Szántunk

tartalmából:

Kedves olvasó ink!
Vége az évnek
ünnepelhetünk ,
emlékezhetünk és persze felejthetünk.
Sajnos leginkább ez utóbbira van okunk,
mert emlékezni nagyon nincs is mire.
Mert emberi természetü nkből adódóan a
fájdalmas eseményeket inkább háttérbe
szorítjuk agyunkban, már amennyire ez
lehetséges,
és
csak
a
szépre
emlékeznénk.
Ha most egy összefoglalót kellene írni
arról, milyen jó dolgok történtek velünk,
kishegyesiekkel közösségként, rövid
lenne e lista. Szomorú eseményb ő l viszont annál több van, és a már vagy másfél évtizede állandósult problémák sem
oldódnak
meg.
A szegénységet,
munkanélküliséget, kilátástalanságot már
fel sem kell írni a listára. Az egyéni sikereket pedig mindig túlzás a közösség sikereként elkönyvelni , hisz ezáltal az
egyén tehetsé géből, kiválóságából ,
munkájából vonjuk ki azt, ami mégis csak
az övé.
Az egyik, nemrégiben hazatelepült fiatal aki azóta tán ismét külföldre távozott - úgy
nyilatkozott
Kishegyesröl ,
hogy
depressziós, unalmas falul.é \élt. Ez ugyan
túlzás, és egy falut még negatív emberi
tulajdonságokkal sem lehet felruházni, de
kétségtelen , hogy van benne val ami.
Bezárkódzotabbakká l.éltunk, de ugyan
mire kéne ablakot nyitni? Legyünk álszen-

tek, és a karácsony, a család szent
ünnepe miatt kiáltsuk az , hogy íme,
legalább pár napra boldogok vagyunk?
Szilveszter kapcsán meg önfeledten vidámak?
Ki ki a maga sorsának kol.écsa - hogy valami nagy bölcsességet is mondjunk már;
ám e közhely rámutat arra, hogy a másikra
nem mutogatni kell, nem másokra kell
várni, hanem le h etőséginkhez mérten
mindenkinek magának kell saját gondjait
is megoldani, és ami ugyanilyen fontos, a
közösségi életben részt vállalva a másikon
segíteni. Nem hiszem, hogy a mi falunk e
téren rosszul állna, ha a többi vajdasági
kistelepüléshez viszonyítjuk, van mit felmutatni. Hogy hazabeszéljünk: kevés
olyan falu van , melynek rendszeresen
megjelenő havi lapja van. Szó se róla:
nem vagyunk elégedettek magunk sem a
Szó-Beszéddel, de kicsiségében is a
miénk. Mi ezt tudjuk letenni a karácsonyfa
alá, még ha késedemesen is . A lényeg az
lenne, ha fal unk fáj a alá mindenki
igyekezne odatenni valamit - az sem baj,
ha nem sikerül: az akarat a lényeg .
Lapunk h ű olvasóinak - hiszen immár
negyedik éve kitartóan l.ésárolják -, falunk
és a község minden polgárának boldog
ünnepeket, sikerekben gazdag új eszte n d őt kívánunk!

- a szerk. -

Sémák és képletek,
parancsok és kételyek
korlátok és illemek,
mától Isten véletek!

A gyógyszertár új nyitvatartási ideje:
7.00 - 19,30

A Tartományi Végrehajtó Tanács és a Tartományi Egészségügyi Titkárság támogatásából új m entőautót \ésárolt az Egészségház.

A Nyugdíjas Egyesül~t hírei
.·.~-:w ·> :_;;p
Nagyb'.an készülnek már a Nyugdíjas.\ . új törvény lép
Egyes(.iletben · ''".is
a :_ közelgő . halál esetén a betegsegélyezőből
ünpepékre . Az idén ~em feled- kapott eddigi 17000 dinár nem lesz
· keznek meg a magányosokról, a tár~ ·~ to\ébb. " Ez az a pénz, ami
saságra Vc3.gyókról. Szilveszterkor a Szabadkáról érkezett, és Lovéevacsora, az éjféli virsli, a ha- nácon keresztül igényelték. A bizgyom<'J,nyos tom.bola mellett még tosító ·és a topolyai nyugdíjalap
to\ébbra is folyósítja a pénzt.
" meglépetés is \á'í']a a vendégeket.
Kancsá.r Erika, az Egyesület elnöke Kancsár
Erika
végezetül
a
elmondta, hogy ezen a télen sajnos következőket mondta:
l'T)ég töJ;iben fagyQskodnak:a nyugdí- - Minden kedves nyugdíjasnak
jasol( ' közül . ''- 'EZ. · -szomorú. kellemes karácsonyi ünnepeket és
Segítségként annyit tudnak' tenni, boldog új évet kívánok a vezetőség
hogy . átüzelőanyagot (leíll)at havi,,, és
a
magaíl'l . · nevében
is_. ~:
hanem;~ tíz'. havi·; lefizet~sre ,._adják:~*~·· Nyugdíjastársaim ; legye ne~ ' bátrak~ ;
Január második~felétől már kot1k is á türelmesek, kitartóak a : 2006-os
szerződéseket.
·
évben, és bízzunk ben[le, hogy
Az_. ~gyesület tagjai látogatják a egyszer talán jobb lesz minden!
«betegeket. Egy~két jó 'sió', beszél-.·
·
··
'' ,,., "'·"'
getés valákive1; ·nagyon sÓkaf jeleni
az idös embereknek. Gyűjtést is~
szerveztek, a f:!lszoruló~oak meleg·
ruhát, ~téli kabatot _a dnak A 20 ·
legkisebb. nyUgd-íjjal réÍlclelkezo
magányos embernek CS()magot is
készít~nek, ' ami i a •. legsz.üksége~
sebb~ket tartalmazza '(ol~L cukor;·
liszt, glelmiszer): _.,
~ ·...·· · „ ..S
A sze~ény e"mbert az .~g .is:;húzza·· 'tt•
. tártja á mohdás. 'Janu'ilr': elsején égy.~
""{?
i
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Kérj ük azokat a polgárokat, akik otthon ő rzik az
egészségügyi kartonjukat, hogy minél e l ő b b hozzák
be az említett iratokat az Egészségházbal

November
26-án ,
András-napon ,
Békésszentandrás falunapj án az ottani
Képvis e l ő
Testül et
a
magasszintü
testvértelepülési kapcsolatok kialakításáért
ápolásáért
"Békésszentandrás
és
Nagyközség
Tiszteletbeli
Polgára
Kitüntető Cím et" adományozta Cékus
Gyöngyinek, helyi közössegünk volt titkárának. Cékus Gyöngyi minden kishegyesi
nevében megköszönte ezt a megt isztel ő
címet, mindazok nevében , akik évtizedekkel
ezelőtt felvették, ápolták és ma is ápolják a
testvértelepülési kapcsolatokat. Gratulálunk!
111111

Tisztelt Polgártársaim!

Ismét elérkezett az év vége,
az
ember visszatekint az elmúlt hónapokra
és számadást készít, az egy éwel
eze lőtti elképzeléseiről és azok megvalósulásáról.
Így az újév küszöbén már látom, hogy
az Önkormányzat tervei sajnos nem teljesültek maradéktalanul. Nem tudtunk
előrébb lépni a foglalkoztatás terén,
habár személyesen is nagy reményeket
fűztem hozzá.
Igaz, eddig soha nem sikerült az Önkormányzatnak, a költségvetésen kívül,
ennyi pénzt szerezni (lobbizni) a község
részére , mínt az idén. Főleg tartományi
forrásokból megköze lítőleg 40 millió
dinár érkezett hozzánk. Ezeket az
összegeket nagyrészt az iskoláink és

óvodáink
felújítására
fordítottuk.
Szükség esetén új mentőautó áll a polgáraink rendel kezésére.
Ezek az eredmények ösztönöznek
bennünket arra, hogy tegyük tovább a
dolgunkat, ahogy eddig is tettük, bízva
abban, hogy a ránk nehezed ő súlyos
esztendők után fokozatosan végre fellélegezhetünk.
A jövő esztendő új lehetőségeit is ki
fogjuk használni: - azÚ11iós pályázatok
anyagi forrásait, valamint további tartományi és köztársasági pénzügyi
eszközöket is megpályázunk és mindent meg fogunk tenni azért, hogy ezek
a pályázatok sikeresek legyenek.
E gondolatok reményében meghitt,
boldog
karácsonyt,
szeretetben,
egyetértésben és sikerekben gazdag új
eszte ndőt kr.ánok mindenkinek!

Szebb és jobb évet kr.ánok, mint ez
az elmúlt volt. Községünk tovább
szegényedett, munkahelyek szűntek
meg, de bízunk abban, hogy ez az
állapot nem lesz tartós, és életünk
minden téren fellendül. Ahhoz, hogy
ez megtörténhessen, elsősorban
nekünk, magunknak kell helyes útra
térnünk. El kell fogadni a fejlett világ
által ajánlott játékszabályokat,
ahhoz, hogy itt, Kishegyesen is jobb
és
gazdagabb
élet
legyen .
Munkahelyteremtéshez pénz kell,
és pénz csak akkor jön ebbe az
országba, ha nem akarjuk átverni
azokat, akik segítséget nyújtanak.
Községünk közel van az Unió
határához, nagy esélye van annak,
hogy talpra álljunk, új munkalehetőségek nyíljanak.
Mindenkinek áldott karácsonyt és
boldog új évet kr.ánok, a családban
legyen béke és egészség , és legyen
munka, olyan, amelyik pénzt hoz.

Boldog új évet kr.ánok mindenkinek, és
egészséget az ünnepek mellé! Ha
visszatekintek az elmúlt évre, a legszebb
pillanat az volt számomra, amikor az
Egészségház új mentőaHtót kapott a
Tartományi Kormány és a Tartományi
Egészségügyi Titkárság tamogatásával.
Az év legszomorúbb eseménye a
trichinellajárvány volt, amely mintegy 60
megbetegedést és sajnos, egy halálesetet követelt. Szeretném, ha az új esztendőben több figyelmet fordítanánk
egymásra. Jó lenne, ha a születések
száma meghaladná az elhalálozások
számát. Örvendetes, hogy sokan abbahagyták a dohányzást, de azoknak ís,
akik még füstölnek, jó alkalom lehet a
szilveszteri fogadalom arra, hogy az új
évezred . első évtizedének második
felében letegyék a cigarettát.
Mindenkinek kellemes ünnepeket és
egészséges új évet kflénok, remélem,
hogy az ország gazdasága ís kigyógyul,
és végre talpraállunk! · ·
·
erőt,

Dr. Deák Tibor
az Egészségház igazgatója

Szeretném megköszönni a polgároknak, hogy
megszavazták a helyi járulékot, bizalmukat
konkrét eredményekkel szeretném meghálálni.
Ha körülnézünk, láthatjuk mennyi a teendő :
utakat és járdakat kell építeni, meg kell oldani az
árokrendszer problémáit, és sorolhatnám
tovább. Fontos, hogy felfigyeljünk értékeinkre,
hiszen egy kís odafigyeléssel sok épület éke
lehetne falunknak. Tovább szeretnénk szépíteni
a parkot és megpróbáljuk kiaknázni a Kaszáló
turisztikai lehetőségeit . Remélhetőleg fe l ívelő
időszak elé nézünk, többek között köszönve a
helyi járuléknak is. Fontos és kölcsönös érdek,
hogy munkahelyek tere mtődjönek, ösztönözni
kell a vállalkozóbarát programokat. Ki kell mozdítani az embereket az érdektelenségbő l ,
közösen kell megvalósítani a terveinket. Ne
csak a Helyi Közösséget szidjuk, ha szemetet
látunk az utcán, hanem vegyük fel és nagyon
hama/ szebb lesz a falu !
Szeretném, ha a Helyi Közösség munkája
átláthatóbbá és elérhetőbbé válna a jövőben .
Ennek. reményében 'mindenkinek· kellemes
ünnepeket és sikeres új évet kr.ánok. Én magam
bízom a jövő évben, hiszen - szeretünk ebben a
faluban lakni.
·

Anyu, elvették tőlünk a diszkót!
Nem egy fiatal ment ezzel a felkiáltással haza az
utóbbi hetekben. A faluban mindenfelé azt
beszélik, elvette a Női Fórum az ifjúsági otthont
a fiatalokról. Azután azt is hogy most már diszkó
sem lesz .. .
Viszont a dolog nem éppen így áll.
Az ifjúsági otthon a helyi közösség tulajdona
(egyenlőre) és a tanács pályázatot hirdetett az
ifjúsági otthon jobb kihasználtsága érdekében

A pályázatra többek között jelentkezett az AROMI is, vagyis Kishegyes Község Fejlesztési
Társulása - amely tömöríti a községben
működő civil szervezeteket. A benyújtott
pályázat szerint a civil szervezetek az ifjúsági
otthont ésszerűbben használnák ki, azaz nem

Sikeresnek bizonyult a nemrégiben lezajlott
szavazás a helyi járulékkal kapcsolatban. A
falu lakosságának 60% úgy látta jónak, hogy
az elkövetkező 10 évben is fizesse az, akinek
kell.
Jóílíagam fontosnal< és szükségesnek tartom
a hélyi járulékot a falu szempontjából, de mint
'sza\/azatgyűífő f néh,é.ny ~rdekes dologgal
t~lálkoztarp.
'sze~etryém inast másokkal is
mego~~tani. '
,,,.; „. ;... _,,· '
Amint f)lár említettem , fohtosnak tartom a falu
~zempontjából a helyí)áCHlél<()t. de úgy érzem,
~-· · szavazás. áfal, csorba ,. 'fl,~ett . á demokrácia
§Zel.lernén . .Nem qe~zélh~tünk pártatlanság{ól; ha a szavaiatgyűjtőnék anyagi érdeke
fűződik ahhoz, hogy a szay~ó igennel ~zavaz
zon; Ezért nem a. helyi vez~~<?.ink .feleíő~ek,
ugya~is a helyi járulékról yaló'szavaiás má~q()I
is, l,JQYiiní~ypjlott<-(pJ, Bácstopolyán), . hapeT
az törvényho~ás, .a
k~,ci?t eg
olyan pqkrópkén\eÍi
> , >· .•...
. . én'y·szerin
toldható,_yagy_kurtítható . ~ a kérdés, ·hog
a Milos.evié é.ránák. csak .J1agyatéka', v
111egszakítás nélküli fblytátása?
.

