHARD 
BENCE BALÁZS 
KRISZTIÁN 
KRISZTINA 
MAJA 
ÁKOS 
SLOBODAN 
NOÉMI 
MARTIN 
MARTIN 
ÁDÁM 
FANNI 
TAMARA 

LEGIDÖSEBBJEINK2005-BEN: 
ÖZ>I. Vörös Baranyi Molnár Matild 95 özv. Szántó Tóth Piroska 93 Mátyus József 

w. 0urns Thmás 94 Pesti István 91 özv. Czékus Tóth Julianna 

&v. Szilágyi Csulják Erzsébet 94 özv. Jáni Mihály 91 Csordás József 

özv. Burján Gotfrid Elisabetta 94 özv. Horváth Ferenc 91 özv. Szalma Kiss Margit 

özv. Almási Krunc Rozália 93 özv. Bakos Tóth Anna 91 özv. Molnár Barna Erzsébet 

özv. Kormcs Mcinár ErLEel:rl 93 özv. Molnár Balázs Erzsébet 91 Horváth Károly 

özv. Goda Mátyás 93 Safrankó Mihály 90 özv. Zsadányi Szőke Rózsa 

özv. Gavlik Péter 93 özv. Szőke Kiss Julianna 90 özv. Dudás Sándor 

özv. Faragó Morvai Matild 93 özv. Pecze Szilágyi Margit 90 özv. Frindik Tóth Ilona 

özv. Kramli Csik Etelka 93 özv. Faragó Molnár Borbála 90 özv. Kancsár Ágoston 

özv. Deák Szilveszter 93 özv. Dudás Bálizs Zsófia 89 ütN. Mihajlo.tics Farag) Mmgtt 

özv. Berecz Paróczi Erzsébet 92 özv. Kókai Kiss Etelka 89 özv. Péter Péter Ilona 

özv. Varga Szokola Erzsébet 92 Cw. Tör& Rubus Pin::sKa Ri:P.s:l. 88 özv. Szőke Hajdú Veronika 

özv. Brencsics Ktismán Mmgtt 92 özv. Rózsa György 88 ÜlN. ~ BencSkErZ'Sél:rl 

özv. Papp János 92 özv. Feldesdi Csabai Julianna 88 

88 

87 

87 

87 

87 

87 

86 

86 

86 

86 

86 

86 

86 

86 
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Elhunytak 2004-ben 
41. Szabó György 59 19. Török Silák Mária 90 

