
Számunk 
tartalmából: 

11. oldal 

EGY HÓNAP ALATT KÉT 
ORVOSA KÓSA 

CSALÁDBAN 

HÁBORÚS 
ÁLDOZATAINK 

. VÁRJt:.J~K LE'IELl~IKETll 
SZOBESZED@TIPPNET.CO.YU 

Tisztelt olvasóink! 

Bevallom őszintén : bennem felmegy a 
pumpa a vízszámla láttán. A kis házban, 
ahol tengetem az életemet, valóságos 
iszap folyik a csapból , így aztán kénytelen 
vagyok a kútra járni vízért, akárha a közép
korban élnénk. Persze, ettől még lehet 
jogos a számla, hiszen fogy a csapvíz, 
fürödn i és mosni is kell , de inni nem lehet 
belőle , főzésre sem ajánlatos. Van egy 
ajánlatom: én kifizetem a vízdíjat, cserébe 
kérem vissza azt az összeget, amit palac
kozott vízre kell költenem. Ez egy régi 
téma, most mégis aktuális, mivel novem
beri számunk megjelenésekor kezdődik a 
szavazás a helyi járulékról. A kampány
csend szentsége miatt lapunkban immár 
nem ösztökéljük Önöket arra, hogy men
jenek szavazni, próbáljunk meg összefogni 

és javítani az életünk minőségén, 
mindössze egy összeáll ítást 

olvashatnak arról, hogy 
mire lett elköltve 

az elmúlt 

tíz évben fizetett helyi járulék. A faluban 
sétálva meghallgattam néhány véleményt, 
azt tapasztaltam, hogy általános az a 
félelem , hogy "le fogják nyúlni" a pénzt. 
Nem kell azon csodálkozni , hogy bizalmat
lanok vagyunk. Nemrégiben hallottam , 
hogy egy egész autóbusznyi kishegyesit 
meglopott egy "vállalkozó" a krumpli
szedésért járó napi bérrel. Sok munka \ár a 
helyi közösségre , ha a többség úgy dönt, 
hogy összedobjuk a lóvét. Minden elköltött 
dinárról számlákat akarunk. 
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menjenek szavazni, próbáljunk 
meg összefogni és javítani az 
életünk minőségén 

Miközben a Szó_Beszéd archfvumában a 
helyi közösség munkáját ábrázoló képeket 
kerestük, ráakadtam egy fotóra a Hegyalja 
utcáról, melyen még szemét borítja a 
terepet. A világ legjobb példája 

arra, hogy jobbá lehet tenni 
a világot. 
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Október elején tisztségváltás történt a 
VMSZ helyi szervezetében . Szügyi 
István elfoglaltsága miatt átadta tiszt
ségét, a tagság pedig Bacsó Lajos 
választotta meg új elnöknek. A VMSZ 
érdekvédelmi csoport, a magyar 
közösséget védi, maroknyi magyarsá
gunkat képviseli. És politikával 
foglalkozik. 
Első kérdésem az volt az új elnökhöz, 
hogy hány tagja van a VMSZ-nek? 
Nagyon meglepődtem a válaszon. A 
6000 lakosból mindössze 46. És van 
még 6 szimpatizáns is. Az a különbség, 
hogy az utóbbiaknak nincs szavazati 
joguk. Öszintén bevallva, körkérdést 
intéztem ismerőseimhez, és senki nem 
mondott 100 alatti számot. 
- Köztudomású, hogy a különféle 
szervezetek munkájában jelen vannak a 
VMSZ tagok - mondja Bacsó Lajos. 
Terveim között szerepel, hogy ezentúl a 
gyűlések nyilvánosak legyenek, bárki 
elmehessen, akit érdekel valami . Erről 
majd a tájékoztatási eszközök útján 
értesítjük a polgárokat. Tagjaink beszá-

molnak a HK, a község munkájáról, a 
tervekről , az aktuális kérdésekről , poli
tikai eseményekről. Pártfeladatainknak 
is eleget teszünk, amit a központi , 
szabadkai VMSZ-ből küldenek. 
Közvéleménykutatást is végeztünk, 
ebből derült ki, hogy községünkben 
polgármesterünk, Szügyi István a leg
populárisabb, legkedveltebb politikus. 
Bacsó Lajos beszélgetésünk során 
többször is hangsúlyozta, hogy a párt 
egyik legnagyobb gondja, hogy hiá
nyoznak a fiatalok. 
- Nekik kellene a kezükbe venni az 
irányítást , nekik kellene kezde
ményezniük. Nekem ez szívügyem. Úgy 
gondolom, jó megoldás lenne, ha a 
párton belül egy alapszervezetet 
képeznének. Főleg 18-20 éveseket 
képzelek el a sorainkban. Olyan ismert, 
érdekes embereket , vendégeket 
szeretnénk meghívni Kishegyesre, akik 
elgondolkodtatnák őket , hogy az ő 
kezükben van a falunk sorsa. Sokan azt 
mondják, hogy nem akarnak politikával 
foglalkozni, de kénytelenek, mert a 

Nem tudom mí történt, azt sem ki áll a háttérben, de 
tényszerű adatként közölhetem, személyes m.egfi
gyeléseim alapján, hogy közvilágításunk 45%-kal ~~
javult! Persze lehet, hogy ez csak azokon a ~ 

. környékeken érvényes, amerre én járok; de arra tuti-
rá! Már teljesen megszoktam, hogy bizonyos ~ 
utcasza~aszokon megsaccolom a járdát, utána pedig ~ '
lesz ami lesz alapon belehajtok a sötétbe. Lévén, • 
hogy férfi vagyok, falunk pedig nem túl liberális szex-
'uális .. kérdésekben, 'attól nem kell félnem, hogy 
megerőszakolnak, maximum nekihajtok valakinek. 
Aki meg olyan hülye, hogy abban sötétben arra 

""''kószáljon, az meg is érdemli! . 
Persze mindez a fekete múlt, mert egy csomó helyen 
az illetékesek (egyesek az UF~kra gyanakszanak!) 
kicserélték az égőket! Bárki is volt, brávó! Csak így 
tovább! •· 
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politika mindenhol jelen van. 
Az eddigi választásokon a VMSZ-nek 
elsöprő fölénye volt. Aztán ez a siker
sorozat valahol, valamilyen okból 
elmaradt. 
- A legutóbbi választáson a VMSZ 60%
os szintet ért el. Ennek több oka is van. 
Az egyik a szavazási rendszer megvál
toztatása, a másik pedig az, hogy új 
szervezetek, civil érdekvédelmi csopor
tok léptek fel, alakultak meg 
Kishegyesen - válaszolt az elnök. 
Végezetül Bacsó Lajos elmondta, hogy 
jó lenne, ha a hegyesiek aktívabban 
vennének részt a közösség 
munkájában, hiszen együtt, közösen 
többet tehetünk falunkért. Fontosnak 
tartja, és a VMSZ támogatja is a helyi 
járulék bevezetését, hiszen ha nem 
szavazzuk meg, akkor nem lesz 
közvilágítás, nem lesz piacunk, télen 
hótúrás, nem javítják utainkat. Pedig 
mindez eddig természetes volt . 

mm 
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Gondolatol< a lal<ossági fórum l<apcsán 
Ez év október 25-én Lakossági Fórumot 
tartottunk a helyi járulék bevezetésével 
kapcsolatban . Sajnos a kukoricatörés 
miatt csak kevesen tudtak résztvenn i e 
fórumon, de november 15-én este 6-kor 
megismételjük a községháza nagyter
mében (valószínű, hogy mire megjelenik 
ez a cikk, már a gyűlést is megtartják). 
lfj.Virág Gábor bevezetője után, Pecze 
József a helyi közösség megbízott 
titkára beszámolt az 1995-2005-ös évi 
helyi járulék megvalósításáról, ezután 
Bíró Anikó, oki.jogász ismertette a helyi 
járulékos tervezetet, lefolytatásának 
módját és az ehhez kapcsolódó 
törvényes előírásokat. 
Érdekes kérdések és felszólalá
sok voltak, egyes javaslatatokat 
a községi Képviselő Testület elé 
fognak terjeszteni a jelenlevő 

tanácsnokok, mint pl. miért nem 
termett a kishegyesi ter
melőknek !.osztályú búzája, 
mivel a tervezetben a föld
műveseknek hektáronkénti 
!.osztályú 1 métermázsa búza 
ellenértékét kell fizetniük. Így a 
bizottság módosította ezt 
11.osztályú búza ellenértékére. 
Kérdések és \álaszok hangzot
tak el , mint pl. a munkások 
milyen arányban fizettek helyi 
járulékot, milyen módon történik 
majd a megfizettetés, milyen 
százalékban sikerült eddig a 
megfizettetés, milyen módon 
szavazhatnak a nyugdijasok. A 
tervezet fi.része 5 .pontjába 
módosítást ajánlottak azzal, 
hogy ki kell hangsúlyozni, hogy a szeme
teskannákat közterületre szerzik be, 
mivel a polgárok félreérthetik, és az eddi
gi megfogalmazás a szervezett szemétki
hordás fogalmával keverhető össze. 
A lényeg, amit a polgároknak tudniuk kell 
az, hogy a helyi közösség a polgárok 
érdekszolgálata kell hogy legyen, azon
ban ha "alkatrészhiány" van (konkrét 
esetben pénzhiány), akkor bizony nehéz 
feladat hárul rájuk. Mint szervízszol
gálathoz, minden polgár bármikor a helyi 
közösség szakszolgálatához tudott for
dulni bármilyen ügyben, viszont emberi 
tulajdonságunk az, hogy minden prob
lémánkat szeretnénk, ha rögtön 
megoldanának, csak sajnos ez a gyakor
latban nem ilyen egyszerű. 
Mint tudjuk, tapasztaltuk, 1991 óta 
állandó hanyatlásban van országunk. Az 
1995-ös helyi járulék alatt a követezők 

történtek: háború Hor\átországgal, 
NATO bombázás 1999-ben, \állalatok 
csődbe jutása 1999-ben, tömeges 
munkanélküliség, forradalom és ha
talomcsere 2000-ben, stb. Arra 
felesleges kitérni, hogy utaink és 
járdáink miért nem lettek 2o év alatt 
kiaszfaltozva, hogy 2o éve , amikor virág
zott gazdaságunk, gyáraink több száz 
munkást foglalkoztattak , ezeket a 
munkákat nem végezték el. Ezek az idők 
sajnos már elmúltak, megmaradtak a 
kiaszfaltozatlan utak és járdák, és ebben 
az ínséges időben , sokkal szegényebb 
körülmények között kell most a helyi 

közösségnek ezeket a feladatokat 
fokozatosan megoldania, akkor, amikor 
(érthető okokból) az elégedetlenség a 
tetőre hág, amikor az ország gazdasága 
a földön hever, egy kis közösségnek el 
kell kezdenie olyan munkát, amit 
erősebb, gazdagabb e lődei nem tudtak 
megtenni. 
A helyi járulékos bizottság a polgárok elé 
egy újfajta helyi járulékos tervezettel állt. 
Itt százalékosan kifejezték a rendeltetési 
tételeket. A jövőben így nagyobb 
ellenőrzési lehetőséget biztosít a pol
gárok részére, előlát bizonyos segé
lyeket, jutalmakat is, gondolt az újszülöt
tekre , jövőnkre , iskolásainkra, le
csökkentette a nyugdíjasok hoz
zájárulását, a nyugdíjasoktól való lefogást 
a törvényekkel összhangban önkéntes 
alapra helyezte, a nyugdíjas egyesület
nek visszautalják majd a nyugdíjasok által 

befizetett helyi járulék 30%-át. A Helyi 
közösség működtetésének költségeit 
lecsökkentette mindössze 15,38%-ra, 
mivel megalakult a "Kis -komunál" Kft, ők 
önellátóak lesznek, és nem szorulnak a 
helyi járulékos fedezetre. 
Órákat, napokat lehetne vitatkozni erről a 
témáról, de vajon előre jutunk-e, ha csak 
vitázunk? Miért kell a helyi járulék? 
Egyszerűen megfogalmazva, azért, hogy 
ez a kis falu éljen. Befizetjük az állam 
által kirótt hatalmas adókat, mert be kell, 
ám ez Belgrádban köt ki. Miért viszoly
gunk a helyi járulék kiszavazásától, ami 
az állami adótól jóval kisebb összeg, és 

itt marad falunkban? 
Ne legyünk érdektelenek saját 
falunk sorsa iránt, mert ha mi, 
kishegyesiek nem törődünk 

falunkkal, mástól nem 
\árhatjuk a segítséget. 
Arró l se feledkezzünk meg, 
hogy mennyi mindent köszön
hetünk külföldön dolgozó és 
kü lföldön nyugdíjas pol
gárainknak (pl. az egész
ségház autója a terepes 
nővérnek , birkózó szőnyegek 
az iskolának stb.) Ök, akik 
nem is itt élnek, és mégis 
szívügyük falunk sorsa„. Mi 
akkor, akik itt élünk, itt vannak 
gyermekeink, unokáink, miért 
ne törődnénk vele? 
Nem utolsó sorban, ne üljünk 
fel a piacon ko\ácsolt történe
teknek! Ha valaki, vagy vala
mely intézmény munkájában 
kételkedünk, kérdezzük meg 

az illetékeseket, pl. helyi közösség szak
szolgálatát, községi közigazgatást , ha 
nekik sem hiszünk, forduljunk a pénzügyi 
felügyelőséghez, mert mindenkinek van 
felettes szerve , és mindent le lehet 
ellenőrizni és meg lehet kérdőjelezni, 
csak utána kell járni , be kell bizonyítani, 
és nem téves információkkal szórni tele a 
piacon levő polgárokat! 

