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A KISHEGYESI HELYI KÖZÖSSÉG LAPJA

Lapunkról
A kishegyesi Szó-Beszéd törvényesen bejegyzett, időnként megjelen ő helyi lap. Kiadása, nyomtatása
költségekkel jár. A következő
számtól kénytelenek leszünk pénzért árulni, öt-hat dinárért példányonként, ami a lapban megjelen ő
hirdetésekkel együtt hozzávetőle
gesen fedezn é a nyomtatási költségeket. Ilyen feltételek mellett az
idei év folyamán még három számot tudnánk kiadni Uúniusban,
szeptemberben és decemberben), a
következő évtől pedig az érdeklő
déstől függően negyedévenként,
vagy kéthavonta (esetleg havonta)
jelenne meg.
Megjegyezzük, hogy polgáraink
időnként érdeklődnek bizonyos politikai eseményekről, számosan kifejezték óhajukat, hogy lapunkban
adjunk magyarázatot az önkormányzatunkban zajló vitákról és
más párti, politikai kérdésekről. Lapunk ezekkel a kérdésekkel nem
foglalkozik, és az ilyen j ellegű témáknak, vitáknak a jövőben sem
kíván teret adni, csupán a helyi érdekű lakossági kérdésekkel foglalkozik.
Lapunk további sorsa kizárólag
Kishegyes polgárainak érdeklődé
sétől függ.
E szám nyomtatási költségeinek
kifizetésére önkéntes adományokat
szívesen vennénk.

Köszönjük!
Sípos;'Béla,
felelős szerkesztő
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Falunap
Kishegyes település március 2 l -én ünnepli alapításának évfordulóját, amely a köztudatban immár ,,falunap " megjelöléssel honosodott.
Ez a dátum tulajdonképpen az 1769. év tavaszán történt újratelepítésre emlékeztet. Köztudott
dolog, hogy eleink Békésszentandrásról ekkor érkeztek ide a Bácsér völgyébe. A később iek során,
visszatekintve erre az eseményre, sokáig nem határozták meg p ontosan a dátumot, de a szájhagyomány nyomán azt azért lehetett tudni, hogy az áttelepülés március és április hó.folyam án zajlott le,
több vándorlással oda-vissza, ahogy azt már többen megírták.
A helytörténet-kutatók közül d1: Virág Gábor egyetemi tanár és kutató volt az, aki 1994-ben
március 21 -ét jelölte meg az újratelepítés dátumaként. Ennek alapján a Helyi Közösség közgyűlé
se határozott a.falu napjának megünnepléséről. Azóta minden évben a tavasz e lső napján megemlékeznek a település é1fordulójáról; a középkori Kis - és Nagyhegyes lé tezéséről, p usztulásáról, valam~nt az újratelepülésről, a felemelkedésről, egyszóval a falu múltjáról és je len éről.
!gy történik ez a 2000. esztendőben is.
A szerény ünnepségre meghívták a testvérváros Békésszentandrás, illetve a szomszédos Helyi
Közösségek vezetőit is. Alkalom ez az eredmények összegezésére, az elismerések kiosztására és a
jövőre vonatkozó elhatározásokra, egyszóval: a közösségi tudatosításra.

Fogyatkozunk
Egy évszázad, sőt egy évezred is lezárul, de nagyon jó volna, ha ezzel a váltással az elmúlt
évszázad összes nyomorúsága, baja, kára és sérelme mögöttünk lenne és egy csöppnyi reményünk lehetne a jobb életfeltételekre. Ha ez megvolna, biztosan másként alakulna falunk népességi (elnéptelenedési) statisztikája is. évek óta fogyunk, fogyatkozunk, s ez, sajnos, tavaly
is folytatódott. Igaz, kegyetlen, embert és életet próbáló évet hagytunk magunk mögött. Megviselt mindann yiun~ ~t, fásultabbá, érzéktelenebbé, reménytelenné, öncélúvá tettek bennünket a körülmények. Onerőre (ami immár fogytán van) támaszkodva, bezárkózottan élünk, de
ez nem jövő, viszont átfogó, reményteli jövőkép sehol a láthatáron. Ami még megmaradt bennünk, az a csalfa remény, hogy túlélni - ha lehet, egyenes gerinccel.
A második világháborút követő évek is nagy próbára tették falunk lakosságát, ő s einket,
de ekkora és ilyen sokáig tartó létbizonytalanság talán akkor sem volt. Mit tudunk a fiataljainknak biztosítani annak érdekében, hogy itt maradjanak? Van-e vagy lesz-e számukra emberhez és korhoz méltó megélhetőségi lehetőség? Csak bérmunkát tudunk majd nekik adni?
Az elmúlt tíz évben találtunk erre módot? Sajnos, nem! Tehetetlenségünk ellenére ezért
mindannyian felelő s ek vagyunk. Az an yakönyvi adatok magukért beszélnek. Tavaly csak 22
pár kelt egybe. Hol a többi fiatal? Lehet-e még hinni a költői üzenetben, vagy csak a prózai
értelme marad nekünk, miszerint: „Ember küzdj és bízva bízzál" .
SZÜGYI Cecília
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Jelentés a Helyi Közösség munkájáról
n A Helyi Közösség Tanácsa február 24-i ülésén elemezte a tavalyi munkát és
elfogadta az idei tervet

Az elmúlt

esztendő

Az 1999-es esztendőben a közvilágítás költségei közel 190.000
dinárra rúgtak, az utcák és a járdák karbantartása több mint
50.000 dinárt, a Helyi Közösség
tulajdonában levő épületek javítása pedig 46.000 dinárt tett ki; a
szeméttelep rendbe tétele , a zöld
területek, útpadkák, vízlevezető
árkok karbantartása mintegy
61.000 dinárba került; 42.000 di-

Hálátlan és nehéz feladat összegezni Helyi Közösségünk tavalyi
tevékenységét, amikor olyan évet
tudunk magunk mögött, melyet feledni volna jó.
Közvetlen háborús veszélyben,
majd teljes tizenegy héten keresztül háborús körülmények közepette voltunk kénytelenek dolgozni és
próbáltunk eleget tenni mindennapi feladatainknak. A háború elmúltával, egy megállíthatatlannak tűnő
elszegényedési folyamat terhe alatt
tértünk vissza lefektetett fejlesztési
terveink megvalósításához.
Az 1999-es esztendő első hat
hónapjában az egyébként is szerényen tervezett évijövedelmünknek
csupán mintegy 30 százalékát valósítottuk meg. Az év második felében százalékarányban már sokkal kedvezőbbek a pénzügyi mutatók, viszont jelentősen elértéktelenedett a tőke .
A Helyi Közösség Képviselő
testülete ez év február 24-én megtartott ülésén megvitatta és elfogadta a tavalyi zárszámadást, mi- nárral Helyi Közösségünk támoszerint a tervezett 94 9. 813, 10 di- gatta a helybeli társadalmi és civil
nár
helyett,
jövedelmünk szervezeteket, azok rendezvényei918.871,10 dinárt tett ki (96 száza- nek költségeihez is hozzájárult
lék).
(sport, kultúra, tűzoltóság, Csépe
Ebből az összegből tavaly deImre Emlékbizottság stb.). A
cember 31-ig 844.267,60 dinárt pénzből jutott még irodai kelléköltöttünk el. A fennmaradt kekre, a számítógép, a traktor és
74.603,50 dinárt pedig áthoztuk er- más eszközök karbantartására, az
re az évre, és költségvetésünk szer- alkalmazottak fizetésére, biztosíves részét képezi. Fontos tudni, tásra és egyebekre.
A Helyi Közösség szakszolgálahogy ezen a pénzen már január elején vásároltunk anyagot az utcai ta behatóan foglakozott a polgárok
világításhoz, járdabetonozáshoz, mindennapos ügyeivel, a vízköés fizettünk be téglatörmelékre, a zösségek problémáival; együttmű
ködött a községi építészeti és komsáros utcák feltöltéséhez.

munális felügyelővel, lebonyolította a piaci asztalok árverezését;
megszervezte a templombúcsút, a
falunapot és biztosította az orvosi
csopmi munkáját a Helyi Közösség épületében. Kivette részét polgáraink vitás ügyeinek megoldásából, a szolgáltatásokat, a piaci és
üzlethelyiség-bérleteket leszámlázta, díjmentesen könyvelt az
Egység Sportegye-sületnek, az If-

júsági Tanácsnak, a nyugdijasok
helyi és özségi szervezetének és
az Önkéntes Tűzoltó-testületnek,
mely szervezeteknek, csakúgy,
mint magának a Helyi Közösségnek, lebonyolította a fizetési forgalmat a topolyai Pénzügyforgalmi
Intézetnél.
Kommunális dolgozóink rendszeresen végezték a központ, a piactér rendben tartását, a szemétkihordást, hó takarítását, a szükséges
javításokat a Helyi Közösség épületén, a járdákon, a kerítéseken; elvégezték a fák metszését és egyéb
feladataikat.
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Az ősz folyamán különösen sok
energiát és időt igényelt a vízelvezető árkok rendezése, utcasarkokon
és másutt a közterületeken, valamint az eldugult átfolyók tisztítása
és más munkálatok, melyekre a veszélyesen magas talajvízszint kényszeríttet bennünket.

A folyó év
Ugyancsak az említett február
24-i ülésen a Helyi Közösség Képviselő-testülete elfogadta a 2000.
évre vonatkozó munka- és pénzügyi tervet.
A pénzü2yi tervnek mind a bevételi, mind a kiadási oldalán
1.484.603,50 dinár szerepel. Ha figyelembe vesszük, hogy a tavalyinál 60 százalékkal nagyobb összegről van szó, akkor felmerülhet a
kétség, vajon megvalósítható-e ez a
pénzügyi terv, ha viszont azt tartjuk
szem előtt, hogy ennek az összegnek a reális értéke már a terv meghozatalának pillanatában is alacsonyabb, mint az egy évvel ezelőtti
nek, akkor kételyeink támadhatnak,
hogy jut-e elegendő pénz a legfontosabb feladatok elvégzésére.
Reméljük, a közeljövő megadja
a választ a nagy kérdésre, hogy a
derűlátóbbaknak lesz-e igazuk és
minőségben tudunk dolgozni eredeti fejlesztési terveink megvalósításán, vagy továbbra is a túlélés lehetőségeinek kiaknázására kell fordítani minden időnket és erőnket.

S. B.
A Helyi Közösség Képviselő-testülete febr. 24-i ülésén
Sipos Bélát kinevezte a Helyi
Közösség megbízott titkárává.
Megbizatása március l-től hat
hónapra szól, lejárta után pályázat utján töltik be ezt a
munkahelyet.

Humanitárius segély
Az újvidéki ÖKUMENIKUS HUMANITÁRIUS SZERVEZET mozgó orvosi csoportja az 1999-es esztendő folyamán öt
alkalommal látogatott Kishegyesre.
Falunk lakosságának lesújtó egyészségi állapotáról mi sem
tanúskodik jobban, mint az, hogy az öt alkalommal összesen
közel két és fél ezer embert vizsgáltak meg és láttak el ingyenes gyógyszerrel.
Őszintén reméljük, hogy az új évezredben jelentős javulás
áll be az egészségügy helyzetében, és orvosaink, nővéreink
eredményesen tudnak eleget tenni fontos, humánus feladatuknak polgáraink gyógyításában.
Íme néhány adat az orvosi csoport munkájáról Kishegyesen:
361 személyt láttak el
1999. január 26-án
1999. március 10-én
432
602
1999. április 24-én
500
1999. június 26-án
561-et
1999. augusztus 7-én
Összesen: 2.446 beteg részesült falunkban díjmentes orvosi vizsgálatban és kapott ingyen gyógyszert.
Ezek a számok maeukért beszélnek.
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FELSZOLITAS
=>Felszólítjuk azokat a lakosainkat, akik nehéz járművekkel megrongálták házaik, telkeik előtt a járdát, hogy ezek javítását az adott határidőben végezzék el;
=> Tudatjuk polgárainkkal, hogy az utcákban, a közterületen levő fákat
csak jóváhagyással vághatják ki. A fák önkényes kiszedése szankciókkal jár;
=>Hamut, szemetet, hulladékot, építőanyagot és egyebeket az utcán tárolni szigorúan tilos!