FÉRIAK: 42. László Pál 77 20. Sipos Szőke Etleka 87 

43. Kerepes Mátyás 81 21. l\á.gy Margit-Petra 57 

1. Hornok Ferenc 87 44. Udvarili Pál 79 22. Szvoreny Kruncz Etelka 90 

2. Rácz József 58 45. Lőrincz László 55 23. Pecze Szabó Mária 63 

3. Ristié Najdan 71 46. Horváth S'índor [Vi.lllián) 44 24. Kovács Sztanjo Erzsébet 95 

4. Sánta Vlailimir 42 47. Uri János (mentős) 61 25. Brczo..'S2'ki S>alonszki Katalin 66 

5. Hajnal Tamás 72 48. Péntek Pál 85 26. Szunomár Tóth Julianna 67 

6. Odor László 76 49. Uborka Antal 82 27. Eper Hajnal Etelka 82 

7. Molnár József 5 9 50. Dudás Zoltán 45 28. Tarján Futó Mária 84 

8. Papp Béla 66 51. id. Fodor Ferenc 80 29. Németh Janocsek Ilona 82 

9. Molnár József (Móni) 63 52. Csernik Sándor 78 30 . . Fontányi Budai Teréz 75 

10. Paróczi Szilveszter65 53. Juhász Ferenc 75 31. Sipos Juhász Ilona 71 

11. Tokodi István 55 54. id. Czékus Ferenc 74 32. Kasziba Törjék Julianna 74 

12. Pecze Jenő 55. id. Czékus Mihály 79 33. Magyar Novák Julianna 67 

77 56. László Ferenc 57 34. Csordás Deák Ilona 80 

13. Sándor László 70 57. Balázs Lajos 53 35. Szőke Brezovszki Anna 87 

14. Csabai György 82 58. id. Baranyi Béla 82 36. Rózsa Kecskés Erzsébet 94 

15. Spasojevié Branislav 64 59. Vásárhelyi Imre 60 37. Zabos Glázer Mária 72 

16. Papp József 83 60. id.Hegedűs István 73 38. Kcrnárcrni ileöusz Maig1t 87 

17. Goda Lajos 58 61. id. Almási J ános 80 39. Babcsányi Lassu Irén 63 

18. Süli Mihá ly 96 62. Süli Ferenc 76 40. Kerepes Toldi Mária 75 

19. Szabó Géza 60 63. Angyal István 58 

20. id. Simonyik Antal 82 VIDÉKEN - KÜLFÖLDÖN 

21. Kiss József 90 NŐK: ELHUNYT FALUBELIEK: 

22. Mavrié Nikola 73 
23. Tóth Imre (bajsai) 62 1. Csordás Baranyi Piroska 64 l. Ka ncsár Zoltán 55 

24. ifj. Szőke Péter 55 2 . Erdődi Csabai Matild 80 2. Sipos József 85 

25. Sándor Lajos 81 3. Frtdrik Takács Erzsébet 66 3 . Vrcan Nikola 59 

26. Fejes János 66 4. Kecskés Szőke Borbála 89 4 . Kiss István 53 

27. Csöke György 95 5. Bélik Papp Jolán 73 5. Dr. Sipos Zoltán 55 

28. Stefanovié Stojanka 74 6 . Sipos Papp Julianna 90 6. Juhász Pál (Fekete) 76 

29. Bistrovié Franjo 68 7. Sipos Budai Julianna 95 7. Dr. Kcmán:mi Szilveszter 85 
30. id. Gyurik János 89 8. Pecze Gizella 80 8. Czékus Margit 57 

31. Malkácsi Mátyás 73 9. Lukity Puskás Julianna 8 1 9. Dudás Kalapáti Irén 75 

32. Cvetieanin Gojko 72 l 0. Illés Asztalos Liilia 65 10. Barna Takács Mária 79 

33. Brezovszki András 72 11. Laki Süli Anna 85 11. Papp Hajas Mária 84 
34. Andróczki Ferencz 72 12. Tóth Berta Erzsébet 87 12. Kormos Mária 6 1 
35. ifj. Novál>:: József 44 13. Utasi Lalú Erzsébet . 84 13. Papp Biber Ilona 76 

36. Süveges Tibor 61 14. Komáromi Papp Julianna 84 14. Kiss Limbek Ilona Irén 94 
37. Czékus Antal 89 15. Gere László Anna 59 15. Almási Fice Ilona 80 

38. Ocsenás János 58 16. Czékus Balaton Líilia 75 16. Heinrich Balog Klára 53 

39. id. Hajas Mihály 66 17. Hajas Almási Margit 84 

4 0. Becskei János 65 18. Sipos Latyák Etelka 69 



Kishegyes (hivatalos) történelmi utcanevei 
Lapunk néhány elkövetkező 
számában falunk (hivatalos) 
történelmi utcanevei-vel foglalko
zom. A világ legtermészetesebb 
dolga. hogy az emberi települések 
részeit, utcákat, tereket már a 
legrégibb időtől fogva névvel látták 
el. Ennek csupán az volt a 
előfeltétele, hogy a házak sorba 
rendeződjönek, tehát valóban 
utcák. terek alakuljanak ki. Az 
utcanevek változhatnak ter
mészetesen is. mesterségesen is . 
Az utóbbi sokkal gyakoribb. A vál
tozta tásnak helye lehet ott, ahol a 
települést teljesen átépítik, vagy 
ahol az elődök olyan nevet adtak 
az utcának, amely a mai vi
szonyok között sértő, bántó vagy 
nevetséges. Nálunk azonban már 