izt

,··',:::>,

csak heti egy alkalommal, hanem szerteágazó
tevékenységük révén szinte egész naposan
programokkal töltenék meg. Több civil
szervezet már be is adta igényét a helyiségre az
ARO-MI irodájába, így pl. a cserkészek, a Női
Fóru m, a sakkozók, asztal iten iszezők , stb ..
Vagyis.
Ez nem azt jelenti , hogy az ifjúsági szervezetek
nem használhatják, sőt! Az ARO-MI vezetősége
elsősorban rájuk számít, hiszen a helyiség és a
lehetőség adott, szervezkedni kell.
Azt sem jelenti , hogy a faluban nem lesz diszkó,
hiszen már az elmúlt szombaton újraindult (az
ARO-MI felhívására egy fiatal jelentkezett a
diszkó működtetésére). Itt hangsúlyozni kell,
mivel az otthon a civil szervezetek ellenőrzése
alá került és azok kódexe, továbbá a törvény is
tiltja a 18 éven aluli személyek alkohollal történő
kiszolgálását, ez vonatkozik az újonnan indult
diszkóra is , vagyis az üzemeltető kötelezte
magát, hogy 18 éven alulinak nem árusít alkoholos italt, illetve 15 éven aluli személy este 10
után szül ői felügyelet nélkül nem tartózkodhat a
diszkó területén.
Tehát.
Bárki, akinek olyan ötlete van, amit az ifJúsági
otthonban meg lehe valósítani, - legyen az civil
szervezet , illetve magánszemély - idő pont
egyeztetése és a részletes tájékozódás céljából
jelentkezzen az ARO-MI irodájában Szabó
Árpinál.

A másik érdekesség, amit sz<NazatQy(litő
5 utcát végigjárva inegfigyéltem, az, hogy ki
hogyan vélekedik .erről, az egész közösséget
érintő kérdésről. Sokan elégedetlenkedtek,
· paqaszkodtak,cle Tégí~ igennel szav.aztak. A
szegényebb ~()íÚy• munkások, nyugdíjasok
elmon~ták, ho~y..mennyire nincs pénzük, de
hozzátettek', e nagy támogatják ,a falut, ahogy
tudják. Akik leginkább , ellené~ték a helyi
járulékot, és ; akik leginkább gyanakodva
fogadtak bennünk; ' azok bizony nem a
szűkölködők körébe tartoznak. Sőt ! Ezzel természetesen. nern <~ltalánosítok , . hogy minden
gazdag rossz, és Tinden szegény jó, de e
szavazás tanulsága, hogy könyebben ad az,
akinek kevesebb van.
A helyi járulék()! immár megszavaztuk, mostantól csak a. ~~lyi: Közösségen áll, hogy mire
költi és milyen, szemmel látható eredményeket ér 1. Remélern, sikeresek lesznek!

~ég

egyszer a helyi járulékrúl

Mint ismeretes, a november 21-e és
december 5-e között lezajlott helyi
írt szavazás
járulék bevezetésére l<i_
pozitív eredménnyel zárult. A szavazásra jogosult polgárÓk 59,43 %-a
szavazott igennel a helyi járulék
újabb 10 évre való bevezetése mellett.
A majd 60%-os eredmény akkor
teki nthető igazán jónak, ha figyelembe \/esszük, hogy a választási lista
most is legalább 400 olyan személyt
tartalmazott, akik már sajnos elhunytak, vagy régebb óta nem élnek
Kishegyesen.
A helyi járulékkal megbízott bizottság
tagjaként elmondhatom , hogy a
három hónap alatt, amíg az összes
szükséges dokumentumot elkészítettük,
sokszor
hangot
adtunk
kétkedésünknek, ugyan is. mindannyian szembesültünk az igen erős
ellenpropagandával, amire mi csak
egy érvvel válaszolhattunk: a polgárok által befizetett járulékok, adók
közül, csupán a helyi járulék az, ami
teljes egészében Kishegyesen
marad, ez az az összeg , amivel hozzájárulhatunk falu nk fej lődéséh ez .
A jó eredmény mellett, sajnálatosnak
tekinthető, hogy a nyugdíjasoknak
mindössze negyede egyezett bele
abba, hogy a nyugdíjából levonják az
1,5%-ot. Az pedig külön elemzés tárgya kell, hogy legyen, hogy ezt nagy
részben a kisnyugdíjasok tették meg.
A Helyi Közösség Tanácsa nevében
mindenesetre szeretném megköszönni, hogy a helyijárulékra szavaztak. Azt viszont nem. szabad elfelednünk, hogy most rajtunk a sor. A
megszavazott bizalom , m i ndannyi~
unkat arra kötelez, hogy hatványozottan járuljunk hozzá, hogy é l hetőbbé
tegyük településünket.
ifj. ViKÍg Gábor, a /ielyiközöss!g
Tanácsdnak elnöke

Ifj. Cékus Árpád
e-mail: limbad@tippnet.co.yu
,Tel.: 024/731 -052,
Mobil: 063 8 139 141
24321 Kishegyes,
Kendergyár u. 15

A szenvedélybetegségel<ről
röviden ...
munkanélküliségben kell keresni. E negatív
kószönve naponta nő a
szenvedélybetegségekbe menekülök száma
is.
Elrettent ő, hogy a világon 350 millió a
depresszióban szenvedők száma, 300 millióra tehető az alkoholisták, 40 millió a skizofrén betegek száma és évente kb .1 millió
ember vet véget önként életének.
Ezért nagyon fontos, hogy a betegségbe
került embertárs miként tud megbirkózni a
stresszel, mely szinte előtere a szenvedélyés függővé Vcilásnak.
A szenvedély akkor Vcilik fűggöséggé , vagyis
betegséggé, amikor az egyén már nem tudja
kordában tartani kóros magatartását, amikor
már az kezdi uralni öt. Fontos kiemelni, hogy
a szenvedélyt l egyőzni nem lehet, csakis
tudatosan kezelni.
Hogyan \é.lhatunk szenvedélybetegekké?
Sokan éppen valamely másfajta hiányosságot
igyekeznek pótolni , napról-napra egyre
inkább menekülnek a szenvedély felé , egyre
növelve annak mennyiségét, súlyát.
A szenvedélybetegek kezelésében első és
legfontosabb lépés a beismerés, amikor a
beteg felismeri , illetve elismeri , hogy már nem
ura tevékenységének, már nem képes bármikor, szakmai segítség nélkül szakítani a
szenvedélyével. Ekkor már nem csak a
külvilági jelzések jelentkeznek, munkahelyi,
családon belü li problémák, hanem testi
következményei is vannak.
Számtalan gyógyítási mód, intézmény
próbálkozik sajátos kezelési módszerekk~I .
de a legfontosabb BEISMERNI , SEG.ITSÉGET KÉRNI , TÜRELEMMEL, KITARTASSAL LENNI.
tényezőknek

Ha

sze nvedélybetegséget említünk,
az
alkoholfogyasztás,
a
dohányzás , a kábítószer élvezet jut
eszünkbe. És nem gondolunk más sokszor hasonlóan káros szenvedélyre,
melyek nap, mint nap keserítik meg az
életün ket.
e lős z ör

A
felsoroltakon
kívül
vannak
az
egészségünkre kevésbé ártalmas szenvedélyek is. Mindannyian rabjai vagyunk a
szenvedély valamely formájának . Mondjuk
van aki tévézni szeret, van olyan, akinek a
spo,rtfogadás, az internetezés a szenvedélye ,
van aki halálosan szerelmes, és van, aki
ugy~nígy gyűlöl. És van olyan is, aki tisztaságvagy munkamániás.
November közepén a Női Fórum , a topolyai
Vöröskereszt
anyagi
támogatásával
Kishegyesen tájékoztató j el l egű e lőadást
szervezett a szenvedélybetegségekről.
Az előadást a topolyai Vöröskereszt
keretében működő függő és szenvedélybetegségekkel
foglalkozó
községközi
humánkörének két tagjai, Szokoli Vrkié
Anita és Bata Ferenc Róbert tartotta.
Mivel napjaink egyik legnagyobb problémáját
éppen a szenvedélybetegségek jelentik, úgy
vélem, e rről a sokunkat é rintő problémáról
többet és többször kell beszélnünk.
A két előadó is fontosnak tartotta hangsúlyozni, egyikőjük sem orvos, nem az ö feladatuk a szenvedélybetegek gyógyítása, ők
csak fell/cillalták a közvetítést beteg és a
szenvedélybetegségeket kezelő megfel elő
intézmények között.
A Jugoszláviai Kékkereszt civil szervezet
szemináriumot szervezett, melyen az önkéntesek - többek között Robi és Anita
útbaigazítást kapott, hogyan lehet segíteni a
hozzájuk forduló embereket. A szemináriumon nyert képesítés feljogosítja őket tájékoztató előadások megtartására.
Szemelvények Bata Ferenc Róbert november
24-én elhangzott előadásából:
"A mai anyagias, pontosabban nincstelen világunkban egyre több a lelkileg kiegyensúlyozatlan ember, a lelki betegségek száma,
úgy a gazdagabb réteg , mint a szegényebbek
között. Minderre a magyamat elsősorban a
felgyorsu lt társadalmi-gazdasági \é.ltozásokban, a háborús konfliktusokban, migrációs
problémákban, az erőszak terjedésében , a

Akkor az eredmény sem marad majd el.
A család , a kórnyezet szerepe rendkívül
fontos a gyógyuláshoz vezető úton .
Fontos, hogy türelemmel , bizalommal
legyünk a gyógyulni \é.gyó szenvedélybeteg
iránt de soha nem szabad megfeledkezni
arról, a gyógyulás csak akkor lesz sikeres, ha
a beteg maga akarja a gyógyulást.
Azonban mint minden betegségben , a
mege lőzés fontosabb , azért:
- tervezzük ésszerűen mindennapjainkat,
- ne sajnáljuk magunktól a lazításra szánt időt,
- életünk Vcilságait is értelmes célok érdekében használjuk lel,
- tanuljuk meg élvezni az életet,
- fejlesszük elfogadó és konfliktustűrő képességeinket,
- bánjunk okosan fé l elmű nkkel,
- ápoljuk kapcsolatainkat, és bizalommal közeledjünk embertársainkhoz."
Szeretném hangsúlyozni a Vöröskereszt
szenvedély és fü ggő
betegségekkel

foglalkozó humánkörének tagjai , Bata Róbert
Ferenc és Szokoli Vrkié Anita nem orvosok,
és nem is a gyógyítás a céljuk, csak az
összekötő , a híd szerepét Vcillalták fel maga a
szenvedélybeteg és a megfelelő intézmény
között.
És mivel azt vallják: megfelelő támogatóval,
emberi kapcsolatokkal sokat lehet tenni a
szenvedélybetegek gyógyítása , kezelése
érdekében, kérik mindazokat, akiknek ilyenfajta problémájuk van, jelentkezzenek akár a
Topolyán ,
akár
pedig
humánkörnél
Kishegyesen Bata Ferenc Róbertnél , személyesen, de lehet telefonon is, teljesen névtelenül.