Beszéljük meg !
A faluban a ránkijesztő talajvíz visszavonulása után folyamatban van az árok
hálózat rendezése. A helyi közösség dolgozói egyes utcákban már elvégezték az út
menti árkok rájuk eső részének mélyítését és az átjárók alatti csövek tisztítását.
Most a polgárokon a sor. Ők folytatják azt, amit a Helyi Közösség dolgozói elkezdtek: portájuk szélességében az árok mélyítését és tisztítását.
Mindössze néhány óra egyszerű munkáról van szó, de nem ártana, ha előtte a
szomszédok megbeszélnének néhány dolgot. Például azt, hogy mikor fognak hozzá,
milyen mélyre ássák az árkot, mi lesz a kiásott földdel és hová teszik azt. Kupacokba vagy pedig egyforma magasságban elsimítják az árok parton.
.
Azért is szükséges az ilyen megbeszélés, mert már eddig is megtörtént, ahogy
mondani szokás, hogy mindenki a maga esze szerint végezte dolgát és ennek eredményeként az egyik portánál egy a másiknál pedig két ásónyomnyira mélyítették az
árkot, ami a víz lefolyásánál problémát okozhat. A megbeszélés hiányára mutat az
is, hogy egyesek az árokpartra dobálták a földet és az idő fogára bízták elsimítását,
mások házigazdához illően elsimították a kiásott földet.
Az említetteket elkerülendő, beszéljük hát meg, hogy hogyan és mi módón végezzük a mindannyiunkat szolgáló árkok mélyítését és tisztítását.
A szomszédokkal való tere-fere egyébként sem árt csak használhat.
Fodor Pál
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GAZDASÁGI KÖRKÉP

Nehéz, nehezebb, legnehezebb
Annak ellenére, hogy tavaly háborús időszakban közvetlen
károk nem érték a község gazdaságát, az úgynevezett közvetett
károk szemmel láthatóan tetemesek. A termelés minden munkaszervezetben jelentősen csökkent, gond az értékesítés, a megfizettetés ...
A tavalyi év kétségkívül a legnagyobb változást a kishegyesi
mezőgazdasági birtokon hozta: a nyár elején, a búza aratásának
kellős közepén beindították a csődeljárást. Ez az intézkedés az ott
dolgozók esetében komoly változásokat hozott. Minden munkás
formálisan a munkaközvetítőbe került, azzal, hogy a több mint 300
foglalkoztatottnak mintegy felét azonnal felkérték, hogy maradjon,
hisz meg kellett tartani a munka folyamatosságát, különösen az
aratás idején. Az intézkedés miatt a munkások nem ok nélkül érezték azt, hogy veszélyben kerültek az érdekeik. Nem csoda tehát,
hogy több mint háromszázan kérték fel Kovács Károly ügyvédet,
képviselje érdekeiket, követelésüket vállalatukkal szemben.
·
A gondok ellenére mégis úgy tűnik a birtok mintha kezdene kilábalni a megfeneklett helyzetből. Vas Dénes csődígazgatóval folytatott
beszélgetésünkből elsősorban ezek a következtetések vonhatók le.
- A csőddel járó nem kis gondok ellenére - mondja Vas Dénes
- sikerült minden munkát elvégeznünk, anélkül, hogy a vállalat
tartozásait gyarapítottuk volna. Azt jelenti tehát, hogy szűkös körülmények ellenére elértük, hogy a betakarításra, talajelőkészítésre, műtrágyára, növényvédelemre szükséges pénzt
magunk teremtettük elő. Sehonnan, semmilyen szervtől vagy intézménytől nem kaptunk erre pénzbeli támogatást. Elértük azt is,
hogy a visszahívott munkások esetében a vállalat részéről történő
kifizetések rendszeresek. Felróják azt is, hogy másokat, sok vidékieket alkalmaztunk egy-egy munka elvégzésére. Ez csak részben
igaz, mert csak olyan munkák végzésére alkalmazunk másokat,
amelyeket saját erőből, főleg a mechanizáció hiányában, mi nem
tudtunk elvégezni. Idényjellegű munkára eddig nem sok embert
hívtunk. A küszöbönálló szezonban azonban egészen biztos szükséges lesz munkaerőre és számítunk mindazokra, akik dolgozni
szeretnének. A munkaerő foglalkoztatása szempontjából fontos
lesz a korábban tönkrement termelési vonalak felújítása például a
jószágtenyésztésben. Lehet, hogy a munkások úgy érzik, az ő
szempontjukból nemigen javult a helyzet, de meg kellene érteni
azt is, hogy a csődeljárás bevezetésével máról-holnapra nem fognak megváltozni a körülmények. Idő kell ahhoz, hogy ismét
egészséges alapokra tudjuk helyezni a céget és ehhez kérek mindenkitől egy kis türelmet és megértést.
A Bácska Épületanyaggyár is megsínylette a tavalyi esztendőt.
A bombázások miatt bekövetkezett áramhiány nem kevesebb, mint
két hónapos termeléskiesést okozott. Az árammal és a tüzelővel az
ősszel is sok volt a gond, de a termelést mégis sikerült fenntartani.
- A mai nap sem dolgozunk teljes kapacitással - mondta Szente
Péter igazgató - havi 160-170 ezer blokktéglát gyártunk. Decemberben és januárban volt a legnehezebb. Nem csak a szűkös energiaforrások miatt, hanem a kemény fagyok miatt. A fagyos agyagból ugyanis nem lehet téglát gyártani. A hónap elejére azonban elérjük, legalább is így tervezzük, a teljes kapacitást, ami havi 650
ezer különféle blokktéglát jelent.
Az értékesítéssel, ahogy Milan Stanié, pénzügyi és kereskedelmi igazgatótól megtudtuk nem volt baj, egyetlen blokktégla sincs
raktáron és a pénzínséges idők ellenére a megfizettetéssel sem
volt godjuk.
- A téli időszakban elsősorban a Crna Gora-i piacra szállítottunk, egészen pontosan a termelés mintegy 90 százaléka ment
ebbe a köztársaságba - mondta Milan Stanié kiemelve, bebizonyosodott, hogy jó lépés volt a mojkovaci kirendeltség megnyitása. Hasonló eredményeket várnak a kragujevaci kirendeltségtől is, amelyet szintén tavaly nyitottak meg, de a háborús körülmények miatt az értékesítés szempontjából ez még nemigen
érezteti hatását.

Annak ellenére, hogy tava l y előtt is és tavaly is, a kényszerpiidején elvégezték az éget ő kem e ncék javítását az idén az év
vége felé ismét le kell állítani a termelést. A két szakember szerint ugyanis teljes egészében ki kell cserélni a kemencék
samotelemeit.
- Az évente, kétévente elvégzett javítások alkalmával ugyanis
- magyarázza Szente Péter igazgató - gyakorlatilag csak a repedéseket javítottuk be, a samotelemeket nem cseréltük. Azokat viszont egészen pontosan 1977-ben építettük be és még egy leállást
már aligha bírnának ki. A teljes cseréhez nem kevesebb mint 150
tonna samotelemre van szükség és számításaink szerint ez legalább 2-3 millió dinárba fog kerülni. Ezt az összeget az év folyamán kell előteremtenünk, összegyűjtenünk.
Anna! ellenére, hogy megpróbálnak már most belekezdeni a
gyűjtésbe a nagy év végi beruházáshoz, a fizetések szempontjából
talán a legrendszeresebb vállalat a községben, hisz február közepén kifizették a decemberi kereseteket, a januári ételpénzt és az
utazási költségeket.
Közvetlen háborús károk természetesen a Gradamont Fémfeldolgozó Gyárat sem érték, de úgy tűnik a következmények itt
lesznek a legtovább érezhetők. A Gradamont ugyanis a nagy hazai gépgyáraknak szállított és szállít alkatrészeket, a Zmajnak, az
IMT-nek, a rakovicai traktorgyárnak, a Poljostrojnak a Lifamnak, hogy csak a legismertebbeket említsük. Rajko Balaé igazgató szerint ezért a termelés fellendülése attól függ, hogy mikor indul be teljes gőzzel a termelés ezekben a gyáróriásokban. Pillanatnyilag az helyzet, hogy a kapacitásokat mindössze 30 százalékban
tudják kiaknázni. Az erőteljesebb termelési ütem beindításának
azonban vannak más akadályai is.
- Műszaki felszereltségünk napról-napra rosszabb - mondja
Balaé Rajko igazgató - gépeink átlagos életkora meghaladja a 15
évet. A nagyobb mértékű termeléshez tehát szükség lenne a gépek, gépsorok folyamatos felújítására. Ezt viszont csak akkor tudjuk elérni haj elentős mértékben felgyorsul a termelés a nagy gyárakban, akiktől függünk.
A termelést gátló körülmények közül nem szabad elfeledkezni
arról sem, hogy a gyár a szankciók, a smederevoi vasművekben
bekövetkezett károk valamint a körülményes kivitel és behozatal
miatt rendkívül nehezen tud nyersanyagot szerezni a kések és rúgók gyártásához.
P. I.
henő

2000. március

5

Kishegyesi Szó-Beszéd

LUTRI
Avagy: tulajdonjogi átalakulás mint össznépi játék
Az egyik kisebbségi etnikumhoz tartozó emberünk hosszas fohászkodás
után egyszer csak közvetlen kapcsolatba
került a Teremtővel:
- Uram, reménytelen a helyzetem, Te
vagy a mindenható, intézd el, hogy ötösöm legyen a lottón!
- Semmi akadálya, fiam - hangzott a
válasz a mennyből.
Fél év elmúltával:
- Uram, nem teljesítetted ígéreted ...
- Fiam, vegyél már legalább egy lottószelvényt .. .
Bizony hallották már ezt a viccecskét, de bevezetőmben fontosnak tartottam elmondani, mivel éppen ez az agyszülemény ecseteli legpontosabban polgáraink hozzáállását a nagy össznépi játéknak meghirdetett tulajdonjogi átalakulás, azaz privatizáció első köréhez.
Kezdjük talán egy példával. Csehszlovákiában a bársonyforradalom után
meghirdették a magánosítást: pontosan
meghatározott kritériumok alapján a
polgárok az illetékes hivatalokban kötelezően átvehették az őket megillető vócsereket (ingyenes részvényeket) és megrohamozták velük az állami vállalatokat.
A vócserek leadásukkal automatikusan
részvényekké, azaz értékpapírokká alakultak át, s mint ilyenek alávetették magukat a piac törvényeinek. Röviden: aki
ügyesen magánosított, az részvényeiért
több készpénzt és nagyobb osztalékot
mondhatott magáénak. Azt már tényleg
csak mellékesen jegyzem meg, hogy a
szlovákok zöme cseh üzemekben lett
részvényessé, mivel a szlovák gazdaság
utcahosszal maradt) el a cseh mögött...
A jugoszláv magánosítási folyamat
éppen a fordítottja a csehszlovák modellnek. Nálunk a társadalmi és állami
vállalatok akkor hirdetik meg saját privatizációjukat, amikor nekik tetszik, és a
polgároknak sem kötelező részt venni a
magánosításban. Ennek ellenére privatizációs törvényünk jogi szempontból hibátlan. A tulajdonjogi átalakulás folyamatában való részvétel mindenkinek a
magánügye. Senkin sem lehet számon
kémi, hogy mit tesz "állami" örökségével .„ A törvényhozót az az elv vezérelte, hogy mi valamennyien részt vettünk
az ország felépítésé.ben, felvirágoztatásában, személyi jövedelmünk nem kis
részét fizettük be a különböző akkumulációs alapokba, s ezért bennünket minden munkaévünk után 400 DM mindenkori dinárellenértéke illet meg - ingyenes részvények formájában. Tehát nem
lényeges az, hogy valaki vezérigazgatóként vagy takarítóként dolgozott, tudásbéli sokszínűségünk egyébként is tükrö-

. 2ődött a fizetési borítékok különbözősé
ge révén.