gondolok itt a történelmi 
Magyarországra, a királyi, a szo
cialista Jugoszláviára és mai 
országunkra, Szerbia -
Montenegróra - . mihelyt meg
kezdődött a hivatalos utcael
nevezés (mintegy száz éve), mind
járt visszaéltek vele, és nemcsa k 
az új utcá ka t nevezték el. h a n em 
tömegesen változtatták meg a régi 
utcák neveit. A világ számos 
országában, ill. városában az 
utcaneveket csak a legritkább 
esetben változtatják meg. Új 
neveket csak új utcának adnak. 
A XIX. száza d közepétől egyre j o b
ban terj ed az utcanévadásban az 
a szokás . hogy a névnek , a név 
j elentésének semmi kapcsolata 
nincs m ár az utcával. E divat ter
jedésének egyik oka az emlékál
lítási cél. Jelentős személyek, 
n a gy emberek nevéről világszerte 
neveznek el utcákat, s hozzánk is 
eljutott ez a diva t. Először a 
kiegyezés utáni, szabadabb 
légkörben az 1848-as forradalom 
hőseiről, a z aradi vértanúkról 
n eveztek el utcákat, majd Kossuth 
halála utá n szinte minden 
település en lett egy Kossuth utca, 
Rákóczi ha mvainak hazahozata -
lakor Rákóczi utca, a Millennium 
éveiben pedig a honfoglaláskori 
magyarság vezéreiről, az Árpád
házi királyokról neveztek el 
utcákat. Ezután megállíthatatlan 
lett az emlékállítás szokása az 
utcanevekben . Történelmi szemé
lyekről. tudósokról , művészekről, 

költőkről. írókróÍ, festőkről, szo
brászokról. építészekről , zené
szekről. színészekről. h a zai és 
külföldi személyekről. méltó és 
méltatlan emberekről adtak 
neveket az utcáknak. Ennek 
következtében időnként a politikai 
változásoknak megfelelően ezeket 
meg kellett változtatni. Minden 
rendszerváltozás magával hozta 
automatiku san a régi utcanevek 
revízióját. új utcanevek megj e 
lenését. A legtöbb közülük sze -

f ' t 
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m élynév eredetű mind a m egvál 
tozta tott , mind az új onna n a d ot 
t a k között. Végre b e kellene látni, 
hogy az emlékállításnak n em az 
utcanév-adás a legmegfelelőbb 
m ódja, s ha a régi neveket nem is 
töröljük el, újabbakkal n em lenne 
sza b a d sza porítani a személy
neves utcanevek számát. 
Te lepülésünkön a közterületi 
nevek 60-80%-a személy-névből 
való. Olyan rendeletek már voltak, 
amelyek szerint egy-egy nevet 
kötelező minden településen adni 
egy utcának, de m ég olyan 
határozat nem született. amely 
megtiltaná az emberekről való 
utca névadá st. Az utóbbi másfél 
évtizedben Szerbiában is fel
merült az utcanevek megváltoz
tatásának problémája. Nagyon 
sok településen (szándékosan 
nem mondok várost, hiszen ebből 
hivatalosan csak egy van , 
Belgrá d) már megtörtént a n évvál
toztatás. Ennek számtalan vál
tozata van. Legtöbb helyen azon
ban csak részleges megoldás 
született, csak a "legszemet 
szúróbb" nemkívánatos személye! 
neveit cs erélték le. Kishegyesen e 
k érdésben 1993 -ban történt 
kezdeményezés. A helyi közösség 
akkori tanácsa egy bizottságot 
nevezett ki, amelynek feladatul 
adta, tekintse át a hivatalos 
utcaneveket és tegyen javaslatot 
azon nevek megváltoztatására, 
amelyeket a megvá ltozott 
körülmények szükségeltetnek. A 

bizottság 1993. márciu s 18 -i 
ülésén a kérdést alaposan 
megvizsgálta. sok n év eset f'b en 
kompromisszumra k ényszerül t. A 
legfogasabb kérdés a kommunista 
forradalmárokról elnevezett 
utcanevekből adódott. Ha a dél
szláv származásúak n evén ek 
megváltoztatását javasolja, akkor 
a magyar n eveket is m eg kell vá l
toztatnia, aminek netán az lesz a 
következménye. hogy ezek n eve 
helyett is az aktuális új hősökről 
kell elnevezni a z utcák a t . ami a 
magyar utcanevek csökken&sét 
vonná maga után. Ezért a fenti 
jegyzékben szereplő utcanevek 
töredékére javasolt csak újaka t . 
ezek a következők: 
Allcotrnárn1 Tavasz 
l3oris K icl r ic Ibsszú-Fomis-FehérE 
D juro S:U<+j és Decemher 22. Nu5ié 
E lm unJccís Munkácsy Mihály 
EngeLs Béirlők Bela 
J w1oszliw Néphwlsereq Molwlt út 
,Július 7. Aranyeső 
Lenin Sziváci út 
Lovéen Kis köz 
Marx Kodály Zoltán 
Mnx im Gorkij Székely Tibor 
Népfro1 ti Zöldkert 
Novem!Jer 2D. Lóger 
Október 18 . Cziráky 
Proletár Alvég 
Sutjeska Téglagyár 
Tartontá m1 Szentandrási út 
Tito marsall Fö utca 
Verbcísz i út vé~;e Ujsor 