Végül , kihangsúlyoznánk, hogy csak egy 
a cél : ne feledkezzünk meg arról a 
helyrő l , ahol gyermekeink, unokáink 
élnek. 

Mi , Kishegyes polgárai, akiket már elég
gé megviselt az elmúlt 15 év, tudunk-e 
még EGYÜTI, közös célért küzdeni? 

Kishegyes Helyi közösségének 
helyi járulékra kinevezett bizottsága 
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A helyi járulék felhasználása 1995-2005 között 

A helyi járulékot 1995-ben fogadtuk el 10 · 
év.es időszakra és 1996. január 1-től 
2005. december 31-íg érvényes. 
Az. eszközök felosztását a következőkép
pen csoportosították: 

1. FELDATKÖR: UTAK, JÁRDÁK 
1. Új járdák és utak. kiépítése és a 
meglévők javítása és karbantartása. 

II. FELDATKÖR: ÉPÜLETEK 
,,1. A Tito marsall utcai régi iskolaépület 
nagyjav[tása (előreláthatóan a Község és 
Szerbia · Oktatásügyi Minisztériuma költ-
ségével). · · 
2. Sportlétesítmények építése és javítása 
az Ifjúság utcában. 
3 . Szükséges mellékhelyiségek építése a 
temetőkben. 

Ill. FELDATKÖR: A HELYI KÖZÖSSÉG MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEI 
1 

1. Kommunális dolgozók fizetése és 
egyéb járandósága. 
2 . Közvilágítás karbantartása és a vil
lanyáram fogyasztás költségei. 
3. A szeméttelep rendezési és karban
tartási költségei. 
4 . A HK vagyonának és dolgozóinak bÍz
tosítása, postaköltségek, irodaanyag, 
napidíjak, útiköltségek, pénzkezelési költ-

. ségek, stb. · '. 
5. A kommunális létesítmények . karban;.. 
tartása. . 
.6. A kulturális, sport és egyéb létesít-
mények karbantartása. · 
7. Kiadások fásításra és környezet- ~ 
védelemre. 11 

IV. FELADATKÖR: IWVÍZELLk!ÁS 
J. Szakszerű tervdokumentáció elké-

. szítése a vízhálózat egységesítésére 

i·~.le~qlé~!~~~~~· mikro vízközösségeket 
összekötő fővezeték elkészítése. 
3. Megfelelő mélységű és kapacitású 
kutak fúrása. 

Kőműves és ács munkálatok 

* ?:'-~eeé "'A . ~,., . ,.. „ !!oii 

·.Tul: .Kókai Béla kőműves' 

Kishegyes , Kossuth La j os u . 1 . 
Tel: 024/731 - 377 

Mobil: 063/8-235-849 

w~w.kokai.co.yu 
Vállalom lakóházak, gazdasági és más 

épületek korszenl építését, valamint a régi 
épületek adaptálását 
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Az. 1995-ben megkezdett telefonhálózat bővítését és az új telefonközpont 
beépítését 1996-ban folytattuk, amelyből a HK derekasan kivette részét. A pol
gároktól begyűjtötte a befizetéseket, koordinálta a munkát, valamint a polgárok 
részére telefonkészülekeket is árusított kedvező feltételekke l. 1996. 
júniusában tartottuk meg Kishegyesen a XXIII. Gyöngyösbokréta nép
táncfesztil.ált és a Durindó népzenei rendezvényt. Ez a nagy szervezés tel
jes mértékben a helyi közösségre hárult. A rendezvényre rendbehoztuk a falu 
főbb utcáit, az útpadkákat lenyestettük. Ez a munka mintegy két hónapig tar
tott, a föld elhordásában besegítettek a polgárok is. Ugyanebben az évben , 
szeptemberben megtartottuk ennek a rendezvénynek a gálaműsorát is. 
Az. akkori aktuális hatalom 1996. novemberében időnap előtt ünnepélyesen 
átadta az új telefon központot a 716 új telefon előfizető rákapcsolásával. Ezek 
a munkálatok még tol.ább folytak 1997-ben is. Két mikrovízközösségben a B. 
Kidric és a Halász vízközösségben tönkrement a kút. A legnagyobb beruházás 
a Boris Kidric. vízközösségben volt, melyben részt vett a HK bizonyos 
eszközökkel. Altalában minden év úgy kezdőd i k, hogy az első három hónap
ban pénzügyi problémák vannak, ez az év is nehezen indult be. A törvény 
értelmében ebben az évben a nyugdíjasok nem fizettek helyi járulékot. Ebben 
az évben jóval kevesebb eszköz valósult meg a tervezettnél. 
1997-ben az előző évihez hasonlóan indult az év. A nyugdíjasok tol.ábbra sem 
fizetnek helyi járulékot. Általában a megszokott karbantartási munkákat 
végeztük. Az utcákat a Bácska téglagyárból l.ásárolt blokktörmelékkel töltöttük 
fel. A fürdő vízellátását is a Bácskából oldottuk meg a nyári időszakban . Nehéz 
anyagi helyzetben volt a falu lakossága és a humanitárius szervezetek a pol
gároknak ingyenes gyógyszereket osztottak orvosi felügyelet mellett . 1997-
ben a helyi járulék terve mintegy 75%-ban valósult meg. Az árarányok is úgy 
alakultak, hogy ebből a pénzből kizárólag a szokásos karbantartási munkála
tokra volt elég a megvalósított eszköz. 
1998-ban a helyi járulék eszközei mintegy 90%-ban valósultak meg. Ebben az 
évben alakult meg az 1848-49-es emlékművet visszaállító bizottság, mely 
megalakulása után azonnal munkához látott. Ebben az időszakban Kishegyes 
központjában megszűnt három kis vízközösség. A vízellátást a HK vette át. Ezt 
követően a fürdő területén be kellett indítani a kutat, mert probléma volt a 
szűkebb központ vízellátásával. 
Kishegyes község határozati lag egyes kommunális tevékenységekkel a helyi 
közösségeket bízta meg, mint a közvilágítás, utak, járdák javítása, a szemét
telep összetúrása, a zöld övezetek karbantartása, az utcai átfolyó vízlevezető 
árkok tisztítása, stb. Járdajavítást végeztünk a Topolyai úton és a Vásár utcában. 
A fürdőben megjavítottuk a medencét és új sahtot építettünk ki. A piactéren fel
szedtük a téglát és újra lefektettük. Leszedtük az útpadkát a Papp Pál, a 
Bolmán, Népfront utcában és a Verbászi úton. Az 1999-es év is nehezen indult 
be. Amikor már azt hittük, hogy a zökkenőmentes tevékenységhez szükséges 
feltételek megteremtődtek , március 24-én bekövetkezett a NATO bombázás, a 
hadiállapot bevezetése, a l.álságtörzs megalakítása, ügyeletek megszervezése 
a helyi közösségben éjjel-nappal. Ebben az időszakban a HK dolgozói kivették 
részüket a rendőrség és a katonaság munkájának segítésében, faanyagot 
hordtunk szét több alkalommal. A háborús feszültség és az azt követő rend
szer tönkretette mezőgazdaság un kat, és a lakosság mind nagyobb 
elszegényedése miatt különösebb eredményekről nem beszélhetünk. Ilyen 
körülmények között csak a legalapvetőbb feladatoknak tudtunk eleget tenni. 
Ezek közé tartozott a főutcán a rendszeres sövényl.ágás, a föld elhordása a 
kitisztított árkokból, fűnyírás , fák metszése, az illegális szemétlerakások 
megszüntetése, vermek feltöltése földdel a falu keleti részen, stb. A HK min
den évben 2-3 alkalommal együttes ülést tartott a 12 mikrovízközösség 
vezetőségi tagjaival, megvitatták a problémákat és igyekeztek összhangba 
hozni a vízközösségek alapszabályait. Igen eredményesen dolgozott a HK 
Békéltető tanácsa, mely a polgárok egymás közötti vitás kérdéseire keresett 
olyan megoldásokat, hogy ezekkel kapcsolatban nem kellett a bíróságra 
menni . A HK szakszolgálat díjmentes könyvelést végez ebben a 1 O éves 
időszakban a társadalmi és egyéb szervezeteknek. Minden évben fásítottunk 
mintegy 500-600 facsemetét ültettünk el , sajnos ezeknek nagy részét 
felelőtlen egyének kitördösték. 



Közadakozásból a Ny-i temetőben 

elkészült az 1848-49-es magyar szabd
ságharc és forradalom emlékmüve, amit 
2000-ben ünnepélyesen avattunk fel. 
Ez valójában nem került pénzünkbe, de a 
céltám o gatások 
összegyüjtése és 
szervezés sok mun
kát , i dőt és energiát 
igényelt. 
1969-ben Békés
szentandrás testvér
településsel a 200. 
évfordulón felvettük 
a kapcsolatot. Ez az 
együttmüködés 
utána megszűnt, 

majd az utóbbi 15 
évben rendsze
ressé l.ált a két falu között. 2002-ben a 
magyarországi Kunhegyes kezdemé
nyezésére HEGYESI NAPOKAT ren
deznek, melyen a Hegyes nevü 
települések vesznek részt. Itt összemérik 
erejüket a sportban , a kulturál is 
tevékenységben: néptáncosok, képkiál
litás, stb. 2004.december 11-én a 
magyarországi Kelebia határmenti 
településsel együttmüködési megál
lapodást írtunk alá elsősorban azért, 
hogy közösen vegyünk részt egyes 
uniós pályázatokon. 
A zsidó hitközséggel felvettük a kapcso
latot és rendbetettük a zsidó temetőt, 
mely a főutca legelhagyatottabb része 
és egyben szeméttelepe volt. A területet 
kitisztítottuk, a síremlékeket elvitte a 
zsidó hitközség , és egy márl.ánytáblára, 
egyetlen emlékmüre kiírták az ide 
eltemetett zsidók nevét. A területet 
parkosítottuk, füvesítettük és az utcai 
kerítést felfalaztuk. A parkra fásítási tervet 
készíttettünk, és ennek alapján a szak
emberek bevonásával végeztük el a 
fásítást. 
A szabadkai körzeti egészségügyi felü
gyelő többször is ellenőrizte a vízszolgál
tatást Kishegyes községben. 2002-ben 
a kishegyesi HK területén felhívta az 
illetékesek figyelmét, hogy Kishegyesen 
a mikrovízközösségek nem végezhetnek 
vízszolgáltatást, és amennyiben a község 
nem intézkedik, bezárja a víz
közösségeket. Ezért 2003 júliusában a 
kishegyesi Községí Képviselő testület 
határozatilag a vízszolgáltatással a kishe
gyesi HK-t bízza meg, mint ahogy ezt 
már Lovéenácon és Bácsfeketegyen is 
így oldották meg. A hegyesi HK elnyerte 
a Vajdasági Fejlesztési Alap 3 millió 
dináros kölcsönét, amit öt év alatt kell 
visszafizetni. A hitelből befejeztük a Lenin 

utcában kifúrt új nagykapacitású kút 
építkezési munkálatait és a hálózatba 
való bekötését. Az új 106 m mélységü 
kút fúrási és szerelési költségei 
4 .120.000,00 dinárba kerültek. 

Elkészítettük a 
vízhálózat tervdoku
mentációját is, ami 
mintegy 56 km 
hosszús á gban 
rendszerezi a cső
vastagságot és a 
már sokat emle
getett körgyürü 
megépítését is. 