Nézzünk egy konkrét esetet! Egy társadalmi vállalatban a belső részvényesek közgyűlése hirdeti meg a
magánosítási folyamat első körét, miután felbecsültek a cég értékét. A köztársasági vagy a szövetségi Hivatalos-lap
leközli az illető vállalat felhívását a privatizációra, tehát szabad a gazda. Aki lát
fantáziát a cégében, az alanyi jogon igényel részvényt, aki nem, az vár egy általa kedvezőbbnek vélt lehetőségre. A józan parasztlogika szerint azonnal adódik
a kérdés: mit jelent „fantáziát látni"?
Jusson eszünkbe a szlovákok módszere,
s igyekezzünk olyan vállalatban részvényt jegyezni, amelyeknek ügyviteli
eredményei biztatóak, jól körülhatárolható és folyamatosan bővíthető piaca
van, stabil és tetrekész vezetőséggel rendelkezik „. ! Tegyük fel, hogy emberünk
40 évi szolgálati évvel sikerrel igényelt
ingyenes részvényt az XY cégnél! A 16
ezer márka értékű részvénycsomagot névre szólóan öt év alatt részletben veheti fel. A részvénycsomag mint értékpapír a harmadik év után kezd „kamatozni", ekkor fizet először osztalékot az
XY Rt„ de ne feledjük, hogy minden jövedelem, így az értékpapírok után is
adózni kell.
Előfordulhat, hogy az imént példaként említett XY cégnél óriási volt a túljelentkezés az ingyenes részvényekre.
Ilyen esetben a vállalat dolgozói és
nyugdíjasai megigényelhetik a teljes
részvénycsomagjukat, de a többi jelentkező követeléseit a túljelentkezés arányát figyelembe véve felezik, harmadolják vagy éppen tizedelik. Az alanyi jogon járó értékpapírjaink maradék részét
ilyen esetben más vállalatokban realizálhatjuk.
Van még egy fontos kérdéskör, de erről már tényleg csak röviden. A biztosított és nem biztosított földműves csak a
feldolgozóiparban igényelhetnek részvényeket „. A részvénycsomag ugyan
névreszóló, de a törvény nem tiltja azok
adásvételét a tőzsde beindulása előtt
(csak a kiskapukat kell megtalálni) „ . A
részvények örökölhetők, mint minden
ingó és ingatlan vagyon „. Az emberi
élet véges, a halállal minden alanyi jog
megszűnik „. A szükséges dokumentumok közül az állampolgársági bizonylat
általában 40-70 dinárba kerül (községenként változik), a nyugdíjasok egyes
cégeknél a nyugdíjaztatásról szóló végzés fénymásolatát is elfogadják a nyugdíjbiztosítási alap bizonylata helyett „. A
részvényjegyzési űrlap elbírálása minden vállalatban 50 dinárba kerül „.
Az utóbbi hónapokban gombamód

megszaporodtak a bróker-dealer cégek.
Azt ajánlom, forduljanak szakemberhez,

ezzel csökkentsék a kockázati tényező
ket. A bróker irodák zöme 10 százalékos jutalék
mellett 250 dinár kezelési költséget számít fel, de ugyanakkor
képviselik ügyfeleik érdekeit a részvényesek közgyűlésén, és fontos szerepet
játszanak majd az értékpapírok adásvételében.
Zsoldos Tibor,

közgazdász
a BRÓKER pénzügyi tanácsadó
iroda munkatársa

SZÜKSÉGES
DOKUMENTUMOK A
MAGÁNOSÍTÁS ELSŐ
KÖRÉBEN VALÓ
RÉSZVÉTELHEZ
NYUGDÍJASOKNAK:
1. Személyi igazolvány fénymásolata.
2. Állampolgársági bizonylat (eredeti) .
3. Bizonylat a munkaévekről
(a nyugdíjbiztosítási alaptól, a
nyugdíjcsekk alapján).
4. A munkakönyv fénymásolata.

MUNKA VÁLLALÓKNAK:
1. Személyi igazolvány fénymásolata.
2. Állampolgársági bizonylat (eredeti).
3. A munkakönyv fénymásolata.

a munkaévekről
munkavállaló vállalatából).
5. Bizonylat az munkaévekről
nyugdíjbiztosítási alaptól).

4. Igazolás

(a
(a

BIZTOSÍTOTT
FÖLDMŰVESEKNEK:
1. Személyi igazolvány fénymásolata.
2. Állampolgársági bizonylat (eredeti).
3. A nyugdíjbiztosítási alap bizonylata

a biztosítás

időtartamáról.

NEM BIZTOSÍTOTT
FÖLDMŰVESEKNEK:

1. Személyi igazolvány fénymásolata.
2. Állampolgársági bizonylat (eredeti).
3. A kataszteri hivatal igazolása a

földterület tulajdonjogáról.
4. Igazolás az állandó tartózkodási
helyről

BRÓKER

PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ
IRODA
KISHEGYES
Dózsa György 2.
tel. 0241730-719
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Szegényesen élnek és dolgoznak
Remélik: sorsuk jobbrafordulása nem puszta ábrándozás
Nyugdíjasaink abban a hitben várták a 2000. évet, hogy még
életükben visszatérnek azok a 10-15 évvel ezelőtti idők, amikor
egyesületükben nem tornyosuló gondjaik megoldásához keresték
a támogatást, hanem a meghirdetett ingyenes vagy kedvezményes
bel- és külföldi utazások, kirándulások, a nyaralás, az üdülés, a
különféle kölcsönök és a szórakozási lehetőségek iránt érdeklőd
tek. Ezekkel a hátralevő éveiket megkönnyítő dolgokkal foglalkoztak. Az ellátás, a megélhetés és a gyógyszerbeszerzés akkoriban nem volt probléma.
Sajnos, ez az idő a múlté. Néhány éve már szegényesen élnek.
A kedvezményes akciókról csak álmodoznak. Manapság ingyenes
üdülésre menni főnyeremény. Egyes sorstársainknak a megélhetés
is kérdéses, mert a késéssel érkező nyugdíj, ami levonásokkal
megvámolva érkezik, még arra sem elég. A szociális problémák
és az ellátási gondok vannak mostanában a nyugdíjas szervezetek
munkájának homlokterében. Egyszóval: távolról sem olyan verő
fényes életük ősze , mint amilyennek nyugállományba vonulásuk
előtt elképzelték.
Mégis, gondokkal teli napjaink ellenére bíznak abban, hogy
sorsuk jobbra fordul. Hogy mikor, azt nem tudják, de remélik,
hogy ebbéli óhajuk teljesülése nem puszta álmodozás.
Ezúttal tehát nem az életüket könnyebbé tevő dolgokról, hanem a nyugdíjas-egyesület tagságának és vezetőségének gondjairól meg az ezeket célzó megoldásokról tájékoztatunk.

SEGÉLYCSOMAG A RÁSZORULÓKNAK
A Vöröskereszt szervezete a községi nyugdíjas-egyesület közreműködésével, a múlt év végén 125 kishegyesi és ugyanannyi
feketicsi meg lovcenaci nyugdíjasnak adott segélycsomagot, ami
25 kg. lisztet, 2 liter étolajat, 3 kg babot, 3 kg rizst, valamint szappant tartalmazott. Az adományozó mércéje szerint, csak azok a
nyugdíjasok kaphattak csomagot, akiknek az nyugdíja összesen
(hazai és külföldi) nem volt több 580 dinárnál. A következő elosztásnál az egyesület illetékes bizottsága egyéb mércéket is figyelembe vesz majd és a segélyre szorultak listájának kiegészítésére
is sor kerül.
TÍZEN INGYENES ÜDÜLÉSEN
A községi nyugdíjas-egyesület tavaly ősszel 28 nyugdíjast
küldhetett ingyenes üdülésre. Falunkból tízen részesültek ebben a
ma már privilégiumnak számító jutalomban. Kiválasztásuk a
Nyugdíjalap szigorú mércéi alapján történt. Hazatérésük után dicsérőleg nyilatkoztak a ruszandai üdülésről, a kiszolgálásról, és arról, hogy bár arra nem számítottak, gyógykezelésre is járhattak.
Kár, hogy üdülésre nem mehetnek annyian, mint tíz évvel ezelőtt
- legalább húszan.

az igénylők ún. bróker-cégekhez fordulnak segítségért. Községünkben, szerződésben rögzített feltételek mellett, a Zso ldos-féle bróker-cég vállalja a részvények igénylését és a velük kapcsolatos ügyintézést. Az iratok, amelyeket a nyugdíjasoknak személyesen kell beszerezniük, a következők: a sz. igazolvány fénymásolata, az állampolgársági bizonylat eredeti példánya, a munkakönyv fénymásolata, és bizonylat a munkaé vekről. A két
utóbbi okmányt a nyugdíjcsekk felmutatásával az Alap kirendeltségének topolyai irodájában kaphatják meg a kishegyesi
nyugdíjasok.

SZIMBOLIKUS TAGDÍJ
A községi egyesület határozata értelmében, idén is szimbolikus az évi tagdíj. Ezer dinárig terjedő nyugdíj után 12, ezertől
kétezerig 16, azon felül pedig 20 dinár a tagsági díj. A nyugdíjasok helyi szervezetei, tehát a kishegyesi is, valamennyit hozzátehetnek a tagdíj-kötelezettséghez. Ez leginkább 4-5 dinár. A
pártoló tagok tagdíja 20 dinár, de ettől valamivel többet fizetnek
ők is.
RÖVID TUDNIVALÓK
o A kishegyesi helyi szervezet Kollár Ilona személyében új
elnököt választott. Az idő előtti tisztségváltásra azért került sor,
mert Fodor Mihály eddigi elnök betegsége miatt felmentését
kérte .
o A községi egyesületben választmányi ülést tartottak és új veválasztottak. Kishegyesről Kollár Ilona, Brezovszki
Dezső, Hornok Ferenc, Juhász Éva, Horváth Ferenc, Szőke
Dezső és Fodor Pál a tagja. A községi egyesület elnöke Fodor
Pál, alelnökök Ko llár Ilona, Milo Martinovic és Aleksandar
Kosovac. Az ellenőrző bizottság elnöke a kishegyesi Szőke Dezetősége t

zső.

o A Nyugdíjas Szövetség alapszabálya kimondja, hogy a községben nyugdíjas-egyesület van, és azt a nyugdíjasok helyi szervezetei alkotják. Ez azt jelenti, hogy Kishegyes községben az egyesületet a kishegyesi, a fe keticsi és a lovcenaci helyi szervezet alkotja. Felvetődik az a kérdés, hogy miért ez a fölöslegesnek tűnő
magyarázat. Azért, mert a tagok sokszor keverik ezeket a fogalmakat, és akkor is a falusi helyi szervezetre gondolnak, amikor pl.
a rádióban Kishegyes község egyesületének munkájáról hallanak
rövid beszámolót.
FODOR Pál

TÜZELŐ LEFIZETÉSRE
A vállalatoktól és a magánvállalkozóktól beérkezett árajánlatok elbírálása után, az egyesület vezetőségének idén is az egykori Fontányi-féle cég utódjára esett a választása. A tüzelő elő
jegyzése folyamatban van, és rövidesen házhoz érkeznek az első szállítmányok. Ha nem lesz váratlan áremelkedés, akkor a
lignit tonnájáért 690, a szárítottért pedig 1300 dinárt kell hat havi részletben fizetni. A tűzifa köbmétere valószínűleg 800-830
dinár lesz. A tüzelő árában benne van a házhoz szállítás költsége is.