A javaslat javaslat m a radt. A 
bizottság mérlegelte . mi lyen 
következményei !ennén ek a z 
utcanév-változtatásna k a fa lu 
la kossá gá ra n ézve. Elsősorban 
anyagi. Az akkor m á r vá gta tá s n ak 
indurt inflációba n h atalmas 
kiadást jelentett volna a h ely i 
köz?ss_égnek a z. új utcanév tábla k 
elkeszltese. Masodsorba n pedig 
mindenképpen meg a k a rt á K 
kímélni a falu laRossá gát a 
fölösleges utánajárásától. hogy 
szem élyi okmányaikba az új a da -
toka t o eírassák. 
Végezetül h a ngsúlyozom. a 
bizottság java sla ta t anélk ü l a dta 
meg, nogy ismerte - vo lna 
Kishegyes régi (hivatalos) u tca 
neveit. Ezek azóta m egkerültek. 
ezekről a következő szám ainkban 
írunk majd. 

(Fnlyta(julc) 

DR. VIRÁ G G ÁBOR 
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A mi utcánk lakói nem ragaszkodnak görcsösen a kettős 
á lla mpolgárság ideájához, pontosabban ahhoz, hogy a 
magyar állampolgárok szavazzanak igennel a népszavazá
son. A mi utcánk lakóinak egy része már rég magyar 
á llampolgá r, és nem is él a mi utcánkban, áttelepültek, 
nekik ezért nem kell. Mások nem is tudnak a dologról, 
a nnyira leszakadtak, elszegényedtek - se pénz, se infó. És 
akadnak olyanok, akiknek jól jönne, de egyáltalán nem 
biztos, hogy áttelepülnének. 
A mi utcánkban némelyek most erősen s zidják a szocikat 
és a liberálisokat, és úgy vannak vele, h ogy akkor nekünk 
már nem is kell a kettős állampolgárság, menjenek a 
fenébe ezek a ma-gyarok, ide többé ne jöjjönek burekért 
meg pálinkáért, ez tiszta megalázás, épp azért sem kell 
nekünk az, amit nem adnak meg. 
A mi utcánkban egvesek elfeledik, hogy a kettős állampol
gárság gondolatát 1992-ben Konrád György és Végei 
László vetette fel, de mint a legtöbb liberális gondolat, 
gyorsan feledésbe merült. A mi utcánkban, de másutt is, 
méginkább elfeledik - pedig csak pár éve történt -, hogy 
a mikor a Fidesz volt hatalmon, ök sem támogatták a dol
got, mert szerintük elég az, h a a zakózsebben, a szív fölött 
dobog a magyar igazolvány, ezzel m á r meg vagyunk 
mentve. 
A mi utcánkban két kocsma van, az egyik az egyik végén, 
a másik a másik végén , az emberek alighanem itt felejtik 
e l mindezen dolgokat. Bár speciel mi egyikbe se járunk, 
olykor szerb zenét engednek a szerb menekült pincérnők 
a szerb menekült vendégeknek, a kik már nem is menekül
tek, van szerb -montenegrói és van horvát vagy bosznia
hercegovinai útlevelük. De la knak itt d a lmáciai menekül
tek is, csempészáru ela dásával foglalkoznak, ám ez a 
helyzet szintén abszurd: szerbiai, zárjegyes cigit árulnak 
ugyanannyiért , mint a trafikban. 
Z„ a kőműves meséli, hogy a boszniai szerbek 
fovárosában, Banja Lukában - hol testvére is él - mega
la kult a magyarok szervezete, és egyre többen lépnek be 
szerbek és horvátok is , mert a kettős m agyar á llampol
gárságra bazíroznak. Szegények még nem tudjá k azt, amit 
mi már igen, hiszen magyarul csak páran tudnak 
közülük. 
A mi u tcánkban lakik a volt műszakitanárom, mindkét fia 
má r odaát él. de jómagának is Magyarországon van cége, 
magyar az útlevele és az a utója is. Édesanyja viszont 
falunk egyik leghíresebb e mbere, jugoszláviai 
vivóolimpikon volt Berlinben 1936-ban, látta Hitlert. 
Kilencven elmúlt, és nem tervezi az átköltözést, legalábbis 
tudtommal. A gyerekek viszont jól vannak, odaát jól keres
nek. 

