
Tisztelt olvasóink! 
Amíg július főképpen a kul

turális események jegyében telt el, 
addig a mögöttünk lévő augusztus 
talán a vízről és az árvizekről lesz 
nevezetes. Esőből falunknak is 
bőségesen kijutott a szintén túlzásba 
vi tt nyári szárazság után, de 
szerencsére Kishegyes biztonságos 
helyen fekszik, és Prágával, 
Drezdával, Budapesttel ellentétben 
itt inkább a kukoricás- meg a műtrá
gyás-zsákokat kell beszerezni a 
homokzsákok . helyett. Minket 
legfeljebb akkor fog kiönteni a víz, 
ha elolvad az Arktisz meg az 
Antarktisz jege. 

Erre persze jó esély van, ha nem 
is a közeljövőben. Egyetlen napila
punk, a Magyar Szó viszont már 
előresietett, és alcímben közölte, 
hogy Kishegyesen megtartották a 
Duna-napokat. Mit nekünk, hogy 
van Dombos Fest meg Anna-napok 
(meg Csépe-nap lesz nemsokára, 
tavasszal meg falunap), most már 
van Duna-napunk is, bár a Krivaját 
csak a legelvetemültebb lokálpat
rióták mérhetik össze a Dunával. 
Persze, elírásról van szó, de lassan 
már megszoktuk, hogy a Magyar 
Szó - ha Kishegyesről van szó - fél
reírja a neveket, dátumokat, bármi 
mást. No, nem baj, végül is pol
gárainknak van miből tájékozód
niuk. 

Sőt, ma már az utóbbi évtized 
legnépszerűbb vívmánya is ezt szol
gálja: Kishegyesnek van honlapja 
(www.kishegyes.org.yu) - kérjük, 
aki teheti, látogassa meg, ötleteivel 
és főképpen digitális formában 
meglévő anyagokkal segítse, hogy a 
világháló révén minél teljesebb 
képet adhassunk falunkról (a Szó
beszédet is igyekszünk időben fel
rakni a netre, hogy a falunkból 
elszármazottak is értesülhessenek a 
hegyesi eseményekről) . 

A szeptembert persze az isko
lakezdés aranyozza be, bár 
föltételezzük, a diákok ezzel kevés
bé értenek egyet. Idekívánkoznék 
most valami bölcselkedés ezzel 
kapcsolatban, de hagyjuk: a te tt 
halála az okoskodás (bocs, ez is egy 
bölcsesség volt...). Akárcsak a gaz
dasági életben - e számunkban 
végre e témának is kiemelt teret 
szentelünk. 
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A mi iskolánkban minden énekel, 
A cseI}gő kez di reggel, az osztály rá felel. 

Enekel a tábla, hogyha kréta szántja, 
Nálunk abból is muzsika fakad, ha nyikorog a pad. 

Ez a régi dal jutott eszembe, amikor régi iskolámról gondolkodtam. Énekkarosként 
. é9eke1tem, és túlzás 1enne azt állítani, hogy igazán mélyen átéreztem volna. Az elmúlt évek 
megváltoztatták a kishegyesi iskoláskor iránti érzéseimet. Kezdem belátni, hogy az volt a 
gyöngyélet, szuper kisskac voltam szuper kisskacok között. 

Csak a nevetés és a csínyek másznak elő az emlékeimből. Szerető szívvel gondolok vis
sza a tanítónénimre, Leonka nénire. Nemrégen egy általános iskolás társam kézírása akadt 
a kezembe, és meglepődve ismertem rá a saját írásomra. Természetes, hiszen mindkettőnk 
bátortalan ceruzavonásait Leonka néni igazította kerek betűkké. Olyan érzésem támadt, 
hogy új rokonra találtam, hiszen az írásunk annyira a sajátunk, és csak most, felnőtt fejjel 
(aki már látott valamit a világból) ismerem fel a közös osztályterem jelentőségét. Még nem 
volt osztálytalálkozóm, de alig várom, jó lesz elszámolni eddigi életemmel. Ismernek, mert 
azt a régi énemet ismerik, aki más is lehetett volna, mint aki vagyok. 

Amikor elsőbe iratkoztunk, engem szemeltek ki egy köszöntő versike 
elszavalására: Mennyi-mennyi érdekesség, mennyi-mennyi izgalom / ,4 tanító néni belép, 
fel kell állni? Nem f:l:ldom. Ugyanez a bizonytalanság látszódik a tekintetemben az elsős 
osztályképen. Aztán, ahogy sorba kezembe veszem a m,ásodikos, harmadikos, majd a fel
sős osztá~yfotókat, szemmel látható az érés folyamata. Es mennyi emlék! Olyasmik, amik 
mindenkivel megtörténtek, mégsem érthetjük egymás kötődéseit a régi kicsinységekhez: 
bunyó! -kiáltás harsan végig az udvaron, és rohanunk szemtanúnak; jól sikerült a csopor
tunknak az ebéd a háztartástanórán (azon a délutánon életre szólóan megszerettem a kony
haművészetet), súgások, ötösök és néha egy fájó rossz jegy; a lányok, akik az én osztály
omban különösen széppé fejlődtek, meg Anna .. . Emlékszik még valaki Annára? 
Valamelyik skandináv országból érkezett Kishegyesre, a tornaterem szertárába, hogy 
gyakorolhassuk rajta az életmentést. Azóta sem volt olyan lány az életemben, akinek 
kigyulladt egy piros lámpa a feje búbján, ha jól csókoltam meg .. . 

Bármennyire is nehéz volt néha felkészülni mondjuk Rózsa Ilona tanárnőnél, nagy 
elégtételként szolgált, amikor a gimnáziumban több tanárunk is megjegyezte: azon nem 
csodálkozom, hogy ti tudjátok, hiszen hegyesiek vagytok! S nem is csalódtam senkiben 
itthoni ismerőseim közül: még a szabadkai gimnáziumban is híre volt a kishegyesi diákok
nak! Amikor aztán úgy alakult, hogy külföldön folytattam tanulmányaimat, mindig öröm 
volt hazaiakkal találkozni a határon, habár az elmúlt években megijeszt, hogy egyre több 
fiatal próbálkozik Magyarországon. 