INGYENES RÉSZVÉNYEK
Országszerte folyamatban van a társadalmi vagyon privatizációja, a magánosítás. Az erről szóló törvény szerint a társadalmi
vagyonból ingyenes részvények formájában a nyugdíjasok is részesülnek. Munkaéveik alapján határozzák meg, hogy ki menynyit kap. A részvények igénylési folyamata eléggé bonyolult,
így nehezen intézhető személyesen. Az a legjobb megoldás, ha

Kollár Ilona, a kishegyesi nyugdíjasok elnöke
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HASZNOS HOBBI, KELLEMES MUNKA
A számos nemzetközi kutyakiállítás, a fajtabemutatók, a
kutyasportok és versenyek, az egyre több kutyaszakkönyv és irodalom, valamint a kutyákat ábrázoló képi
anyag megjelenése, illetve az emberek társaságában található
kutyák nagy száma arra engednek következtetni, hogy az ember érdeklődése hű „társa és barátja" iránt egyre nő. Ha megbecsüljük, szakszerűen gondozzuk, neveljük kutyáinkat, és
emberségesen bánunk velük, akkor azok szemlátomást jól érzik magukat az ember közelében. A kutyák az ember gondoskodására szorulnak. Ez a függőség kétirányú, ugyanis a kutya
hálás lény, viszonozza a kapott szeretetet. Paróczi Pál 1976 óta
foglalkozik velük.
- Magyarországi nyaralás során vettem egy kutyaújságot,
azt böngészgettem, olvasgattam - meséli. Felvettem a kapcsolatot a hirdetések feladóival, és pár hónapon belül eljutottam
Pestre, ahol megvettem az első kutyámat, az óriás schnauzert.
Meglepődtem, hogy a harmadik emeleten vártak a kiskutyák,
de ez azóta már nem meglepő , hiszen többen tartanak így városon kissé szokatlan környezetben nagy testű kutyákat, míg
faluhelyen általában udvaron tartják, lakásban kevésbé. Ha
már volt egy szép kutyám, akkor lassan elkezdtem utánanézni,
hogy hogyan kell rendben tartani; a szőrét nyírni, trimmelni,
kiállításra felkészíteni . El is vittem kiállításra, ahol jól szerepelt. Akkor még tiszta hobbiként fogtam fel az egészet. Mivel
szuka volt, meg kellett pároztatni. Jugoszláviában nem találtam kant, így kiderült, hogy én voltam az első, aki szukát hozott hazánkba. Tehát a fajta honosítójának mondhatom magam. Magyarországra vittem pároztatni. Megszületett az első
alom, és akkor lassan beindult a kutyázás. A sok kiskutya közül egy megtetszett, azt meghagytam, aztán kettő lett, majd három, és így lassan fels zaporodott az állomány. Lett több fajta
is, de az óriás schnauzer, amivel kezdtem, most nincs, mert
nagy, temperamentumos kutya, és több helyre volna szüksége,
nagyobb a mozgásigénye. Volt west highland white terrierem,
törpe schnauzerom, foxterrierem, golden retrieverem. Ez utóbkülönböző

bi az újabb szerelmem. A westiből is én hoztam be az első almot hazánkba.
- Mekkora az érdeklődés a kutyák iránt?
- Huszonpáréves hagyomány áll mögöttem. Az emberek
nem is a hirdetésre jelentkeznek, hanem hallottak rólam, ajánlottak nekik. Mind minőségben, mind árban korrektul viszonyulok a dolgokhoz.
Odafigyelek a kutyák küllemére, igyekszem minél jobb vérvonallal tenyészteni őket, minél jobb kiállítási eredményű kutyákat tenyészteni. Minden vásárló kedves a számomra, mert
ha szereti a kutyát, akkor rossz ember nem lehet. Dragan
Veselinov, a Vajdasági Koalíció elnöke és a volt amerikai
nagykövet Belgrádban, Richard Miles úr is egy foxterriert nálam vásárolt.
- Több éve bíró is.
- Lassan húsz éve bíró is vagyok. Ez is hozzásegít a kutyák
értékesítéséhez, mert bírói szemmel igen jól ki tudom válogatni a kutyákat, amelyeket megtartok majd magamnak, ugyanúgy ki tudom választani a kant is, amellyel pároztatni fogok.
Kellemes munka ez, mert sokat mozgok, kiállításokra járok,
sok ismerősre teszek szert. Hozzávetőlegesen százötven fajta
kutyát bírálhatok, de ezekből térségünkben mindössze ötven
fajta van.
- Barátságok alakulnak ki a kutyatenyésztők között.
- Ez sem lebecsülendő, hiszen a világ minden tájáról összejövünk a kiállításokon, telefonszámot, címet cserélünk, most
már a modem világban az Interneten levelezünk. Attól nagyobb öröm nincs, amikor az ember új barátságokat köt, új ismerősökre tesz szert. Nagyon össze tudunk tartani. Ha bármilyen segítségre van szükség, mind szakmai tanácsokban, mind
a kiállításokon való nevezésekben, akkor számíthatunk az így
szerzett ismerősökre, illetve barátokra.
- Az egész család részt vesz a kutyák gondozásában?
- A két lányom már eltávolodott a kutyázástól. Kisebb korukban még eljártak kiállításokra, de ma már a saját útjukat járják. A fiamban van hajlam, az eddigi viszonyulása olyan, hogy
számíthatok arra, hogy valamikor majd ő veszi át a kutyák
gondozását.
- Milyen eredményeket ért el a kutyákkal?
- A kutyákkal a nemzetközi kiállításokon a lehető legjobb
eredményeket értem el, főként a foxterrier és a törpe schnauzer kategóriában. Mondhatom, hogy az általam tenyésztett kutyák talán még jobb eredményeket értek el. Ez természetesen
ugyanolyan dicsőség. Sok kutyám van Európa szerte. Vannak
általam tenyésztett inter sampion kutyák, amire büszke vagyok. Ez azt jelenti, hogy legalább három országban kell nemzetközi kiállításon győznie a kutyának. Rengeteg diplomát
kaptam, több mint száz serlegem van. A diplomákat már nem
is őrzöm. Mindennél fontosabb az, hogy több országban jártam
a kutyázás folytán.
- Mennyire költséges a kutyatenyésztés?
- Nem lehet száraz kenyéren tartani őket, mivel az eredmények csak úgy jönnek, hogy ha minőséges táplálékkal etetem
őket. Ez mellett szükség van vitaminokra is. Egy kutya egy nap
alatt egy kiló csirkefejet eszik meg. Szabadidőmben foglalkozom a kutyákkal. Először hobbiként indult, most már lehet
mondani, hogy egyféle kötelezettség is, mert túlzás volna azt
állítani, hogy hobbiból tisztítom az aljukat. Ha valaki szereti
őket, ~kkor ez egy hasznos hobbi, vagy pedig kellemes munka.
- Ujságírással is foglalkozik.
- A szerbiai újságíró szövetségnek is tagja vagyok, több éve
írogatok a kutyákkal foglalkozó újságoknak, pl. a Moj pas és a
Zov újságnak vagyok tudósítója. Kiállításokról és egyéb
kinológiai eseményekről írok. Egy német újságban is jelentek
már meg fotóim, mivel már régóta fotózgatok.
Hegyesen egy kissé alábbhagyott a fajkutyák népszerűsége,
mivel ez a szép hobbi, jelentős kiadásokkal jár. Sajnos, oda jutottunk, hogy az életszínvonalunk egyre kevesebb ilyen hobbit
enged meg.
Molnár Márta
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A múlt év családi hírei
Ismét elmúlt egy év. Már hagyománya van annak, hogy a lapunkban beszámolunk a legfontosabb családi változásokról falunkban,
Kishegyesen.
Sajnos az adatok lesújtóak. Nagyon fogyunk. Majdnem kétszer annyi a halottak száma (124), mint az újszülötteké (63).
A házasságkötések számával sem lehet dicsekedni, mert mindössze 24 pár kelt egybe, ami arra enged következtetni, hogy a
születések száma tovább csökken.
Amióta áttértünk a gépi feldolgozásra, a polgárok nyilvántartása meglehetősen pontos . Azonban ez nem jelenti azt, hogy mindig
minden változás a tudomásunkra jut (címváltozás falun belül, elköltözés, hásasságkötés vidéken és külföldön, háláleset vidéken) , ezért
nagy segítséget jelentene, ha ezeket a változásokat jeleznék a közigazgatási szerveknél a községházán, illetve a parókián az egyházközség adminisztrátoránál, azaz a falu kántoránál.
A vidékről ideköltözőttek igazolvánnyal jelentkezzenek, az újszülöttek bej elentéséhez anyakönyvi kivonatot kell hozni, a fiatal
házasoknak pedig házasági kivonatot.
Megértésüket és segítségüket előre is köszönjük.
Faragó Alíz és Kocsis Miklós

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
1. Fejes Péter - Fejes Gizella
2. Barna Zoltán - Butterer Csilla
3. Kis Attila - Fehér Gabriella
4. Szőke Szabolcs - Hajdu Edit
5. Tóth Zoltán - Horváth Rózsa
6. Uhor Péter - Dudás Enikő
7. Bakos Lajos - Csabai Éva Zita
8. Kádas Rudolf - Kiss Mária
9. Tóth Péter - Faragó Anasztázia
10. Tojzán Zoltán - Szvoreny Ilona
11 . Németh László - Maronka Melinda
12. Szabó Károly - Balassa Piroska
13 . Kiss Róbert - Bólya Ibolya
14. Kiss János - Faragó Rózsa
15 . Papp Elemér - Malkácsi Irén
16. Kapor Aleksandar - Almási Valentina
17. Fejes Csaba - Hajdú Zsuzsanna
18 . Magó László - Komáromi Ildikó
19. Karna Dénes - Juhász Anita
20. Papp Attila - Hajdu Krisztina
21. Berta János - Kecskés Edit
22. Gál Zoltán - Papp Kinga

Vidéken, külföldön kötött házasságok
1. Dudás Károly - Major Gabriella
2. Úri Attila - Kórizs Adrianna

GYERMEKE SZÜLETETT
- kisfiúk 1. Bakuerk Zoltán és Angéla - BALÁZS
2. Barna Zoltán és Csilla - DENISZ
3. Butterer Barnabás és Rózsa - BENCE
4. Ivié Ladislav és Erzsébet - IGOR
5. Ivosevié Zoran és Tanja - IVAN
6. Lakatos Lajos és Jovanovié Danica BOBAN
7. J ovanovié Antal és Gordana ALEKSANDAR
8. Frindik Ferenc és Valéria - FERENC
9. Fodor György és Mária - ÁKOS
10. Fullajter Péter és Ilona - TAMÁS
11 . Gvozdenovié Milan és Suzana STEFAN
12. Cestié Slavi8a és Godunovié Ivana NIKOLA
13. Huszka Károly és Rózsa - SÁNDOR
14. Kocsis Ferenc és Szabó Klára GERGELY
15. Kovács Oszkár és Anasztázia -ÁRON
16. Kovács Ferenc és Verona - ÁKOS

17. K ovacevié
Sava és Petrovié
Zvezdana - ILIJA
18. Körtés László és Daniela
M ILENKO
19. Kurnyak Géza és Anica - RAJMUND
20. Kiss Antal és Piroska - ANTÓNIÓ
21. Lakatos István és Rúzsa - ISTVÁN
22. Major Attila és Magdolna - CSENGE
23. Markovié Nenad és Snefana
JOVAN
24. Mészáros Géza és Rózsa
KRISZTIÁN
25. Novakovié Zivko és Resnina
ZIVKO
26. Nikolas Deán és Ábrahám Andrea MARTIN
27. Nagy Attila és Eleonóra - DRAGAN
28 . Purucki Zoltán és Ilona - ZOLTÁN
29. Ristié Pero és Izabella - SINISA
30. Szeszták Szilárd és Mónika LÓRÁND
31. Skallák János és Gabriella
SZEBASZTIÁN
32. Tóth Károly és Ilona - KRISTÓF
33. Tóth Zoltán és Rózsa - ZOLTÁN

- kislányok 34. Baranyi Róbert és Gabriepa - KATA
35 . Bíró Akos és Anikó - ZSOFIA
36. Bilié Goran és Biljana - JOVANKA
37. Dudás Lóránd és Tünde - NIKOLETTA
38 . Fabó Dudás Róbert és Andrea REBEKA
39 . Karna István és Erika - MÁRIA
40. Kancsár Kázmér és Franciska KAROLINA
41 . Kiss Róbert és Erzsébet - KAROLINA
42. Krizsán László és Gordana - KIRA
43. Kovács Ottó és Ágota - FANNI
44. Kurnyák István és Erika - FANNI
45. Lengyel Andor és Mónika - ÁGNES
46. Merc Angéla - LÉNA
47. Marié Milan és Daniela - JOVANA
48. Milovié Predrag és Sabina - SARA
49. Novakovié Dragan és Jasmina - SILVANA
50. Papp Attila és Krisztina - IMOLA
51. Pravilovic Predrag és Tünde - ALEKSANDRA
52. Petri Ferenc és Dóra - IVETT
53. Pesti Ilona - IZABELLA
54. Rácz Natália - LEONTINA

55. Szőke
Szabolcs
és
Edit
BOGLÁRKA 56. Slibar Radmila DRAGANA
57. Tojzán Zoltán és Ilona - KLAUDIA
58. Tarján Róbert és Daniela - ALESANDRA
59. Zórád István és Klucarié Daniela ALEKSANDRA
60. Zelenka Mihály és Blazenka DANIELLA

Külföldön
61. Király József és Valéria - MIKLÓS
62. Kovács Róbert és Ágnes - LEVENTE
63. Csernik Róbert és Andrea
SZEBASZTIÁN
LEGIDŐSEBB POLGÁRAINK

1. özv. Hornyák J?erkec Julianna
2. özv. Gebhard Arpádfy Margit
3. özv. Halasi Frindik Piroska
4. özv. Lorchman Nagy Julianna
5. özv. Molnár Baranyi Teréz
6. özv. Horváth Latyák Margit
7. özv. Mezei Margit
8. Domonkos Pál
9. Süli Mihály
10. özv. Papp Sáfrány Erzsébet
11. özv. Kovács Stanyó Erzsébet
12. Sipos Mihály
13. Sipos Fülöp Rozália
14. Csőke György
15 . özv. Sipos Budai Julianna
16. özv. Vörös Rúzsa Erzsébet
17. özv. Toma Gyurján Julianna
18. özv. Almási Krunc Rozália
19. Visj ié Ruzica
20. özv. Sipos Papp Julianna
21. id. Tóth Pál
22. özv. Szabó Czipót Flóra
23. özv. Varga Szokola Erzsébet
24. özv. Fülöp Balázs Teréz
25. Dudás Tamás
26. Galambos Ferenc
27. Csőke Karna Teréz
28. Szilágyi András
29. Sörös István
30. özv. Gombár Kiss Anna
31. özv. Gombár Szabó Rozália
32. özv. Kormos Molnár Erzsébet
33. özv. Zsadányi Szőke Rózsa
34. özv. Dudás Gálik Viktória
35. özv. Paróczi Mengyán Jelena

99
97
95
95
94
94
94
93
92
91
91
91
91
91
90
90
90
90
90
90
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
88
88
88
88
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LEGIDŐSEBB POLGÁRAINK

36.
37.
38.
39.
40.
41.