Kömüves és ács 
munkálatok 

Kishegyes, Kossuth 
Lajos u. 1. 
Tel : 0241731-377 
Mobil : 063/8-235-849 

Vállalom lakóházak, gaz
dasági és más épületek 

korszerO építését valamint a 
régi épületek adaptálását 

A mi utcánkban van az óvoda. Hogy a kölkökkel mi lesz, 
persze még nem tudni, de egy részükkel bizonyára az, 
mint a szintén egykor itt lakó unokatestvéreim mel és még 
pár utcabéli fiatallal, akik ma már mérnókök, orvosok 
Budapesten. A magyar á llam ösztöndíjasai voltak, és noha 
az Oktatásügyi Minisztériumban időnként mindig eszébe 
jut valakinek, hogy a határon túli diákoknak alá kell 
írniuk egy szerződést, miszerint a stúdiumok végeztével 
hazatérnek, ez végül rendszerint nem történik meg, mert 
miért történne meg - jól jár igy mindenki, a fiatalok dolgoz
hatnak, jobban élhetnek, mint mondjuk a mi utcánkban. 
a ma-gyar állam pedig magasa n szakképzett adófizetőkre 
tesz szert. 
Talán igen fiatal unokatestvéreim, a szomszédaim is a 
magyar á llamot veszélyeztetik, mintegy csapásmérők 
lesznek húsz éven belül a magyarországi munkaerőpiacon 
- Andrea 11 éves és országos zongorabajnok, Márk 8 éves 
és csak azér t nem lesz Lékó Péter, mert Bácska egy Lékót 
adott már a magyaroknak és öt más is érdekli. Mimi pedig 
három éves, be n em áll a szája, több nyelven eleve, vicce
sebb kedvében nekem szerbül köszön, amúgy is az egész 
család eszperantista. A magyarországi populációt ilyen 
emberekkel rioga tja per pillanat a kormányoldal. 
Persze riogathaná a mi utcánk legszegényebb családjával 
is, én sem igen tudom, h ányan vannak, olykor ők maguk 
sem, ahogyan mondják. Annyira szegények, hogy a szom 
széd faluig sem tudná n a k eljutni, nemhogy előbb szerb. 
majd magyar ú tlevelet kérjenek. 
A mi utcánkba n van a piac is, és egyelőre mindenféle ma
gyar áru kapható, például trappista sajt és Pick szalámi. 
A mi utcánkban lakom én is, és igaz, hogy itt dolgozok, itt, 
az íróasztalomnál, d e Magyarországra dolgozom szinte 
kizárólagosan, onnan élek. De hogy h ogyan jutok hozzá 
mondjuk a honoráriumhoz? Nos, ezt a kérdést m ost nem 
feszegetném, nem mintha adócsalás esetéről lenne szó, de 
hát mégis. 
A mi utcánk tehát ismeri a kettős állampolgárság 
fogalmát. Meg a Doppelleben-ét is. Csakhogy arra, hogy ki 
milyen kettős életet éljen - lásd a fenti példákat -. nem 
lehet se igennel, se nemmel szavazni, arról a mi 
utcánkban ki -ki maga dönt. És egyre kevesebben , de ezt a 
problémát átengedem a nemzetmentöknek. 

SZERBHORVÁTH GYÖRGY 

(Ez írás az írás az É let és irodalombanjelent meg. a 
december 5-i népszavazás előtt.) 