Pont amiatt, hogy sokat vagyok távol, az egyetemen, nem ismerhetem jól az itteni 
helyzetet. De valamire felfigyeltem. Egyre több fiatal témázgat a marihuánáról. 
Elgondolkodtam, mi vezette őket arra, hogy megismerjék a kábítószereket, és be kell lát
nom, hogy ők más világban nőttek fet ha nem is dúlták fel tankok a főutcát, mégis: háború 
volt, szegénység és ínség. A fiatalokat ez különösen érzékenyen érintette, vigyáznunk kell, 
nehogy még súlyosabb legyen a helyzet - ez minden szülő felelőssége. 

Végezetül köszöntök minden iskolába indulót, a nagyobbaknak pedig kitartást 
javaslok, meg fogjátok látni, hogy amit most kiterveltek, sikerülni fog. Ja, és tudja valaki, 
mit jelent a "Kísérleti" szó iskolánk nevében? 
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MEGNYÍLIK A G17 PLUS KISHEGYESI IRODÁJA 

Hamarosan megnyílik a G17 
PLUS kishegyesi szervezetének 
irodája a községháza emeletén. A G17 
PLUS községi megbízottja Vörös
Baranyi István, helyettese Vladimir 
Kragovié, az irodavezető pedig 
Horváth György lesz. Az ifjúsági 
szekciót Majláth Arnold vezeti. 

A G17 PLUS egy olyan szakértői 
hálózatnak tekinthető, melynek célja 
az ország polgárainak segítése. 
Szakértőket gyűjt össze a társadalmi
gazdasági-kulturális élet különféle 
területeiről, hogy programjaival, pro
jektjeivel és általában nyilvános 
működése révén hozzájáruljon a nyílt 
és demokratikus társadalom, a mo
dern piacgazdaság és a jogállam 
megteremtéséhez. 

A szervezet alapvető célja, hogy 
segítse a polgárokat alapvető élet
problémáik megoldásában, huma
nitárius akcióival és a fejlődést szol-
gáló projektjeivel, lokális és 
regionális szinten egyaránt. 
Minthogy a még ma is igen nehéz 

helyzetben lévő országban a fej
lesztési programokhoz igen sok pénz 
szükséges, a G17 PLUS többek közt 
arra is törekszik, hogy jó kapcsola
tokat építsen ki a nemzetközi szer
vezetekkel és pénzügyi intéz
ményekkel. Nem kevésbé fontos 
azonban az, hogy a helyi szervezet 
segítségére legyen úgy a lakosságnak, 
mint az önkormányzatnak és a helyi 
közösségnek, a kulturális és civil 
szervezeteknek, és nem utolsósorban 
a vállalkozóknak is. A G17 PLUS így 
lehetőségeihez mérten szakmai 
tanácsokat adhat az energetikai, 
közlekedési, kommunális infrastuk
túra kiépítése terén, a társadalmi és 
kulturális események megszer
vezésében, az informálódás terén, 
valamint jogi kérdésekben is. 

A G17 PLUS-nak eddig már 
több, mint száz irodája működik 

Szerbiában, és ha minden igaz, éppen 
a kishegyesi iroda a századik -
reméljük, szerencsés szám lesz. 
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Kedvezmény egyes áramf ogyasztóknak 
Az Elektrovojvodina topolyai részlege Kishegyesen is átveszi a villanyóra 

után fizetett 91,48 dinár eltörlésére vonatkozó kérvényeket. Az említett összeg 
fizetése alól a fogyasztó abban az esetben mentesül, ha a havi villanyáramfo
gyasztása ez év január-március időszakban 70-300 kw között volt, és családjá
nak havi összbevétele nem haladja meg a 6000 dinárt (erről a helyszínen kell 
nyilatkozatot adni, beleszámítódik a fizetés, a nyugdíj, a családi pótlék 
összege, a föld utáni bevétel). 

Fontos megjegyezni, hogy a villanyórának a kérvényező nevén kell 
vezetődnie, ha ez nem így van, akkor valamilyen dokumentummal (szerződés, 

hagyatéki végzés) kell bizonyítani a tulajdonjogot. 
A kérvényeket a községházán szeptember 6-ig a 14-es számú irodában 

veszik át. A kérelmező vigye magával a 

os 
M. Tita 

i; 0241 130-81 

személyi igazolványát és az utolsó vil
lanyszámlát. 

'Ugyanakkor azt is lényeges megje-
gyezni, hogy a kérvények átvételekor nem 
ellenőrzik, kifizették-e a villanyszámlát. Az 
iroda 8-12 óra között fogadja az érdek
lődőket. 

Tulajdonos: 

Maráz József 
Kish~gyes, Dózsa György u. 48. 
tel.: fJIA / 730 - 314 
e-mail: IÍ1araZ@tOpolanet.co.yu 



Márpedig lesz kábeltévé ... 
... erősítette meg a kishegyesi 

Dombos TV képviselője. A pályázat 
kiírásának meghirdetése, a kivi
telező kiválasztása körüli bonyo
dalmak két hónapig melegen tartot
ták ezt a kérdést. A kívülállónak 
úgy tűnik, nem történik semmi az 
ügy érdekében, a polgárok már-már 
meg is feledkeztek az egészről. 

Esetleg egyesek a téma hallatán 
csak legyintenek, azt gondolván, ez 
is csak egy terv volt a sok közül, de 
semmi sem lesz belőle . 

A Helyi Közösség Tanácsának 
legutóbbi ülésén elhangzott, misze
rint a Dombos TV vállalkozással 

KOCSÉRON 
SZEREPELT A 
RIZGETŐS 

A Petőfi Sándor Művelődési 
Egyesület Rizgetős tánccsoportja 
augusztus folyamán két alkalom
mal is Magyarországon ven
dégszerepelt. Legutóbb Kocséron, 
Feketics testvérfalvában a Szent 
István király államalapításának 
1002. és Kocsér újratelepítésének 
125. évfordulója alkalmából szer
vezett ünnepségen léptek szín
padra. 

A zenével, tánccal határok 
nélkül elnevezésű rendezvényen 
a mi büszkeségeink mellett a 
feketicsi népi táncosok is kép
viseltették magukat. Mindkét 
együttest a topolyai Csalóka 
zenekar kísérte. 