Tehát 2003-
••;:::,;-.•~§;.' ban, 2004-ben és 

2005-ben a HK 
=;.a..;;._;.:;i tanácsának határo

zata értelmében teljes mértékben a 
vízhálózat korszerűsítésére fordítottuk az 
eszközöket, és a B-2 és a 8-3 kút 

bekötésével a vízhálózatban megszün
tettünk néhány kisebb vízközösséget. 8 
km vízvezetékcsövet cseréltünk ki a terv
dokumentáció alapján. Ezzel még csak 
azt tudtuk elérni, hogy megfelelő meny
nyiségü vize tudunk majd biztosítani, de 
a víz minőségén nem tudunk javítani. 
Ezért községi szinten olyan elhatározás
ra jutottak, hogy mind a három HK 
területén a falu központjában Öko-kutat 
épitenek, melyet megfe le lő szürőberen

dezéssel szereltek fel, és a polgárok 
innen viszik az ivóvizet. A HK munkáját 
nagyban segítette a község erőgépe , 

amely a gyorsabb ütemű árokásást biz-
tosította. • 
Ebben a 10 éves időszakban kiépítet
tünk 1. 600 m járdát a következő utcák
ban: Kendergyár, Tito marsall u. egy 
része, Lenin u. egy része, 8uro Salaj, 
December 22 ., lvo Lola Ribar és a 
Matija Gubec utcában. A falu területén 
megjavítottunk több gyalogátkelő hidat a 
Krivaján . Falunk területén mintegy 600 
villanyégő világít, a villanyáram 
fogyasztása és a lámpák javítása min-

den évben jelentős kiadási tétel volt a 
helyi járulékban. A főutca egy részén 
sárga színű nátrium égőket szereltünk fel 
és megvilágítottuk a templomot. A 
autóbuszmegálló! megjavítottuk és 
befestettük. A könyvtár épületét is meg
javítottuk, 50 m2-t kibetonoztunk, 600 
m2 bemeszeltünk, ide költözött a 
Teleház és a magyar iroda. 
2004-ben Németországban és Kis
hegyesen is gyűjtést szerveztünk egy 
autó l.ásárlására az egészségházban 
dolgozó terepes nővérnek . Legtöbb 
eszköz persze Németországban gyűlt 
össze, a hiányzó részt az autó forgalmi
adóját és a reg isztrálási költségeket a HK 
pénzelte. Még egy gyűjtést szerveztünk, 
mégpedig egy játszótér kiépítésére a 
legkisebbeknek a parkban. 
A főutcán megjavítottuk a sahtot a Rodié 
üzlet előtt . Az Élmunkás és a Sport 
utcák találkozásánál megjavítottuk a 
járdát és betongyürüket raktunk le. 
Ugyanilyen javításokat végeztünk a Tito 
marsall és Simokovich Rókus u. 
kereszteződésénél , a Tito marsall és az 
lvo Lola Ribar utcák találkozásánál , a Kis 
Ferenc és a JNH utca út
kereszteződésénél, valamint a Csépe 
Imre és a Köztársaság utca 
találkozásánál. A kommunális munkák 
minél hatkonyabb végzése érdekében 
motoros kaszákat l.ásárolt a HK és a 
fűnyírásra egyenes terepen fűnyíró kis 
traktort , mellyel gyorsabban tudjuk 
végezni a munkát a labdarúgó pályán, a 
DOMBOS FEST területén és a hidrofor 
házak környékén. 
Végre sok huzavona után megkezdődött 

a kábel tévén az adás és 2005. első 

felében már az egész falu területén 
nézték a kábel TV csatornákat a pol
gárok. A HK annak idején kiírta a 
pályázatot a kábel TV kivite lezőjére , és 
megkötötte az előzetes szerződést a 
kivitelezővel . 

Kishegyesen 1965 óta rendszeresen 
volt helyi járulék, és a faluban szinte min
den ebből épült ki ebben a negyven év 
alatt. 

lTU~@~ 

tel.: 024 / 730-749 

lakás: 024 / 730-797 

======================-=·· s -~~ 



mai is látták a kislánnyal, ami nem lehetett feltűnő, mert a 
kislány apjánál lakott és gyakran vitte a kislányt játszani a park
ba, · hasonló értelmi s~intjéből kifolyólag pedig őmaga is 

Hihetetlen bűntett történt a szemtanúk állítása szerint október
ben a parkban. "A harmincöt éves K.Z. megerőszakolt egy 
hatéves kislányt. Az esetfényes nappal történt, ezért a szem
tanúk egészen biztosak állításuk igazában. 

' gy11kran eljátszogatott. Feltételezésük szerint megkérhette a 
kislányt, hogy segítsen neki elvégezni a dolgát. Ezt látták 
tanúi<, de magát a cselekedetet nem. 
Tehát a bíróságnak lesz dolga bőven és természetesen a 
bírósági szakértőknek is, hisz számtalan körülményt kell majd 
tisztázni annak érdekében, hogy pontosan megállapítsák az 
igazságot. A magunk részéről inkább arra szeretnénk felhívni a 
figyelmet. hogy a komoly szociális gondokkal küzdő családok 
egyikében;masikában vannak hasonló esetekre utaló jelek. A 
szociális állapüt ugyanis szemmel láthatóan hat ilyen eseteket 
kialakulásár~.JISzociális helyzetünk pedig' közismert, de pon
tos adato~at;rriégsem tudunk róla'. Községünkben vannak szo
ciális munl<.ások, de a tényleges helyzetet ők sem ' ismerik. 
Számontartják,· hogy hányan kapnak szociális segélyt, vagy 
ésaládi pótlékot, de nincs tudomásuk arról, hány nélkülöző, 
esetenként éhező család nem kap semmilyen segélyt sem, 
mert nem esik. bele valamely kategóriába. 

- Délután három óra körül járt az idő, amikor arra lettünk 
figyelmesek, hogy a szemben léyő parkban mozog a bokor. 
Kisl.ártatva azt 1;3.ttuk, hQgy K.Z. félreérthetetlen mozdulatokat 
tesz: Sokan ismerik az,.Hletőt és azt is tudják róla, hogy érte.Imi 
szintje erősen megkérdőjelezhető . Ezért nem tulajdonítptf~nk 1 

különösebb figyelmet a dolognak, hisz legfeljebb 9sak 
szeméremsértés miatt lehetett volna megl.ádolni. Később 
azonban, amikor láttuk

1 
hogy befejezte az öltözködést egy 

kislányt kezdett öltöztetni. Megdöbbentünk és rákérdeztünk, 
hogy mit csinált és ki a kislány!? Szemrebbenés nélkül meg
mondta a nevét. Tanútársammal megegyeztünk, hogy ő megy 
el a rendőrségre és tesz feljelentést a látottak alapján. Azóta 
vallomást tettünk a rendőrségen és az ügyészségen is. 
Meggyőződésem, hogy egy értelmileg fogyatékos ember .tet
téről van szó. Az! Ís furcsáltuk, hogy a feltételezett aktus alatt 
a kislány nem ellenkefuett. - mondta el az egyi~ szemtanú. 

A miloseviéi rezsim ezt területet is centralizálta, elvette a 
községtől , hisz minden pénzel maga akart rendelkezni. Ezzel 
elérték, hogy a szociális gondok megoldásáról Belgrádban, 
vagy más Olyan szinten döntsenek, ahol gyakorlati lag nem is 

: ismerik a pel~~t~t. Amíg ezek a körülmények nem 1.áltoznak, 
addig egészen biftosan újrateremtődnek · azok a helyzetek, 
amelyek az említett esetet is szülték. A sajtóban' megjelentRírt'követően egyesek megkérdőjelezik 

a szemtq.núk állítását.Sokan állítják, hogy K.Z.-t több alkalom-

Dr.Deák Tibor, az Egészségház igaz
gatója: 
Biztosítani számukra a normális megél
hetéshez szükséges javakat, talán inkább 
élelmiszer, ruházati cikkek, tisztálkodó
és mosószerek formájában. Javítani 
lakáshigiéniai feltételeiket. 
A gyerekek számára biztosítani a tanfel
szerelést, iskolai uzsonnát, ösztönözni 
őket valamilyen szakma kitanulására. 
Gyakoribbá tenni az egészségük 
ellenőrzését , nagyobb hangsúlyt fektetni 
a tetű , a rüh és a TBC elleni küzdelemre. 

Tomié Szabó Andrea , az általános isko
la pedagógusa: 
A szociális védelemmel foglakozó 
törvények módosítását és hatékony alkal
mazását tartom elsődleges feladatnak. 
Ugyanakkor fontos, hogy a problémák 
orvoslása érdekében szoros 
együttműködés alakuljon ki és legyen az 
e kérdésben érintett és illetékes 
intézmények között. Gondolok itt az 
iskolára, az egészségházra, a szociális 
központra, a rendőrségre, a szociális 
szférában tevékenykedő civilszer
vezetekre, tol.ábbá a szociális ügyekkel 
foglalkozó tartományi titkárságokra, sőt a 
köztársasági minisztériumokra is. 
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Véleményem szerint csakis együttes 
erőve l tudjuk a problémát orvosolni. 

:Zeljkovié Dragica , a Szociális Központ 
kishegyesi vezetője: 
Sajnos községünk lakosságának egy 
része Szerbiában talán a legsúlyosabb 
szociális körülmények között él. A problé
ma megoldása egyelőre nagyon távolinak 
tűnik, viszont a gondokon valamelyest a 
szociális védelmi törvényekkel összhang
ban különböző térítményekkel enyhíteni 
lehet. A baj csak az, hogy maguk a pol
gárok nincsenek kellőképpen tájékoztat
va, valójában mire is lenne joguk, hiszen 
az egyszeri segélytől kezdve, a 
gyerekpótlékon keresztül egészen a 
betegápolási juttatásokig többféle 
lehetőség van a veszélyeztetett rétegek 
támogatására. Azt javasolom , hogy 
bárkinek gondja van, forduljon vagy az 
önkormányzathoz, vagy pedig hozzánk. 

Szügyi István, Kishegyes község pol
gármestere: 
Mondhatni naponta keresnek fel a pol
gárok, elsősorban személyes je llegű 

problémáikkal. A faluban nagy a 
munkanélküliség, a pénztelenség, nem 
ritka, hogy az embereknek a 

IPJ. 

legalapvetőbb költségekre sincsen 
pénzük. Az önkormányzatnak sajnos nem 
sok l ehetősége van, legtöbb esetben 
csak egyszeri gyorssegélyt tudunk biz
tosítani, de sajnos a lehetőségeink vége
sek. Sokszor, ha magát a problémát nem 
is tudjuk megoldani , elegendő , ha 
meghallgatjuk az illetőt. A megoldást min
denképpen a munkalehetőségek 

bővítésében látom. 

Patyerek Márta , a civi l szervezetek 
kü ldötte a községi képviselő-testületben: 

Szerintem a községi önkormányzatnak, 
az iskolákkal, az egészségházzal, a szo
ciális központtal és a szociális téren 
működő civilszervezetekkel karöltve 
mihamarabb egy átfogó elaborátumot kell 
kidolgoznia, amivel mielőbb fel kell keres
ni az illetékes minisztériumokat, hiszen a 
kérdésben felvetetett probléma már 
régen kinőtte nem csak a falu , de a 
község erejét is. Nagyobb odafigyeléssel 
kell dolgozni ezen a téren, mert amióta a 
faluban élek, nem észleltem semmilyen 
l.áltozást. Ugyanakkor az a véleményem, 
hogy az új szociális törvény adta 
lehetőségeket is mindenképpen ki kell 
használni. 



Egy hónap alatt l<ét orvos a l<ósa családban 
"Orvosi tudásomat a betegségek 
megelőzésére, a betegek testi-lelki 
javára, betegségük gyógyítására fordí-
tom" 

(Hippokratész, az orvosi eskü 
szövege, részlet) 

A fehér köpeny látványa sok embert 
megrémít. Nem egy kellemes dologhoz 
köthető. Már az egészségház, kórház 
látványa, különös szaga is egyeseknek 
taszító. És az is közhelynek számít, hogy 
az ember mindent megadna az 
egészségéért. 
Számomra furcsa, ha a kisgyermeket a 
doktor bácsival rémísztgetik, injekcióval 
fenyegetik, ha rossz lesz. A fogorvostól 
pedig még felnőtt korban is ódzkodik az 
ember. Csak akkor megy el, ha már 
napok óta nem alszik, szörnyű fogfájással 
küszködik. 
Az orvosi hivatás már évszázadok óta 
elismert, szép hivatás. Falunkból is egyre 
többen választják ezt a pályát. Ösztől két 
fiatal orvossal is gazdagodott Kishegyes, 
dr. Kósa Beátával és dr. Kósa 
Endrével. 
Az elsőbbség természetesen a dok
tornőé. Ö jelenleg dr. Deák Tibor belgyó
gyász mellett szerzi tapasztalatait. 
Rögtön a mélyvízbe került, hiszen 
már első héten rengeteg páciens meg
fordult a rendelőben. Köztudomású , 
hogy trichinellózis ütötte fel a fejét a 
faluban. Két-három hónap eltelte után a 
verbászi kórházban járja körbe az osztá
lyokat, hogy minél több esettel megis
merkedjen (sebészet, szülészet, 
szemészet, orr-fül-gégészet, sürgősség i 

ellátás, stb.). Egyelőre még nem tudja, 
hogy mire szeretne specializálódni, erre 
van még három éve (addig a törvény 
értelmében általános orvosként kell dol
goznia), hogy végleges döntést hozzon. 
A gyakorlat majd megmutatja, hogy 
melyik ágazat iránt vonzódik jobban. 
Beáta doktornő elmondta, hogy hivatásá-

nak legfontosabb megkülönböztető jele -
amely más foglalkozások fölé is emeli -
az, hogy ez az egyetlen olyan 
foglalkozás , amely emberéletekkel 
bánik, "élet-halál ura", amelyhez 
szorosan kapcsolódik a szolgálat 
eszménye, a napi 24 órás készenlét 
egész életformát meghatározó jellege, 
amely a civil életet is ennek rendeli alá, 
vagyis a bármikor segíteni akarás. 
Testvére , Endre a fogorvosi egyetemet 

végezte el. És ezzel mit is nyert a falu? 
Végül is van is és nincs is fogorvosunk. 
Endre doktor a szabadkai fogászati poli
klinikán dolgozik, ahol pillanatnyilag a 
szájbetegségek területén gyűjti a tapasz
talatokat, majd a szájsebészet, a fog
szabályozás, a gyermekfogászat, stb. 
következik. Minél többet szeretne meg
tudni, tapasztaln i az említettek terén , 
hiszen városon erre nagyobb l ehetőség 

van . Korszerűbb műszerekke l dolgoz
nak, és felszereltebbek az osztályok. 
Ebbéli gyakorlatait szeretné majd 
falunkban is hasznosítani. Elárulta , hogy 
idővel majd magánrendelő nyitása szere
pel tervei között, hiszen igény és szük
ség is van rá. 
Endre doktor szűkebb területként szájse
bészetre szeretne specializálódni. 
Hasznos tanácsként elmondta, hogy már 
kisgyermekkorban nagyon fontos a szülő 
hozzáállása, hiszen gyermeke fogainak 

monte FATELEP 
Kishegyes 
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1 Házhoz szállítást biztosítunk!! 