Foto Ouick Foto 
Bul. Oslobodenja 4a 

Novi Sad 

- ---·-==="°"::'":;""''·:;"""'::··=:::;:"",:·" =-="::-::-::·:':~-=~================================== 13 



Kishegyes XX. századi rövid története 

Hommage á Patrik Ourednik 

1. rész: 1900-1914 
A boldog békeidők 

1899. december 31-én éjfélkor a 
templomtoronyban tizenkettőt 

ütött az óra, akárcsak azoknál, 
akik rendelkeztek ezzel a civi
lizációs vívmánnyal falunk kis 
otthonaiban. És mindenki azt 
hitte, hogy a boldog békeidők 
ezek után még boldogabbak 
lesznek, és tava sszal már 
meglehet, nem hetedén kapál
hatnak majd a gazdáknál, 
hanem akár hatodán is. De 
akadtak olyan megátalkodott 
vallásos őrültek is, akik azt 
várták, 1900 első perceiben 
összedől az egész világ, ezért 
bemásztak a konyhaasztal alá 
egy nagy bödön kukoricamá
léval, hátha így megússzák az 
átmeneti időszakot, hiszen meg , 
van írva a Bibliában, hogy 
éppen ők, a kiválasztottak 
fogják megúszni. 
Aztán pár óra múlva csalódot
tan előmásztak, és alig pár órát 
aludhattak, mert hajnalban 
már etetni és fejni kellett. A 
világvége tehát nem köszöntött be, 
a n égy elefánt nem mászott ki a 
Föld alól, hogy az a Semmibe 
zuhanva eltűnjön, ámbár a kishe
gyesiek a következő száz év során 
többször érezték úgy, hogy ha 
nem is éppen a világvége köszön
tött be, mint például 1918 után, 
1944 őszén vagy 1991/92-ben és 
1999 tava szán, de talán még a 
világvége is kegyesebb lett volna, 
mint ami valójában megtörtént. 
És a XX. század első évtizedében 
az emberek még nyugodtan 
művelték földjeiket, már akinek 
volt, akinek meg nem volt, az 
elment hetedesnek, napszá
mosnak vagy béresnek, és az 
emberek úgy tartották, hogy a 
legjobb a német meg a zsidó föld
birtokosoknál dolgozni, aztán a 
szerbeknél, és csak a legrosszabb 
esetben mentek a magyar földbir
tokosokhoz a hegyesi magyarok, 
m ert ezek a magyar birtokosok 

voltak a legfukarabbak, és nem is 
voltak jó gazdák, mert min
denüket elmulatták és elkár
tyázták, és nem is gondolták, 
hogy Ady Endre majd milyen 
cinikus verseket ír róluk. És akko
riban számtalan kocsma és 

vendégváró működött falunkban -
akárcsak ma-, de akkor még úgy 
volt, hogy az egyikbe j á rtak a 
p a rasztok, a másikba a napszá
mosok, a harmadikba az iparosok 
és így tovább, egyedül a nők nem 
jártak sehova, mert az emancipá
ció ide sokkal később ért el, és 
kávéház meg nem volt, de még tán 
cukrászda se, és diszkó se, vi
szont például piaci nap után az 
iparosok jól elitták a zab árát, és a 
cigányzenészek térden csúszva 
kísérték haza a mulatozó 
iparosokat, akiket az asszonyuk 
sodrófával várt már a kapualjban, 
és utána egy hétig nem volt mit 
enniük, de az iparosok büszkék 
voltak, nem úgy, mint a föld
nélküli proletárok, akiknek szín -
tén nem volt mit enniük egész 
héten, de elmulatni se tudtak 
sose semmit, ezért a számukra 
fenntartott kocsmákban hatalmas 
vastagságú adósságfüzetek íród
tak, innen is van az, hogy a kis-

hegyesiek közül annyian irasra 
adták a fejüket, pedig a h egyesiek 
nemigen olvastak semm it se , 
legfeljebb egy Bibliájuk volt 
otthon, amibe beírták. ki mikor 
született vagy halt meg, és hogy 
mikor ellett meg a Riska, és a 

Petőfi-kötet már luxus volt, de 
az Anyám tyúkját mindenki 
fújta, és aki újságotjáratott, az 
már értelmiséginek számított. 
És a hegyesiek katolikusok 
voltak mind egy szálig. 
leszámítva a zsidókat m eg es et 
leg néhány németet. és mivel 
katolikusok voltak, a családsz
abályozással nem törődtek . 