A délvidéki tánccsoportok, 
valamint a házigazda ifjúsági ci
terazenekara és asszonykórusa 
mellett a műsorban fellépett az 
udvardi magyar iskolák hagyo
mányőrző csoportja, az erdélyi 
Zágon község ének és tánccso
portja, a mosdósi Asszonykör, a 
felvidéki Kor-zár együttes, va
lamint a mi falu napi rendez
vényünkön nagy sikert aratott 
békésszentandrási standard és 
formációs táncokat bemutató 
tánccsoport. 

Zs.R 

kötendő szerződésnek mindenben 
a polgárok érdekeit kell képvisel
nie, ez ügyben több szakértő 

véleményét is kikérték a szerződés 
egyes pontjaival kapcsolatosan. 

A szerződés megkötésére min
den bizonnyal szeptember elején 
kerül sor. 

A Dombos TV már megkezdte a 
szükséges dokumentumok, enge
délyek, tervrajzok beszerzését. 

A polgárokkal kötendő 

szerződés részleteiről a kishegyesi 
érdeklődőket is hamarosan tájékoz
tatni fogják. 

F.ELHÍVÁS! 

A SZÓBESZÉD FOLY
TATNI KÍVÁNJA AZ EGYE
TEMISTA-LISTA MEGJE
LENTETÉSÉT. KÉRJÜK A 
FŐISKOLÁSOKAT ÉS AZ 
EGYETEMI HALLGATÓKAT 
(ELSŐSORBAN AZ ELSŐ
ÉVESEKET) ,JE LENTKEZ
ZENEK ZSIDAI ERZSÉBET
NÉL, VAGY A SZÓ-BESZÉD 
SZERKESZTŐSÉGÉNÉL AZ 
ADATLAP KITÖITÉSE VÉ
GETT. 

Ovihirek 
Az idei évben kevesebben je

letkeztek az óvodába, mint ahá
nyan befejezték, de a jelentkezés 
még tart. A kiscsoportosok foga
dására szeptember 2-án 9 órakor 
kerül sor. 

A tavalyi évhez hasonlóan az 
idén is hét ovis és egy napközis cso
port indul, ami megközelítőleg 150 
gyermeket jelent. A biztosítás és a 
szülői hozzájárulás összege még 
nincs meghatározva, de biztos, 
hogy több részletben lehet majd 
kifizetni. 

Az ovisokat ősztől egy szebb 
óvoda várja, ugyanis az épületet 
tatarozták. Ha az anyagiak engedik, 
a játszóteret is felújítják, így a régi 
játékszerek helyére újak és bizton
s~gosak kerülnek. 

Flirek, Fli:rek 
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körÜltnén)feH:őt~·' ; ~~' a. : fövább} 
teeridőkről. /!1.. kövétkez'6: rnunkaia 
k~'t11ál 'a' . hi~tof.dr.~<fz' ' J<1ép!tÓse 
lész, majd a Hidrosonda. szakew: 
.. berei felszerelik a kutat~ Az . első 
központosított'' Vízhálózat beik
tatása töbl:l' jogi 'kérdé?t . fog · fel
vetnf' áinit ' a~t". ér ihtett . víz-
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~ö,?össégek vezeföiY:~!. kell ,.meg
beszélni. A munkála.tokfontossá
ga, alapján a , kút befej~zése a 

·legégetőbb, amire anyagi' támo-' 
gatás várható~ Belgrádból és a 
Vajdasági J\~fü?t~t, ·''· · ' · · · ·· 
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* A nemrégibei;i . alakífött 
Nők Kishegyesi Fóruma megtar
totta első összejövetelét, melyen 
egészségügyi kérdésekr61 ·esett 
szó. A' szakelőadó dr. Céllúska 
Frindik Erzsébet volt. 

* A Helyi I<:özősség ~efejezi 
azón utcák járdáinak bet<:>nozását, 
amelyeket a tavasszal elkezd?tt, 
valamint ahová a sódert Ieöri.töt
ték, ott is)ebetonozzá.k a Járdákat. 
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Amit a privatizációról és a munkavállalói jogokról tudni kell ... 

Többen jelezték, hogy a Tartományi Végrehajtó Tanács 
alelnöke augusztus 13-án, Kishegyesen megtartott 

fórumán éppen azt nem tudták megkérdezni, ami érdekelte 
őket - hogy mire számíthatnak a munkások a privatizáció 
során, illetve milyen jogaik vannak. Az alábbiakban igyek
szünk röviden felvázolni a legfontosabb tudnivalókat. 

A privatizációt maga a vállalat javasolhatja, és erről 
értesíteniük kell az állami privatizációs ügynökséget, a vál
lalatban működő szakszervezeteket, valamint az ott dolgo
zókat. 

Fontos kiemelni, hogy ha az ügynökség úgy ítéli meg, 
hogy a vállalat tőkéje vagy vagyona nem adható el, úgy a vál
lalatot át kell szervezni (restrukturálni). Ez különösen akkor 
lényeges, ha a vállalatnak adósságai vannak. Adott esetben 
ugyanis a hitelezők kérhetik, hogy részben vagy egészben az 
adósságot (kamatostól) a vállalati vagyon egy részének for
májában kapják meg. Az eladósodott vállalat tehát csak ezek 
után privatizálható. Ugyanígy érvényes ez a csődben lévő vál
lalatokra, melyek szintén nem privatizálhatóak, amíg át nem 
szervezik őket. (Más kérdés, hogy a csődeljárás alatt lévő vál
lalatok vezetősége - a csődbíróság beleegyezésével - eladhat
ja vagyona, pl. ingatlanjai egy részét, és itt nem föltétlenül a 
piaci érték az irányadó, továbbá az így szerzett tőkét a vállalat 
felhasználhatja mondjuk a munkások elmaradt bérének 
kifizetésére is. Ilyesvalami történt a Krivaja kereskedelmi vál
lalat esetében is - jövő számunkban igyekszünk majd részlete
sen foglalkozni e konkrét esettel, minthogy a faluban már 
jóideje megindult a szóbeszéd.) 