Zsidai Erz!I!bet
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tel.: 0241730-749
lakás: 0241730-797
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Ki sheg ye s , Kossuth La j os u. 1.
Te l : 024/731-377
Mobil : 063/8-23 5-849

www.kokai.co.yu
Wíllalom lakóházak, gazdasági és
más épületek korszerű építését,
régi épületek adaptálását

MEGA MAGDI
Rúzsa Magdi. Aki eddig nem ismerte, nem
hallotta énekelni , a tv2 Megasztár című
műsorában láthatta, hallhatta. És izgult érte.
Mert azért nem volt semmi, amit produkált. És
elsőként be is jutott a döntőbe. Ahhoz, hogy
Magdival beszélgetés készülhessen , külön
engedélyt kell kérni a Megasztár-jelöltek
sajtófelelösétöl. Hát igen, ez a helyzet. Ez is a
játékszabály része.
Több ezer jelentkezőből választotta ki a zsűri
azt az ötven énekest, akik az elődöntőkben
versenyezhetnek. Az elődöntők során tiz
énekes egyenes ágon juthatott a döntőb e, öt
verse nyző pedig vigaszágon kaphat még egy
esélyt a versenyben maradásra. Az elődöntők
további 35 versenyzője közül a hatodik
vigaszágast a www.tv2.hu/megasztar oldal
olvasói választják ki. Az így összeállt "hatos"
fogatból a decemberi vigaszágas döntő során
a nézők szavazhatnak arra a két énekesre,
akiket a döntőben szeretnének látni és hallani. A legjobb t izenkettő közül , pedig egy
énekes megnyeri a versenyt: ö lesz 2006
hangja, a jövő Megasztárja l A tét tehát hatalmas, hiszen a győztes ezúttal is elkészítheti
önálló albumát, ezen kívül autót, sőt lakást
kap!
Most a határon túliak is szavazhatnak, tehát a
döntők során elő a mobilt, és küldjünk majd
sms-eketl Nem csak kis falunkban vannak
Magdinak rajongói, Magyarországon is a
szívükbe zárták a tévénézők. És lenyűgözte a
zsűritagokat is.
Több magyarországi napilap , bulvá.rújság
címoldalon foglalkozott és foglalkozik vele. Az
interneten megszámlálhatatlan cikkben , hozzászólásban
jelenik
meg
a
neve .
Megtudhatjuk, hol található Kishegyes, milyen
Magdi szeme színe, mit szeret a legjobban.
"Kishegyesen élek, Szabadkához közel van,
körülbelül hat-hétezren laknak itt. Nekem
kezdetben a zene menekülés volt. Tehát ha
valami történt, akkor csak bekapcsoltam a
zenét, és tomboltam. Szeretnék valami
maradandót alkotni majd egy nap, hogy ha
meghalok, vagy bármi történik velem, az
emberek ne felejtsenek el. Ki tudja? Lehet,
hogy valamikor énekeltem a színpadon, és
egy fiú és egy lány éppen akkor
ismerkedtek pssze, mondjuk egy lassú
dalom miatt. Es akkor már valamilyen szinten beloptam magam az életükbe, és ez
nagyon jó érzés!" - olvasható Magdi nyilatkozata az interneten.
A Blikk megírta, hogy Magdi hangja hallatán
Presser Gábor olyannyira meghatódott,
hogy még a könnye is kicsordult.
- Pályám során nem találkoztam olyannal, aki
ilyen hatást gyakorolt volna rám - mondta
Presser Gábor.
- Bejött mezítláb, és lenyomott egy olyan dalt,
hogy elájultam t ő le - emlékezett vissza
Bakáts Tibor. - Ránéztem Presserre, és láttam, hogy sír. Ez a találkozás azonban nem
csupán
a zsűritagok
életében
volt
felejthetetlen pillanat.
- Szülészeti és nőgyógyászati nővér az eredeti foglalkozásom, de nem találtam
munkát, és a tanítóképzőre sem vettek fel.
Amikor elénekeltem a dalomat a zsűrinek,
egy csapásra megváltozott az életmeglátásom. Nagyon jólesett a reakciójuk, még a

hátamon is remegett a bőr. Először
éreztem, hogy én is értékes ember vagyok nyilatkozta Magdi a Blikknek.
- Harmonikázni tanultam, de a tanár
elküldött, mert lusta voltam. Van egy tamtam dobom, azt szoktam néha ütögetni. Egy
kicsit tudok citerázni, de csak olyan Boci,
boci tarka-szinten. A szüleimtől sem örökölhettem, bár apukám nagyhangú, de nem
éneklésre használja, inkább kiabálni
szokott. Egyszerűen csak szeretem a zenét
- mondta Magdi.
A Megasztár e lső döntőjét 1 millió 715 ezer
ember izgulta végig egy felmé rés szerint (és
bennünket még nem is számoltak bele).
Október 26-án elindult a műsor, és ezúttal a
mezőny kétvállra fektette a kritikusokat Vita,
huzavona, többórás egyezkedés a színfalak
mögött - ez az első elődöntő megasztáros
mérlege. Akik látták a műsort , ismerik a
sztorit: nem jók és rosszak csaptak össze,
hanem nagyon jók és még jobbak. Nem is
lehetett igazságosan dönteni. Egy dologban
azonban mindenki biztos volt: Rúzsa
Magdinak ott a helye a döntőben .
Két roc khe rcegnő énekelte be magát a fináléba - írták a magyarországi lapok Magdi döntőbe jutása utáni napon. A törékeny kislány
kőkemény metállady-vé vált a színpadon,
izzott a leveg ő , és a még általában visszafogott Presser Gábor is verte az asztalt a produkció láttán . Magdi vastapsot és örömkönynyeket váltott ki, a zsű ritagok pedig egymásra
licitálva gratuláltak neki . "Tegnap a hangpróbán összetörtem a mobiltelefonomat, úgy
énekeltél, ezt én nem bírom anyag ilag
májusig - mondta Magdinak Novák Péter,
közvetlen azután, hogy Pély Barna közölte az
AC/ DC számmal eggyé váló lánnyal: "te leszel
a mérce a Megasztárban ." Ezek után Presser
Gábor csak ennyit tudott mondani: megszólalni sem tudok... Hülyén nézel ki , de
zseniálisan énekelsz! - közölte keresetlen
egyszerűséggel Bakáts Tibor Settenkedő

zsűritag

Rúzsa Magdival. A mondat e lső felével kapcsolatban azért megjegyezném , hogy
úriember nem mond ilyet egy hölgynek,
különösen nem kétmillió ember elölt . Bár,
remélem , Bakáts is inkább arra célzott, hogy
az énekesek stylistje (arculattervezőie) kissé
elvetette a sulykot, amikor a törékeny falusi
kislányból örult rockert varázsolt.
A tíz versenyző egymás kezébe kapaszkodva
várta a döntést, Presser Gábor először a két
különdíjasnak gratulált. Majd ezután jelentette
be, hogy vigaszágas Kantor Tamás lett (aki
már Hegyesen 1s járt), a harmadik Megasztár
döntőjébe pedig a két újdonsült rockhercegnő, Szabó Eszter és Rúzsa Magdolna
énekelte be magát .
Az interneten olvastam Magdi nyilatkozatát,
hogy mit is érzett abban a pillanatban, amikor
meghallotta, hogy ott lehet a döntőben.
- Amikor meghallottam a nevemet, úgy
éreztem, a mennyországba kerültem kezdte a vajdasági lány, aki elmesélte azt is,
hogy egész szülőfaluja szurkolt neki, és rendkívül boldogan fogadták az otthoniak. - Persze
tudtam, hogy jó voltam a színpadon, de
amikor egymás kezét fogva vártuk a döntést, rettegtem, hogy elhangzik-e a nevem.
Úgy érzem, biztos, hogy nem én nyerem a
versenyt, de ez sem veheti el a kedvemet az
énekléstől. Presser azt mondta, jó vagyok,
és nekem ez a legfontosabb! - ósszegezte
Magdi érzéseit.
Megjelent a tv2 stábja is Kishegyesen . Több
ízben is. Miért éppen Rúzsa Magdolnáról
készített riportot a Napló? Ö az a lány, aki úgy
szerepelt a Blikk címlapján, mint a versenyző ,
aki kicsalta Presser konnye1t. A zsűri rangi d ős
tagja ezt egy pillanatig sem akarja letagadni:
"Ezekben a hajtós napokban vannak olyan pillanatok, amikor az ember egy picit elveszti a
kontrollt.( .. ) Ha ez látszik, akkor én egy pillanatig sem akarom tagadni Annál jobb . Nem
tudom magamat a zene és egy egyéniség
hatása alól kivonni ."
Nevezzük bárhogyan is a Megasztárt, modernkori ki mit tud-nak, táncdalfesztiválnak
vagy egyszerűen csak tehetségkutatónak.
Több annál : esélyt ad , hogy valakinek egy
csapásra megváltozzon az élete. Ezért van
benne valami népmeseszerű ...
A Szabad Föld, a vidék családi hetilapja
december 2-i számában a következő
olvasható:
"A tévések elkísérték a csodás hangú Rúzsa
Magdit haza, a vajdasági Kishegyes re . A kis
szülésznő, csakúgy, mint egész családja és a
háromnegyed falu , munkanélküli Egy olyan
világban , ahol másképp, mint művészi tehetséggel nem lehetséges a kitörés, ahol csak
távoli remény lehet a jobb élet - Magdi eddigi
sikere is már maga a megvalósult álom.
Nemcsak a lány, hanem az egész közösség
számára. És ebben azért van valami szívszorító. "
És a tv2 reggeli műsorában is vendégeskedett
Magdi. "Ha nem félnék attól , hogy nem tudok
felállni, letérdelnék e l őttetek . Komolyan mondom !" Ezzel köszöntötte a Liptai Claudia a
Megasztár két továbbjutóját, Rúzsa Magdolnát
és Szabó Esztert a Mokkában . Magdi
elmondta, hogy számá~a kezdetben a zene
menekülés volt. Szeretne valami maradandót
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alkotni majd egy nap, hogy az emberek soha ne felejtsék el. A Mokkában hozzátette: "nem akarom, hogy bárkit is befolyásoljon, mit lát a hátam mögött. Azt
szeretném, ha úgy látnának, mint bármelyik másik társamat, aki ott volt, nem kell
azzal fog lalkozni , hogy vajdasági vagyok"
Es megalakult a Rúzsa Magdi Baráti Kör is [RMBK] ! Aki szeretne jelentkezni a az
írjon egy e-mailt a magdifan@citromail.hu-ra (benne életkora, lakhelye), regisztráljon a fórum ba (a http://magdihivatalos.blog.tv2.hu fórumán), ott
mutatkozzon be, és ha lehetséges akkor csináljon egy Magdi-s blogot isi!

Sipos Dénes-(23)
F::intasztiküs .•,,.1etíe..,,, ·. •.. t-.J em'S
j 1gen ismerem .. de egyszerfeh
:i.lépett.jtt ·a Pöni:Jölbep r· ami)gX
eüfölag ' visszan~zv~:·,. nagyi'
.rT1 egtiszteltetés. Szurko.1.ótábora•·
)~ van , és a csodálátos megje- •
lenését a színpadon itt ·néztük
együtt
végig .
Keményen
szürkolunk neki, .hogy i • • · bi
sikerekben
legyen+ rész'
@és·· ..• „
Wy '

Gulyás Deniel (13) .,
Kedves lány. Anyával mi 'seg ltet~
tünk neki . zenét válogatni: .
Kötőd ik falujához. szeretne a ·
helyi egészségházban dolgozni.. ,MikQI tanácsokra volt .szük"
'sége .„ ..nyugodtan fordul hatott .
Nincs
el őtte
hozzánk.
leheteflen . Crlész200q legjöbb
hangjaÍ'·Sok szerencsét kívánok
ne ki;;•··
.. ·'
.. \•.•
Kocsis Ferenc (33)

Na~y m~gtiszteltetés •. hÖgy egy
kis/ j ót isJehet már e rrő l a
szegényesJaluról hallani.
Szerintem ' nagyon jó hangja
van, jó volt látni őt a tévében.
Sok sikert kf...ánok neki.

Egy~kéfwlefüény . Magdirúl az interneten:
Ria 2005. november 21.,
17:53
'·
.

hétfő

Szurkolni

fogunk Magdinak a
függetlenül. Mert
tényleg nagyon · jó .a hangja, és ha
mások is így gondolják, nyerni fog. Itt
nem számít a nyelv, a vallás, a hovatartozás, a kultúra, ki honnan jött, és
ez a szép benne. HAJRA!! !!!! !! !
kon.ilményeitő l

marci
hétfő

2005.
18:24

november

Anonim 2005.
kedd 09:55

! Kedves

Bogár 2005,
19:31

november

Tibi
2 0 05.
szerda 22 :50

Raj acsity Ilona (49)
Örülök, hogy egy kishegyesi
lány is eljutott ilyen messzire.
Nagyon büszke rá a falu, csak.
kívánjuk
neki,
hogy
ne
szerénykedjen , adjon · mindent
bele! Számun,kra ő 2006 hang~

november

jal I!
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Ha a Megasztáros Rúzsa Magdolna
zseniális hangja ellenére nem kapná
meg az őt illető lehetőségeki:;t, de
szeretne valahol énekelni , és pont itt

Brezovs~ki Anasztázia és

.;.:;/
' ':' ;;

Szabó Krisztina

""

keres lehetőség et , írjon!
Nem
tudnék sztárt "csinálni"
elelhallgatnám 24 órán át„.
A hirdetés 40 nap múlva jár le.

mm

,,

., ·
' Nagyon jó,, hogy Ki~, yesről
eljutott egy tehetséges J ány
· Budapestre. és hogy $zámará·
mega datott -?Z a lehetőség ,
hogy·ö ilyen sikereki:;t érjen el a
f,?ntasztikus .. hangjaval. Nem
miDdenkipek van ilyen.ló hang,ja, de ez:márca.jón is túltesz. Az
egég ' Vajdáság vele van és
szurkoJ..neki! Csak így tovább!

Hirdető: gerigyuri
Feladva: 2005.11.27

De lehet még böngészni a netén,
megtalálható Rúzsa Magdi első fan
clubja, rengeteg képe, a fellépése, a
Naplós riport, é~ még Magd i~pull:le
ra is akadtam„ ..Es hajrá Magdi, szori~
tunk érted! Es karácsony e_ste_,
·
nézünk a tévében!

"

, ,,.' HornyáRAgn~s (50)

Már az e lső e l őd öntő után tudni
lehetett, hogy Magdi a l e ~j o bbak
között van. Vártam a többi elodöntőt,
hogy lássam lesz-e legalább 1 igazi
ellenfele , de hiába. Magdi a nyerő!

MAGDI Ne hallgasd, ne lásd meg a l
rosszmájú megjegyzéseket, · · bántá- :
sokat! Benned akkoraerő, ti:;hetség l
van! Egyébként pedig az irigységet, a l
feléd . irányuló rosszindulatot · vedd :
egyfajta értékmérőnek. Akini:;k sok :
az irigye és sok rosszindulatot vált ki l
az már TUD VALAMIT, az már REN~ l
DELKEZIK VALAMIVEL, amit mások :
csak irigyelni tudnak, és csak . a l
rosszindu lat tudja elborítani <. . az .. l
elméjüket....
•
. >:
Nem érdem,esek arra, hogy egy pilla- l
natig is rosszul érezd magad miattuk. :
Nem érdemlik meg! Te csak tedd a :
c;jolgod, csináld azt, amire születtél. :
Orömet • szerezni azoknak, akik l
élvezik azt ami! cqinálsz. Hajrá!
j

Magdi a KIRÁLYI! !! !

fogo k

A vajdasági lány a legjobb!!