nem egykéztek anyagi meg
fontolásból. így h á t gya ra -

, podott falunk la kossága, és 
mert már kötelező volt. a 
gyerekek rendesen jártak a z 
iskolába, kivéve kapáláskor. 
kukoricaszedéskor meg mikor 
mit kellett otthon tenni, és ha 
esett az eső vagy a hó, mert 
nem volt cipőjük és m eleg 
öltözékük, és a kima radás 
miatt soka n csak pá r elemit 
végeztek, nem úgy a zsidók, 
akik - akár-csak mindenütt a 

világban - rendesen iskoláztatták 
gyerekeiket, akik kereskedők let 
tek így, és megga zdagodha ttak, 
ami miatt a m agya rok 
m egharagudtak rájuk, de a 
szegény zsidókra is, meg akárki 
másra, mert akkor is így, ilyen 
utálatosan gondolkodtak a z 
emberek, bár ha munká ról volt 
szó, m égis együttműködtek. 
És ekkor a falu mellett m á r elha 
ladtak a vona tok is, nagyoka t 
sípolva, s meg is álltak. nem úgy, 
mint ma a nemzetközi vonat, ami 
akkor még nem volt n emzetközi , 
csak sima belföldi. és a kala u z is 
tudott magyarul, aká r csak a 
postafőnök, a kakas t ollas 
csendőrök, a szolgabíró és a többi 
hatósági ember. Az igazgatók 
akkor még nem voltak magyarok. 
mert nemigen volt m ég mit igaz
gatni, b a nk se volt, m ert az 
embereknek p énzük s e volt, de 
n em is spórolt s enki. ha n em 
inká bb elmula tták, vagy ha a ka dt 
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pár fölös pengőforint. azt a szal
rnazsákba dugták. és ha valaki 
meghalt. jól át ráztá k a szal
mazsákját. hátha maradt valami 
örökség, de általában n em maradt 
semmi. és ilyenkor szidták az 
öreget. hogy a vén kurafija elivott 
mindent. de azért tisztességgel 
eltemették. mert azért rend, az 
volt. Aki pedig spórolt. az földet 
vett, hogy legyen mit túrni és jus
son a gyerekeknek is valami. ha 
már ilyen sáros ez a világ. 
És ekkor olyan vicces, jókedvű 
idők járták. hogy az egyik hegyesi 
földesúr fogadott a haverjaival, 
hogy a pesti vonat megáll a szál
lásánál - hiszen ekkor még sokan 
éltek kinn a tanyákon, de ők is 
hegyesieknek számítottak -. és 
fölült a vonatra. majd a 
tanyájánál meghúzta a vészféket, 
kifizette a büntetést. ami épp 
fe leannyi volt . mint a fogadás 
tétj e . azaz a nyereménye. 
És ez időben a kocsmárosok még 
letörölt ék a kifüggesztett 
Ferencjóska képet, ha rászart egy 
légy, mert tisztelték a monarchiát, 
nem úgy, mint például 
Csehországban Svejkék, de azért 
állt a 48/49-es emlékmű is, és 
lengett a magyar királyi zászló, ki 
volt téve a királyi címer, és 
Kossuth -nótákat énekeltek. és az 
utcanévtáblák egynyelvűek 

voltak. a Fő utczán sétálók pedig 
ekkor m ég nem is hallottak 
Titóról. pedig ekkor ő is a monar
chia polgára volt, csak épp valahol 
Csehországban inaskodott. és őse 
hallott még Kishegyesről, ahol 
a kkor még világosak voltak a dol
gok, az ember tudta, ki ő és hol a 
helye a világban, és ha valakinek 
utaznia szottyant kedve, sehová 
sem kellett vízumot k érnie , csak 
Oroszországba. de oda nem 
igyekezett nagyon senki, inkább 
Bajsa volt a maximum úticél, és 
ha valaki eljutott Szabadkára, az 
már világot járt embernek számi
tott, de még neki sem volt fogalma 
arról. Trianon az hol van. 
Ekkortájt m ég az emberek 
kalá kában építették a házakat 
meg az istá llókat, és ha valaki 
téglából. hát az már krőzusgazdag 
iparos lehetett. és a sógorok 
segítettek egymás disznajait le
vágni és b etölteni a hurka-kol-