A vállalat maga határozza meg a tőke vagy a vagyon 
nagyságát, majd ezt ellenőrzi a privatizációs ügynökség. A 
vállalat a privatizálható vagyon 70 százalékát adja el, illetve 
kevesebbet, ha a vevő erre nem hajlandó. Az átszervezett vál
lalatok esetében viszont az egész vagyon adható el. A priva
tizált vagyonból azonban nagyon kevés jut vissza a tar
tományba, illetve a községbe - ezt sem árt tudni„ . 

De ami különösen érdekli olvasóinkat, a falunk állami-tár
sadalmi vállalataiban dolgozókat, az az, hogy ők miképpen 
részesedhetnek a privatizálandó vagyonból. Nos, a törvény 
betűje szerint részvények formájában, amelyekért semmit sem 
kell fizetniük. 

Pontosabban azok kaphatnak részvényt, akik: 
1) a vállalat alkalmazottai most, vagy pedig 

azok voltak; 
2) azok a nyugdíjasok, akik korábban a válla

latban dolgoztak. 
Az ingyenes részvények minden egész munkaév után jár

nak (a maximum a 35 munkaév). Viszont a munkaviszonyban 
állóknak nincs joguk ingyenes részvényre az olyan vállalatok
ban, amelyeknek nem adták el a társadalmi vagyon több mint 
50 százalékát, továbbá azokban a vállalatokban sem, ame
lyeket restrukturálnak. 

Külön ki kell emelni, hogy az ingyenes részvényeket 
kitevő tőke nagysága változik, attól függően, hogy mikor 
kerül sor a vállalat privatizációjára - minél később, annál 
kevesebb jut a vállalat dolgozóinak (30 százaléka a tőkének, ha 
a privatizációra a törvény meghozatalától számított 18 
hónapon belül kerül sor; 20 százaléka - ha 18-tól 30 hónapon 
belül; 10 százaléka - 30 hónap u tán) . 

Az idő múlásával egyre kevesebbet fognak tehát kapni a 
privatizált vállalat dolgozói: ha 18 hónap on belül priva
tizálják, minden munkaév után 400 DEM (azaz kb. 200 euró) 
dinárértéke jár részvény formájában; ha 18-30 hónapon belül, 
akkor már csak 300 DEM jár egy m unkaév után; ha 30 hónap 
után privatizálják, csupán 150 DEM dinárértéke jár egy 
munkaév után. 

És nem árt tudni, hogy most a 13. hónapot írjuk .. . 
A törvény szerint, ha az ingyenes részvényekből még 

marad ezek után is, minden munkaév után 400 márka járhat 
még. Ám ha pont fordítva van, azaz az ingyenes részvényekre 
nincs elég tőke, akkor a dolgozók arányosan kevesebben fog
nak kapni. Ráadásul minél több nyugdíjas és munkavállalló 
jelentkezik részvényér t, annál kevesebbet fog érni egy 
részvény. 

Persze mifelénk egy dolog a törvény betűje, s egy másik a 
valóság. 

Jelen pillanatban a Bácska téglagyár indította el a priva
tizációs folyamatot, de egyelöre nem tudni, mekkora összegről 
is van szó (ezt a megkérdezett községi illetékesek sem tudták 
megmondani, hisz a vállalat vezetősége nem számolt be nekik 
- ha minden igaz, majd lapzártánk után„ .). A tervek szerint 
hamarosan beindul a Gradja-mont és az Obod privatizálása is, 
ezek már listára kerültek. A kishegyesi szövetkezettel azonban 
más a helyzet, mivel a restrukturálás még nem ért véget, azaz 
amíg tart a csődeljárás, meg sem kezdődhet a privatizáció. Ez 
pedig azt jelenti, hogy az egykor és ma ott dolgozók nemigen 
számíthatnak majd részvényekre ... 

A munkavállalókat érzésünk szerint az új Munkaügyi 
törvényről sem tájékoztatják kielégítően, amelyet tavaly év 
végén hoztak meg. Ami talán leginkább érdekli a rossz 
helyzetben lévő hegyesi vállalatok dolgozóit, az az, mikor és 
hogyan "rúghatják ki" őket. Nos, az új törvény a munkaadó
nak kedvez inkább, azaz vége a szocializmusnak, tehát a 
munkahely nem egy életre szól. Ha megszűnik a munkavál
laló munkája iránti igény, a munkáltató csak akkor köteles stá
tusa megoldására programot készíteni, ha több mint 50 
munkavállalót foglalkoztat határozatlan időre, és a naptári év 
folyamán az összlétszám 10%-nál több munkavállalónak akar 
fölmondani. Ha 50-nél kevesebben dolgoznak állandóan a vál
lalatban, a munkavállaló azonnali hatállyal elbocsáthatja a 
dolgozót. Voltaképpen senki sem érezheti magát biztonság
ban. Kis öröm az ürömben, hogy a technológiai munkaerő
felesleg esetén végkielégítés jár az elbocsátott dolgozónak, az 
összeg nagysága a munkavállaló szolgálati éveitől függ (a 
munkabér kétszeresét-ötszörösét). hgy / gl7+ 
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Mélyponton a hegyesi méhészet 

Kishegyesen a méhészet 
virágkora valamikor a hat

vanas évek közepére, a hetvenes évek 
elejére tehető, amikor több núnt száz 
háztartásban intenzíven méhészkedtek, 
sőt, emlékeznek olyan méhészgyűlésre, 

ahol 170-en jelentek meg. A 80-100 
méhcsaládból álló állományok sem 
számítottak ritkaságnak. A nyolcvanas 
években úgy-ahogy tartották magukat 
a méhészek, habár az akkor 
egy, még újnak számító 
élősködő megtizedelte az 
állományokat, néhol pedig 
még tönkre is tette . A 
kilencvenes évek kilá tástalan
sága, a külföldi piacok 
megszűnése, a hazai felvásár
lók hiánya visszaszorította 
ezt az ágazatot egy ITÜnimális 
szintre. Persze, nagymérték
ben hozzájárul a leépüléshez 
wz a tény, hogy a méhészet 
nagyon kevés iiatal t vonz, 
mert iskolában errefelé nem 
sajMítható el e szakma. 