21. ,

2005. november
21„ hétfő 20:07
Julcsi
,. .

Nagyon

: minél tovább juss, mert iszonyú tehet: ség vagy!
:
2005. november 23 „
: netty
! szerda 13:01

Csak így tovább, ezzel a hanggal,
~a. bármit elérhetsz, komolyan.
Csak ne cicababák és playbackos
hülyegyerekek közé vegyülj, csináld
meg a sorsodat!
hétfő

Magdi!

l drukkolni neked kiscsillag , hogy

Bőripari

felszerelések,
alkatrészek és
szerszámok gyártása

Maráz József
Kishegyes, Dózsa György u . 48.
tel.: 024 / 730 - 314
e-mail: maraz@topolanet.co.yu

Elfogadás
(Amikor megbeszéltük a beszélgetést, még
nem jelent meg a Családi Körben a róluk
szóló cikk, viszont mire a beszélgetésünkre
sor került, már leközölte a lap a riportot.)
A házukhoz érve, az első, ami megragad, az
igényesség, a szép, a természetesség
szeretete, a háztájék, de a ház belseje is erről
tanúskodik. A helyiség is, ahol beszélgetünk,
természetes anyagból készült tárgyakkal tele.
Ifjabbik Bata Ferencet a faluban mindenki
Robiként ismeri, halk szavú, mondhatni
csendes embernek.
Most mégsem kell kérdést feltenni, döl a szó
belőle, érzem olyan talajra kerültünk, ahol ö
mozog otthonosabban.
-Azzal kezdeném, és szeretném , ha ezt senki
nem értené félre , de a betegségemnek
köszönve, értékelődött át az életem , az anyagias világ háttérbe szorult. Ez nem egyik
napról a másikra történt, nagyon sok idő kellett, hogy ráébredjek mit jelent egy olyan
betegség, mint a rák, mit jelent eljutni a
depresszióba, az alkoholig, Mit jelent eljutni a
mélypontig, ahol.é. el kell jutni , hogy az ember
onnan
megkapaszkodva
tudjon
újra
felemelkedni . Hogy mit érez egy súlyos
betegségben szenvedő ember, igazán csak
az tudja megérteni, aki maga is benne volt, aki
mindazt, ugyanúgy átélte.
Nehéz pillanat volt , amikor a szemembe
l.é.gták, kevés a remény a gyógyulásomra.
Mégis találtam kapaszkodót Még pedig
abban , hogy nekem feladatom van, segíteni
hozzám hasonlóan beteg embereken . Egy
fajta hitem van, aminek kevésbé van köze a
vallásossághoz, habár vallásos vagyok, az én
fajta hitem, vagyis ez a másfajta hit, a hit
abban, hogy én mindig nyerni fogok, legfontosabb az életemben.
Amikor azt mondom, hogy első helyen én
vagyok, a másodikon is, sőt a harmadikon is,
önzőnek tűnik, de így van! És úgy tartom
jogom van önzőnek lenni, mert azt tartom , ha
ki vagyok békülve önmagammal, ha én meg
vagyok elégedve, akkor másokon is tudok
segíteni, másokra is oda tudok figyelni,
mások is meg lesznek velem.
Szeretek egyedül lenni, a gondolataimmal , és
szeretem őket megfogalmazni , írásba önteni,
az 1rasaim legtöbbike a halálról , a
betegségekről szól, vagyis igyekszem magamból azokat a gondolatokat kiírni, amik
engem foglalkoztatnak.
Fell.é.llaltam, hogy látogatom beteg társaimat,

hosszú tűrés

azo~at,

akik igényt tartanak arra hogy
megbeszéljük, kibeszéljük a betegséget ,
hiszen mint mondtam, csak az tudja
megérteni, aki maga is átélte mindazt, amivel
a másik még csak most szembesül.
Szeretek mesélni, szívesen megyek mindenhol.é., ahova hívnak, most mondjam azt hogy a
betegek világában érzem jól magam?! Ök
adnak nekem , többet kapok én tő l ük, mint
ahogyan ők azt sejthetik. Erőt a folytatásra, a
kitartásra. Nem számit a kor, 7 éves vagy hetven éves a beteg, mindegyiktől kapok valamit.
Robi szerint fontos az, hogy az ember ne adja
fel, mert akkor biztosan elvész, fontos az,
hogy bízzon az orvosokban , adja kezükbe
magát, de legfontosabb az ÉLNIAKARÁS.
Sokan keresik meg, főleg vidékről, menjen el
hozzájuk, beszélgessen el a családtagokkal,
magával a beteggel. Közvetítő , azaz híd

szerepét tölti be beteg és intézetek között,
tehát bárkinek van gondja, akár névtelenül is
felhívhatja, és tanácsot kérhet tőle .
Ibolya a feleség , csak mosolyogva nézi férjét,
amint ezeket mondja, egy pillanatra úgy tünik,
mintha cinkosok lennének velem szemben,
de nem „. inkább úgy érzem, nem mondják ki,
de ahogy egymásra néznek, összemosolyognak, a szó legszorosabb értelmében igazi társak ők, egymás támaszai, és rájuk igazán el
lehet mondani "jóban-rosszban" .
Érdekes kettősséget érzek: egyrészt Robi
magányossága,
másrészt
éppen
a
kitárulkozása.

alázat
Ami megragad benne, hogy a betegségéről
olyan közvetlenséggel beszél, mint más az
aznapi ebédről, megnyugl.é.st jelent hallgatni
a szavait, hogy a ma a legfontosabb, a holnapra ráérünk majd holnap gondolni.
Elmondja még, hogy szerinte kétféle út
létezik, a sorsút - amelyre nem tudunk hatni,
vagyis ami ránk van szabva, a másik az életút,
ami viszont olyan lesz, amilyenné mi irányítjuk
Már egy órája beszélgetünk, és még nem is
tértünk rá a Halló Tévé pályázatára, mert
engem az is nagyon érdekelt, hogyan szánja
rá magát egy család, hogy ilyesmivel is megpróbálkozzék.
Erről már inkább Ibolya beszél: Robi minden
létező pályázatra felfigyel , így volt a Családi
Kör Szerelmes történetek pályázatán
jeligével ellátva kellett beküldeni az írást és
Robi írásának köszönve eljutottunk
Romániába
Herkulesfürdöbe .
, Amikor meghallottuk az Újvidéki
Televízió felhívását, mi is jelentkeztünk és izgatottan l.é.rtuk,
vajon sikerül-e bejutnunk a
kii.él aszt ott családok közé. Inkább
csak én izgultam , Robi szinte biztos volt
benne, hogy nekünk sikerül és később
abban is, hogy mi nyerünk.
agyon megörültünk, amikor kihúzták a mi
boritékunkat és annak is, hogy Berényi urat
láthattuk vendégül. Személyében olyan
embert ismerhettünk meg , akivel közösen a
nézőnek megmutathattuk a már lepusztulóban l évő tanyasi világot ... a birkanyirástól
kezdve a fejésig„.és olyan programot sikerült
biztosítani, ami Vajdaság szerte megnyerte a
n ézők tetszését és végül a mi családunk
kapta a legtöbb szavazatot, sőt vendégünk 1s
a legérdekesebb vendégnek lett l.é.lasztva.
A Bata családdal kapcsolatban sok mindenről lehetne még beszélni, hiszen nem szóltunk Robi RÁK-INFÓ-s tevékenységéről, a
mesemondásban elért eredm ényekről, az írásait is éppen csak érintettük, Ibolya Női
Fórum-béli tényked éséről, a Kátai tanyán
végzett munkájáról, legújabb hobbijáról, a
fafaragásról „. és sok egyébbröl, amit a
faluban csak kevésbé, vagy egyáltalán nem
tudnak errő l a családról.
Végezetül álljon itt mottójuk, életfelfogásuk:
Elfogadás - hosszútűrés - alázat.
Sokan tanulhatnánk tőlük.
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Hírei< a jövőből
Sztrájkba lépett a község vezetése,
elmaradt nyakkendő- és frizurapénzüket
követelve. Nem mondanak le arról a
követe lé sükről sem, hogy a regge li
szünet ezentúl fél nyolctól tízig, az ebédszünet pedig déltől három óráig tartson,
piac i napokon , illetve am ikor a
Megasztár közvetítése folyik, tm.ábbá azt
mege l őző és az azt követő napokon is
általános szabadnapot kapjanak.
Vezető ink
a nyugdíjasotthon e l őtt
kezdték meg tiltakozásukat, majd a
munkaközvetítő
előtt
sorban álló
munkanélkülieknek olvasták fel követeléseiket.
A
nyugdíjasok
és
a
munkanélküliek kezdetben nem értették
meg a vezetők követeléseit, s kérték,
hogy az intézményeken belül, a
törvényeknek megfelelően oldják meg
problémáikat, de miután a község
képviselői azzal fenyegetőztek , hogy
minden reprezentációs ebéd után fél
óráig éhségsztrájkot folytatnak, meghajoltak a követelések e lőtt. S őt , mi több ,
felajánlották a segélyeik, illetve nyugdíjaik ötven százalékát , hogy enyhítsenek a
vezetők szociál is gondjain, s ezentúl
mindnyájukat hivatalos kocsival szállítsák
munkába s haza, igy kevésbé fog kopni
cipő ik talpa is.

2035

A kéksisakosok kínai elöljárója, He Lyi
és albán szóvivője, Jaru Lek heti
sajtótájékoztatóján elmondta, hogy csillapodn i látszódnak a harminc éve folyó
harcok a faluban , miután a kü lfö ldi
nyugdíjasok egységei visszavonultak , és
fegyveres ellenállást már csak a helyi
járulékot nem fizető munkanélküliek
szabad csapatai
fejtenek
ki,
azt
követelvén, hogy a munka\.állalók
fizessék a helyi járulékot, akik több utcai
lámpát is blokád alatt tartanak még .
:::::: ++ ~ +•• eS> tD

Megnyílt a kishegyesi diszkó. Immáron
ismét a Nők Antifasiszta Frontja vette
kezelésébe ,
és
mint
lapunknak
elm ondták, koncepciójuk lényege a
tiltás . Mivel ez diszkó , csak táncolni
lehet, de zene nélkül, tol.é.bbá alkoholos
itókákat sem szolgálnak ki, kivéve a
nyug dijasigazol\.ánnyal rendelkezőket.
Mottójuk: ép testben ép lélek, ezért a
belépődíjat is ehhez igazították: fiúknak
ötven, lányoknak harminc fekvőtámasz.

:::::: ++ ~ +•• § tD

Az Állami Központi Állategészségügyi
Állomás értesíti tisztelt ügyfeleit, hogy
akik harminc éwel adták be a disznóhúst
elemzésre, jöhetnek az eredményekért,
mert elkészültek.

:::::: ++ :l:€ +••§ tD
Hosszas előkészületek után hajózható\.á
Vc'llt a Krivaja. Mint a polgármester
elmondta, ezentúl a folyócskába hajigált
szemét akadálytalanul úszhat le, és a
község bevételre is szert tesz, hisz minden szemét ún. turista-átutazó illetéket
fizet.
:::::: ++ ~ +•• § tD

Az egészség ház vezetősége üzeni, hogy
az utóbbi harminc évben an nyi német
nőgyógyász jelentkezett szakmai segédkezésre, hogy több irodahelyiséget nem
tudnak nekik biztosítani.

Kishegyes fiatalsága nagy örömmel
fog adta a Magánvállalkozók Szövetségének ötletét, hogy - akár régen a titói
szocializmusban
ismét legyenek
munkaakci ók, azzal a különbséggel,
hogy ezentú l nem a láthatatlan és
pazarló államnak, hanem nekik dolgozhatnak önként. Kérik, hogy a fiatalok
lapáttal felszerelkezve jelentkezzenek a
magánmunka frontján, és kétheti
elemózsiát is hozzanak magukkal. Az
élmunkások jelvényt kapnak! És ami a
legfontosabb : esténként tábortűz és
nótaszó \.árja az önkéntes munkaakciózókat!

Horoszkóp
Helyszüke miatt kénytelenek vagyunk
mind a tizenkét jegyet egybeötvözve
közölni az éves horoszkópot:
Ön előtt fényes jövő áll. A szerelemben
és a munkában is sikeres lesz, de
vigyázzon , mert munkahelyén a
szerelem problémákat okozhat. Akinek
még nincs nyugdíja, nyugdíj el őtt fog
áll ni. Búcsúkor vigyen magával
esernyőt. A kivilágított utca helyi
járulékot jelent, a sötétben viszont
ügyeljen a szerelemre a családi gondok miatt, amit sikeresen megoldhat a
munkahelyi problémái révén . Pénzügyi
problémái nem lesznek, mivel nem lesz
pénze. Ha álmában felsöpört főutcát
lát és befoltozott szemeteseket, az
közelgő
Vc'llasztásokat
jelent.
Egészség: sose használja a lelkiismeretét, úgy tiszta marad.
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Acsipszes zacsl«í esete a Nagylankásiakkal

RÉGI, SZÉP IDÖK
Milyen is volt az élet a régi szép időkben?
- teszi fel az ember a kérdést, és közbe
gondolataiban egy idealizált, szépséges
világ képe jelenik meg . Persze , a régmúlt
sem volt fenékig tejföl! Némi kutatás árán
rábukkantam Kishegyes 90 éwel ezelőtti
újságának, a Hegyösi Pletykálkodások
egy éwégi számára. Ez a havilap remek
betekintést nyújt falunk egykori hétköznapjaiba. Különösképp érdekesnek találtam a falu jegyzőjének írását, amelyben
az 1905-ös év infrastruktúrális fejlesztéseiről, kultúrális életéről és egyéb
érdekes történéseiről számol be a falu
elöljáróságnak és népének. Ebből
közlünk most egy részletet , hogy
olvasóink is rövid betekintést kapjanak
falunk egykori életébe:
Hegyösi Pletykálkodások, 1905 évi,
deczemberi, ünnepi száma.
K. Salamon, jegyző: Az év végin (részlet)

oszt amint azt mán a félévi beszámolómban is mondtam, píz nincs! A
Császári Királyi Kincstár által Topolya
Járasnak utalt évi járandóság Kishegyes
Nagyközségre eső része mán elfogyott!
Az összeg ötödhatod részét fölemésztette a Gémeskútgyűrű-tervezet
megvalósitása. A sajtón keresztül üzenem
a cinikusoknak, akik nem akarják
megérteni , hogy minek kő összekötni
hálózatba a falu összes gémeskútját ,
hogy menjenek a fenébe, ahelyett, hogy
itt a fejlődés útjába állnak! Hogy egy megpakótt ökrösszekér menne végig a tyúkszemükön, pont mikó viszket!
Na, hogy visszatérjek a pízre, ami nincs,
a járandóság tizedszázad részén hozattunk 3 darab utczai gázvilágítólámpát
Bécsből! Az elő bb említett czinikus
egyéneknek üzenem, hogy hazugság
azon állításuk, mely szerint az összes
lámpát a méltóságos biró úr háza elé állitottuk vóna! Ez azért is nem igaz, mert
egyet az elöljáróság egybehangózan a
templom elé helyeztetett, a falu
lakosságának nagy elégedettségére.
Külöben is hova az említett úrak irigysége, amikor mindenki tudja, hogy a faluba nincs is gáz, amivel e lámpák üzemel„

..