özv. Berec Paróczi Erzsébet
Csóré György
özv. Úri Mészáros Katalin
özv. Brencic Krisztián Margit
Fodor Péter
id. Papp János

87
87
87
87
87
87

43 . özv. Süli

Szőke

Verona

86

44. özv. Butterer Kalacsi Ilona

86

45. özv. Tóth Szabó Matild

86

46. Horváth Ferenc

86

47. Pesti István

86

48. özv. Virág Patyerek Katalin
49. özv. Szvoreny Sinka Etelka
50. Németh György
51. Fodor Lajos
52. Jáni Mihály
53 . özv. Barna Fodor Etelka

86
86
86
86
86
86

3. Varga Sándor
4. Pokrajac Ljubica
5. Kurnyák Udvardi Erzsébet
6. Madarász Tibor
7. Szabó Varjú József
8. Vrcan f ejfár Matild
9. Izsák Odor Erzsébet
10. Zsuzsek Varga Gizella
11. Csóré Géza
12. Bálind János
13. Gál Antal
14. Balázs Ottó
15. Árvai Vladimir

78
49
79
47
55
81
50
57
70
72
69
23
6

ELHUNYT A K 1999-ben
FÉRFIAK
1. Almási Szilveszter
2. Bacsó Ferenc
3. Bábity József
4. Brezovszki Pál
5. Burján Mihály
6. Cékus Pál
7. Berta János
8. Csernik Béla
9. Csabai Sándor
10. Csabai Tibor
11. Dudás Rudolf
12. Dudás Csaba
13. Fejes Péter
14. Fülöp Antal
15. Fábrik János
16. Horváth János
17. Halasi István
18. ifj . Jáni Dezső
19. Juhász Rezső
20. Kőműves Kálmán
21. Kovalcsik József
22. id. Kovács István
23 . Kalmár Sándor
24. Kovács József
25. Kovács Ferenc
26. Krivobacsenkó Péter
27. Kelecsényi András
28. Király János
29. Molnár Mihály
30. Molnár István
31. Molnár István
32. Madarász András
33. Nagy János
34. Nagy Ferenc
35. Papp Péter
36. Papp Péter
3 7. Rácz Imre
38. Rózsa László
39. Rápóti Bálind
40. Rácz Péter
41. Oszvald Imre
42. Szőke Árpádka
43. Szunomár Mátyás
44. Szőke Máté
45. Szokola András
46. Sinkovics Péter
47. Sinka Mátyás
48. Sinka István
49. Süveges Mátyás
50. Sipos Győző
51. Tóth Károly
52. Tóth Géza
53. Utasi Károly
54. Utasi Ferenc
55 . Vass István
56. Vadászi Antal
57. Vass Bonaventura
58. Vass Pál
NŐK
1. Brezovszki Frindich Rózsa
2. Bacsó Fajferity Ilona
3. Barcsik Szokola Viktória
4. Bacsó Utasi Ilona
5. Berec László Teréz

80
91
71
77
45
83
46

90
86
49
69
21
54
92
72
57
70
47
80
85
61
84
64
79
57
70
69
50

67
55
69
78
83

60
54
58
78
64

78
79

87
8 hetes
64
68
57
69
85
59
61
71
77
57
68
70
88
65
83
52

77
74
72

6. Bakanics Nagy Erzsébet
7. Csáki Trombitás Rozália
8. Csernik Varmuzsa Mária
9. Csőke Szarka Mária
10. Csáki Halasi Ilona
11. Csernik Kurin Ilona
12. Csóré Hegedűs Jusztina
13 . Csáki Sipos Jolán
14. Dudás Barna Piroska
15. Deák Ország Rozália
16. Eper Ilona
17. Gaudia Győri Julianna
18. Hovanyec Vangel Ilona
19. Hornyák Nagy Julianna
20. Hajdú Elek Mária
21. Hajnal Papp Verona
22. Joó Tóth Etelka
23. Kancsár Ilona
24. kota Süli Ilona
25 . Kovács Farkas Rozália
26. Kálmán Papp Julia
27. Kanyó Fürsztner Erzsébet
28 . Kiss Papp Etelka
29. Klamár Fridrich Júlia
30. Lucié Breskié Aranka
31 . Lakatos Kovács Rozália
32. Lakatos Baranyi Juliana
33. Mikustyák Halasi Hermina
34. Mátyus Frindik Júlia
35 . Mátin Sipos Irén
36 . Mendler Paróczi Teréz
37. Német Huber Julianna
38. Kratok Balázs Éva
39. Rápóti Papp Jolán
40. Szabó Krunc Ilona
41 . Szilágyi Gizella
42. Szabó Kis Irén
43. Skallák Dudás Julianna
44. Sándor Juhász Etelka
45. Tóth György Piroska
46. Trombitás Erdélyi Irma
47. Uhor Molnár Margit
48. Uborka Csernus Etelka
49. Utasi Bakos Margit
50. Vajda Nyírádi Gizella
51. Zsadányi Csernai Mária

76
74
86
77
78
73
74
81

90
74

90
77
56
88
85
83
92
79
92
85

87
87
64
82

90
85
77

87
89
99
77
88
54

60
73

78
79
66
78
77
80
51
75

VIDÉKEN, KÜLFÖLDÖN
HUNYT EL
1. Dömöndi Szabó Borbála
2. Varga Mészáros Viktória

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, akik drága halottunk

Péter szül. Kovács Mária
(1946-2000)
temetésén megjelentek, részvétnyilvánításukkal, koszorú- és virágadományaikkal mély fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek.
Külön köszönet dr. Celler Tibor kezelőorvosnak, valamint a kishegyesi
Egészségház orvosainak és nővérei
nek a lelkiismeretes kezelésért
Szerettei

57

87

PAX
TEMETKEZÉSI KELLÉKEK ÉS
SZOLGÁLTATÁS

GOMBÁR DÉNES
85
83
73
43

78

ÖNÁLLÓ KISIPARI VÁLLALKOZÓ
Kishegyes Ti tó Marsall 13 .sz.
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„N élküled senki vagyok"
- Beszélgetés a papi hivatásról Bognár Attila 24 éves. Pap. Október 10-én Tomyoson, a Magyarok Nagyasszonya templomban szentelte
pappá msgr. Dr. Pénzes János szabadkai megyés püspök. Újmiséjét Kishegyesen mutatta be.
A szülők Attila pappá szentelésének tiszteletére lakodalmat tartottak. Papi lakodalmat. Nem volt menyasszony, viszont volt vacsora, zene, tánc hajnalig. Az
ünnepségen a meghívottak között voltak az i s merő s ö k,
a papi barátok és a nem papi barátok is.
- Attilát először le akartuk beszélni a papi hivatásról, mert mindjárt arra gondol az ember, hogy nem
lesz unokája, de kihatással volt az is, hogy mi nem
voltunk vallásosak - mondja az anyuka, Bognár Erika.
Ha az emberek között van egy másfajta, akkor azt
olyan érdekesen fogadják. Aztán láttuk, hogy Attila
csak ezt akarja. Végül is az a fontos, hogy ő jól érezze magát, kiegyensúlyozott legyen. Felnéznek rá az
emberek.
- Azok az elője l ek , amelyek az életemben voltak,
egyáltalán nem utaltak egyházi pályára - mondja a
fiatal pap. - Volt bennem mindig egy b izonyos fokú
túlérzékenység, egy elhivatottság az emberek felé ,
arra gondoltam, hogy talán a tanári pálya lesz az
élethivatásom. Nem volt kapcsolatom az egyházzal,
csupán csak annyi, hogy megkereszteltek. Szüleim
sem gyakorló keresztények, és ezért nem is szorgalmazták azt, hogy én ilyen irányba mozogjak. Kamaszgyerekként, a tornyosi templomban volt egy, ha
nevezhetem így, Isteni élményem. Amikor valaki rácsodálkozik arra, hogy eddig valami hiányzott az
életéből, és most azt megtalálta. Nagyanyám mondta. hogy édes fiam, te majd húsz-egynéhány éves fejjel akarsz a nősülés előtt hittanórára járni és elsőál 
dozó meg bérmálkozó lenni, szerintem jobb lenne
most.

Jelentkeztem a ton;.yosi főtisztelendő Gyetvai Imre
esperes plébánosnál. 0 elfogadott magántanulónak, és
egy nyáron át bejárogattam hozzá esti előadásokra. És
akkor elindult valami. Elkezdtem rákérdezni a dolgokra, hogy ez miért van, meg hogy ez mit jelent. Aztán
különféle könyveket vásároltam, és egyre jobban megtetszett. Azért is, mert eddig ilyen nem volt az életemben, és a kamaszgyereknek nem kell más, csak valami
új , valami kaland. A gimnáziumi éveim alatt is győz
ködnöm kellett a szüleimet, hogy ez az én életem, az
én boldogságom, ami mindennél fontosabb, ha látszólag ez egy kudarcra ítélt életpálya is. Nagyon nagy harcok voltak. Amikor az egyetlen egy gyerek azt mondja, hogy elmegy papnak. Hát attól nagyobb szerencsétlenség nem kell egy családnak, mert hát mi lesz vele,
nem nő sülhet meg. Az évek során azonban látták, hogy
kiegyensúlyozott vagyok, boldoggá tesz, amivel foglalkozom, és elfogadták ezt.
- Mit szóltak mindehhez a barátaid, a lányok?
- A barátaim nem igazán tudták elfogadni döntésemet. Gimnáziumi éveim eléggé kritikusak voltak hivatásom szempontjából, azonban mindig szem előtt tartottam, hogy mit akarok. Tehettem volna azt, hogy belemegyek egy kapcsolatba, de éreztem, hogy nem lesz
jövője. Nem lett volna tisztességes játék a másik féllel
szemben. Ez olyan mintha két nőbe lennék szerelmes,
és az egyiket elhallgatnám. Abban az időszakban nagyon megerősödtem. És elfogadtak ilyennek. Két évig
jártam a topolyai gimnáziumba, ezután szüleim beleegyeztek és elmentem Szabadkára, egy viszonylag zárt
egyházi gimnáziumba, a Paulinumba. Az évfolyamunkon tízen voltunk. Nagyon nehéz volt az a két év. Azt
hiszem, hogy sokkal nehezebb, mint a teológiai éveim.
Azért mert először szembesültem azzal, hogy nem
csak szép, meg szertartásos dolgok vannak. Számomra
ez szűkös volt. Nem volt mozgásterünk.
A hozzánk hasonló fiatalok életétő l
nagyban különbözött az a világ, amelyben éltünk. Az évfolyamtársaimmal nagyon jó kapcsolat alakult ki, szinte családi légkör, ahol mi, persze, lázadtunk, a
rendszer ellen terveket szőttünk. Öten
utána egyházi pályára is léptünk, jelenleg négyen meg is maradtunk. Általában
úgy mondják egyházi körökben, hogy
akik elindulnak, azoknak fele marad
meg az évek során.
- Szegeden tanultál tovább.
- A teológiai éveim nagyon szépek
voltak. Azt tanulhattam, azzal foglalkozhattam, amire vágytam, és ahogy egyik
tanárunk is mondta, egy tárgy sem foglalkozik annyit az emberrel, mint a teológia.
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Öt éven keresztül másról sem tanultam, csak a kereső
arról az emberről, akiben él valami vágy, hogy
megtalálja az életének az értelmét, célját, hogy boldog, kiegyensúlyozott életet tudjon élni a földön.
- Miért Tornyoson szenteltek fel pappá?
- Az elindulásom helye volt Tornyos. Vallom, hogy érdemes visszatérni oda, ahonnan indultunk. Tornyos egy kis
bácskai falu, ahol 2000 ember él. Számomra nagyon fontos
az a közösség. Nemcsak azért, mert édesapám szülőfaluja,
hanem mert az elindulásomban szerepet játszott. Ezért szerettem volna megköszönni valahogy azoknak az embereknek, akik segítettek.
.
- Kishegyesen nőttél fel, ott tartottad Ujmisédet, október
30-tól pedig segédlelkészi minősítésben Bajmokon szolgálsz.
- Kishegyes nagyon a szívemhez nőtt. Sokkal tartozom a
falunak, és úgy tudom meghálálni, hogy ha büszkék lesznek rám, hajó pap leszek. Bajmokon azt teszem, ami jellegzetesen papi tevékenység; misék bemutatása, azután a
szentségek kiszolgáltatása, temetés, keresztelő , esküvő .
Ezenkívül ott vannak a hittanórák, és így gyerekekkel találkozom. Eddig mindössze két keresztelőm volt. A szívem
azért visszavágyik Kishegyesre, ahová csak villámlátogatásokra érkezem.
- Mi egy pap feladata?
- Semmiféleképpen sem szeretnék beszűkülni. Ez a beszűkülés nagy veszély, mert aki egy kicsit más életet él, az
nehezen talál olyan partnereket, akik megértik ezt az életformát. Kishegyesen előadtuk a Sirály című színdarabot,
abban mondja Jonathan, a sirály, hogy meg kell tanulnod
meglátni a többi sirályban is azt a képességet, hogy repülni tud. Azt hiszem, hogy papként számomra nem lehet más
feladat, minthogy segíteni a mindenkiben meglévő képességet kibontakoztatni, hogy tud repülni. Van egy élethivatásom; papi tevékenységet folytatok, de elsősorban ember vagyok. Ugyanúgy szeretnék az emberek között élni, mint
bárki más. Nincs nagyszerűbb ezen a világon, mint hétköznapinak lenni, mert az apró kis csodákat a hétköznapokon
keresztül lehet meglátni. Az élet n~m csak ünneplésből áll,
hanem keményen kell dolgozni. En ugyanolyan vagyok,
mint a velem egykorúak; szabadidőmben olvasok, zenét
hallgatok, igaz, hogy a komolyz~ne áll közelebb hozzám, de
meghallgatom a Republicot és Akost is.
- Egyre többet beszélnek a cölibátus feloldásáról.
emberről,