Jelenleg településünkön jó, ha 15 
méhészt találunk. A legtöbb a 30 méh
családos gazda, a többiek 10-20 méh
családdal gazdálkodnak. Flégó Zoltán, 
a méhészegyesület helyi elnöke azt 
mondja, hogy 40 csa lád tartása már 
jövedelmező lenne, no persze akkor, ha 
vándoroltatnák a méheket. Az egyre 
idősödő méhészeknek ez az életforma 
már fá radságos. A ·.rándorlást már kora 

Határ kép 

tavasszal el kell kezdeni, a méheket el 
kell vinni a Duna környékére, 
Bezdánba, esetleg lejjebb, mert ott 
hamarabb beköszönt a tavasz. Később 
kísérni kell az akác virágzási idejét 
Vajdaságban, délen kell kezdeni, majd a 
Deliblátón folytatni - itt vannak a leg
nagyobb kiterjedésű akácosok -, és 
valahol északon, Tavankútnál befejezni. 
Ha ezt egy méhész végigjárja, egy jó 

hozamú évben biztosan kifizetődik a 
munkája. 

Augusztus a méhészetben az év 
lezárása, illetve az új idény kezdete, 
felkészülés az előttük álló télre. Az idei 
év a méhészetben is soványnak mond
ható, a méhcsaládonkénti 20-tól 30 kg
os hozam messze elmarad az 50-60 kg
os átlagtól. Még a kevés mennyiséget is 
bajos eladni, mert a méz ma luxus
cikknek számít. A háztartásonkénti 

mézfogyasztás nagyon alacsony, mert 
felénk az a szokás, hogy karácsony 
körül veszünk egy kilót a mákos
gubára, és ezzel be is fejeztük. 

A hegyesi m éhészek munkáját 
megkeseríti a sok gyomirtózás, a 
gyümölcsfák permetezése, m ert 
ilyenkor jelentős károk keletkezhetnek 
a méhészetekben. Az újabbnál újabb 
hibrid napraforgófajták egyike-másika 

nem méze!. A tarlókat időben 
felugarolják, így a tisztesfűről 
kevés a hordás, ami igen 
előnyös lenne téli eleségnek. 
A teleltetés könnyebben 
megoldható, ha a méhesek 
nincsenek kiürítve, leper
getve, mert kevesebb mester
ségesen előállított tápot kell 
az állománynak jutatni, ez 
lehet cukorszirup, pogácsa 
vagy más fajta édes készít
mény, ami a méhész titkos 
receptje. 

A méhészet újbóli felvirá
goztatása nem új ötlet, már a meg
boldogu lt Lakatos Lajos bácsi az 
iskolában toborozta az érdekelteket, hét 
tanítványa közül kettő ma is 
méhészkedik. Tóth András, aki ötven 
éve méhészkedik, szívesen tanítaná 
mindazokat, akiket érdekel a méz 
„előállítása" . 

Unka B. GabrieJJa 

Atavasz óta tartó forróság, nedvességhiány erősen 

rányomja bélyegét a növénytermesztésre. A magas 
hőmérséklet, valamint a kevés csapadék egyenetlen terü leti 
elosztása hátráltatja a szántóföld i növények generatív 
fej l ődését. Ezt tükrözi az aratás eredménye, vagyis a 2,8 ton
nától 5,9 tonnáig terjedő hektáronkénti búzatermésátlag. 

ugyan javított a helyzetén, de ez a kultúra további esőt 
igényel. Az elsődleges becslések szerint a várható cukorrépa
termés 3,5 vagon/ ha. 

A jelenlegi határkép a következőképpen néz ki: 
A szója érése előrehaladott állapotban van az évszakhoz 
képest. A termésmennyiség átlag alatt várható, ami a virágzás 
ide1én tartó száraz meleggel magyarázható, ugyanis a meg
porzáshoz, hüvelyképződéshez a szójának nedvességre, 
1nagas levcgőpára-tartalomra van szüksége. Az augusztus 
elején esett eső már nem javít e kultúra mennyiségen és sajnos 
minőségén sem. 

Az elmúlt pár hétben esett túl sok csapadék csökkentheti 
a napraforgó minőségét, rothadást idézhet elő. A várható ter
méshozam 2t/ha körüli. 

A napra forgó és a szója kombájnozása is augusztus végén 
esedékes. 

Talán a kukorica vészelte át legjobban az időjárás viszon
tagságait. Az alsó levelek száradása (különösen a korai 
fajtáknál), valamint a csövek fejlettsége a korai érésre enged 
következtetni . 

A cukorképződés fázisában lévő cukorrépa elszáradt le
velei, vékony gyökerei a szárazság következményei. Az eső 

Aktuális növényvédelmi munka a cerkoszpórás levél
foltosság elleni permetezés. 

A gyümölcsös időszerű munkái az őszibarack, a szilva, 
nyári alma és körte szürete, valamint e fák zöldmetszése. 
Növényvédelmi szempontból az atkák, molyok újabb generá
ciójára kell figyelni, valamint a különböző rothadásokat 
előidéző gombákra . Kimagasló terméshozam egyik 
gyümölcsfajnál sem várható, ami a szárazság mellett a 
virágzási fagyokkal magyarázható meg. 

Hiába ad meg az ember mindent a földnek, a természet 
erőivel nem sikerül szembeszállnia. Sipos Tibor 

fatelep 
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Röntgenkészülékhez jutott a kishegyesi egészségház 

A röntgenkészülék már régóta elenged
hetetlen feltétele az orvosi rendelő szak

szerű működésének. A kishegyesi Dr. Márton 
Sándor Egészségház már 32 éve rendelkezik rönt
genkészülékkel, amely azonban több mint egy 
évvel ezelőtt több költséges javítás után végleg fel
mondta a szolgálatot. Az egészségház vezetősége 
kérte az egészségügyi minisztériumot, a betegsegé
lyezőt, segítsenek egy új készülék beszerzésében, 
de ezek, noha elismerték a kérés indokoltságát és a 
röntgengép fontosságát, pénzhiányra hivatkozva 
bizonytalan időre elnapolták anyagi segítségüket. 
A röntgenkészülék pedig szükséges, hiánya meg
nehezíti, sokszor lehetetlenné teszi a betegség diag
nosztizálását. 