- jegyzőkönyv -

nek! A czinikus úrak házát meg a
Gyehenna tüze világítsa meg éjjel-nappal!
Kishegyes Nagyközség tisztelt lakossága
komoly lépéseket tesz affelé, hogy a polgári aktivitások, úgymond civil tevékenységek terén elfoglalja méltó helyét a
monarchián belül. Ez ügyet szolgálandó a
Katholikus Családok Egylete szigorított
felvételi kritériumain. A jövendőbe n csak
azon családok nyernek felvételt az
emlitett egyletbe, amelyek minimum 5
jegyzett utóddal rendelkeznek!
Szintén polgári életünket és községünk
dicsőségét öregbíti azon új egyletünk,
mely a többi egyletet tömöríti közös
szervezetbe . Az Egyletek Katholikus
Egylete maga köré gyűjtötte a Katholíkus
Családok Egyletét, a Katholikus ők
Egyletét, a Katholíkus Méhek Tartóinak
Egyletét , valamint a Kocsmabará ok
Katholikus Egyletét. E nemes csoportulás ugyan segíti az egyfeteke , hogy
könnyebben nyerjék el a Császári Kiralyi
Kincstár, valamint őfensége a császár
méltóságos, anyagi támogatását , de
elsőd l egesen azt a szent célt tűzte ki
maga elé , hogy egy egyletként, az
egyletek egyleteként az egyetemes
egyletesség eszméjét egyengesse!
Falunk
kultúrális
életét
szerény
gazdagság jellemezte az 1905-ös évben.
Megrendezésre került a hagyományos,
szabadtéri Kocsmás Mulatságok a
Kocsmabarátok Katholikus Egyletének
szervezésében; ahol az idén is rangos
előadók (mint pl. Százkez ű Gazsi,
fől.é.rosi prímás művész, Csókos Terka és
zenekara, Okos Kolomposok Színtársulat, stb.) szórakoztatták a tisztelt
nagyérdeműt . 100 hordó sör fogyott a
kultúra e nemes ünnepén.
A Kishegyöst jel lemző gazdag irodalmi
élet az idén sem okozott csalódást.
Sudár Béla szerzőnk tollából megjelent
a "Vajdasági magyar kisebbség hányattatott sorsa Kishegyös Nagyközségben"
című remekmű. E velőt és vesét egyaránt
megrázó könyvben mindenki ráismerhet
saját hétköznapjaink eltitkolt szörnyű
ségeire . A nagyratartott, föl.árosi kritikus
úraknak pedig, akik nem értették, hogy
miért lenne Bács-Bodrog Megyében a
magyarság kisebbség, és hogy mi az,
hogy Vajdaság, azoknak azt üzenem,
hogy egy megpakótt szekér tapossa őket
halálra, hogy a Gyehenna tüzébe jussonak! Oda!

Idáig az idézet. Remélem, érdekes i dőu
tazást nyújtottunk olvasóinknak a XXI.
század hajnalán .
LJ.

N. K., harmad ik osztályos, buntetlen előé letű , kiskorú nagylankási lakos, az iskolából kiáramolva betért
az e lső ú Jába eso uzletbe , s a zsebpénzre kapott
össze gbő l egy paprikás-pizzás izesités ű csipszet
l.é.sárol . arsával. K. L„ második osztályos, büntetlen
e lőé l e u, kiskorú. szintén nagylankási lakossal hazafe lé 1ndull.é.n a csípsz elíogyasztásába kezdtek.
Jóizúen 'ala ozga iák a finom eledelt, maid amikor az
el'ogyott, egy óva lan mozdula al eldobták a zacskót
az út mellé , és gyanútlanul ol.é.bbhaladtak
Z . Z., 51 éves , bün e len e lőélet ű nagylankás1 lakos
15 óra 48 perckor érkeze meg mun kahe lyérő l a
nagylankási autóbusz-állomásra. Miu án megl.é.sárola a napi kis betevőt , megindult a háza felé, s kozben
a helyi elöljáróságot szidta. Amikor a háza elé ért,
megpillantotta az N.K és K.L„ nagylankási, kiskorú
lakosok által eldobott csipszes zacskót, és éktelen
ordítozásba kezdett Felesége , Z . Z ., 51 éves. büntetlen előéletű nagylankási lakos, szintén ordítozni
kezdett , s a vacsora elfogyasztásáig abba sem
hagyták az ordibálást Másnap Z.Z.
és felesége a munkába indulás előtt
elment a helyi elölJáróság épuletébe,
.1.
s nagyhangon felszólította az ott dolgozókat, hogy távolítsák el a háza elő l
a csipszes zacskót.
A helyi elöliáróság
ekkor határozatot
hozott. Összehívták
a falu gyűlést, s ott
döntésre vitték a dolgot Egyhangúlag létrehozták a
csipszes zacskó-bizottságot, amely másnapra hivta
össze gyűlését. A gyűlé se n ismételten határozat
született, mely szerint nominális l.é.llalatot hoznak
létre , amelynek hatáskörébe a csipszes zacskó körüli
gondok megoldása tartozik. A nominális l.állalat másnap meg is alakult, majd pályázatot irt k1, két munkahelyre, megfe l e lő szakképesítéssel Ezelőtt azonban
igazgató bizottság létrehozása mellett dontöttek, öt
szakkáder bevonásával. Miután az 1gazgatób1zottság
megalakult, elbiralta a beérkezett pályázatokat, majd
a helyszínre kuldte a munkásokat.
Az események ekkor m1ndenk1számára l.áratlan fordulatot vettek. A szél felélénkült, s az utcán heverő
csipszes zacskót , S. M. néni , 82 éves, kisnyugdíjas,
büntetlen előé l etű nagylankási lakos háza ele sodorta S. M. néni, aki éppen az utcán tartózkodott, fogta
a csipszes zacskót, osszegyűrte , majd a szemeteskukájába dobta azt A helyszínre érkező nominális
l.állalat dolgozói értetlenul néztek S. M nénire, majd
visszatérve munkahelyükre, fegyelmi bizottság létrehozását látták elél, mely S M. néni megfegyelmezését
volt hivatott elrendelni, nem saját hatáskorbe tartozó
tevékenység címszó alatt S.M néni azonban másnapra l.áratlanul eltávozott az élők soraból, a helyi
elöliáróság pedig fellélegezett Csak a szél fúJdogált
tol.ább, csipszes zacskókkal tarkítva a taiat.
-zz-
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ADombos TV

jövő

évi

műsora

Sport
~~@~~mlli oo~ ~1~krn~lflt~?3©CT

Megjegyzés: A Dombos TV műsorát a világon
egyedülálló módon nem zavarják reklá mok,
illetve ford ítva!
A műsorváltoztatás joga fenntartva .

-"~...-..J:
··~

Reggeli

műsor
Érdekes fertőzések (agrárműsor)
Csirke formájú anyagok (építészeti szakműsor)
Építészeti formájú csirkék (dizájn- és divatszakm űsor)

r

..

~

'..i:_.. ;,,:-.

1

Reggeli matiné:
Kiscsirkék

Délelőtti

építőanyagok

közt (rajzfilm)

program

Örökzöld slágerek (cirill betűs felirattal)
Hely, történet! (művelődési da/műsor)

Déli harangszó
Kimegyek a
ra)

temetőbe (m egrendelhető

nóták

műso

- Délutáni program
Hungarorama - kapcsoljuk a boltok előtt sörözőke t
(kommentár nélkül)
Érdekes kirgiz c sirkejárványok orosz fatelep eken (a
Spektrum tv m űsora)
Floyd és Jamie Olivier csirké · főz táppal és fa telepi fával
(a Discovery TV műsora)
Tűzoltók a szeméttelep füstjében (német-kishegyesi
koprodukciós teleregény)
Kotrógéppel a lágerben (a helyi közösség turisztikai
műsora)

Tú-in-van: Sétáló
magazin)

rendőrök

(kriminalisztikai és fitnessz-

Esti program
Híradó - beolvasnak megasztárjaink, azaz a község
vezetői

Tetőfe dők vitaműsora Bochkor Gáborral, zenél a
, U2 és Caramell
, A kishegyesi Egység elmaradt fo c imeccsei
(felvételről)

és kazánszerelők a csirkékről
portréfilm)
Győzike a hegyesi diszkóban (archiv felvételek
még a régi szép időkből)
Sonka, sonka (spanyol művészfilm)
Vízvezeték-

(művészeti

Éjszakai erotikus műsor
Minden, amit nem mertek megkérdezni a helyi
járulékról (ismétlés)
Német mamográfok Kishegyesen (szinkronizálva)
. Hungarorama - Éjszakai fürdőzők - kapcsoljuk a
strandot (kommentár nélkül)

Hajnali

műsor

Betörők

a faluban (valóság-show,

élő)

A fenti vakszimultán mérközésre nemrégiben került
sor. Mint látható, a vehemens támadások során
négy felé szakadtak az erök, és amint javul az idö,
újabb rohamokra kerülhet sor. Különösen a királyok
vannak veszélyes pozícióban, a parasztok lázadása
veszélybe sodorta az egész rendszert, és már csak
a kommunisták hiányoznak, de ki tudja, egyik-másik
tiszt mikor veszi elö illegális párttag könyvét. A bal
térfélen csempészek kínálják portékájukat, a maffia
pedig a mélyben bugyog . A sötét erök feletti
gyözelem történelm i sz ükségszerűség, a progressúv erök a fejlödés nyomvo-nalán haladva
söprik el az idejét múlt eszméket hordozó tiszteket.

Rejtvény:
E havi sakkfelad\ényunk (kép nélkül is megoldható):
A sakktáblán csak a feh ér és a sötét király áll.
Játszon egymaga, és próbáljon meg patthelyzetet
kicsikarn i!
A megoldás: igen.
Válaszai kat postafordu ltával visszaküldjük a helyes
címre.
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KING KONG SOKAT TANULT
MAKK KÁROLYTÓL
Tényleg ráesett Naomi Wattsra a forgatás
alatt? Es a régi pletykák Jessica Langeről? És egyáltalán: ki az a színész, aki
Peter Jackson karácsonyi szuperprodukciója, a King Kong címszerepét játssza?
Exkluzív interjúnkból most szinte minden
kiderül. Tartson velünk és King Konggal a
forgatás kulisszái közé és azokon túl is!
Feszultségünk nem volt alaptalan. K1ng
Kongat, a 2005-ös szuperprodukció címsze rep l őJét
a világpremier idősza ká ban
lehetetlennek tűnt mikrofonunk elé ultetn1
Végül t1zenot perces telefoninterjút sikerült
leszerveznunk a sztárral

hogy informálisan jelezte ,
Károlynak örülne a legjobban?

munka , hanem életforma. Tükör által
homályosan. Mit mond ez Önnek?
Oóó hr Ingmar koööóó hüúüü
Eperjes

Hömpór b górrrb pekk hömmb gur. Öm óm
höm Huuu umung ö bommm Károly oooóó
ogóö. Böffh órp krömm Antal Imre öóoő hbkk
Ha már Káro lyok: Makk Károly egy alkalommal azt mondta Önnek: az ig azi stílus
az, ha nincs is stílusunk. Sikerült ebbő l
bármit megvalósítania Peter Jackson
filmjében?
Ökk ó hörr börgond u krr bung uhh .
Persze, hiszen Ön sosem félt a razos
helyzetektől. De mit érzett akkor, am ikor a
forgatás során, a kerget ös jelenetb en
rázuhant Naomi Wattsra?
Ömm hörm huú.
Brit pletykal apo k szerint cenzúrát
emlegetett a zuhanyozós jelenet kivágása
miatt, ahol pedig - idézzük a News of the
Worldböl -, " m indent megmutat".
Hórrgh rohommprrrg pokhorr hmm rgrrrr.
Arrrrg fr11dom hornmatorrr
Értj ük, és ebben teljesen igazat is adunk.
Adrien Brodyról m i is mást gondolt unk
volna. De beszéljünk inká bb a Jackson-filmen kívüli vil ágról. Ön szín es egyéniség.
Eg y korább i interjú ba n megemlítette ,
hogy szívesen vá llalna szerepet valamelyi k
Broadw ay-d arabban .
Elárulja ,
melyikre gondolt?

Halló, King Kong Úr?