Gyári áron: 
-Fert gerendák - Kitöltő elem -Ajtó, ablak feletti gerendák 
-Préselt falazó és vent ilációs elemek-Betoncsövek és oszlopok 
-Sídel kémény -Betonvas egyenesítés és hajlítás 

· Bután gáz, g ipszkarton , hálóv as, falazó és sziporex blok, tég la, mész, 
cement, homok, sóder, szigctc lö anyag , csövek, v inklík, ke rámia lap 
külsó és belső falfesták, cserép, szalonít. kanallzáció, szög, de mit vakolat 

egészsége már a születés utáni időben 
(az első fog megje lenésétől) 

meghatározza a későbbi fogfejlődést. 

Már az óvodás, kisiskolás gyermeket 
ellenőrzésre ajánlatos vinni , hogy 
megszokja a környezetet, hogy ne féljen, 
és hogy megérezze a lényegét, hogy 
fontos legyen számára a fog és a száj 
higiéniája. 
Még régebben az iskolában is rendelő 
működött (helye ma is létezik), addig az 
utóbbi időben a felnövő generációknak 
nem is volt alkalma az iskolában rend
szeres fogorvosi ellenőrzésre járni. 
Endre doktor elmondta, hogy ezen kí\icl.n 
javítani, a foghúzás helyett szakszerűbb 
módon szeretné megóvni és megvédeni 
a fogakat. 
Hogy miért éppen a fogorvosi pályát 
választotta? Talán azért, mert nem is gon
dolkodott máson, kisgyermekkora óta 
ebben a környezetben nőtt fel, és édes
apja nyomdokaiba lépett , számára ez volt 
a természetes. Ehhez szólt hozzá Beáta 
doktornő , akinek szintén az orvosi pálya 
volt az egyetlen választható irány. El sem 
tudta volna képzelni , hogy más szakmát 
tanuljon. 
Mindketten megjegyezték, hogy munka
helyükön nagyon jól befogadták őket , 

seg ítőkész szakemberek veszik körül a 
pályakezdő orvosokat, hasznos taná
csokkal segítik munkájukat. Az orvosi 
hivatás nagy fe lelőségge l jár, komoly dol
gok várnak még rájuk, ennek ellenére 
megkönnyebbülést éreznek, hogy befe
jezték az egyetemet. Nem volt könnyű , 

voltak nehéz pillanatok, de csak a 
legszebb emlékek maradtak meg az 
egyetemista évekből. Ennek ellenére 
szórakoztak, barátkoztak, és eljutottak 
minden számukra fontos eseményre. 
Nagy tervekkel néznek a jövőbe, és 
ehhez nem marad más, mint, hogy azt 
kí\icl.njuk, minden elképzelésük váljon 
valóra! 

mm 

Böripari felszerelések, 
alkatrészek és 

szerszamok gyártása 

JMI~~ 
Maráz József 
Kishegyes, Dózsa György u . 48. 
tel.: 024 / 730 - 314 

e-mail: maraz@topolanet.co.yu 
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A TRICHINÓZIS MÉG MINDIG VESZÉLYT JELENT 

Ismét az újságok címlapjára került 
Kishegyes. Al. újságok, tévé, rádió már 
napok óta hírként közli, hogy falunkban 
trichinellózis járvány van. Még a 
legidősebbek sem emlékeznek ilyen 
esetre , hogy Kishegyesen emberek 
betegedtek volna meg a le\ágott sertés 
húsától, amelyben a későbbi laboratóri
umi vizsgálatok trichinellát mutattak ki. 
Köztudomású, hogy az emberek a pia
con \ásárolták a füstölt, házi kolbászt 
Csáki Lajostól. Most már nem 
érdemes a kérdést feltenni, hogy miért 
is \ásárolták a piacon, hogy Csáki Lajos 
miért nem vitte ellenőrzésre , hogy hol 
volt a piaci felügyelőség ... Senkinek 
sem jutott eszébe, hogy esetleg fer
tőzött lehet a kolbász. Egyesek már több 
alkalommal is vásároltak tőle, és abban 
mindenki egyetértett a vevők közül, hogy 
finom volt. .. 
Aztán eluralkodott a pánikhangulat. 
Mindenhol ez lett a téma a faluban . Akik 
ettek a kolbászból, hirtelen nem is 
tudták, hogy mit is kezdjenek. Az 
egészségházban, vérvételnél soha nem 
látott tömeg jelent meg. Dr. Deák Tibor, 
az Egészségház igazgatója elmondta, 
hogy a betegségekre jellemző labo
ratóriumi elváltozások egy részét tudják 
csak Hegyesen kimutatni, a részlete
sebb analíziseket a kórházi labora órium 
mutatja ki. És azt is ki kell hangsúlyozni, 
hogy negativ eredmény esetén sem 
zárható ki 100%-osan a betegség 
létezése. Egyeseknél a tünetek jelent
kezésekor is negatfv volt az eredmény. 
Ezért fontos a pácienssel való beszél
getés, a tünetek vizsgálata és a 
betegség kísérése. 
A szerb lapok előbb közölték a fertőzés 
hírét, mint a Magyar Szó. A Blic napilap 
egész oldalél.S cikkekben foglalkozik az 
esettel, és közölte azt a sajnálatos hírt is, 
hogy Karna Mihály elhunyt. Az a kol
bász okozta halálát, amit ö kevert be. 
És hogy mi is az a trichina, a trichinel
lózis? 

- s 

Részlet a 6. osztályos biológiakönyvböl: 
"A trichina a legveszélyesebb hengeres
féreg . Mérete mindössze 4 mm. Az 
ember betokozódott, fiatal trichinákat 
tartalmazó nem eléggé főzött vagy 
megsütött sertéshús fogyasztásával fer
tőződik . A szervezetbe jutott trichinák 
előbújnak a tokjukból, majd a vérke
ringésbe, onnan az izmokba kerülnek, 
és ott újra betokozódnak. Innen sem 
gyógyszerrel, sem műtéttel nem lehet 
őket eltávolítani, ezért tartósan gátolják 
az izmok működését. A trichinás hús el
fogyasztását követő tünetek: rosszullét, 
hányás, egyes testrészekben érzett fáj
dalom, magas láz, dagadt, vörös arc. A 
trichina jelentős terjesztői a patkányok. 
Egyetlen gramm fertőzött sertéshúsban 
akár 15000 betokozódott trichinalárva is 
lehet. Olyan aprók, hogy szabadszem
mel nem láthatók, mégis 40 évig élhet
nek." 
Az interneten is utánanéztem a dolgok
nak. "A kórokozó, a Trichinel/a spira/is, 
amelynek lárvái az elfogyasztott hússal 
bekerülnek az állat, illetve az ember 
gyomrába. Amikor elérik az ivarérett kort, 
a hím megtermékenyíti a nos eny 
trichinellát. A megtennékenyítés után a 
hím elpusztul, a nöstény pedig a bélfalba 
fúrja magá , ahol 7 nap múlva 
eleven ivadéka szíil. bélfalból a 
vérárammal ezek elkerülnek a szerveze 
minden részébe, ám csak a haránt
csíkos izomzatban rakódnak le. A peték 
itt beágyazódnak. Ebben az állapotban 
akár évtizedekig is élet- és fertőzőképe
sek maradnak. A féreg igen szívós: 
mínusz 12 fokos hőmérsékleten 56 
napig, mínusz 20 fokon 20 napig marad 
életképes. Tehát az általában mínusz 17 
fokra beállított mélyhűtő nem nyújt biz
tonságot, az ott elrakott hústól meg
betegedhetünk. 
A szakemberek azt tanácsolják, hogy ha 
idejében kiderül, hogy valaki biztosan 
fertőzött húst fogyasztott, hashajtással 
kell tőle megszabadítani, és mindenkép

pen orvosi ellátásban kell 
részesíteni. De elsősorban 
a baj megelőzésére kell 
törekedni, ezért a saját 
fogyasztásra vágott disznó 
húsát is ellenőriztessük le." 
És itt a baj forrása. Hányan 
gondolják úgy, hogy a saját 
nevelésű disznó nem lehet 
fertőzött, nem vizsgáltatták 
meg szakemberrel. Pedig a 
vizsgálat ára nem egy nagy 
összeg. Azt hiszem, ezentúl 
óvatosabb lesz mindenki. A 
sertéshúsba betokozódott 

lár\át a füstölés nem pusztítja el, tehát 
akik megfőzték vagy megsütötték, 
azoknál elméletileg nem kellene, hogy 
jelentkezzenek a tünetek. 
A november 12-i hivatalos jelentés 
szerint eddig 22-en szorultak kórházi 
kezelésre, 59 a már megállapítottan fer
tőzött egyének száma. De sajnos, ez a 
szám napról napra emelkedik. A lap
pangási idő akár 6 hétig is tarthat.A 
szabadkai fertőző osztály főorvosa, dr. 
Bogdan Arsié elmondta, hogy csak 
azok a betegek maradnak bent a 
kórhazban, akiknek a legsúlyosabb az 
állapota, a többieket gyógyszerrel látják 
el , majd hazaküldik őket. Gyerekek, ter
hes anyák is vannak köztük. Az újvidéki 
fetrözö aszályon is vannak már hegye
siek. Nyilvánvaló, hogy a trichinellára 
nem mindegyikük szervezete reagált 
egyformán. Ez igen sokban függ a 
szervezet ellenállóképességétöl és a 
bevitt mennyiségtől is. Ezenkívül függ az 
életkortól, nemtől, testsúlytól, más, 
főként krónikus betegségek je lenlététől , 
a húsfogyasztási szokásoktól stb. Tehát 
szinte teljesen kiszámíthatatlan , hogy 
mikor támad a kór. Az ember fer
özödéséhez a jelenlegi ismeretek 

szerin , mintegy 50-500 lárva felvétele 
szü séges. És akkor csak 
emlékezte öül: gramm húsban 15000 
lárva is lehetséges. 

A fertőzött húst október 1-jétől novem
ber 3-áig árulták a hegyesi piacon. És 
egyes források szerint került belő le 
másho\á is. November 14-én 6 verbászi 
embert szállítottak az újvidéki kórházba, 
ők a verbászi piacon vásároltak hegye
siektöl. A felelős , Csáki Lajos már 
előzetes letartóztatásban van , és jelen 
pillanatban (nov. 14.) öt is a szabadkai 
kórházban ápolják, majd. innen a belgrá
di börtönkórházba viszik. 
Egyetlen mulasztásból családi tragédiák 
sorozata lett , emberéletek forognak 
veszélyben . 

Nagyon fontos végezetül elmondani, 
hogy a fertőzött kolbászt, húst el kell 
égetni, mert különben tovább terjed 
a járvány. Ha valaki adott kedvenc 
háziállatának, keressék fel az állator
vost! mm 



EGY LÁNY, Al<I ELJUTOTT ERDÉLYBE 
Európában a diákcsere és hasonló pro
gramok már régóta igen népszerűek. 