- A papi nőtlenség az egyházfegyelmi kérdés, nem dogma, és feloldhatja a pápa. En hiszem és vallom, hogy csak
az tud jó pap lenni, aki jó családapa is. Akkor tud igazán tanácsot adni a rászorulóknak. Az téveszme, hogy olyanok
mennek papnak, akik képtelenek a házasságra.
- A Sziveri János verspályázaton 1996-ban és 1997-ben
díjjal tüntettek ki.
- A továbbiakban sem szeretném feladni az irodalmi tevékenységemet. Vannak még terveim, nem szeretném befejezni a tanulmányaimat. Azt mondják, a jó pap is holtig tanul. Szeretnék nemcsak teológiai irányban mozogni.
- Egy versesköteted is megjelent Fény vagy te is címmel.
- Alkalmi kiadás ez a kötet. Olyan, mint egy napló, teológiai éveim során írtam. Azok a lelki és érzelmi megmozdulások találhatók benne, melyeken keresztülmentem. A
sok fájdalom, a sok öröm. Ezeket vetettem papírra és hálám
jeléül erre az ünnepi alkalomra kiadattam azok számára,
akik segítettek az évek során. Nélküled senki vagyok. Ez
egy mondat a kötet címadó verséből. Ezt többféleképpen értelmezhetjük. Elsősorban Istenre gondolok, aztán ott van a
másik ember. Hiába vagyok én, ha nincs mellettem valaki,
aki azt mondja, hogy elfogadlak, fontos vagy nekem. Aztán,
ha egy kicsit távlatokban nézünk, akkor ott egy nép, egy
nemzet, aki nélkül senki vagyok.
Molnár Márta

FÉNY VAGY TE IS
Bognár Attila verse
Nézz, nagyon mélyen
nézz a szemembe.
Összetartozunk.
Isteni játékra hívlak.
Kenyér leszel és bor
éhező földi angyalok
mindennapos eledele.
Ne fuss el,
nélküled senki vagyok.

MALI IDOS - KISHEGYES

(024) 730-456
EKSPRESNA IZRADA FOTOGRAFIJA

~©~ii

YU - Baéka Topola
Marsala Tita br. 49.
Tellfax: 0241715-111

YU - Mali Iaos
Marsala Tita bb.
Tel: 0241730-730

Fényképek gyors kidolgozása,
Szita- és tamponnyomás,
Színes szkennelés,
Plasztifikálás,
Gumi pecsétek,
Fényképek sírkövekbe,
Fénymásolás

Tul. Gyorgye Milosevics
Kishegyes, Tito marsall u. 45.
Tel.: 730-456
finom ételek,
bő választék, kedvező árak,
gyors kiszolgálás
300 férőhelyes, impozáns
kerthelyiségünk lakodalmak,
bankettek rendezésére ideális!
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MEGJELENT

ÚJ KÖNYVEK
Virág Gábor: Egy bácskai magyar népiskola krónikája / A

kishegyesi római katolikus felekezeti iskola története
(1770- 1920). Újvidék, 1999, Jugoszláviai Magyar Művelődési
Társaság.

Kincsestárunk fontos része
Virág Gábor több mint harminc éve foglalkozik kutatómunkával. Fő
kutatási területe a névtudomány, de a hely- és iskolatörténet is jelentős része munkásságának. Tavaly év végén jelent meg Egy bácskai magyar
népiskola krónikája című könyve, amely a kishegyesi római katolikus felekezeti iskola történetét dolgozza fel a kezdetektől, 1770-től 1920-ig. a
szerző három és fél évtizeddel ezelőtt kezdett tanítani a kishegyesi iskolában, melynek történetét könyvében bemutatja, s e munkával állít emléket az egykoron volt hegyesi tanítóknak.
„A felekezeti iskolában folyó nevelés tanulmányozása hozzásegíthet
bennünket ahhoz is , hogy jobban megismerjük és megértsük vidékünk sajátos arculatát, embereink mentalitását" - írja előszavában a szerző, majd
a bevezető részben ismerteti az oktatás helyzetét a XVIII. században.
Kishegyesen az oktatás kezdete szinte egybeesik a falu telepítésének kezdetével. Az iskolareformok jelentős mértékben javították az oktatást. A
korabeli tantervek által betekintést nyerhetünk az akkori oktatási viszonyokba. Az iskola jellege a népoktatási törvény (1868) meghozatala után
megváltozott, s ez két pártra osztotta a község lakóit. Habár a községi
képviselő-te stület az egyházi jelleg mellett foglalt állást, az iskola az állam felügyelete alá került. Ez a törvény bevezette a tankötelezettséget, az
országot pedig területekre osztotta, amelyek élén népiskolai tanfelügyelő
állt. A tanítás elvben a hatosztályos iskolán alapult, de gyakorlatilag csak
az 1-4. osztályban voltak tanulók, az 5-6. osztályba csak kevesen jutottak fel.
A korabeli oktatási-nevelési körülményeknek külön fejezetet szentelt
a szerző. Részletesen ismerteti az iskolakötelezettek helyzetét, a felekezeti iskola tantervét, a tanítási idő beosztását, az iskola felszereltségét.
Szól a gyakorlati oktatásról, az iskolakönyvtárról, az iskolai ünnepekről
és rendezvényekről. A tanítókról például megtudjuk, hogy iskolán kívüli
tevékenységet is elvártak tőlük, olyan gazdasági ismeretek terjesztése is
az ő feladatuk volt, mint pl. a selyemhernyó-tenyésztés népszerűsítése.
De feladataik közé tartozott az önképzés is. javadalmazásuk azonban a
múltban sem volt irigylésre méltó. A tanítót élethossziglan választották,
és csak súlyos vétség miatt mozdították el. A kezdetektől 1910-ig nyolc
tanítói állomásra bővült a hegyesi iskola.
A felekezeti iskolák államosításával (1920) a hegyesi iskola történetének egy szakasza is lezárult.
Virág Gábor a hegyesi felekezeti iskola történetét nagy jártassággal és
gazdag tárgyismerettel dolgozta fel. Ez a forrásértékű munka sok-sok levéltári anyag és egyéb lényeges dokumentum gyűjteménye is.
A feltárt időszakban az iskola volt - különösen a kisebb falvak esetében - minden művelődési tevékenységnek, az ismeretek szerzésének
egyedüli forrása .
Ez a rendkívül alapossággal megírt munka helyismereti-kultúrtörténeti kincsestárunkat gazdagítja.
(VAJDASÁGI KÖNYVTÁRI HÍRLEVÉL; I. évf., 4. s;,.; I999/tél)
Szöllősi-Vörös

Julianna

Bognár Attila: Fény vagy Te is; versek; Becse, 1999. A kishegyesi származású fiatal költő első önálló verseskötetét a közelmúltban mutatták be a helyi könyvtárban.
Gobby Fehér Gyula: A sötét árnyéka; novellák; Forum, Újvidék, 1999.
Szerbhorvát György: Spájz; esszék; Symposion, Szabadka,
2000.

ELŐKÉSZÜLETBEN A FORUM

KÖNYVKIADÓNÁL
Németh István: Ima Tündérlakért, próza
Szőke Anna: Hagyománytisztelő óvodai nevelés

Rácz József Nívó-díjas
Pályafutását tanárként kezdte, majd a Magyar Szó újságírója,
1973-tól pedig az Újvidéki Televízió riportere. Az 1990-es évek
elejétől

tudósítja a Magyar Televíziót is. Emberközpontú munkás-

ságáért tavaly az MTV Nívó Díjával tüntették ki. Rácz József
Kishegyes megbecsült polgára.

A Magyar Kultúra Lovagja cím
Szőke Annának
A magyarországi Falvak Kultúrájáért Alapítvány ez év január
21-én Budapesten, a magyar kultúra napja alkalmából rendezett
gálaműsor

keretében, a Magyar Kultúra Lovagja címet adomá-

nyozta a kishegyesi illetőségű Szőke Annának, a Vajdasági Magyar Óvodapedagógusok Egyesülete elnökének. A magas rang indoklásában többek között az áll, hogy a fent említett egyesület elnöke korunk kultúravesztésére ráismerve hozta létre az óvodapedagógusok társulását, amely szervezési keretet biztosít a kulturális

lehetőségek bővítéséhez

me a népi hagyományok felújítása és az identitástudat erősítése.

Lajkó Félix Magyar Kultúráért díjas
Tavaly év végén jutott tudomásunkra, hogy Lajkó
Félix világhírű hegedűművészünk a Magyar Művésze
ti Alapítvány tíz díjazottja közt van. A ma Szabadkán
élő művészt az általános iskolás évei kötik Kishegyeshez.