Zzzr omükk kuuu o rupp

Riporter: Mit érzett, amikor megcsö~rent a
telefon, és Peter Jackson éppen Onnek
aján lotta fel a szerepet?
King Kong: Hrrm üm

böőö

gürmumbb.

Tehát nem volt könnyű azonosulnia a
dühöngő majomkirály karakterével?

Gondolkod ik azon , hogy egyszer szerencsét próbáljon a kamera túlsó oldalán?
Hrr ööö hurguu boó. 0 hrr psszf ong
Valóban , az élet ennél több. Tényleg a
hobbijaiból nyeri kimeríthet et lennek tűnő
energiáit? Úgy t udjuk, gyerek korában a
dinoszau ruszok n y űgözték le, most a koc sik érd eklik . Milyen autót vett legutóbb?

Hömmm ö bürüöng hmprkkopp hbm.
Höfff o krr Oltc1t ó prórnporom krömp
Hogyan
készült
az
alakításra?
Környezettanulmányokat végzett, elutazott a helyszínre , vagy inkább az
ösztöneire hagyatkozott?
Homm horr grrb .
Sztanyiszlavszkij

ő

gomm

höróng

Nem fél, hogy egy szuperprodukció után
végleg belekényszerítik a "nagy majom"
kliséjébe?
Hmp
Azt olvastuk, hogy maximalist a: karaktereit jó ideig nem tudja elengedni, figyelemmel kíséri utóéletüket is. Tudja már, hogy
ki lesz a magyar szinkronhangja? Igaz,

A Vanity Fairnek beszélt először a drogproblémái ró l, id én márciusban . Ha jól
látjuk, sikerült kilábalnia a gödörbő l. Igaz,
hogy sok si kertelen próbálkozás után
vé gül a budd hist a m editáció segített
Önön?
(Pár másodpercig vágni lehetne a csendet,
aztán folytathatjuk.)
Az okok közt célzott a filmes világban sem
ismeretlen rasszizmusra. Mi kor szembesült először azzal, hogy származása
miatt hátrányba került?
Uúú hükk ömm ó pöóö őbnöö hiíí bbng 1
Valóban így van , a filmművészet nem

Am ióta tiszta, elkötelezett természetjáró
lett eg yedü l él c sivava kisk utyájával.
Feladta. hogy megt alálja a nagy ő-t?
Hummm ahhrra humm humm humm.
Igaz lenne tehát, hogy az 1976-os film forgatása alatt összemelegedtek Jessica
Lange-gel?
Krrm horpbngö hurrgamm ("Amerikában
ezért m1//1ókra perelhetném " - veszi a lapot
munkatársnőnk, Kati. "H1öoo krummum
begengrrri" - vágja rá Kong, és m1 képtelenek vagyunk haragudni erre a nagyra nőtt,
örök g yerekre.)
Nyil atkozataiban rendsze resen bírálja az
kla usztrofó b "
New
" el visel h etetlen ,
Yorkot. Tegye a szívére a kezét: el tudja
képzeln i, hogy benzin kuta s legyen
Ohióban?
Sorramoh arrhago mrohorrr b1hra dízel arrhagrorrr
Megmaradt ak a "civil" barátai?
Üukk Groam horrrhag cumpf.
Összejár még Csubakkáékkal?
Hórrgh groamm harrohhamrgarrh - villantja
meg humorát ínterJúalanyunk, akiről tudtuk,
hogy hollywoodi szupersztár, mégis , egyre
inkább úgy érezzuk, egy "kicsit" a barátunk ís
Jockey vagy Bobby? - teszünk fel végül
rövid kérdéseket, mert bár King Kongot
csak a m obiljára érke ző sms-ek zök kentik
ki néha, sajtófő nö ke a háttérben m ár
egyre feszültebbnek tűn i k .
Hrr Öóó grr
Horst Tappert vagy Tom Selleck?
Horst
Még egy kérd és: mi igaz a felröp pent hírb ő l , hogy legközelebb Tarr Bélával forg at?
Ööőöóö o hrr örnbm moóó grr K1íi huúú ú hó
Öhöm grógg huáá. Aáá ua háá húú . Oőó krrrr
hr toóó. Oőő hopp burgud ukk őőő ő.
Zzzómukk kuuúo buruong hmprkkopp hom
Groóó . Hoó oóoó oöö ó kkkr ó krrr ááááá
uáááá búúúú . Broaáá úúúú oóőő hrrrr buuuuáááó Óhom grogg huáá Aáá ua háá húú
Ooó krrrr hr tóbó Oöö hopp burgud ukk
ööoö. AAPAA Aa H öóóő Woáááááá ogrrrááá áuúú u. ÚUÚÚÚUUÚÚ- ÁÁÁÁÁÁÁ
OOOAÁÁÁÁÁÁ: Hópp.
~

Köszönjük a beszélgetést. ~
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Az iskolaoldalt a 7.b osztályos diákok
készítették. Az újságírócsoport lelke:; kir
s' ..
/
társasága "próbálgatja szárnyait". E~
s
hát Kishegyesről már mondtak, írtak
?lyant is, hogy az írók, újságírók falva. ·
lme az utánpótlás!
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Visszapillantás
a régi karácsonyra
Nagyanyám korában az emberek jobban hittek a
babonákban , bár manapság is vannak dolgok,
melyekben hiszünk. Akkor és most is a
gyerekek lelkesen licl.rták az ünnepeket.
Luca napján búzát, zabot, szalmát raktak az asztal alá, hogy a következő évi termés jó legyen,
ha pedig egy állat megbetegedett, ezzel etették, mert ettől a hiedelmek szerint meggyógyul.
Az öregek Luca-széket készítettek Lucátólkarácsonyig, minden nap egy újabb részt raktak
rá. Az asszonyoknak varrniuk sem volt szabad,
mert e ll enkező esetben a tyúkok nem bírtak
tojni. Még a gyerekek is ünnepeltek ezen a
napon. Lucázni jártak házról-házra, verset
mondtak, énekeltek, és ezért almát, diót, néha
csokoládét kaptak. Lucákor sütik a lucapogácsát az anyukák, nagymamák. Néhány pogácsába pénzt is tettek , s aki megtalálta, arra
gazdag esztendő licl.rt. December 24-e karácsony böjtje. Aznap állítják fel a karácsonyfát.
Régen a szegény családban nem volt pénz
fenyőfára , ezért rózsatövisből hajlítottak kará-

venné nk. :" ~~i- ._.,még
fonto's,
szeretnénk a~~- ebédlő( bútorral
ellátni , számítógép.éket, vermi az
Több újaonság is· förtént a suliban osztályokba, dvd-le}átszqt, tévét. A
az idén. 1 amiről
már beszámoltunk a tornatermet is fel kell ujltá.ni, ' ami
.
Hogy . a
Szó-Beszéd hasábjai ne ,De hogy · hatalmas munka.
mik a tervek jövőre? A legilletéke- következő iskolaévben mire kerül
sebb ·személyt kérdeztem meg , sor, azt még nem tudjuk.
- Mit kfván az iskola diákjainak és
Selié Julianna igazgatónőt.
- Milyen .változásokat szeretne tanárainak jövőre?
- A diákoknak, szüleiknek és az
bevezetni jövore?
A
következő
iskolaévben iskola dolgozóinak jó egészséget
szeretnénk újra szépíteni az iskolát. és nagyon boldog új évet kM3.nok.
Gondolok itt a meszelésre, az ajtók, És persze a Szó-Beszéd olvasóinak
ablakok festésére. Ha kapna az is.
iskola pénzt, akkor új ablakokat is
Klaé Olilir

Origo Könyvklub
Ha könyvet keres

csonyfát. Az iskolában nem volt hitoktatás, nem
beszéltek az egyházi ünnep ek rő l. Az éjféli
misén volt az előadás. Aznap nem szabadott
húst enni, ebédre bableves, mákosguba volt . A
fokhagymát azon a napon mézzel ették, a férfiak a pálinkát mézzel itták. Diót törtek, és ha
rossz volt, a következ ő év termése is beteges
lett. A karácsonyfára dió, alma, néha narancs is
került. A gazdagabb családban csokoládé is.
Ha nem volt pénz ajándékra , a nagymamák varrtak babát a lányoknak, a fiúknak szárból és fából
játékokat készítettek . A gyerekek ennek is
nagyon örültek. Féltek a krampusztól, ezért
nem bántották egymást, mert nem kaptak
ajánd ékot , hanem szenet. Nem szabadott
megenni a karácsonyfáról a cukrot, csak vizkeresztkor.
A mai id ő kben már nincsenek meg mindenhol
ezek a szép szokások, pedig milyen jó volna1

Kormos Beáta

Anyukám mesélte , hogy annak idején ők szülinapokra, különböző
ünnepekre könyvet vittek ajándékba. És sokkal többet olvastak, mint mi . Falunkban ma
nem működik könyvesüzlet.
Ezért is örültem meg ,
amikor megláttam a plakátokon, hogy az
Origo
Könyvklub lehetővé teszi,
hogy jó feltételek mellett
kedvezményesen könyvet
tudjunk licl.sárolni. Hozzánk is ellátogattak, és az iskola kiállítótermében több száz könyvet mutattak
be. Ezek között szerepelt háziolvasmány, meséskönyv, szakácskönyv...
Az Origo Könyv~lubból eljött
Hevesi Zoltán, akitől megtudtam
pár dolgot. Azt, hogy az Origo
. Könyvklub 2005,. iyiárciusában

alakult Magyarkanizsán . A neve
nem
kapcsolódik
semmihez, .
semmi különösebb jele ntősége
nincs. Hirtelen ötlet volt csupán .
Garanciát is adnak, mivel a licl.sárló látatatlanból , katalógusból vagy
interneten keresztül rendeli meg
a könyvet, és az esetleg
sérült vagy nyomdahibás
terméket
díjmentesen
kicserélik .
Nagy örömmel értesítettek , hogy megnyílt az
Origo könyvkl ub új,
könylicl.ruháza,
online
melyen
több
mint
50.000 könyv érhető el! Internetes
cím: www.origoklub.com
Katalógusuk· minden kisdiákhoz
eljut falunkban is. · ,
Miközben hazafelé. tartottam az
iskolából , eszembe jutott, hogy a
könyv a legszebb ajándék, és hogy
a könyv .a legjobb barát.

Szabó Szé11ia

Egyre több a baleset. Linka Szabolcs a
kézilabdapályán törte el a kezét. Tóth István
a focipályán eltörte a lábát becsúszáskor,
összesen 3 helyen. Ugyanígy Özvegy Erik
pár nap elteltével a focipályán nem
melegített be rendesen, és a lábában elszakadt egy izomszál. Ezért vigyázzatok magatokra nagyon, ha sportoltak!
Diákok vs. tanárok. A 7. és a 8. osztályok
focimeccset játszottak egymással és a
tanárok ellen. Érdekes meccsek voltak. 7.
osztály - 8, osztály 1-1 , és ugyanilyen eredménnyel zárult a tanárok elleni meccs is.
Természetesen készülünk a következő megmérettetésre is.
November 25-én az Újvidéki Színházba
mehettek az érdeklődők, ahol az Óz, a nagy
varázs.ló című előadást nézhették meg.
Vukosavljev lvan színész december 8-án
és 9-én előadásokat tartott az iskolában. Az
alsósok a Misi meséit, a felsősök pedig a
Toldit hallgathatták meg.
Újvidékről ,
a
December
11-én
Versenytáncosok
Vajdasági
Ligájáró l
Kalmár Evelin és Szungyi Tibor, Nyirádi
Léna és Gulyás Deniel aranyéremmel,

Fabó Margarita és Csaba, Szungyi
Marianna és Magó Ádám ezüstlremmel
tért haza. Gratulálunk a párosoknak!

Kellemes karácsonyi ünnepeket és
boldog új évet mindenkinek!

December 16-án karácsonyi Vcisárt volt az
iskola ebédl őj ében. A diákok üdvözlőlapokat , játékokat, saját készítésű (vagy
anyuka,
nagymama
segítségével)
süteményeket , ikebanákat árulhattak.
Kicsik, nagyok egyaránt élvezték a Vcisárt,
hiszen annyi árus és vevő volt, hogy alig
lehetett mozogni a teremben .

Gulyás Denie/ és
Szűgyi Dávid

Az Euroclub 2006 nyarán tábort szervez
Soltára. A foglalkozások angol nyelven folynak, és különböző csoportokból lehet
\élasztani. Az ár 220 euró, amit 10 részletben lehet fizetni. Érdeklődni Barcsik
Karolinánál lehet.
Januárban a síelés szerelmesei Donovaliba
(Szlol.ákia) mehetnek. Az érdeklődők
b őveb b felvilágo itász Sipos Julianna tornatanárnőnél kaphatnak.
December 24-től sztrájk. A Mikulás már
elmúlt, most vagyunk az adventi időszakban ,
25-én a karácsony következik, és persze
31-én a szilveszter. Három hétig az iskola
környékére sem nézünk!!!

René Ukrajnában
Micsoda híres osztálytársam van! Kratok Re né eljutott
Ukrajnába , a karate világbajnokságra . De nem ám mint néző,
hanem mint verse nyző! Röviden akkor be is mutatnám René
karatista mútját és je lenét.

- Mikor kezdtél karatézni?
- Még ötödik osztályos koromban , vagyis két éve . Azért \é.lasztottam ezt a sportot , mert sokat megyünk külföldre , és mert
szeretem a küzdést.

- Ki a tanítómestered?
- Kettő is van: Holovié Gábor és Budincevié Antal.

- Hány versenyen vettél részt?
- Eddig húsz versenyen vette m részt, sok érmem , diplomám
van, de ennél sokkal többön szeretnék ott lenni .