Sajnos, a diktatúrából örökölt maffia
hagyományokkal rendelkező orszá
gunkban a demokrácia és a reformok 
csigaháton érkeznek. Azért valami , ha 
lassan is, de Vciltozik, lásd a felsőoktatás
ban bevezetik a bolognai rendszert. E 
lassú Vciltozásoknak köszönhetően 

Kovács Hanni , az újvidéki Bölcsészet
tudományi Kar Magyar nyelv és iro
dalom Tanszékének abszolvense, és 
falunk szülötte, ösztöndíjasként 
Erdélyben tanulhat. 
- Hanni, mesélnél nekünk errő l a 
nagyszerű lehetőségről? 

- Az utolsó szemeszter vége felé az egyik 
tanárnőm , Dr. Faragó Kornélia felhívta a 
f igyelmem egy ösztöndíjas pályázati 
lehetőségre , és elmondta , hogy én 
vagyok az egyik hallgató, akit kiVcilasztot
tak. Amennyiben élek a lehetőséggel, 

elutazhatok egy kelet-európai országba 
tanulni . KolozsVcir, Pozsony és Debrecen 
között Vcilaszthattam . Mivel előzőleg 

többször jártam Erdélyben - és aki egy
szer ide eljön, hiszem, hogy mindig visz
szaVcigyik gondolkodás nélkül 
KolozsVcirt Vcilasztottam. Augusztusban 
megérkezett az értesítés, hogy elfo
gadták a pályázatomat, és október 1-től 
december végéig a Babes-Bolyai 
Tudományi Egyetemen tanulhatok. Itt 
már a bolognai rendszer szerint folyik az 
oktatás, és kettős szakok vannak. Mivel a 
néprajz a másik szakterület , amely 
igazán közel áll hozzám , otthon pedig 
kevés lehetőségem volt tanulni róla (az 
újvidéki egye emen mindössze ké 
kurzust tart Jung tanár úr erről a 
témáról), ezért gondoltam, kihasználom 
a lehetőséget és ezt a szako \é.laszt -
tam, mint fő , a magyart pedig , min mel
lék szakot. Hogy Vcillalom-e, az egy pilla
natig sem volt kérdés. Az ilyen 
l ehetőségeket nem szabad kihagyni! 
- Nem féltél ilyen távol, ilyen sok időt 
eltölteni? 
- Nem vagyok már gyerek, feltalálom 
magam. Egyébként sem a világ végére 

eredményt közlöm, de általában 
egyeznek velem és támogatnak. 
- Hogy fogadtak az erdélyiek? 
- Mivel október elején (amikor jöttem) 
éjjel érkeztem, és félreértések miatt nem 
tudtam azonnal beköltözni a kollégium
ba, egy helyi lány - akit egy közös 
ismerősünkön keresztül ismertem meg, 
bár előzőleg személyesen nem találkoz
tunk - a segítségemre sietett, és a 
beköltözésig nála szálltam meg. Másnap 
az egyetemen már Vcirt két barátnője , és 
a toVcibbiakban ők segítettek intézni az 
ügyeimet. Mivel a 4. évfolyamról vettem 
fel a legtöbb tantárgyat, így a negyed 
éves hallgatókkal alakult ki a legjobb vis
zony, de a többiek is nagyon kedvesek 
és segitőkészek . Igazán szívélyesen 
fogadtak. 
- Milyen az ottani életed? 
- Egy a Szamos partján fekvő, külföldiek 
számára fenntartott kollégiumban lakom, 
ahol Japántól kezdve , Finnországon 
keresztül , egészen Amerikáig, a világ 
minden tájáról vannak diákok, így a 
nemzetközi kapcsolatok ápolására is van 
lehetőség. Hétvégenként kirándu lni 
járunk a szobatársnőmmel. Itt most nagy 
divatja van a stoppolásnak: a diákok 
tömegesen állnak a kijelölt helyeken, 
kezükben tartják kis táblácskájukat, 
amire az úticél van felírva és Vcirják a jó 
szerencsét . Általában mindenki elég 
hamar talál magának fuvarost. Mi is az 
utazgatás ilyen formáját Vcilaszto uk, 
főképp mert gyors és ingyenes. Így ju o·
tunk el Torockóra és környékére, a tordai 
hasadékhoz, a fekete ói hagyományos 
l.ásárra, és a Kol zs\é.r ömyé i kis fal
vakba, de ez a !is a még december 
végéig i den bizonnyal bővülni fog . 

av a 8 e r · ösztöndíja kapok, ami 
itt nem úl s , sö elég kevés! Az 
é ezés magun na kell megoldanunk, 
a \é.rosi ·zle edés igen drága, valamint 
a beígért ingyenes könyvtár és 
szám' ógép használatból sem lett semmi. 
Val · jában minden drágább, mint otthon, 
szóval jól be kell osztani minden banit (ez 
i a \él ópénz). 

jöttem. Igaz, románul még csak 
pár szót, illetve kifejezést sikerült 
megtanulnom, de ez éppen elég 
ahhoz, hogy ne tudjanak eladni. A 
három hónap pedig nem nagy idő , 
sőt, a Vcirtnál is gyorsabban telik. 
Ha nem lennének otthon 
kötelezettségeim, azt hiszem, 
kérném az ösztöndíj meghosszab
bítását. 

UNIBA 

- Szüleid hogy reagáltak? 
- A döntéseimet magam szoktam 
meghozni, velük már csak az 

- Ennyi idő után hogy érzed, 
megérte? 
- Sohasem voltam lokálpatrióta típus, 
szerintem mindig megéri kicsit elmenni. 
Tudod „. új perspektíva, új barátok, 
ismerősök , egy új nép, más kultúra, és 
persze új ismeretek. Ezzel csak nyertem! 
- Milyen az élet Kolozsváron? 
- Mind a mai napig pezsgő kultúrális élet 
folyik, szinte minden estére jut valamilyen 
program, szórakozási l ehetőség. 

Irodalmi és vitaestek, színház, opera, 
koncertek stb„ csak legyen az 
embernek ideje mindenhova eljutri i. 
Halottak napján például a fiatalok össze
jöttek a Házsongárdi temetőben , gyer
tyát gyújtottak minden itt eltemetett híres 
író és költő sírján, majd fe lolvasták az 
illető szerző egy versét. Pár hete pedig a 
pápát avatták az egyetem díszdoktoráVci. 
Szóval, nem unalmas itt az élet. 
- Gondolod, hogy itthon hasznát 
veszed az ott elsajátítottaknak? 
- Mivel otthon ötödéves vagyok, itt nem 
kell egy meghatározott évfolyamra 
járnom, hanem tetszés szerint Vcilogat
hattam össze a tantárgyaimat, persze 
ugyanannyi kredit értékben (30 pont), 
mint az itteni, rendes hallgatók. Tíz tárgy
at vettem fel, főleg néprajziakat, de van 
néhány irodalmi is. Ezekből , vagy 
legalábbis egy részükből vizsgáznom kell 
karácsony e lőtt , mielőtt haza mennék. 
Így kapni fogok egy hivatalos papírt, és a 
letett vizsgákat (amelyeket már otthon is 
lehallgattam, de még nem vizsgáztam 
belőlük) rész vagy egész vizsgaként (ez 
attól függ mennyire egyezik meg a két 
program) elismerik. Nem maradok le az 
otthoni vizsgáimmal sem, és sok, új, 
néprajzi ismeretet szerzek, amelyet 
bőségesen kamatoztathatok. 
- Mit az, amit szívesen elmondanál a 
riport végén? 
- Mindenkit arra buzdítok, hogy érdek
lődjön utána ezeknek a lehetőségeknek, 
ne féljen beleVcigni, kicsit kimozdu lni, és 
használja ki a kinálkozó alkalmat. Igazán 
megéri! 

lJ. 
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Híveink Martonoson jártak a Szűzanya tiszteletére ren· 
dezett ünnepségen. 

•..........•................••...•.••• 
Ft. Szél József atya előadást tartott a községháza tanács· 
termében. 

•· ······••·••···········•··· ·•••••••·· 
Taize szellemiségében fiatalok egy csoportja Milánóba 
zarándokol. · 

Fiataljainknak ft. Pásztor Árpád, topolyai káplán szom
batonként oktatást tart, ha lesz rá érdeklődő. 
········ ~·············· ··············· 

Köszönjük híveinknek, hogy rendbe hozták az 
elhanyagolt sírokat, és szebbé tették a temetőket. A 
lesüllyedt sírkereteket javítsák meg, mert akkor a szom
széd sírok sem károsodnak. A temetőkben tilos az 
égetés, ezért a felgyülemlett szemetet el kell szállítani, 
amiért az egyházközösség fizet. A vízcsapokat lezárták, 
de a munkálatok idejére, ha nem lesz fagy, kérni lehet a 
megnyitásukat 
····· ·· ·· ·· ··· ········ ····~·~········· 

A Hitéletre a plébánián lehet előfizetni, 1170 dinárba 
kerül egész évre. 
····· ······· ····· ······ ·~············· 

Kérjük a híveket, hogy a 2006-os évre a szent misék 
igénylését időben jelezzék. 

Ha van valakinek kivágásra szánt fenyőfája, és ezt fel 
tudja ajánlani karácsonyra a templom díszítésére, kérjük 
jelentse a plébánián. Köszönjük! 

A vasárnapi szentmiséken imádkozunk falunk betegeiért. 

Kocsis Miklós 
kántor 

. Két kis magzat beszélget egy anya hasában: 
- Te hiszel a születés utáni életben? 
- Természetesen. A születés után valaminek következnie 
kell. Talán itt is azért vagyunk, hogy felkészüljünk arra, 
ami ezután . következik. . ·~ 
- Butaság; 1semmiféle élet nem létezik a születés után. 
Egyébként is, hogyan nézne ki? 
-Azt pontosan nem tudom, de biztosan több fény lesz ott, 
mint itt. Talán a saját lábunkon fogunk járni, és m~jd a 
szájunkkal eszünk. 
- Hát ez ostobaság! Járni nem lehet. És szájjal enni - ez 
meg végképp nevetséges! Hiszen mi a köldökzsinóron 
keresztül táplálkozunk. De mondok én neked valamit: a 
születés utáni életet kizárhatjuk, mert a köldökzsinór már 
most túlságosan rövid. 
- De, de, valami biztosan lesz. Csak valószínűleg minden 
egy kicsifmásképpen, mint amihez itt hozzászoktunk. 
- De hát onnan még soha senki nem tért vissza. A 
születéssel az élet egyszerűen véget ér. Különben is, az 
élet nem más, mint örökös zsúfoltság a sötétben .. < 
- Én nem tudom pontosan, milyen lesz, ha megsiÜletünk, 
de mindenesetre meglátjuk a mamát, és ő majd gondos
kodik rólunk. 
- A mamát? Te hiszel a mamában? És szerinted ő mégis · 
hol van? 
- Hát mindenütt körülöttünk! Benne és neki köszönhetően 
élünk. Nélküle egyáltalán nem lennénk. 
- Ezt nem hiszem! Én soha, semmiféle mamát nem láttam, 
tehát nyil\é.nvaló, hogy nincs is. 
- No, de néha, amikor csendben vagyunk, halljuk, ahogy 
énekel, és azt is érezzük, ahogy simogatja körülöttünk a 
világot. Tudod, én tényleg azt hiszem, hogy az ig§3.Zi élet 
még csak ezután \ár ránk. 

November 25-én, pénteken 19 órakor a Népkönyvtár és 
a Petőfi Sándor ME szervezésében könyvbemutatóra kerül 
sor. FODOR PÁL: EGYSZER VOLT című kötetét mutatatjuk 
be, melyben kishegyesi történeteket talál az olvasó. 

November 19-én a Petőfi Sándor ME R izgetős tánce
gyüttese részt vesz Újvidéken a Martin György bemutató 
színpadon, ahol neves szakemberek minősíti k majd az 
előadott produkciót. Három koreográfiát és egy szólótáncot 
mutatnak be a kishegyesiek. Az egyesület először vesz részt 
ezen a rendezvényen. 

Az óvoda és a ME szervezésében az idén is sor kerül a 
Mikulás házhoz megy akcióra. A Mikuláshoz jelentkezni 
lehet kedden és pénteken a magyar irodában, valamint a 
gazdászati óvodában Tumbász Nelli óvó néninél. 

A ME Marcipán nevet viselő óvodás csoportja megkezdte 
munkáját, Márton-napi liba készítés és ludas-játékok szere
peltek a toborzó összejövetelen . 
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November 5-én 10 éves fennállását 
ünnepelte a Rizgetős táncegyüttes. A 
csoport tagjai jubileumi műsorral 

léptek a kishegyesi közönség elé. A 
másfél órás produkció, melyet teltház 
előtt mutattak be, egy összefoglaló 
válogatást adott az elmúlt évtized 
munkájából. A sikeres est után a cso
port meghatározó egyéniségeivel 
beszélgettünk el a fellépésről, az 
elmúlt évek eredményeiről és a 
jövőbeni terveikről. 