bászt. és összejött az . 
egész család, és föl-
zabáltak mindent '" 
aznap este, mert úgy 
tartották, hogy az a . 
biztos. amit megeszel. .: 
és kukorica-szárral · 
tüzeltek a kemencék
ben, ami duruzsolt " 
egész télen, és az 
egész család kuko
ricát morzsolt és 
jókedvükben pajzán 
történeteket meséltek 
és csavarták 
dohányt. 
S n em volt még se 
tévé, se rádió. turisták 
se jöttek, menekültek 
se, betelepülő ide
genek se, úgyhogy az 
emberek az ízes ma -
gyar nyelvet beszélték 
- bár az ügyesebbje a 
kereskedelem. a 
biznisz miatt tudott 
szerbül, németül is -, 
és ilyeneket mondtak, 
hogy "osztakkó", "tér
gyekalácsa", "Julis, 
gyüssz-e a széna
kaza lba-e?", és a férfi
a k illedelmesen meg
emelték a kalapjukat, 
ha találkoztak vala -
kivel, a nők pedig este 
szépen m egigazították 
fejkendőjüket , új cso- ·;·. 
mát kötöttek rá. és 
kiültek a ház előtti 
padra egy kis Szó-Beszédre, azaz 
információcserére, megtárgyalni, 
kielemezni a történteket, meg 
hogy mit hirdetett ki a sarkon a 
kisbíró. 
A fiatalok viszont vasárnaponként 
a Fő utczán korzóztak, és kacsin
gattak a karonfogva sétáló lányok
nak, aki kacarásztak és lesütötték 
a szemüket, és tetették az ártatlan 
leánykát, pedig mindenki tudta, 
hogy a határban, a szérűn, a 
kazalban bármi m egtörténhet, és 
úgy tartja az emlékezet , hogy m ég 
kupleráj is működött, ahol szó 
szerint el lehetett b . „ni a pénzt, és 
volt kovácsműhely is, kenderből 
kötelet is fontak, téglát vertek, a 
cipészek nemcsak javítottak. de 
cipőt is k észítettek, az asszonyok 
meg varrtak, kenyeret sütöttek, és 

a háta mögött sem merték 
megszólni a papot, mert félték az 
Istent, s tudták, mindent lát és 
hall. és vetették a keresztet rende
sen, mert még sokan emlékeztek 
az utolsó , 1873-as kolera
járványra. És h a az embereknek 
valami bajuk volt, n em rohantak 
az orvoshoz, mert az pénzbe 
került, hanem a népi gyógymód
dal próbálkoztak, mindenféle 
nyavalyát összeföztek, és ebből 
tragédiák is eredtek, de azért még 
boldogan éltek és h a ltak, és jött 
1914, a nagy háború. 

(folyt. köv.) 

MIC I MACKÓ GYÖRGY 
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Egy éve nincs közöttünk 
Sokat vitáztunk, de vitáink nem egymást eltipróak voltak, mi 
csak szenvedélyesen beszélgettünk közéletről, politikáról, bár
miről. Egy ilyen vita során mondta Rácz, hogy az embernek 
mindig tartoznia kell valahová. A szavain évelődve döbbentem rá 
igazi hitvallására, hogy mindenütt igyekezett odatartozni, ahol 
éppen volt. Szeretett Szentmihályon, Nagybecskereken és 
Újvidéken, és szeretett Kishegyesen is, hisz szülőfaluja mellett ezt 
tartotta második otthonának.Ez az oka, hogy itt is megérezték 
igyekezetét, és olyan odaadással választották képviselőnek, 

mintha itt született volna. És nagy lelkesedéssel látott hozzá a 
Szó-Beszéd megújításához, a fiatal szerkesztőség mega
lapításához. Politikai szerepvállalása mellett mindig is újságíró 
maradt. A szakmai elismeréseket azonban leginkább azonban 
nem itthon kapta meg, többször nyerte el a Duna TV és a Magyar 
Televízió nívódíját. 
Azt szokás mondani, senki sem pótolhatatlan. Ám Rácz József 
hiánya különösen feltűnő; munkája, ötletei, humora 
nélkülkölezhetetlennek bizonyulnak a Szó-Beszéd szerkesztése 
során. 
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