- Az a hír járja, hogy Ukrajnába is eljutottál. Mesélj róla!
- Igen jártam, november 12-től 15-ig. Ukrajna egy 'városában,
Luckban voltunk. Vajdaságból egy busz indult. Én voltam az
egyetlen karatista Kishegyesről, és ezért szüleim büszkék rám.
Háromcsillagos hotelban szállásoltak e l. Egy szobában két ágy
és egy tévé volt. Egy topolyai barátommal voltam egy szobában.
A svédasztalos reggeli után a bajnokság következett, ami nem
volt egy könnyű feladat. A világ 25 országából érkeztek
versenyzők. Az én korcsoportomban 25-en voltunk. Technikai
mutaoonyokat mutattunk be. 7-8 forduló után megtudtuk ki a
nyertes. Én a kilencedik helyezést értem el. Nekem nagyon
tetszett minden, és legközelebb is elmennék.
Nem csak a múltról és a j ele nrő l beszélgettünk, hiszen már a
jövő n é l tartunk. Akkor sok sikert René , és gyűjtsd az érmeket!

Varga Ágnes

Vágyak 2006-ra
Mit szeretnene a d1akok?

Tóth lstvan 7.b
Szeretnék messzebbre kirándulni az osztállyal. Jó lenne a
környező
országokat megnézni:
Magyarországot,
Romániát ,
Görögországot .
Csakhogy van egy olyan
torvény, hogy általános iskolások nem utazhatnak osztálykirándulásra kt..ilfoldre. Lehet
ezen \éltoztatn1?
Berkes Tibor 7.b
Szerintem jó lenne, ha engedélyeznék a mobiltelefont az
iskolában. Persze órák alatt ki
lennének kapcsolva, de ha
valami fontos dolog tórténik a
diákkal, akkor tudná értesíteni
a szuleit
Holló Emese 8.b és Mocnár
Zita 8.b
Mindketten az iskolarád ióra
Vél eményt..ink
szavazunk.
szerint nagyon jó dolog lenne a
körözvény
helyett ,
mert
bemondhatnák az iskola híreit.
Szt..inetekben pedig szólhatna a
zene.

Tóth András 8.b
A javaslatom az, hogy legyenek
székek az ebédlőben , úgy
kényelmesebben
lehetn e
uzsonnázni.
Bulatovié Dejan 5.b
Szeretném , ha hosszabb
szunetek lennének az órák
között. lgy a diákok jobban
felkészt..ilhetnének a következő
órákra . Persze egy kis kikapcsolódás sem árt két tantargy
közótt.
Hegedűs

Rajmond
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Hírei< a Női Fórum életéből
December 3-án , a Fogyatékosok Világ-napján a polgármester fogadást adott az lzida Anya - és
Gyermekvédelmi Társulás, illetve a Női Fórum tagjai
részére, mivel községünkben ez a két civil szervezet \é.llalta
fel a csökkentett képességű személyekkel való törődést.
A falu karácsonyfájára felkerült csuhéból készült díszek az
idén a N ő i Fórum Kézimunka és Ajándékk észítő csoportjának munkáját dicsénk.

Karácsonyra az idén is sütem énycsomaggal lepik meg a
magányosan élő idős embereket A mintegy otven
süteménycsomag a N ői Fórum tagiainak adománya, de
külön köszönettel tartozunk azoknak a kishegyesi aszszonyoknak, akik ugyan nem tagjai a szervezetnek, de
ebbéli akciójukat minden alkalommal támogatják.

A Nói Fórum Értük-Értünk Alkotóműhelyéhez tartozó gyerekek december 17én dél e l őtt 10 órakor az Ifjúsági Otthonban változatos karácsonyi műsorral kedveskedtek szüleiknek, tanáraiknak és a meghfvott vendégeknek.
A műsor végén a gyerekek magyarországi és falubeli adományozóknak
köszönve karácsonyi csomagot kaptak

AMikulás házhoz megy!

A Mikulások Unka Miklós, Molnár Csaba és Tumbász Miklós voltak, a
krampuszok bő ré be iskolások és óvodások bújtak, a szánokat pedig Fehér
Zoltán és Zivancevié Aleksandar irányították.

A Művelődési Egyesület szervezésében az idén
is megrendezésre került a Mikulás-akció december 5-e és 7-e között. Közel 70 gyerek örülhetett a
Mikulás látogatásának, emellett a Mikulás-hívó
szülök adományaiból 30 hátrányos h e lyzetű gyermek is kapott csomagot. Köszönet a támogatóknak: Bel-lmpex, Ch ick-prom , Vavilon , Heged űs
bolt, Limbad, Metal Pepi, Bandi bolt, és külön
köszönet az Önkormányzat támogatásáért.
A Művel ö dás i Egyesület Marcipán Gyermekbarátok Köre december 12-én és 13-án lucázott a
faluban. Az ovisok és az iskolások a hagyományok
szerint megáldották a gazdaságokat, cserébe diót,
almát, édességet kaptak.
A Marcipán-kör december22-én betlehemezéssel
járja a falut.

iill];\

Egy olyan településen, ahol a lakosság :
nagy szá~aléka foglalkozik . mezőgaz-)
' .dásággal, azon belül állattenyesztéssel/ [
'~ igen fontos, hogy legyen egy jÓ :állator- f
vos. Az elmúlt hónapok saj nálatos [
történései a trichinella-fertőzés körül is !
azt bizonyítják, hogy hatványozottan kell · !
tudatosítani a tenyésztőkkel; nem játék ·i
az, amivel foglalkoznak, mert nem !
megfelelő odafigyeléssel , emberéle- !
teket is veszélyeztethet . áz, hogyan !
törődnek állataik egészségével.
!
Dr. Patyerek Árpád , a Dac magánállatorvosi rende l ő tulajdonosa és állatorvosa huszonöt éve foglalkozik . állatainkkal. Az új
állategészségügyi törvény, valamint a különböző ján.ényok kapcsán beszélgettünk el
vele, miként látja ő az állataink helyzetét.
Mióta dolgozik magánállatorvosként?
97-98-ban jött az ötlet, hogy bele\é.gjak egy
re nd e lő
indításába,
magánállatorvosi
Elsősorban ki.hi\é.snak éreztem mindezt,
szerettem volna kipróbálni, hogyan tudok a
magam lábán boldog ulni. Akkoriban a
f szabadkai . Állategészségügyi , ·Intézet
. járifctnyfelügyelőjeként dolgoztam , ahol
szerették volna, ha maradok, hívtak is vissza,
de én akkor már elhatároztam magam . A
rendelőmb en mindenféle kis- és. nagyállat
gyógyítását végezzük, kivéve a haszonállatok kötelező oltását.
Melyek a legnagyobb gondok, amelyekkel munkája közben találkozik?

i

Erre nem létezik szabály, általában a szezontói füg g, hogy mivel kell éppen szembenézni.

• Mi a véleménye a madárinfluenza körül
kialakult média-hisztériáról?
Itt azt szeretném hangsúlyozni, hogy a
madárinfluenza nem emberbetegség , vagyis
még nem alakult ki az .a kórokozó, mely
~ eJ11berről emberre is terjedne: Nekünk.

KELL E M E S

egyelőré nem kell félnünk,
mert az itt vonuló madarak
nem terjesztik, legalábbis
eddig egyetlen rá utaló
nyomot sem találtak. Mivel
emberrő l emberre nem
terjed , így védőo ltás sem
lehetséges ellene.
Hangsúlyoznám,
eg yelőre
csak olyan
esete krő l tudunk, ahol
olyan emberek kapták el a ili
- "'5l!'f...- .;1;
madaraktól, akik állandóan körülöttük tartózkodDélkelet-Ázsiára
tak .
pedig ez mindig is jellemző volt, így nem csoda,
hogy ott régebben is volt,
most is van, valamint a
jövőben is lesz madárinfluenza. A védőoltás, amit
hirdettek el lene, csak
valakinek a pénzügyi
önkormányzatokat a sintérszolgálat meggyarapodását szolgálja, rrert amíg nincs
alakítására, aminek a hiánya mindenféleképkórokoz9; addig szérumot sem lehet kialaki-. ! pen gondot jelent jelenleg, ők kötelezve
tani ellene.
e. , lennének, hogy a közutakról elszállítsák az
eltaposott állatokat. Mindez megakadáHogyan - vélekedik · az .úi állatorvosi
terje dését,
lyozhatja
a . veszettség
törvényről?
·
ugyanakkor mu nkalehetőséget is teremt.
A törvény mindenféleképpen hasznos, mert Az egész falut áramütésként érte a
remélhetől eg rendbe teszi az ágazatot. Nem
trichinella-fertőzés.
Állatorvosként
lesz állami állatorvosi .. szolgálat, mindenki milyen tanácsottud adni ezzel kapcsomagán\é.llalkozóként fog dolgozni. Ezzel
latban?
talán a kuruzslóktól is megszabadulunk.
Fontos része a törvénynek, hogy előlátja a A fertőzés arra ösztönözte az embereket,
törzskönyvezést, így létrejön egy központi hogy elhozzák kivizsgálásra a levágott állat
adattár, amiből végig lehet követni az állat húsát. Hangsúlyoznám, hogy ezt feltétlenül
útját a születéstől a \é.góhídig . A törvény tar- tegyék meg a jövőben is, mert nem lehet
talmaz az állatvédelemmel kapcsolatos ren- e l őre l átni, mikor szembesülünk újabb esetdelkezéseket is, szankcionálni fogja az tel. Felhívnám a figyelmet, l!ógy ne divathulállatkínzást, akár börtönbüntetéssel is, ami lámként fogják fel a vizsgálatot, hanem minteljesen EU-konformnak számít. Ugyanakkor den esetben vizsgáltassák meg a húst. Itt
említeném meg, hogy megérkezett az új felnem csak az állatorvosokra vonatkozik, mert
szabályozni fogja az élelem-behozatalt és - ! szerelés a re nde lő be, melynek segítségével
kivitelt is. Ezzel talán elérhető lesz, hogy ! a mesterséges emésztés alapján lehet kimumegszűnik a mindenféle el lenőrizetlen szár- ! tatni a fertőzést a húsmintából.
mazású külföldi hús behozatala. Fontos
Köszönöm a beszélgetést!
része a törvénynek, hogy kötelezni fogja az
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Kedves néném,
ahogy a költő mondaná, borúra derű'
Mijután végigsöpört falunkon aza zátkozott disznós járlicl.ny, mánis megjelent a
zújabbik, csak ez pozitív járlicl.ny. Mer
tuggya, hogy a Magdika, amelik a maguk
szomszédjának által a körösztatának az
ösmerösének a rokonya, az bejutott a
MegaStárba. Úgyhogy most ilyen
megastárjárlicl.ny van nálunk.
Még a televízijó is vót afaluba, amibe ki is
írják, hogy Kishegyes . Úgyhogy mink
nagyon ám hírösek lettünk, meg egy kicsit a Magdi is, deneki még éneköni kö ,
mer Kishegyes az azé Kishegyes, oszt
tuggya, hogy van , ha nem lenn e
Kishegyes, ö nem lehetne kishegyesi
oszt nem vóna mit neki kiírni, hogy
Kishegyes , osztakkó sehovasevalósi
lenne, oszt nem is engednék versenybe.
Vót ki nálunk atévé a pijaci napon , azúta
mindenki ünneplőbe jár a faluba , én is
csak éccaka megyek ki munkásruhába a
talicskát tóni, nehogy benne legyek a
kamerába
így,
hanemde
veszek
ünneplőt , oszt abba leszek majd a faluba. Fö is födöztük a zasszonnya, hogy
mink rokonságba állunk bisztos a
Magdi káva, mer a zöreagpám citerázott a
Naplementébe , a zenei teheccségrü
gondójjuk mink eztetet, az nekünk is
megvan ám.
Oszt a faluba mindénki monta, hogy így
segít, meg úgy segít, de nem segítettek
neki tuttomma, nincs is mibü , mer amikó
a Magdi van a tévébe, akkó a zösszes
gyár leáll itt a termelésse, a kössigházán
is jobb nem ügyintézni ojjankó, mer
kijárási tilalom van. Oszt este, ha a Magdi
van a tévébe , akkó meg ojjan üressek a
zuccák, hogy ijjen utójára a Titóelvtárs
temetésekó vót, csak annak nem örüttúnk ennyire.
Én mán aztat is kitanáttam, hogy rokonyi
alapon meggazdagszok a Mag din ,
százalékba azé öt is beveszem a
biznicbe , hogy a Szitográffá nyomtatok
ijjen Magdis majicát, meg Magdis
upaljácsot, Magdis kalendárt , oszt
megyek vele pijacozni. Ez is fertőz, csak
nem úgy, mint a kóbász. Meg a Magdi
most szent, úgyhogy a zellenörök se
szóhatnának semmit. Esetleg szólok a
Zatyának, hogy áldja meg a Magdit, oszt
akkó mán a Vatikán védelme alatt álna a
biznicem.
Arra is gondótam, hogy rögtön
Magdipártot alapítani, oszt indúni a
licl.lasztásokon - most biztos meg-