Kovács Hanna: 1995-ben alakult meg a 
csoport, akkor még a Gézengúz nevet 
viselve. Péter Mária volt a művészet i 

vezető, majd még ebben az évben 
Szőke Anna , a Művelődési Egyesüle 
akkori vezetője fe lkérte Kisimre Árpá
dot, a topolyai Cirkalom együttes tagját, 
hogy vezesse a csoportot , és készítse el 
a koreográfiákat. Innentől kezdve mindig 
részt vettünk az általános iskolásoknak 
szervezett Kőketánc versenyen, és 
mindig dobogós helyen végeztünk. 
Időközben Kisimre Szerda Anna is cso
portvezetővé vált, és megalakította a 
tánccsoport lánytagjaiból a lánykórust, 
amely minden évben részt vett a Szólj 
síp, szólj vetélkedőn, általában nagyon 
jó helyezésekkel. Amikor az akkori 
nagycsoport, a Szarkaláb felbomlott, 
néhányan csatlakoztak a fiatal gárdához, 
és akkor alakult ki a mostani együttes. 
Aztán 2001-ben néhányan gyerekcso
portokat indítottunk, először a 
Krajcárkát, majd két éwel később a 
Garagulyát. Belőlük szeretnénk pár év 
múlva egy nagy népes tánccsoportot 
összehozni . Pillanatnyilag az újvidéki 
bemutató színpadra készülünk, itt még 
nem vettünk részt , ezért izgulunk is 
nagyon. Azért érzem egyébként 
fontosnak a munkánkat, mert egyre 
inkább veszélyeztetettebb helyzetben 
van a magyar kultúra vidékünkön , ezért 
szeretnénk megőrizni a hagyomá
nyainkat, ennek a mozgalomnak is sze
rintem ez a célja. Ezért fontos az után
pótlás nevelése is, én nagyon remélem, 
hogy tíz év múlva kikerülnek a gyerek
csoportból is olyan egyéniségek, akik a 
továbbiakban majd szintén tudnak más 
gyerekcsoportokkal foglalkozni. 

Patyerek Csaba: Azt hiszem, elmond
hatom, az elmúlt tíz év mindenféleképp 
sikeres volt a számunkra, én személy 
szerint örülök, és boldog vagyok, hogy 
ebben a tánccsoportban táncolhattam. 
Voltak nehézségeink az általános 
iskolából a középiskolába való 

átmenetkor, akkor hullottak ki legtöbben, 
akkor történt a legtöbb cserebere, akkor 
jöttek új tagok, és akkor mentek el a 
régiek közül néhányan. A középiskola 
második évében aztán újra összeszedtük 
magunkat, akkor ért a csoport úgy 
össze , hogy tudatosodott bennünk, mivel 
is jár mindez. Keményen próbáltunk, és 
igyekeztünk jó műsorokat előadn i nem
csak Kishegyesen, hanem mindenhol, 
ahova meghívtak bennünket. Motiváció 
volt az is, hogy sokfelé el lehet menni, ha 
komolyan vesszük az egészet. Én mind
egyik meghívást , mindegyik fe llépést 
hatalmas sikerként éltem meg , azt 
hiszem. hogy a 2000-es erdélyi fellépés 
mindenféleképen nagyon nagy 
eseményne számi ott . Ha almas 
vendégszere·ettel fogadtak bennünket, 
és mi is igyekeztünk, hogy jól teljesít
sünk. Fontosnak tartom a néptánc 
ápolását azért is, mert ha az ember 
műveli, akkor előbb-utóbb megszereti. 
Remélem, hogy még tíz évet ki tudunk 
húzni , sőt , nemcsak hogy ki tudunk 
húzni, hanem hasonló eredményekkel és 
kitartással tudunk működni. 

Utasi Péter: Szerintem a legnagyobb 
eredményünk az, hogy nagyon sokan 
megszerették a néptáncot. Úgy gondo
lom, az elmúlt tíz év alatt egy nagyon jó 
társaság alakult ki, nagyon jól 
szórakozunk, a többi 
pedig magától jött. 
Az is például , hogy 
sikeresek voltunk a 
Gyöngyösbokrétán, 
ahol mindig a legjob
ban minősített tiz 
együttes között 
szerepeltünk. De 
még egyszer 
hangsúlyoznám , a 
legnagyobb ered
mény szerintem az, 
hogy megszerettük a 
néptáncot, a többi, a 
Kőketánc, a KMV, 
hogy úgy mondjam, már csak másodla
gos termék, annak a következménye, 
hogy jól összerázódtunk, hogy szívből 

csináljuk, nem pedig megszokásból. A 
hagyományápolásról azt mondanám, 
hogy amikor belegondolok, a nagyapám, 
meg annak a nagyapja, meg régen mind
annyian ezeket a dalokat énekelték, meg 
ezeket a táncokat táncolták, akkor 
igazán jól érzem magam. Számomra a 
legfontosabb dolog, hogy itt minden 
kérdésre lehet választ találni , úgy a 
szerelemre, mint a munkára. Szerintem 

minden dalnak megvan a maga mondani
valója, és ha az ember bánatos, vagy 
jókedve van , akármikor el tudja énekelni 
a problémáját. 

Patyerek Orsolya: Igazából számomra 
minden pillanat szép volt az elmúlt tiz 
évben, de talán a legszebb utazásunk az 
volt , mikor Erdélybe, pontosabban 
Balánbányára utaztunk. Azt az érzést 
nem lehet elmondani , se leirni, mert el 
kel l menni megnézn i. A legnagyobb 
eredményünk az, hogy a R izgetős egy 
olyan tánccsoport , amely szívvel- lélekkel 
ápolja a néptáncot. Viszont az is nagy 
eredmény, hogy a csoport Vajdaság 
legjobb tíz együttese között van. Minden 
évben részt veszünk a 
Gyönygyösbokrétán , a kétévente 
megrendezett lnteretno fesztiválon 
Szabadkán, ahol szintén jó eredményt 
érünk el. Külföldre is sok meghívást 
kapunk. Idén első ízben veszünk részt a 
Néptáncosok Országos bemutató szin
padán Újvidéken , november 2o-án. A 
népi hagyományokon keresztü l múltunk 
egy kis darabját át tudjuk adni a jövő 
nemzedék számára. Ezek a hagyomá
nyok nagyon nagy értékkel bírnak, 
valamint jövője csak annak lehet aki 
ismeri a múltját. Kishegyesen és másutt 
is nagyon nagy érdeklődés van a nép
tánc iránt. Hegyesen jelenleg két gyer-

mekcsoport van, az egyik csoport alsó
sokból áll, a másik pedig vegyes korcso
portú. Mindkét csoport harminc tagot 
számlál. Azt hiszem, amrg ilyen létszámú 
utánpótláscsoportok léteznek, van jövője 
a néptáncnak. 

Kívánunk a tánccsoportnak további 
sikeres munkát, és nagyon sok kiváló 
eredményt, mellyel nemcsak az 
együttes, hanem falunk hírnevét is 
öregbítik. 
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HÁBORÚS ÁLDOZATAINK 
11. rész 

Az 1. világháborúban, fogságban elesett, 
meghalt vagy eltűnt kishegyesi katonák, 
akiket a topolyai szerb királyi (járási) 
bíróság holttá nyilvánított 

1. Barcsik Lajos, 1916. ápr. 20. József és 
Maronka Mária fia, 38 éves, 211 / 1923/ 3 , 
1923. 06 . 23. 
2. Benedek János, 1915. márc. 31 . János 
és Vastag Rozália fia, 18 éves, 2921 / 1921, 
1922. 07. 5. 
3. Benedek József, 1916. ápr. 28. János és 
Vastag Rozália fia, 20 éves, 2921 / 1921, 
1922. 07. 5. 
4 . Bűn János, 1918. dec. 31 . (1890. 12. 
16). János és Cifer Franciska fia 28 éves, 
V.P. 56/1950, 1952. 03. 25. 
5. Czékus Antal, 1917. dec. 25. István és 
Baglyas Terézia fia, 28 éves, Olasz front, 
bajonétszúrás, 3006/ 1924, 1925. 07. 25. 
6 . Czékus Sándor, 1922. ápr. 28. István és 
Paróczi Éva fia, 37 éves, 843/ 3/ 1922, 
1922. 07. 17. 
7. Csáki István, 1915. júl . 9 . Antal és Éva fia, 
38 éves, 707/ 1925, 1931. 03. 10. 
8. Csáki István, 1917. febr. 28. István és 
Dudás Katalin fia, 26 éves, 1976/ 1922/ 3 , 
1923. 07 14. 
9. Csernus Ferenc, 1915. jan. 1. Mátyás és 
Hadnagy Erzsébet fia, 32 éves, Orosz front , 
Galicia, 1348/ 1924, 1925. 11 . 13. 
10. Cservenák János, 1919. nov. 11 . 
(1881. 04. 7.) István és Szűcs Budai Anna fia, 
37 éves, harctér, R 251/1965, 1964. 02. 
27. 
11. Csőke Ferenc, 1919. jan. 16. Mihály és 
Pap Mária fia, 50 éves, 2842/ 1924/ 2, 
1925. 01. 15. 
12. Danyi Márton, 1916. ápr. 3. Ferenc és 
Erzsébet fia , 35 éves, harctér, 
2175/1932/ 3 
13. Doszkocs János, 1916. ápr. 1. Imre és 
Julianna fia, 30 éves, harctér, R. 17 / 1938. 
14. Dudás György, 1916. okt. 28. Dudás 
Julianna fia, 39 éves, Galicia, 842/ 1924„ 
1926, 04. 22 
15. Elek István, 1918. dec. 1. Simon és 
Liliom Katalin fia, 40 éves, Orosz front , 
Galicia, 3178/ 1925, 1925. 10. 28. 
16. Fabó Sándor, 1919. nov. 11 (1897. 07. 
8.) János és Frindik Viktória fia, 22 éves, 
harctér, 296/58, 1959. 06 . 25. 
17. Firány József, Tóth Rozália férje, 44 
éves, 2554/ 1920, 1920. 12. 24. 
18. Fülöp Péter, 1914. dec. 30. István és 
Erzsébet fia, 21 éves, 3006/ 1922, 1923. 
04. 5 . 
19. Gujó István, 1919. nov. 11 . (1881 . 11. 
13. Gábor és Ispán Erzsébet fia, 38 éves, 

harctér, R 154, 1969. 07. 28. 
20. Hajnal Tamás, 1918. aug. 19. (1880. 
12. 28 .) Mihály és Zsadányi Katalin fia, 38 
éves, Olaszország, SNSBT, 49/ 1947, 1947. 
05 . 14. 
21. Hegedüs János, 1918. november 18. 
Miklós és Csóré Borbála fia, harctéren R 
540/ 1954, 1955. 05. 7. 
22. Hegyi István, 1915. márc. 29. Pál és 
Veronika fia, 35 éves, harctér, 
1574/ 1932/ 3. 
23. Hermecz József, 1915. ápr. 1. Mihály 
és Hermec Brigitta fia, 25 éves, harctér, 
1364/ 1931 / 2. 
24. Hesz János, 1919. nov. 11 . (1880. 12. 
26.) János és Kovács Veronika fia, 39 éves, 
harctér, R 47 / 1962, 1962. 10. 6. 
25. Hoffmann János, 1915. ápr. 1. János 
és Wilner Erzsébet fia, 33 éves, 
190/ 1923/ 2, 1923. 08. 2. 
26. Horváth (Rafael) András, 1915. ápr. 2. 
Rafael és Hor\.áth Erzsébet fia 27 éves, harc
tér, 1894/ 1931 / 2. 
27. Kis Imre Mátyás, 1914. dec. 5. János 
és Kol.ács Viktória fia, 28 éves, Lemberg , 
2090/ 1924/ 2. 
28. Kis Sándor, 1915. okt. 17. Ferenc és 
Süli Verona fia, 40 éves, harctér, 443/ 1933. 
29. Kokrehel Péter Pál , 1919. nov. 15. 
(1885 06. 28 .) Mihály és Kecskés Zsófia fia, 
34 éves, harctéren, R 105/ 1953, 1954. 01 . 
5. 
30. Komáromi Lajos, 191 8 . nov. 1. 
Komáromi Terézia fia, 35 éves, 808/ 1/ 1921, 
1921. 04. 4. 
31. Kormos András , 1915. február 21, 
János és Derkovics Verona fia, 31 éves, Pru. 
sz. 1992/ 1924 
32. Kormos Ferenc, István és Komáromi 
Terézia fia, 54 éves, 980/1921, 1921. 04. 
26. 
33. Kormos Mihály, 1921. ápr. 26. István és 
Komáromi Terézia fia, 35 éves, 980/ 1921, 
1921 . 04. 26. 
34. Kormos Péter Pál , 1919. nov. 11. 
(1 880. 06. 22.), Pál és Maronka Viktória fia, 
39 éves, harctér, 273/ 58, 1959. 12. 11. 
35. Kovács Mihály, 1918. dec. 31 . Antal és 
Bencsik Borbála fia , 30 éves, hősi halál, Top. 
kir. jár biróság, 4381 / 1943. 
36. Máté András , 1919. nov. 11 .(1881. 11 . 
28.) Mihály és llia Verona fia, 37 éves, harc
tér, R 231, 1962, 10. 6. 
37. Molnár András, 1919. nov. 11. (1886. 
01. 23.) Antal és Dudás Terézia fia, 33 éves, 
harctér, R 93, 1966. 11 . 22 . 
38. Németh János, 1920. máj. 20. Pál és 
Papp Anna fia, 37 éves, 1580/ 1922-4, 
1924. 01 . 12. 
39. Nyírádi Sándor, 1915. ápr. 1. Péter és 