Dr. Matisa László, kishegyesi származású állat
orvos, pécsi üzletember, aki feleségével, Angélával 
együtt erősen kötődik falujához, hallott a prob-

Dr. Mat1sa László a röntgengépnél 

Kasza József, Dr. Deák Tibor, Hans Moritz Ritter, Meinrad Schmi d 

lémáról. Összeköttetéseit felhasználva kapcsolatba 
lépett a svájci liestali Rotary Clubbal, melynek tag
jai Hans Moritz Ritter és Meinrad Schmid felújíttat
ták a St. Clara kórház Philips márkájú rönt
genkészülékét, és gondoskodtak annak szállításáról 
és felsze-reléséről a kishegyesi egészségházban . 

A röntgengép átadására augusztus 9-én került 
sor az egészségház fogadótermében Dr. Matisa 
László, Hans Moritz Ritter és Meinrad Schmid 
jelenlétében. A fogadást Horváth László pol
gármester vezette, jelen volt még Dr. Deák Tibor 
egészségház-igazgató, Kasza József, a szerb kor
mány alelnöke, valamint a község és az 
egészségház vezetősége. 

Köszönjük az adományt, nagy szolgálatot tet
tek vele a község lakosságának! 

Majláth Arnold 

MEGEMLÉKEZÉS 

Ez év július 20-án 
szomorú hír 

fogadta az egészségház 
dolgozóit, de a község 
többi polgárát is: a 
reggeli órákban meghalt 
Kurin Imre, az egész
ségház dolgozója. Min
denki megdöbbenve fo
gadta a hírt, mert a 
makkegészséges, sosem 
panaszkodó, jókedvű 

embert élete virágában, teljesítőképessége tetőfokán 
érte a könyörtelen halál. 

Kurin Imr2 1980-ban helyezkedett el sofőrként az 
egészségházban. Csakhamar pontos munkájával, 
megbízhatóságával nemcsak a betegei, hanem az 

(J 

orvosok és más munkatársai bizalmát is kiérdemelte. 
Sok nehéz éjszakát, sok kritikus helyzetet kellett átél
nie, súlyosan sérült, haldokló betegeket vinnie köd
ben, a jeges utakon. Higgadt, nyugodt magatartást 
tanúsított, nem esett pánikba, értékes segítséget 
nyújtott orvosnak, nővérnek, betegnek egyaránt. 
Segítőkészsége, jóakarata szinte határtalan volt, min
denben mindenkor lehetett rá számítani. Mi, az 
egészségház dolgozói, akik sok nehéz órát töltöttünk 
v~le együtt, ismertük a lazítás pillanataiban is: 
szívesen beszélt gyermekeiről, saját élményeiről és 
tapasztalatairól, olvasmányairól. Személyében 
értékes munkatársat, megbízható barátot veszítet
tünk, kire mindig szeretettel emlékezünk. 

Dr. Majláth Norbert 
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Majd ha nékem sok pénzem lesz ... .-
Dúdolgatok magamban, és tisztában vagyok vele, 

hogy nálam ez az opció szinte a lehetetlenség határát 
súrolja. Dehogy vagyok negatív beállítottságú, csak 
egyszerűen nem akarom édes álmokkal keseríteni 
ébredésemet. Nem arról van szó, hogy én nem tudnék a 
nótában elhangzóhoz hasonló bohém életet élni, hanem 
jobban érzem magamat, ha reálisabb álmokat dédelgetek. 
(Ismerőseim szerint ez az állításom nem igaz, legalábbis a 
második fele, amiben a reális szó szerepel.) Repülőn még 
nem ültem, nem is hajt semmilyen különös vágy a leve
gőbe . Egyetlen álmom beteljesüléséhez van szükségem 
repülőre. Egyszer az életemben szeretnék eljutni 
Ausztráliába, mint turista. „Amerre én járok, bámul a 
világ!" - Hja, ki az, akinek az ilyen fajta hízelgés nem 

PÁR SZÓ A KODDE-RÓL 
Nemzetmentő kötelességünknek teszünk eleget, 

amikor ifjúságunk boldogulásával törődünk" - írja a 
szabadkai Kosztolányi Dezső Diáksegélyző Egyesület 
2001/2002 tanévet átfogó emlékkönyvében. 

A középiskolások és egyetemi hallgatók körében csak 
KODDE-ként emlegetett egyesület immár több mint 
tizenkét éve, elsősorban alapítványokkal, valamint külföl
di adományozókkal és hazai támogatókkal karöltve vál
lalja a magyar nyelven továbbtanuló, tehetséges diákok 
anyagi támogatását. 

Tanulmányi segély címén a középiskolások eddig 500, 
az egyetemi hallgatók pedig 1000 dinárt kap tak. Ami nem 
túl nagy összeg, különösen az egyetemeken, főiskolákon 
továbbtanuló fiatalok esetében, amikor egyetlen tankönyv 
töhbe kerül, mint az ösztöndíj összege, de azért a rászo
ruló családok esetében mindig befoltoz egy-két lyukat. 

A CSÉPE IMRE EMLÉKNAP 
MŰSORA 

2002. szeptember 27. 
15.00 Az emléktábla megkoszorúzása 
15.05 A jubiláló írók könyveinek kiállítása a könyv

tárban 
15.30 Az Emlékbizottság ünnepi ülése a Községi 

Képviselőtestület tanácstermében 
Dr. Csordás Mihály előadása a 30 éve elhunyt 
Csépe Imréről 
Bencze Erika Dudás Kálmán költészetéről be
szél 
Dr. Bosnyák István köszönti a 80 éves Szimin . 
Bosán Magdát és ismerteti munkásságát : 
Fekete]. József Burány Nándor és Beder 
István műveiről értekezik 
Dr. Franyó Zsuzsa Ladik Katalin és Cs. Simon 
István költészetét értékeli 
Az Aranyeső szavalóverseny eredményhirde
tése, a díjazottak fellépése 

17.30 Németh László festményeinek kiállítása az is
kola előcsarnokában. A kiállítást Vigh Rudolf 
nyitja meg. 

imponálna?! Tudom, hogy rajtam is akad mit bámulni, 
főleg negatív oldalamat fitogtatom. De hát ez is én 
vagyok. 