Két kishegyesi díjazott a Bábel
esszépályázaton

ÖNÁLLÓ KISIPARI VÁLLALKOZÓ
~

KOKAI
. KŐMŰVES ÉS ÁCS
szolgáitatást végez

Tul. KÓKAI BÉLA

~SZAKMAI GYAKORLAT

kőműves
KISHEGYES
Kossuth Lajos 1
Tel.: 024/731-377

Vállalom lakóházak, gazdasági épületek és más objektumok korszerű épitését,
valamint régi épületek adaptálását

és kihasználásához. A kitüntetett érde-

A muzslai Sziveri János Művészeti Színpad a Nyílt Társadalomért Alap támogatásával tavaly december 18-án ötödször szervezte meg az esszépályázat díjainak ünnepélyes átadását. A bírálóbizottság döntése alapján az első díjat Sáfrány Attila Hegy című

esszéje érdemelte ki, a két kiosztott harmadik díj közül pedig

az egyiket Nagy Farkas Dudás Erika kapta a Túlélésem eszközei
címmel írt munkájáért. A Bábel Könyvek elnevezéssel indított sorozat ötödik kiadványában többek között a két kishegyesi fiatal
szerző műve

is megjelent.
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NÖI KÉZILABDA

ÁTSZERVEZÉS UTÁN A II. SZERB LIGÁBAN
Az új bajnoki idényt a felsőbb kézilabda fórumok határozata
értelmében a csapatok a II. szerb ligában folytatták. A liga székhelye továbbra is Zombor maradt.
A szegénység és a pénztelenség folytán a 12 csapatot felölelő
ligában mindössze csak 8 indulhatott el. A hegyesi lányok is nagyon szerény körülmények között edzenek, sportfelszerelés vásárlására már nem jut pénz.
Világos Mihály klubelnök és Györgyi lánya edző-játékos az
idén is nagy reményekkel várta a bajnoki idényt. Egy barátságos
mérkőzésen Világos Györgyi edző-játékos megsérült, és utána a
legtapasztaltabb és leggólerősebb játékos nélkül már nem ment
zökkenőmentesen a játék. Főleg ezzel magyarázható az őszi, a
vártnál gyengébb eredmény a női kézilabda-liga táblázatán
Fiatal, de tehetséges játékosok nem tudták taktikailag megoldani az edző elképzeléseit, és ennek eredménye lett a két nem várt
vereség. A csapatnak már néhány éve csak egy garnitúra meze
van, és nagyon elkelne már egy új komplett is. Ugyanez vonatkozik a tornacipőkre és a labdákra is. Tovább problémát jelent az
utazó diákok nagy száma, és csak a pénteki, heti egyetlen edzésen
meg a hétvégi mérkőzésen teljes az összeállítás.
A helyi általános iskolában a lányok körében a kézilabda igen népszerű, és az utánpótlás innen történik. Az első csapat munkájába bevontuk a legtehetségesebb pionír lányokat, akik szükség szerint már a
tavaszi folytatásban játék-lehetőséget kapnak idősebb társaik mellett.

A keret fiatal, a játékosok tehetségesek, és az idei évi cél ennek az együtesnek a csapatjáték javítása mellett a küzdőszellem és
a harciasság fokozása. Világos Györgyi edző a bajnokság folytatásában a következő összetételű játékoskeretre számít: Magura
Nóra, Ács Tímea, Hajdú Bernadetta, Kovács Rita, Mórel Laura,
Tatalovié Sonja, Utasi Brigitta, Herbut Karolina, Radulovié
Gordana, Perovié Ivana - valamint a pionír korosztályra: Szűcs
Adél, Magyar Aletta, Cékus Anita, Dudás Judit, Burján Karolina,
Szabó Mária, Rajninger Rita, Rúzsa Magdolna, Dudás Dianna,
Sörös Szilvia, Szőke Izabella és Mohácsi Viktória. A legkisebb
kézilabdázó lányokkal az iskolában Sipos Julianna tornatanárnő
foglalkozik.

TÁBLÁZAT ÁLLÁSA AZ ŐSZI IDÉNY VÉGÉN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

SPARTACUS II
RUSZIN
KLJAJiéEVO
EGYSÉG
ZOMBOR II
STANISié
PALICS
TELECSKA

7
7
7
7

7
7
7
7

6
6
5
3
3
2
1
0

0
0
1
0
0
1
2
0

1
1
1
4
4
4
4
7

189:110
180:117
161:114
139:128
151:150
110:145
134:138
82:244

12
12
11

6
6
5
4
0

LABDARÚGÁS

MEGÁLLTÁK A HELYÜKET A SZABADKAI LIGÁBAN ...
Az Egység labdarúgói a szerencsés véletlen folytán és a kishegyesi szakosztály vezetőinek időbeni reagálása után a tavalyi
évben a topolyai ligából a magasabb rangfokozatú szabadkaiba
kerültek. Mint ismeretes, a háború miatt a tavaszi bajnokság félbe szakadt, és már az ősszel beindult bajnoki idényt újra kezdték
a csapatok. A kishegyesi kék-fehérek elég változó formát mutattak az őszi 15 fordulóban, és a tizedik helyen fejezték be a
félidényt.
A vidéki vendégszereplésen 2 győzelmet arattak. Legyőzték
a jól szereplő Zentát, majd az Obiliéet, de az utolsó fordulóban
hazai pályán nagy meglepetésre 2: l-re kikaptak a kiesés ellen
küzdő Oreskoviétól.
A folytatásban jól fel van adva a lecke, a cél pedig Kovács Róbert és Crnojevié Dorde szakvezető szerint az 5-8. hely megszerzése. Dr. Deák Tibor, a labdarúdó szakosztály elnöke is hasonló képpen vélekedik, és most már csak a játékosokon múlik,
hogy teljesítsék a szakvezetés idei elvárását. A csapatban a leggyengébb pont a csatársor eredménytelensége, amit bizonyít a 19
adott gól, de a védelem sem büszkélkedhet jobb eredménnyel, a
28 bekapott gól ellenében.
Kovács Róbert edző a bajnokság folytatásában a következő játékosokra számíthat: Perlié és Faragó kapusok; Tóth, Baranyi,
Ivanovié, Szügyi, Keszeg, Lalicié, Huszka, Pejovié, Pavicevié,
Durovié, Volarevié, Jovovié, Szilágyi, Papp, Rúzsa, Körtés,
Sipos, Kormos, Lukács és Fodor; mezőnyjátékosok.
A jó és sikeresebb szerepléshez több néző és nagyobb biztatás lenne szükséges. Sajnos az őszi idényben ez az utóbbi nem
valósult meg. Az eddigi félszezonban a szabadkai ligában három
csapat: a Vinogradar, a Horgos és a Potisje szerepelt kimagaslóan, míg a 4-12. helyezett csapatok között igen kiegyenlítődött a
mezőny és a tavaszi folytatásban fordulóról-fordulóra nagy változások várhatók a táblázaton.

Az ifjúsági csapat edzését az Egység két volt játékosa: Novák
Attila és Horváth Sándor végzi. A fiatalok is a szabadkai ligában
játszanak a hasonló korúak versenyében. A pionír csapatban is jó
és hatékony munka folyik, és sok kishegyesi gyerek rúgja a labdát a fiatalabb és az idősebb korosztályúaknál.
A hamarosan induló idény tavaszi első fordulójában az Egység
hazai pályán a kilencedik helyezett Pobeda együttesével méri öszsze erejét, és ezen a mérkőzésen biztos hazai győzelem várható.
Minden találkozón komolyan, harciasan, odaadóan, de sportszerúen kell, küzdeni és akkor remélhetőleg eredményes évet zár
a hegyesi labdarúgó-szakosztály.
A TÁBLÁZAT ALAKULÁSA
AZ ŐSZI IDÉNY BEFEJEZÉSE UTÁN
1. VINOGRADAR
2. HORGOS
3. POTISJE
4.PREPOROD
5. ZENTA
6.CSANTAVÉR
7. SLAVIJA
8. NJEGOS
9. POBEDA
10. EGYSÉG
11. KNEZEVAC
12. BÁCSKA
13. ORESKOVIé (-2)
14. BRATSTVO
15. CSÓKA
16. OBILié (-3)

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

10
9
9
7
7
8
6
6
7

s

6
5
4
2
2
3

4 1
4 2
2 4
4 4
4 4
0 7
5 4
4 5
1 7
4 6
0 9
3 7
2 9
5 8
4 9
2 10

51:6
32:13
50:16
30:21
27:21
19:21
27:27
22:22
23:29
19:28
24:33
26:41
16:45
22:36
18:39
13:31

34
31
29
25
25
24
23
22
22
19
18
18
12
11
10
8

Pecze József
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Cigányok jártak a háznál

MADÁRLESEN
A tennészetimádóknak a tél egyenlő a
nagy pihenéssel, de nem a madarászoknak, mert a tél a madarak részéről nagyon változatos.
Hogy különleges egyedek kerüljenek
az ember szeme elé, ahhoz pirkadatkor
kell elindulni a madármegfigyeléshez.
Énnekem délelőtt 11 óra is megfelel,
mivel nem vagyok egy korán kelő típus.
Utam kezdetén hirtelen felrepülő balkáni gerle csoportra
lettem figyelmes. Nem a gerlék érdekeltek, hanem a riadalmuk
oka, mert így csak két dologtól ijednek meg: petárdától vagy
ragadozótól. Kis várakozás után a házak közül kivergődő , nem
túl nagy méretekkel rendelkező, sólyomalkatú madár nemigen
kötötte le a figyelmemet, mert mozgásából láttam, hogy egy
vörösvércse. Hazánk leggyakoribb ragadozó faja helyett jobban örültem volna karvalynak vagy egy gyors kabasólyornnak.
Felsétáltam a dombokra, mert onnan jobb a kilátás.
Kisméretű tövises bokorban verébnagyságú szürke madarak
ugrándoztak. Mozgásukból látni lehetett, hogy nem verebek.
Egyik példánynak levettem az adatait, és a madárhatározóban
erdei szürkebegyként azonosítottam. Borúba burkolódzott az
ég, így felnéztem, hogy megkeressem a napot. Nagy, lomha
madár repült; egy egerészölyv, mögötte két dolmányosvarjú
igen agresszívan szállt neki a nagy madárnak.
A nap kibújt az őt eltakaró felhők mögül, így helyet kellett
változtatnom, hogy háttal álljak a fénynek. A dögtelephez vettem az irányt, mert hideg téli napokon a tetemeket meglepik a
madarak: szarkák, varjak és mezei verebek zajongtak a tetemek
körül. Egy szürkefejű csóka kitűnt a varjak közül. Ma már a
csóka igen ritka faj errefelé, így hát jó volt látni egy példányt.
A Krivaja fölé benyúló ágon a kedvenc madaram vadászott, a
jégmadár. Kék tollát a nap megvilágította, és gyémántként
ragyogott. Egyszer csak kecsesen belepottyant a vízbe, majd
egy hallal tért vissza. Örömében elkezdett körbe-körbe röpködni. Körözését az itt telelő fenyőrigó csapat zavarta meg
éktelen lármájával.
A látottakon elgondolkozva értem ki az országútra, onnan
pedig egyenes út vezet hazafelé.

Szombaton
deztünk.

délelőtt

disznót vágtunk. Este vacsorát ren-

A vendégek megérkeztek. A férfiak pálinkáztak, a nők
beszélgettek, mi, gyerekek a másik szobában kártyáztunk. A
mama feltálalta a levest, azután hozták a szánnál. Anya éppen
az asztalra tette a sültet, amikor nagy kolompolás hallatszott.
Négy cigány állított be. Az első egy kövér, szutykos cigányember volt, és kucsmát viselt. Másodiknak egy göndör hajú
cigányasszony lépett be. Őt követte az ugrabugra roma legény.
Mögöttük a kuka cigánylány kullogott, kit Csilla nenám alakított, a sort pedig egy fehérruhás kamerás zárta. A mamám
arcát kellett csak látni! „. A vendégeknek is torkukon akadt a
falat . Az egyik roma egy darab kolbászt kapott ki, a másik
hurkát markolt. Ripsz-ropsz kiürültek az asztalon lévő
tányérok, az ő tepsijükben pedig egy halom elemózsia gyűlt
össze.
- Nem szégyellitek magatokat! Kamerás! fogadtok és
koldulni jártok! - mondta Józsi.
- Ja, kérem, azs Abdul, azs azs arábiai nagybácsi. 6 a
sponzorunk. Ez itt a Rozsi. 6 dzsereket vár, és csak savanyú
uborkát ehet. A kuka sajnos nem tud beszélni.
- Én meg- kiáltotta a roma csávó - olyan legény vagyok,
aki nemcsak a lányokat, hanem a fiúkat is szereti.
Erre elkapta a köröszttatit, körülnyalábolta és megharapta
a fii lét.
A cigányasszony szerepét egy férfi játszotta. Erre akkor jöttünk rá, amikor a roma csávó a nyakába ugrott, és véletlenül
lerántotta a parókáját.
- Mondtam én, hogy ez a feketicsi pék! - kiáltotta Irén néni.
Még jósolni is akartak, de nem hoztak kártyát. Helyette
körbe puszilgattak mindenkit. Azután szedték a sátorfájukat és
odébbálltak. Mi még sokáig vidultunk a történteken. A kicsik
csak a távozásuk után merészkedtek ki a szobából.
- Körösztmami, ezek olyan büdösek voltak- állapította meg
Árpi. Meg volt róla győződve, hogy igazi cigányok jártak
nálunk.