Elek Erzsébet fia, 27 éves, harctér, R. 
18/1938-4. 
40. Papp Antal , 1916. máj. 2. Ignác és Papp 
Erzsébet fia, 37 éves, harctér, 30/ 929-2, 
12. 11 . 1930. 
41. Papp Pál , 1917. dec. 31. János és Barta 
Mária fia , 28 éves, 566/ 1921, 1921. 03. 15. 
42. Suszter Mihály, 1916. jan. 26. János és 
Horváth Mária fia, 31 éves, harctér, 
3238/ 5/ 1924. 
43. Szabó (Barnabás) István, 1917. szept. 
1. (1894. dec. 3 .) Barnabás és Kratok 
Rozália fia, 23 éves, harctéren, 230/ 57 , 
1958. 11. 14. 
44. Szabó Balázs, 1917. szept. 1. (1897. 
dec. 19. Barnabás és Kratok Rozália fia, 20 
éves, harctér, 286/ 57, 1958. 03. 14. 
45. Szabó József, 1918. nov. 1. Antal és 
Tóth Terézia fia, 36 éves, 320/ 1921, 1921 . 
02. 15. 
46. Szabó Péter, 1918. jan. 1. Ferenc és 
Czékus Julianna fia , 39 éves, 473/1923/ 2, 
1923. 06. 23. 
47. Szellák Illés, 1914. nov. 1 Illés és Nagy 
Erzsébet, 31 éves, 4040/ 1929. 
48. Szilágyi József, 1918. nov. 1. István és 
Varga Julianna fia, 26 éves, 215/ 2/ 1921 , 
1921. 02. 1 
49. Szőke Ágoston, 1894 -1916, György és 
Deli Teréz fia, 
50. Szőke András, 191 7. szept. 11. György 
és Csernik Verona fia, 24 éves, harctér, 
3053/ 1927. 
51. Szőke Elek, 1889 - ?, György és Deli 
Teréz fia, 
52. Szőke György, 1877-1917, György és 
Deli Teréz fia, 
53. Szőke Imre, 1885 - ?, György és Deli 
Teréz fia, 
54. Szőke Rezső , 1916, május 1. 34 éves, 
György és Deli Terézia fia, Gal icia, 
2391 / 1925 30. 04. 1926. 
55. Szőke Szolán, 1915. jún 2. György és 
Deli Terézia fia, 38 éves, Galicia, 874/ 1925, 
1926. 04. 23. 
56. Tóth Pál , 47 éves, 271 / 1923/ 3, 1923. 
06. 23. 
57. Üveges Lajos, 1917. nov. 2. Mihály és 
Borbála fia, 38 éves, harctér, 3265/ 1930/ 2, 
1931. 03. 13. 
58. Vígh Mihály, 191~. nov. 1. Pál és 
Horváth Katalin fia , 27 éves, 319/ 1920, 
1921. 02 15. 
59. Vörösbaranyi Mihály, lstán és Papp 
Mária fia, 26 éves, Albánia, 451/1926/ 2, 
1926. 03. 31. 
60. Zsadányi Mihály, 1919 . nov. 11. (1886. 
09. 29 .) Gergely és Tóth Erzsébet fia, 33 
éves, harctér, R 136, 1966. 01 . 3. 
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1918. október 25-i vasúti 
szerencsétlenség áldozatai 

1. Szilágyi János, Márton és Pirberger 
Anna Mária fia, 22 éves; 6. honv. gyal. 
ezr„ közlegény, 22 éves; 
2. Bleicher Erich , Richard, 24 éves, 
mázoló, Breslau , Poroszország, katona; 
3. Bunde Ottó , 38 éves; Sachsisches 
königl. Fussart. reg. 45 . Bat 2. Lesben 
bei Dresden, Szászország; 
4. Frik N„ tisztiszolga, 22 év; csász. és 
kir. hegyi tüzérség 2. ezred in Türkei ; 
Krustetten , Alsó Ausztria; 
5. Fritag Pál , 28 éves, cipész Breslau 
Poroszország 
6. Kokán György, Verplegs Soldat, 
Gebirgs Bekerei 52; 
7. Lopitsch Antal , Simon, 20 éves, 
katona; Krusetz, Szabad kerület , 
Dalmácia; 
8. Ludvig Antal , órás, Ferenc és Topka 
Apollónia fia, 25 éves; Khulm , An der 
Weischel , Westprenten; 
9. Muhlegg Miksa , 28 éves; krs 
Gebirgs Machinér Comp. 1. Bayerische 
Armee Corps; 
10. Müller Izidor; Lanw. 1. R. 379, 
Comp. 5. 
11. Tóth István; 4 sofőr curs. Bon . krs. 
cad . Újvidék; 

1918. november 4-én temették a 
következő hat halottat: 

1. Ismeretlen orosz hadifogoly 
2. Ismeretlen orosz hadifogoly 
3. Kap Miklós 
4. Perkusits Jován 
5. Szarka György 
6. Vikován Szilveszter 

Kishegyesen ha ltak meg, a fronton 
estek el, de hazahozták őket és 
szülőfalujukban temették el : 

1. Maronka János, János és Máriás 

Erzsébet fia, 25 éves; 6. honvéd gyalo
gezred, 3 század. 1915. június 5-én halt 
meg agyhártyalobban a Vöröskereszt 
kishegyesi üdülőállomásán , eltemetve 8-
án ; 
2. Cserni Rudolf, 36 éves, népfelkelő, 
2. gyalogezred , őrvezető. 1915. jól. 21-
én halt meg tüdőgümőkorban a 
Vöröskereszt kishegyesi üdülőál

lomásán, eltemetve úl. 22-én; 
3. Fodor Ferenc , Mihály és Német Ilona 
fia, 19 11 / 12 éves; 6. gyalogezred , 2. 
század, 2. szakasz az ungliclri csap
atkórházban halt meg 1915. okt. 8-én a 
balkarján ért lövés miatt kapott vér
mérgezésben. 1917. okt. 17-én az 
ungliclri cs. kir. csoportkórházból az ung
megyei alispán engedélyével szállitatott 
és temettetett el Kishegyesen 
4. Szabó Mátyás, Mátyás és Kormos 
Anna fia, 22 éves; kadett aspirant; 86. 
gy. ezred; 1915. május 19-én elesett. A 
prsemysli katonai parancsnokság 
27069/ 1915 engedélye alapján 
exhumálva s kontienicei temetőből haza
hozva; 
5. Fodor Ferenc, Ferenc és Dudás 
Viktória fia, 23 éves. A szabadkai katon
ai kórházban halt meg tüdővészben 

1916. június 3-án; 
6. Gálik Béla , Urbán Margit férje, 31 
éves, 1916. szept. 29 ; 
7. Dudás Pál , Sándor és l\é.n Mária fia, 
21 éves; 6. honv. gyal. ezred 6/ 11 ; 
Szabadságon volt itthon és 1917. jan. 7. 
heveny veselobban halt meg; 
8. Csépe József, Szőke B. férje 44 
éves, 6. honv. gyalogezred, 14. sz. 
közlegény, 44 éves. A kishegyesi 
üdülökórházban halt meg bélgümőkor
ban 1917. jan. 6-án; 
9. Farkas József, András és Süli Júlia 
fia, 25 éves, 86. gyalogezred, 4. sz., 
közlegány. A kishegyesi üdülökórházban 
halt meg 1817. márc. 27-én tüdő- és bél
gümőkorban; 

10. Czékus Antal, Csernik Anna férje, 
26 éves, 6. honv. gyalogezred, 10. sz. 
1916. szept. 27-én fejlövést kapott a 
Borsa körüli harcokban 
11. Czékus Sándor, hősi halált halt 
1915-ben 
12. Hesz János, elesett 1915-ben 
13. Kurin Lajos, Budai , Verona férje, 
hadifogoly, 39 éves, Taskent, 
Oroszország . 191 7. december. 
415/ 1921 sz. főszentszéki ítélet alapján 
holttá nyi llicln itva 
14. Papp Pál, Tolmácsi Rozália férje, 
hadifogoly, 26 éves, spanyolbetegség. 
501 / 1921 . sz. főszentszéki rendelettel 
holttá nyilliclnitva 
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aj o e 1x on ap1a a www. aj o e 1x. u c1mer:i er eto e . o a on megta a JU 
Félix életrajzát, beleolvashatunk a róla írt újságcikkekbe, képeket találunk a 
legutóbbi koncertjeiről és gele lehet hallgatni néhány szerzeményébe. Jelenleg a 
Tilos az Á-Produkció gondozza Félix albumait. A hírnév nem vette el Félix 
humorérzékét, mi sem1bizonyítja jobban, mint az, hogy a web~oldalra felkerült egy 
Félix-keresztrejtvény is, ami a Jó Pajtás 1998. december 3-i számában jelent 
meg. Félix internetes'oldaláról kölcsönöztük ezt a kis fogalmazást [s. Mindenkinek 
ajánljuk, hogy látogasson el erre a web-oldalra! 

h ~ t:f 

~ipress~ió ásás közben 

Már fél ó rájá forgatom a földet itt, a kert csücskében a lugas
ban. Nem kÖ!J;nyú< munk'a az ásás, de mindJártéc vége lesz ennek a 
sornak , és aztán... Hopp ! Az ásóm félig ·szaladt a földbe. 
Kiveszem, a he l yén egy mély gödör tátong . L~h~jolok, hogy meg
nézzem, abban a pillanatb an egy egér szédítő gyorsasággal 
átrobog a gödrön. Ijedtemben hanyatt esek . De mi ez? Mi ez a 
zizegés? 
A fülemet a földre t eszem, és hallom : 
- Mit sié r etne, kedves ·tul ipán kisasszony? ' 
- Szeretnék egy kiló ásványi sót, egy l iter 

1 
vizet, és 

oxigénkonzervet . ~ 
- Nofene' - csak ez jön ki a számon. 
Újra a földre teszem a fülem: 
- Vr aum , v raum, eööö , eööö , titiii, az anyádat , titiii , 
tiedet, e ööö . . . „ 
Most egy szót sem szólok . Valami derengeni kezd az elmémben. 
tn .e· gy f orgalmas földalatti városba nyomtam az ásómat . Ha -ha~, •. 

tovább. . · ha· !~Patkánymetró , egérbusz, gilisztavi l lamos . Hallgatom llllllllllllllllll 
-Kip-kop, kip-kop , kip- kop! 
- Lehetséges, hogy egy fejlődő cseppkőbarlang hangjait hallom? 
Nem igaz! Hihetetlen! ts még valak i ásót me r nyomni a f ö ldbe! 

·" ....,,. . 
(Lajkó Félix 7 . a ; Ady Endre iskola, Kishegyes )' ·f .. 

Mit tanultál anyukádtól .... ...... .......... ... ...... . 
Megbecsülni mások 
munkáját. 
"Ha mindenáron meg akar
játok ölni egymást az 
öcséddel, kint csináljátok. 
Most takarítottam fel." 

Vallást. 
"Jobb lesz, ha imádkozol , 
hogy kijöjjön a fehér inged
ből!" 

Az időutazás alapjait. 
"Úgy megcsaplak, hogy a 
jövő héten térsz 
magadhoz!" 

Logikát. 
"Azért, mert én azt mond
tam!" 

Tornamutatványokat. 
"Most nézd meg, hogy néz 
ki itt hátul a nyakad!" 

Irigységet. 
"Ezer és ezer gyerek van a 
vi lágon , akik boldogok 
lennének, ha ilyen nagysz
erű szüleik lehetnének, 
mint neked! " 

Az ozmózis alapelemeit. 
"Fogd be a szád, és edd 
meg a vacsorád!" 