„Irigylik a sok pénzt, amit költök rád!' - itt egy 
pillanatra képletesen a falum jut eszembe. Képzeljük el, 
mintha ő lenne a kedvesünk. Enyhén fogalmazva nem 
igen kényeztettük el. Ugye, többet érdemelne tőlünk. Hát 
fogjunk össze. Költsünk rá többet. Legyenek ránk is ir i
gyek. Bámuljanak meg minket is az emberek. Töltsük el 
csodálattal és pozitív kisugárzással tágabb környezetün
ket. Amíg nincsen pénzünk, sok dolog létezik, amit meg 
lehet tenni. Mutassuk meg a világnak, hogy létezünk! Jó 
munkát kívánok, kishegyesiek! 

DudbBéla 

Elsősorban adományozóknak köszönve, különböző cso
magokat is osztottak. (Ami több a1kalornmal, mire 
I !egyesre ért, megcsappant, nem tartalmazta a sajtó által 
beharangozott termékeket. Amikor erről a szabadkai 
elosztóközpontban érdeklődtünk, azt felelték, ők csak azt 
oszthatják, amit kapnak. .. és annyit, amennyit kapnak ... ). 

Az Egyesület vezetősége az idén is felhívással fordult 
a vajdasági magyarsághoz, melyben kérik mindazok 
jelentkezését, akik esetleg szállással, étkeztetéssel támo
gatni tudják ezeket a fiatalokat, és várják azoknak a ta
nulóknak a jelentkezését is, akik ingyenes, illetve ked
vezményes albérletet igényelnek. 

Kishegyesről a tavalyi évben 38 középiskolás és 5 
főiskolás, illetve egyetemi hallgató kapott ösztöndíjat. Ez 
közel sem elégítette ki az igényeket, azonban azt is tudni 
kell, hogy sajnos a falu polgárai sem vették ki aktívan 
részüket az adományozásból. Ha azt szeretnénk, hogy 
legyen magyar orvos, tanár stb., akkor tennünk is kell 
valamit. A helyi tagozat rendezvényeiről a polgárokat 
időben fogjuk tájékoztatni. 

A közeledő tanévre eddig 63 fiatal igényelte a pénz
beli támogatást, a helyi tagozat vezetősége elvégezte az 
elsődleges szűrést, és eljuttatta javaslatait Szabadkára, 
ahol a kidolgozott pontrendszer alapján pontozzák a 
kérvényeket. Az eredményt szeptember elsejére ígérik. 

Amint kézhez kapjuk, a Szó-Beszéd közölni fogja a 
KODDE ösztöndíjasaink listáját 

-piu.a 
- környékünkön 

kevésbé ismert ételek, 
- rengeteg újdonság várja a 

Kedves Vendégeket! 

Tul.: Tarján Róbert 
Lenin u. 60. 

~ tel.: 024 / 730-301 
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K_ádár Sándor, az orgonista 

Sok-sok évvel ezelőtt már 
ismertem Kádár Sándort, aki csin

talanságával, elevenségével próbálta a 
figyelmet magára terelni, és sikerült is 
ebbéli igyekezete. Kisiskolásként hirtelen 
változás állt be a lurkó viselkedésében, 
ami fölöttébb gyanússá tette az esetet, 
történt ugyanis, hogy a kisfiú vasár
naponként a kismise után elücsörgött a 
templomban, megvárva a nagymisét. A 
dolog egyre gyakoribbá vált, ami 
Hegyesen már ok a találgatásokra, így 
sokan Sanyi gyerekben már a következő 
lelkipásztort vélték látni. Persze, egyre 

Kádár Sándor a neumbaumi orgona 
kipróbálásakor 

noszogatták a gyereket, bökje ki, ugye, 
azért ül itt ilyen hűségesen, mert... ... Sanyi 
végre kikotyogta az igazságot, hogy 
hagyják már békén, ő csak az orgonát 
hallgatja. Hetedik osztályosként úgy 
döntött, hogy tovább nemcsak hallgatja, 
hanem zenét fog tanulni. Krstié Júlia volt 
az, aki megtanította a fiút az alapokra, aki 
mindjárt két osztály anyagából vizsgá
zott. A 13 évesen már ifjoncként ható diák 
igen furcsa benyomást keltett, amint a kis 
gyönge ujjú elsősöknek szánt, egyszerű 
dallamoka t erőteljesen megzengette, 
mosolyra ingerelve a tanárokat és 
nézőket. 

Nyolcadik után fölvételiztem a 
szabadkai zenede elméleti szakára, mert a 
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zenét én komolyan vettem - mondja 
Kádár Sándor a céltudatos ember maga
biztosságával. 

Úgy emlékszem, harmadéves 
voltál, amikor már föllép tél iJ temp
lomkoncertek egyikén- másikán? 

- Másodikosként már orgonáltam a 
templomban, később Szegedre jártam 
magánórákra, így párhuzamosan a zon
gora mellett tudtam tanulni ezt a hang
szert is, már középfokon. A középiskola 
befejezése után felvételiztem a szegedi 
zeneakadémiára, a legtöbb pontszámmal 
föl is vettek, de nem kaptam meg az álla
mi ösztöndíjat, ezért tandíjat kellett volna 
fizetnem. Paskó Csaba barátom, a 
szabadkai Székesegyház káplánja ajánlot
ta Grazot. Összehozott emberekkel, akik 
segítettek a kijutásomban, ami nem is 
olyan egyszerű . A szegedi felvételim 
érvényes volt, így csak meghallgatáson 
vettem részt. A grazi konzervatórium első 
diplomájáig tíz szemesztert, azaz öt évet 
kell ott töltenem, a másodikig pedig hat 
szemesztert, tehát még három év után 
kapnak a hallgatók magiszteri fokozato t. 
Az egyetemisták kilencven százaléka el is 
végzi ezt. 

- A nyelv mennyire jelent akadályt? 
- Több tanárom magyarországi, és a 

kollégák között is szép számban vannak 
magyarok, ezenkívül jc1rok nyelvtan
folyamra is, meg hát a zenészek megértik 
egymást. 

- Mennyi a tandíjad, és hogy an tudod 
fenntartani magad? 