LINKA Miklós, 7. a

SZÜGYI Bettina, 6. a

KI VAGYOK ÉN?
1985. augusztus 14., Verbász. Szülészet. Iszonyatos bőgés, ordítás hallatszik a szülészet szobájából. Ne tessék rosszra gondolni, nem
nyúznak senkit, csak én vagyok, mert ki nem ordítana egy förtelmes hideg zuhany után.
Amíg kicsi voltam, kedves, helyes és aranyos, mindig tudták, hogy kire hasonlítok. A nagymamám így vélte:
- Istenem, akárcsak az én megboldogult Mihályom!
Apám szerint, mintha magát látta volna bennem, persze nem most, hanem kiskorában. Míg pólyás voltam, anyukám egy füzetbe
írta, hogy mikor fordultam a hasamról a hátamra, mikor ittam először pohárból, és minden ilyen számára fontos dolgot. A pohárból
való ivásom első próbálkozásra, sajnos, kudarcba fulladt, mert a fogaimmal szétroppantottam a vékony üveget, de szerencsére a
szilánkok nem vágták meg a számat. Tehát ez a kudarcot vallott kísérlet csodával határos módón szerencsésen végződött. Az r-betűv
el mindig gondom volt, mert nálam a róka mindig jókára sikeredett, a retek meg jetekre. Mikor elkezdtem a mondókákat mesélni, egy
kis selypességgel fűszerezve: jóka, jetek, mogyojó ..., persze senki sem bírta mosolygás nélkül. Amióta nagy vagyok, nyegle és idétlen,
azóta nem lehet hozzám szólni. De azért szólnak. Pedig, tudják, az olyan, mintha a falnak beszélnének. Ha valamit elfelejtek, azt kérdi
apám: „Mondd, édes fiam, mire használod te a fejed?" Én csak úgy, magamtól azt válaszolom, hogy azzal szoktam fejelni; azon
növesztem a hajamat, és azon vannak a füleim., amit pl. mozgatni is tudok! Ez persze nem tetszik neki, mert már sokszor mondogatta,
a fejem azért van, hogy gondolkozzam is vele. Most már elérkezet az idő, hogy tényleg nap mint nap gondolkoznom kell vele, ugyanis nagyon nagy döntés előtt állok, a Hova tovább? kérdése előtt, ha persze nem lesz 2000-ben világvége.
Világvége nincs, de közeleg a fölvételi .
KURIN Ákos 8. a
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INFLUENZIA
Egyszer volt, hol nem volt, a Vírus-tengeren túl, a Zsebkendőhegyeken is túl, de az
agyhártyagyulladáson innen (addig azért
nem megyünk) volt egy ország, ami még ma
is létezik. A neve Influenzia.
Voltál már ott? Az igaz, hogy még a legrészletesebb és legnagyobb világatlaszokban
sincs benne ez a kétes létezésű ország, de az
is igaz, hogy sokan voltak már ott. Ha már
volt ott valaki, akkor miért ne létezne ez az
ország? Egy földrajztudós bizonyára csak nevetne az egészen, s ha mást nem, de legalább
a hiányos adatokra hivatkozva elutasítaná a
„bolond" kérdést.
A „hiányzó adatokat" mi is beszerezhetjük: tudásszomjunk oltása céljából két hétre
Influenziába utazunk!
A két hét unalmasan és egyhangúan telik
el: az egész napot ágyban töltjük, mint a
zsebkendőtöltést és ágyban heverést vállaló
kisiparosok munka közben. Mi persze nem
dolgozunk, de nem is tétlenkedünk; egy terven dolgozunk, mellyel megfékezhetjük a vírusok hadát. Ebben a tervben szerepel a forró tea, egy kis antibiotikum, egy kis C-vitamin (amiért ott börtönbüntetés jár, ha rájönnek az illetékes hatóságok). Mikor kész a
terv, csak tovább fekszünk, mert minek is
kelnénk fel ilyen őrjítő fejfájással? Talán a
boltba menjünk, hogy beszerezzük tervünk
végrehajtásához nélkülözhetetlen anyagokat? Influenzai boltokban csak náthát kapni .
Az ilyen szereket, mint amilyenekre a szükségünk van, a sikátorokban lehet beszerezni
az illegális C-vitamin-kereskedőktől. A huzatos kis utcákban újabb meghűlés is vár
bennünket. Ezért inkább otthon maradunk, és
a lázcsillapítónk (szintén illegális forrásból)
lenyelése után tüsszentő versenyt rendezünk.
Tudod, ez vár a turistákra. Akik jártak
már Influenzában, mondom neked: közülük
sokan ráfáztak. Előtte persze megfáztak,
vagy üzletet kötöttek egy vírushordozó ügyféllel.
Ha te ezt el akarod kerülni, mindig vegyél
magadhoz C-vitamint, ugyanis a Vírushatóságok a vámnál megvonják a határátlépési
engedélyt minden úgynevezett „vitamincsempésztől", mert Influenzába tilos vitamint bevinni; tárolóeszközökben éppen úgy
nem, mint a szervezetben.
Hadd meséljek még erről a furcsa országról! Bevételének legnagyobb része a téli idegenforgalomból származik. Influenza még
A-, B- és C-vírusok kivitelével is foglalkozik. Az országot az itt élő vírusgazdák irányítják, a fővárosból, Vírusvárosból; ezért az
állam állandóan változtatja helyét és területét
más országok kárára. A vírushordozók által
megfertőzött területeket is az országhoz csatolnák, ha a területről valaki kiszállítaná a
„veszélyes" C-vitamint.
Itt a vége, fuss el véle, s ha többet akarsz
megtudni erről a furcsa országról, akkor
utazz oda!
CSORDÁS Tamás, 7. a
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Kirándulás a
vadaskertbe
- A mai nap pont megfelelő' - jelentettem ki
kora reggel, miután kinéztem az ablakon.
- Mire? - kérdezte öcsém álmosan, és haragos szemmel nézett rám, mert éppen imént
ébresztettem fel.
- Hát nem is tudod, te bugyuta? Ma
megyünk afácánosba etetni 1
- Ja, persze. Most már felébredte m - szólt
még mindig álmos hangon.
Aznap csendes reggel volt, párás, majdnem
enyhe, pedig naptár szerint januárt írtunk. A
látóharárt varjak népesítették be, s hangos
károgással bosszankodtak: - Kár, kár ... -, de
hogy mi a kár, azt senki sem tudhatta, talán még
ők maguk sem.
Egykettőre elérkezel/ a dél, s a szigorúan
titkos etetési „ hadművelet" lassan a kezdetét
vette. Megérkeztek Zoliék is, akik szintén nem
maradhattak ki ebből a mókás kirándulásból.
Tizenhárom cső kukorica kicsempészése után,
ami nem volt könnyű, megraktuk a tarisznyát
napraforgóval, búzával, kölessel, és merészen
elindultunk.
Az utak ide-oda kanyarogtak, mintha nem
tudták volna merre menjenek. A rókák füleltek,
a kis cinkék aggodalm asan pislogtak, és az
őzikék is megálltak egy pillanatra hallgatózni
és szaglászni, mikor észrevettek bennünket. De
nem volt nehéz, hiszen a széllel azonos irányba
mentünk, s a kissé hűvös fuvallat e lőre vitte a
szagokat. Mire odaértünk, már megsz űnt az élet
odakinn. A rókák a közeli, még le nem vágott
kukoricaszár közé futottak, a madarak elröppentek, és az őzikék is már héthatáron túl
ny argaltak. A kis erdő üres és magányos lett a
négy emberpalántától. Hó már nem volt, úgyhogy a dolgunkat hamar befejeztük. Három cső
kukoricát a f ácánetetőhöz morzsoltunk, a többit
a szarvasok részére helyeztük el. Előkerült a
tarisznyában levő mag, és megtöltődtek a
madáretetők is, amelyek egy hete kerültek fel a
fákra.
Persze, összezörrenések is voltak. Ami Zoli
szerint rókanyom volt, azt Laci vaddisznóénak
vélte. Természetesen Zolinak volt igaza.
Hamarosan továbbmentünk. Útközben egy mini
korcsolyapálya nagyságú, befagyott tócsát
találtunk, ahol feleleveníthettük kissé elfelejtett
korcsolyatudásunkat.
Három órát mutatott a vekker, mikor fáradtan és piszkosan hazaérkeztünk. Anyu egy-két
keresetlen szóval fogadott bennünket:
-Az any átok teremtésit' Nem megmondtam,
hogy nem visztek a határba kukoricát!
- Mi?... Mi egy szemet se vittünk! védekeztünk harciasan.
- Ne mondjátok! A mama látta, amikor
behoztátok.
- Igen, láthatta. Csak nem a határba vittük,
hanem beadtuk a nyusziknak! - vágtuk ki
magunkat.
- Akkor elnézést ... - kért bocsánatot anyu
gúnyosan, de mi már messze jártunk.
Remélem, anyu nem jön rá, hogy fiillentettünk, mert ha mégis, akkor lesz nemulass'
TÓTH Anikó, 7. a

HÍRKOSÁR
Augusztus 31-én ünnepélyesen fogadtuk az első osztályos tanulókat.
Szeptember 20-22-én az Aranyes ő
versmondó verseny községi döntőjén a következő tanulóink értek el helyezést: (3. 4. oszt.) 1. Kocsis Antónia, 3. Benkó
Attila; (5 . -6 . oszt.) 2. Csabai Áron, 3.
Klivinyi László; (7. -8. oszt.) Rúzsa
Magdolna, 3. Babcsányi Piroska.
Október 4 . - 10., Gyermekhét. Ebből
az alkalomból vásárt rendeztünk . A tanulók - a sok apróságon kívül - aranyhörcsögöt, nyulat, galambot is árultak. Hangulatos percekkel zárult a rendezvénysorozat, ugyanis két tanár-diák röplabdamérkőzés volt a tornateremben. Az elsőn
a tanárok győztek, a visszavágón pedig a
diákok.
November 22. Iskolanap . Ezen a napon iskolánk névadójára, Ady Endrére
emlékeztünk énekkel, versösszeállítással,
jelenettel és tánccal. Ez alkalomból jelent
meg a Lapozgató című iskolalap is.
December az ünnepek hónapja. Vidám
műsorral vártuk a Télapót, és bizonyítványosztással zártuk az első félévet.
A hosszúra sikeredett téli szünid ő
után, január 31-én kezdődött a második
félév.
Februárban megkezdődtek a versenyek
egyes tantárgyakból. Magyar nyelvből a
községi verseny február 19-én volt. Tanulóink eredményesen képviselték iskolánkat, éspedig : 1. Paróczi Rita, 2. Tóth Attila, 3. Kurnyák Ágnes (ötödikesek); 1.
Holló Zsuzsa, 2. Szügyi Bettina, 3. Lakatos Zoltán (hatodikosok); 1. Kiss Tímea, 2. Tóth Anikó, 3. Csernik Márton
(hetedikesek); 3. Dancsó László (nyolcadikos). A fizikaversenyt Lovéenacon tartották meg és a következő eredmények
születtek: 1. Szöllősi Miklós, 3. Holló
Zsuzsa, 4. Lakatos Zoltán, 5. Szügyi
Bettina (hatodikosok); 4. Csernik Márton, S. Dudás Judit (hetedikesek) . Német nyelvből pedig Feketicsen tartották
február 26-án és a körzeti versenyre tovább jutottak: 2. Utasi Brigitta, 3. Szűcs
Adél, 3. Sörös Szilvia (nyolcadikosok) .
A körzeti versenyekre március folyamán kerül sor, Szabadkán.
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FELHIVAS

'
Felszólítjuk falunk lakosságát, hogy tegyenek eleget polgári kötelezettségüknek: házaik, telkeik előtt szíveskedjenek
rendben
tartani a járdát, zöld területet, vízelvezető árkot és az útpadkát. Szemetet, hamut szigorúan tilos az utcán, közterületen tárolni, mint
ahogy TILOS a kapcsolható mezőgazdasági munkaeszközöket, kivágott fákat vagy tuskókat az utcán tartani.
Az engedély nélküli fairtásnak egyszer s mindenkorra véget kell vetni!
Az összetört járdákat kapubejárataiknál a lakosok kötelesek megjavítani - új rabetonozni!
Javasoljuk, hogy szomszédok, utcabeliek együtt fogjanak hozzá az említett rendezési munkákhoz és e. HelyiKözösséggel hangolják azt össze.
Mindannyiunk közös érdeke, hogy településünket szebbé, tisztábbá tegyük, hogy környezetünket óvjuk.
A fent említett munkálatok elvégzésére a végső határidő 2000. máj us l-je, azt követően szigorú büntetésben részesülnek mindazok, akik nem tesznek eleget ezen nem túl sok munkát igénylő , mégis rendkívül fontos kötelezettségüknek.
a Helyi Közösség Tanácsa
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