nyernénk. Oszt kiírhatnánk, hogy Magdi
far Prezident, mint a Dzsorzs Búsnál.
Mer igaz, hogy a Magdi még csak
éneköni tud , falut vezetni nem , deahogy
én enézem a politikusainkat, azok még
éneköni se tunnak, meg semmi mást se,
hát akkór a Magdi mé ne lehetne.
Legalább valamit tud. Oszt most maj népszerű lesz, oszt gyúnnek maj utána a
külföldi befektetők is - mer a határba
kijelötték a területet, de nem gyütt ide
senki, csak egy kínai , meg egy német, a
Ginter.
Mások más biznicbe gondókoznak, igaz,
mán húsz éve hallom aztat, be lesz
vezetve ide a gáz. Oszt akkó majd párezer eu rój é fökapcsolódhatunk. Hát
ennyi lehet színi mást is. Éppen láttam a
Spektrumon a dokumentumfilmet, hogy
van másféle gáz is, csak azt dobozba van
- asztat is szét lehetne akkó má osztani
minden házba egyet, oszt többé itt probléma egy szál se lenne, mer ember se
lenne.
De félretéve a viccet , megvót a szavazás
a hejji járulékrú , én alá is írtam , bár
mintha öregapám mesé e vóna , hogy a
komen izm us elejin vót ijjen nyillicl.nos
szavazás, hogy kigyüttek oszt nészték,
mit karrikázok be , oszt még ilyen faláda
se vót. No de nekem éppmindegy, mer
mire nekem munkahejjem lesz, add igra
mán falu se lesz, nemhogy hejji járulék
De arra is gondótam, hogy emegyek
nőgyógyásznak a zegéssígházba. Mer a
nökhön nagyon értek, mint mindenki.
Oszt hallottam , hogy gyütt itt egy
schwábó, egy német befektető , a
Günterhanszditer von Hauszausz, oszt
annyira be akart fektetni itt mindenbe,
hogy végül a nögyógyászatba akart
segédkezni , hogy majd ijjen gépet hoz,
meg majd ojjan gépet hoz, mamagráfot,
rögtön kettőt . Aszongyák, végün mán
annyira nagy vót a bizalom iránta, hogy
irodát is kapott a zegéssígházba, meg

má majnem ö kezdett el nögyógyászni,
csak hát baj vót a nyelwe , merhogy slicl.b
ez a Günterhansz von Diter. Úgyhogy
aszongyák , végű kiderütt, hogy nem is
n őgyógyász , ezé gondónám én aztat,
hogy jó nőgyó gyász lennék. A zén
nagyapám mindég monta is: fijjam, a
nökhön érteni kö! Oszt ha nőgyógyász
lennék, bírnék hejji járulékot is fizetn i
abbú az irodábú , amit ekapnék a Diter
von Hauszausz a Bajermünchentül.
A zálláskeresésse azér 1s igyekeznem
köll, kedves Néném , mer mostanság
elbocsáttások vótak a csirkeiparban is,
hogy lett ez a madárinfluenca. Úgyhogy
szerintem ez az év nagyon sokkra sikeredett a falú szempontjábú, de azis igaz,
hogy megjelent egy kiadlicl.ny a kössígrü ,
ebbe szép színesbe ojjan szép színesnek van ábrázóva a jelen , meg hát akkó a
jövö is, hogy nem is csoda, hogy akkó az
ijjen Günterhanszok is ide gyünnek
érdeklödésképpenbü De ebbe a kiadlicl.nyba egy szólam sincs a Magdiról , se
á, se bé , pedig most mégiscsak ö a
leghíresebb kishegyesi licl.llalkozás.
Kedves néném, most be kö fejeznem,
mer a zasszony aszonta, menjek el, oszt
hozzak a közösbü , úgyhogy kimögyök a
határba, szerteszéjjel nézgelödni, hogy
legyen karácsonyfánk. Csak seggbe ne
löjjónek a vadászok!
De jut is eszembe, hogy nem láttam
magikat a tévébe , a sógort se , amikó
Szidn ibe ijjen rasszista tüntetés vót!
Montam is a zasszonnak, bezzeg a sógor
régen ott vót a bicigliláncca a zelsó
sorba, mikó a loftyenácikat köllött
zavarni, de most nem láttam a dorbézolók köszt . Tán csak nem beteg a
sógor?
Csókoltassu k a famíliját is egészbe ,

S::ererö unokaöccse
Micimac/qj Gyurka a fam i!ijájáva
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Művelődési

hírek

Az év végén mindenki valam ilyen számadást végez, ezért úgy gondoltuk, hogy
m1 is sorba vesszük eredményeinket A
2005-ös évben csoportjaink majd minden
vajdasági szemlén jelen voltak. Áprilisban a
Szólj, síp, szólj vetélkedőn , am1i úividéken
rendeztek meg a Szajkó énekcsoport és a
leány énekkettős ara ny min ősíté s b en
részesult. Májusban az Óbecsén megrenKőketáncon
az
alsósok
dezett
kategóriájában
a
Garagulya
táncegyüttesünk a harmadik díjai érdemelte ki,
míg a fe lsősök között a Krajcárka tánccsoportunk második helyezést ért el. A
Kishegyesen megrendeze óvodások színjátszó találkozóján a
arcip á n csoport
magas szakmai elismerésben részesú lt. A
júniusban megrendeze Durindón , amit
Rizgetős
Horgoson
tar ttak,
a
együttesünk ismét beiuto a legjobb 10 vajdasági együttes k zé . Augusztusban a
Szabadkán megrendezett IV. lnteretno
Fesztiválon a Garagulya ezúst minő sítést

kapott, míg a Krajcárka kiemelt arany
és kiérdemelt egy magyarországi fellépést.
A Rizgetős táncegyüttes készúlt a 10 éves
évford ulóra és ez alkalommal vette észre a
vezetes , hogy a felújított csoport alkalmas
lenne a megmérettetésre, ezért beneveztünk az Országos Bemutató
Színpadra. November kozepén ÚJvidéken
megtartott minősítésen a kishegyesi
Rizgetős együttes fennállása óta először
minősült címet kapott Meg kell említenünk,
hogy kozség1 segítséggel megoldódott a
hangosítás a színházban, l.ésároltunk egy
mincíséges berendezést, amely minden
rendezvényünkon használható.
Köszönetet szeretnénk mondani mindenkinek, aki valamilyen módon támogatta
munkánkat, és azoknak is akik eljöttek
Kellemes
karácsonyi
müsora1nkra
ünnepeket és boldog ÚJ évet kM'!nunkl
minősítést,

Egyházközösségünk hírei
November 17-én a téli ápolnában Az
élő egyház címmel könyvbemutatót tartott a szerző, Kovács Ná ndor publicista.
Jelen volt a könyv kiadója is, ft. Utasi
Jenő atya, a tótfalusi Lagos veze t őj e .
Kónya Sándor zentai zenepedagógus
megzenésített verseket adott e lő .
November 20-án egyházközösségünk
Pasztorális Tanácsa megtartotta évi költségvetési kozgyülését a feketicsi tagokkal
együtt A tanács tagjai különféle napi
problémákat is megvitattak.
December 4-én a Caritas nemzetközi
napja alkalmából a szegények javára
gyüJtcittek
December elején három feln őttet
kereszteltek meg a templomban .
December 9-én az esti szentmisét felajánlottuk az élő és meghalt orvosokért,
állatorvosokért, ncívérekért, ápolókért és
minden egészségügyi dolgozóért.
Készülünk a karácsonyra: a plébánosunk házhoz járva gyóntatja a falu
betegeit, közös gyóntatás a templ omunkban december 21-én volt. Folynak a
pásztorjáték próbái. Özvegy Kurnyák
Erika l.éllalta a betlehemi szobrocskák
javítását és festését.
Továbbra

is

megvásárolható

a

Karácsonyi

műsor

a Színházteremben,

december 17-én.

plébániánkon a hajtogatós falinaptár és a
Katolikus Kincses Kalendárium .
A jövő évre a szentmiséket januárra és
februárra lehet jelenteni. Megkérnénk a
híveket, hogy minél el őb b jegyeztessék
be az éves miséket, hogy meg tudjuk
jelentetni a Szó-Beszédben Köszönjük.
A/dott, békés Karácsonyt!

Kocsis Miklós kántor

Kinek a bőrébe bújna ma Mátyás király?
Atom, komputer, mobil, háborúk , ro hanó,
kíméletlen anyagias világ birtokolja emberi elménket Eleg nagy gondban van Mátyás király Ki
szeretné próbálni a mostani világ életmódját,
szeretne jo cselekedetekkel példaképet mutatni a
jelen és Jövő nemzedékének Vaion kinek a b őrébe
bújjon? Ez sem felel meg , az sem jó , mindegyik
testben talál valami hibát Talán már tobb száz
személyt figyelt, de mindig valahol hiba csúszott a
dologba, a viselkedesbe. ÉJJel-nappal legelteti szemeit a nagy világ lakosságain , immár kezd belefáradni Felmerül már benne a gondolat, talán Jobb
lesz vissza se jönni .
Egyszer csak villámként becsapódik a számára a
megfelelcí megoldás. Valamikori eperfákkal szegélyezett poros út helyén, hol oly sokat l.égtatott lovával, ma modern autópálya áll - ezrével suhannak
úticéljuk felé a mind modern ebb autók. Az
autópálya mindkét oldala virít a nagy reklámplakátoktól. Minden cég önmagát dicső íti, de egyiken
egy síró kisgyerek arc tekint a rohanó világra
Egyértelműen dont Mátyás király Ez a lélek bünmentes , tiszta, nincs megfertózve a világ huncutsága1val. A teste koszos, sebek ékesítik kilós arany
helyett őneki jár az élet, hiszen annyit tudna adni a
világnak jóságot, szeretetet melybő l nap, mint nap
kevesebb van . Mátyás király megjelenik ebben a
testben, újra a földön, Igaz gyermekként, de tele
Seg íti, oktatia
jóakarattal, segítőkészségge l
kornyezetét, társait, hogy a jóság és szeretet által
egy új világot építsenek, ha majd felnőne k Kerúljék
a gonoszt.
Egy szebb holnapot építsenek az emberiségnek.
Gyors léptekkel siet Mátyás király, hogy cselekedjen. Gondolatának mihamarabb érzékelhetci eredménye legyen.

A Szabadkai Rádió Kölyökvonal m űsorána k
2005. évi Mátyás királyról szóló irodalmi pályázaton Bata Afrodité fogalmazása II. díjat nyert.

1e t t a
Az. asztaliteníszező öregfiúk egy nemrégi topolyai versenyén szép helyezést
értek el a hegyesiek. Ez volt az ürügy
arra, hogy elbeszélgessünk Hajdú
Bélával, aki a hatvanas évek végén
kezdte a \/ersenyzést, tagja volt a
legjobb eredményeket maga mögött
tudó hegyesi csapatnak és a jelek
szerint manapság sem vall szégyent a
versenyeken.
Almási Sanyival, Gaudia Tibivel,
Komáromi Ákossal, mi mindanyian 55ösök voltunk, 1969-ben Nkezdtük az
edzéseket, először Szűcs doktor házának egy helyiségében , majd a templom
mögötti zeneteremben, végül az egykori tornateremben, a mai Ifjúsági
Otthonban. Sípos Béla bácsi volt az
edzőnk és már a következő évben újabb
csapatot kellett indítani a sok jelentkező
miatt. Mivel egy együttes sem
versenyezhetett két csapattal, a fiatalok
a Barázda nevet kapták tőlünk . Ebben
a csapatban játszott Nagy Lajos,
Fodor László , és a Marecskó
testvérek: György és József. Nagyon
nagy sikernek számított, amikor bekerültünk a vajdasági ligába, sőt ott az
első két évben a 2. és 3 . helyezést
értük el.
Az. egykori nagy Jugoszláviában csak
Vajdaságban , HorVcitországban és
Szlovéniában voltak erős csapatok.
Nálunk a Tisza-menti liga volt a legerősebb. Itt versenyeztek a zentaiak,
adaiak, csókaiak es becseiek. A sikerünk viszonylagos volt.
Igaz,
másodikak lettünk, de azok a fiatalok,
akiket legyőztünk , néhány év múlva már
jócskán elvertek bennünket. Ebben a
sportban ugyanis a tapasztalat mellet
sokat számít az életkor. A legjobb időket
akkor éltük; amikor a "keresztes egyletböl", az egykori tornateremből elmentek
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a fiatalok és csak mi maradtunk. Volt
akkor jöttünk mentünk, amikor
jónak láttuk, nem volt semmilyen
megkötésünk. Négy év vajdasági ligás
versengés után kiestünk, de a nyolcvanas évek végén megint voltak jó
játékosaink: Oláh Tivadar Csantavérről, Keszeg László, aki később
Topolyán folytatta, Tóth István,
Stanisié Momir, és sokan mások is,
hisz volt olyan idő , amikor 20-30 gyerek
járt edzésre. A lányok csapata is nagyon
szép eredményeket ért el. Ők
hetvenes évek vége felé kezdtek el
versenyszerűen játszani.
Előbb
a
Palócz Ida, Győri Erika, Brezovszki
Jutka csapat volt sikeres, később
Maronka Csilla, Csóré Kinga ,
Mendler Angéla és Brezovszki
Szuzanna alkottak jó csapatot. Ha jól
tudom , a legtöbb sikert az Utasi,
Maráz, Tóth, Mendler összetéte l ű
csapat érte el - meséli az asztaliteníszező veterán. Tőle tudjuk meg azt
is, hogy 2002. óta rendszeresen részt
vesznek a veteránoknak rendezett
versenyeken, é~~ hem a legutóbbi volt
számukra a legsikeresebb, hisz néhány
éve a munkásolimpián sokkal nagyobb
eredményt értek el.
- Előfordul , hogy aktív játékosokkal is
megküzdünk, és azt kell mondanom,
hogy nemigen vallunk szégyent. A játék
valójában
igencsak megVciltozott.
Másmilyenek az asztalok, az ütök, nagyobb a labda. Ennek ellenére a gyerekek
többsége egyetlen ütésre, adogatásra
összpontosít, erre készítik fel őket az
edzők, és ez szerintem sajnos azt jelenti, hogy elveszett belőle a játék vélekedik Hajdú Béla, aki szerint most is
csak egy kis pénz kellene ahhoz, hogy
ismét elinduljon az asztalitenisz a
faluban.
tüzelőnk,

a

...és Nagy Zsolttal
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