Türelmet és kitartást. 
"Addig ülsz ott. amig a 
spenót el nem fogy l" 

A meteorológia alapele
meit. 
"Úgy néz ki a szobád, 
mintha egy tornadó söpört 
volna át rajta!" 
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jelezem magának, akár a kocsin a smigá
vac, hogy ezentúl óvatosabban köl l 
írnom, mer a múltkori levelem előbb az 
asszonom kezíbe kerütt, oszt aszonta, 
hogy pletykásabb vagyok, mint a zegész 
ucca egybe összesen , és hogy ne póli
tizájjak, főleg ne veszéjes ügyekbe, mer 
ő aztat hallotta a píjacon, hogy még a 
hejiközösség gyű léseit is kihalgattya a 
títkosrendőrsíg . Pedig szerintem még a 
kössígházát is le kő ne hallgatni, mer 
annyi a titok, legalábbis sose tunni, hogy 
mik vannak. Én csak mindég arrú hallok, 
hogy meghatározták a bizoccságot, ami 
terveket készít , a tervkészítő bizoccság 
meg ötleteket gyárt, hogy mijjen újabb 
bizoccságokat kő létrehozni , amik maj 
meghozzák a tervelőkészítő ötleteket. 
A zóvatosság nem is árt mai napság , 
örömme jelentem, hogy a gyerekek mán 
túl vannak az ínfluencán, oszt mink meg 
úgy megíjettünk a madárinfluencátú , 
hogy még azokat a béjegeket is kidob
tam, amellikeken madarak vótak, tuggya, 
amiket maga küldött Ausztrálijábú . Meg 
kidobtuk a gyerek gumikacsáját is a 
fürdőkádbú, mer todományosan még 
nem tunni pontosan , hogy az-e terjeszti
e vagy se. Én kidobtam vóna a zapósom 
kacsáját is, mer szerintem az maga a leg
büzösebb vírusveszély, de a zanyósom 

nem engette. A kendermagos tyúkokat 
azé nem bántottuk, mer hát a tojás az 
csak köll a rántottába, no meg azúta 
melegebben fórrajjuk meg a tojást. 
Oszt még az is vót , hogy Szekicsen kíhít
ták a bizoccságot NoviSádrú, mer 

döglöttek a csirkék, de nem a madárin
fluenca miatt vótt, úgyhogy ki köllött 
nekik fizetni a kijövetelé, meg még a 
tűzoltókat is, téves riasztásé. A döglött 
csirkékrü jut eszembe, hogy anyósom ma 
halottak napja előtt kimentünk a 
temetőbe rendet rakni , oszt mondom én 
nekije : Mama, nézze mán, milyen szép is 
a mi temetőnk , mijjen jó a fekvése, a 
kilátás, a zőszi illatok, hát direkt jó lenne 
itt lakni , Mama, nem? - de a Mama 
leteremtett, hogy fogjam be a pot:í.mat, 
há nem látom, mennyi a szemét, a 
gyerektemetőné sorba vótak a 
szemétkupacok, meg mindenfele, mer a 
hejiközössíg nem vitte el a szemetet, de 
én montam nekije, Mama, ezé speciel 
nem a hejiközösség a felelős, hanem a 
zegyház, oszt a Mama csöndbe is 
maratt, mer ilyen nagyon papos. A Mama 
nagyon tisztöli a körösztöt, ojjannyira, 
hogy ha lehet, nekem is mindég 
körösztbe tesz. 
Meg még belekerülünk a Blickcbe is, 
merhogy a falu magyarlakta területin 
nemi erőszak vót , de asztán persze 
kiderül, hogy magyarlakta itt minden, 
tehát csúsztatott a szerbsajtó , de 
nemierőszak se vót. Deaszongyák, 
Szekicsen vót az is, hogy két hatodikos 
lány levágta egy kisebb fijú fütyijit. .. 
Montam is az asszonnak, hogy de jó, 
hogy az én Ausztrál Néném férje, a 
Pistasógor, ugye, a maga férje , 

annakidejin nem aztat a 
szikicsi lányt vette el 
fe leségü , ahogy e l ősző 

akarta, hanem ippen 
magát, mer akkó most 
neki se lenne fütyije, de a 
zasszon azt mondta, errü 
a gondolatomrú ne írjak 
magának, mert nem is 
tuggya, hogy Pistasógor 
akkó még Szekicsre 
udvarótt . 
Szekicsrü jut eszembe, 
hogy vótam Belegrádba, 
oszt hát taxizni kő l lött a 
távolságok miatt, oszt a 
taxisok úgy szitták a sze
kicsieket, hogy mán végül 
én védtem őket, oszt 
kérdezték, verekszünk-e 
még velük, de én mon
tam, hogy mán nem, mer 
már egymássa vannak el 

a templomjaik miatt. Meg vót itt újságíró 
is Magyarbú, hogy van-e itten Magyar 
verés, de montam, minket itt csak a zis
ten ver, mer a kukorica ára is alúrú sza
gújja az iboját, de osztakkó megnéztem a 
tévébe a műsort, hogy magyarverés, 
oszt ezek szerint minket naggyon vernek, 
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mer a műsor közepin má majnem cso
magóni kesztünk, hogy emenekülünk, 
de akkó jött a sógor, hogy nem-e 
kóstónám meg a friss almapájinkáját, 
oszt azt mégis meg köllött kóstón i, akós
tolás meg ojj jó sikerült , hogy utána 
elfelejtettem emeneküni a Magyarba. 
Pedig még a radikálisok is halottak
napján tartottak itten gyű lést , oszt 
aszongya az az okos hátsó szomszéd, 
hogy ez ilyen szimbolikus, hogy ide, a 
magyarokhón halottaknapján gyünnek. 
Mer az lenne a szimbólikus szerintem, ha 
húsvétkó , a körösztrefeszítés napján 
gyünnének. 
A gyerekek meg mán nagyon nyaggat
nak, hogy mennyünk ki magukhón láto
gatóba anyáron, ' deén montam, hogy 
nem leszünk a magik terhire, úgyhogy 
karácsonyra se írom meg, mi kéne 
ajándékba, meg hogy a gyerekeknek 
hanyas a számuk, mer nem vagyunk mi 
ojjan éhenkórászok (a tavajjihoz képest 
három számma nőttek meg, de eztet is 
az Asszon diktájja). 
De maga is tuggya, mennyire a szívemen 
viselem a gyerekek sorsát, szerénytelen
ségem nélkül állítom, hogy én még eme
hetnék szocijálni rádniknak is, tuggya, 
ilyen szociális gondozónak. Mer asztat 
hallottam, hogy ittnálunk hárman is 
dógoznak, és az hétszencség, hogy sok 
a rosszsorsba élő gyerek, akive törőnni 
kéne, de ez egy ilyen kellemes munka
hej, hogy ezek se nem tunnak magyarú, 
se nem idevalósiak, oszt jó e lehet kávéz
gatni. Oszt ezé gondótam arra, hogy 
mongyuk én is emehetnék ilyen szociális 
rádniknak valami szerb faluba, mer szer
bü én se tudok, meg azé a gyerekökhöz 
se értek annyira, tehát éppen megfelel
nék. Mer kávét főzni, asztat tudok. 
És nagy öröm van a faluba, hogy a mi 
kishegyesi énekesleányzónk benne van 
a Megasztárba, hogy benne van a 
tévébe, oszt ezé össze is fogott mán a 
falu , ami nagyon jó dolog, csak a zem
bernek az az érzése, merhogy máskó 
nem fog össze senki , hogy a zössze
fogók maguk akarnak a tévébe lenni. 
Nade nekem mindegy, én mán vótam a 
tévébe, mikó a szobafestőkné dógoz-' 
tam, oszt nekünk jutott a piktorolása a 
zépületnek Noviszádon, oszt akkó látom, 
miljen az, tévébe lenni. Semmi különös. 
Mámma mán nem tudok többet írn i ken
teknek, kedves néném, mer már olyan 
sötét van igen korán , hogy nem is látom 
mán a sorokat, oszt ha sötét van , akkor 
köll mennem kártyázni a klubba. 

Tsókoljuk a Sógort és a Famylyt. 

M~cimaicíl<ó Gyw"lkai 



Ötvenöt éve együtt 

A kishegyesi Rác Mária és Rác Mihály 
az idén ünnepelték az ötvenötödik 
házassági évfordulójukat. A sok, együtt 
eltöltött év alatt érte már őket minden
féle meglepetés, de az idei házassági 
évfordulójukon történtekkel egyik sem 
hasonlítható össze. Három gyerekük, a 
Németországban élő Valika ötletére, 
egy fergeteges meglepetés-bulit ren
dezet nekik. Külön történet lenne, 
miféle trükkökkel éltek, hogy a két 
ünnepelt gyanúja föl ne ébredjen, és 
hogy a négy hétig tartó, minden apró 
részletre kiterjedő szervezés miként 
bonyolódott le a három testvér között, 
akik három különböző helyen éltek: 
Tibor a montenegrói tengerparton, 
Valika Németországban, Marika 
Kishegyesen . 
A nagy napra készülődésbe fél falu be 
volt avatva, és most az egyszer a 
kötelező pletykálokodás se rontotta el a 
meglepetést: senki se árulta el az érin
tetteknek, hogy mi "'3.r rájuk. . Hogy 
testüket, lelküket meg1s időre 

ünneplőbe öltöztessék, egy egészen 
kicsi, meghitt, családi ünneplést ígértek 

. nekik. Maris néninek tizenöt év után 
kötelező volt daueroltatni, és határozot
tan letiltották a pénteki piacozásról. És 
ez utóbbi igen nagy kérésnek bizonyult , 
hiszen a kishegyesi piac elképzel
hetetlen nélküle. A távol éló gyerekeik 
két nappal előbb érkeztek a faluba, és 
az utolsó pillanatig Marikánál rejtőztek. 
Volt nagy riadalom, amikor a mama föl
telefonálta Marika lányát, hogy ha nem 
piacozhat, legalább meglátogatná„ . 
Marika alig tudta lebeszélni róla. 
A két öreg a megbeszélt órában szépen 
fölöltözve, egy kerti csokorral "'3.rta a 
kocsit, hogy a helyszínre vigye őket. És 
elkezdődött a meglepetés-sorozat, 
azzal, hogy a szerény kerti virágokat 
pompázatos, igazi menyasszonycso
korral cserélték ki, hogy a szük család 
helyett a népes rokonság "'3.rta őket, és 
nem Marika ebédlőjében , hanem a 
Buga vendéglő pazarul díszített, 
gyertyafényes, csillagszórós, élőzenés 
termébe, estéjébe csöppentek. De a 
legnagyobb meglepetés csak akkor 
érte őket, amikor a meghatottságtól 
már se látva, se hallva, azt hitték, hogy 

ennél jobb, ennél szebb már semmi 
sem lehet: az ajtón belépett mindhárom 
gyerekük, a messziben élők is. Mihály 
bácsi csak kicsit később vette észre 
őket, mert nem az ajtót, hanem az élete 
párját nézte, aki közben egyre rosszab
bul lett. A szervezők figyelme mindenre 
kiterjedt, így Doktor Deák mindeneset
re a közelben volt, de szerencsére, 
nem tqrtént nagyobb baj a megha
tottságnál. Maris néni utólag azt mond
ta, olyan nagyon jó volt akkor rosszul 
lenni „. 

Ötvenöt éve, a . bálban ismerkedtek 
össze, és néhány tánc után Mihály 
bácsi engedélyt kapott , hogy Mariskát 
kísérgesse. Mihály bácsi nem akart 
hosszas udvarlást, családi dolgai nem 
tették volna lehetővé. Kész tények elé 

állította a Turcsik családot: vagy adják 
Mariskát a májusi esküvőre, vagy„. 
Adták, hogyne adták volna, így 1950 
pünkösdjének napján megesküdtek. 

Házra nem volt gondjuk, eltartottak egy 
idős rokont, oda költözhettek. A szülők
től a kezdéshez kaptak néhány tojást, 
szakajtó lisztet, kevés krumplit és zsírt. 
Mariska nyolcadik lányként ment férj
hez, Mihályék öten voltak testvérek, 
tehát főleg a maguk erejében bízhattak. 
Nehéz, de dolgos évek következtek. 
Hamarosan, egymást szorosan követve 
megszületett a három gyerek: Tibor, 
Valika és Marika. Selyembogár, 
dohány, kapálás, piacozás, fuvarozás, 
géphez járás ... minden elérhető munkát 
megfogtak, így lassan gyarapodni 
kezdtek, földeket "'3.sároltak, építettek, 
tanyát vettek. Mihály_ bácsi kocsmákban 
harmonikázott, azzal is szaporította a 
jövedelmüket. Mariska néni pedig 
szenvedélyes piacozó lett. 
Marika, a legkisebbik lány maradt a 
faluban , Tibor néhány éve a monteneg
rói tengerparton él, Valika pedig 
harminchat éve Németországban dol
gozik, onnan segíti az itthoniakat. A hat
vanas évek "németláza" öt is elkapta, 
mint sok más kishegyesit, és bár ő azt 
ígérte, egy év munka után vissza
költözik a faluba, máig ott maradt, 
családot is ott alapított. Több éve kéri 
Marika nénit , ne piacozzon , inkább küld 
neki pénzt. Maris néni megígérte, 
Valika tartja is az ígéretét, de Maris 
nénit máig ott láthatjuk minden keddi és 
pénteki piacon, az e lső sorban. 

Bevallásuk szerint a távolság inkább 
összekov.3.csolta, mintsem szétszakítot
ta volna a Rác családot. 
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