- A tandíj 300 euró szemeszterenként, 
ami kevesebb, mint Magyarországon, 
ezért is van itt annyi magyar hallgató. 
Nem kapok ösztöndíjat, ezért sűrűn adok 
koncertet, amit ott tisztességesen meg
fizetnek. Tanszékvezető tanárom segít 
anyagiiag is, ugyanis ő az egyik szpon
zorom, és fellépéseket is szervez a diák
jainak. Nagyon nagy kihívás számomra, 
hogy it t végezhetem tanulmányaimat. 
Feledhetetlen élmény volt a tavaszi tanul
mányi kirándulás, amelyen bejártuk Bach 
kántorkodásának helyszíneit. Itt volt 
alkalmunk kipróbálni a Neumbaum 
város orgonáját. 

- Milyen szempontok alapján állítod 
össze koncertjeid repertoárját:? 

- Elsődleges szempont mindig az or
gona minősége, illetve hogy mit tud egy 
orgona, de néha meghatározzák, mit is 
játsszak. Vannak olyan hangszerek, ame
lyeken a klasszikusok jobban szólnak, 

mint a romantikus szerzők. 
Hol fogsz mostanában fellépni? 

Szeptemberben megyek Hor
vátországba koncertezni, ezeket a 
fellepéseket a szabadkai Ferences-rend 
szerzetesei szervezik, ahol mindmáig 
közreműködök a zenei élet meg
szervezésében. Októberben már Grazban 
leszek a konzervatóriumban, ugyanis 
kezdődik a harmadik szemeszter. 

Sok sikert kívánunk Kádár 
Sándornak!. 

Linka B. Gabriella 

El6szőr a tengeren 
Megkaptam a bizonyítványt. Azt 

hiszem, büszke voltam magamra, és a 
jutalmat, amit a színkitünőségért kap
tam, soha nem felejtem el. És a húgom 
sem. Apukám egy ebéd közben 
borítékot nyújtott át, amiben azt írta, 
hogy július 15-én nyaralni megyünk 
Pankával. 

Csak röviden írom le, hogy 
indulás előtti este becsomagoltunk (azt 
sem tudtuk, hogy mit vigyünk), és alig 
bírtunk aludni, úgy vártuk az indulást. 
Délután 17 órakor elbúcsúztunk 
szüleinktől, és nekivágtunk a nagy 
útnak. Délelőtt fél 11-kor érkeztünk 
Meljinére. Kicsit sokat kellett várni, 
mire megtudtuk, hogy melyik szoba a 
miénk, végül egy tengerre néző, nyolc
ágyas szobát kaptunk. Pillanatok alatt 
lepakoltunk, és már indu ltunk is 
fürödni. Első találkozásom a tengerrel 
még olyan idegen volt. A víz sós és 
hideg volt. Másnap azonban már 
barátként üdvözöltük egymást, a 
sóssága megmaradt, de már nem is 
tűnt hidegnek. Nem is lehetett megun
ni. Csak fürödtünk és fürödtünk. 
Délelőtt és délután is. Este különféle 
programok voltak: röplabda, kisfoci, 
kosárlabda, tombola. A kötélhúzásban 
mi voltunk a legjobbak. Már felbá
torodtunk, elmentünk másik strandra 
is, vízibicikliztünk, csúszdáztunk, 
ugráltunk egy csónakról. Bevallom, 
még este is fürödtünk. Az a bizonyos 
tíz nap pillanatok alatt elrepült, felejt
hetetlen élmény marad. 

Sajnáltuk, hogy haza kell jönnünk. 
Már többször elmeséltem, hogy mi 
m inden történt ott a tengeren, de vala
hol úgy érzem, ezt nem is lehet igazán 
elmesélni. Ezt át kellett élni. 

KDva1csilc Miklós (pár nap mtllva) 7.b 



Fontos, 

A szeptember a várakozások időszaka a gyermek, a 
szülő és a pedagógusok életében is. A legtöbb gyer

mek ismerős biztonsággal lép be a kapun, de egy kisebb cso
port kissé riadtan, ugyanakkor bizonyos kíváncsisággal, érdek
lődéssel néz körül az ismeretlen falak között. Ők az elsősök. Új 
feladatok, kihívások várnak rájuk. Velük együtt a szülők is 
vizsgáznak. Hogyan? 

A gyermek nem képes egymaga eleget te1mi egy sereg 
olyan követelménynek, amelyek teljesítése nélkül lehetetlen 
kielégítően tanulni.. A szülő kötelessége - és érdeke' -, hogy a 
gyerek pihenten, nyugodtan induljon iskolába. Ehhez az kell, 
hogy előző este időben lefeküdjön, nyugodtan aludjon. 
Vizsgáznak a szülők azzal is, hogy hogyan figyelnek az iskolai 
felszerelésre: a könyv, a füzet, a kihegyezett ceruza, a tiszta tor
na trikó ... Hosszú idő telik el, míg minderről a gyermek önál
lóan tud gondoskodni. Vizsgáznak a szülők azzal is, hogy mit 
és hogyan beszélnek a gyerek elő tt az iskoláról. Ügyelni. kell, 
hogy az iskola, a tanító iránti bizalom ne inogjon meg. 

Ezt a bizalmat pedig ki kell érdemelni' Úgy, hogy olyan 
tulajdonságok és képességek kifej lesztésére fordítanak kellő 
gondot, amelyek nélkül a pedagóguspálya elképzelhetetlen. 
Nem kell tökéletesnek lennie, hisz ez úgy sem lehetséges, de 
alapkövetelmény: A GYEREKEK SZERETETE. 

Szeptemberi útravalóul néhány fontos dolgot rögzítsünk: 

Új igazgató, új tanárok 
Az Ady Endre Kísérleti Általános Iskolának UJ igaz

gatónője van, Selié Julianna személyében. Az Iskolaszék 
augusztus elején megtartott ülésén határozatot hozott a 
következő pályázók felvételéről: 

Rózsa Rózsa - fizika szakra - fél munkaidőre, 

Tóth Andrea - matematika szakra - fél munkaidőre, 

Török Tünde - angol nyelv, 
Sipos V. Valéria - földrajz- fél munkaidő, 
Moszni Edit - képzőművészeti kultúra- fél munka
idő, 

Magó F. Emese - defektológus - fél munkaidő, 

Sipos V. Valéria - defektológus - fél munkaidő, 
Moszni Edit - defektológus - fél munkaidő. 

Egy iskolapszichológust is felvettek, de Csernik Ilma 
Topolyáról jelezte, hogy közelebb is kapott munkát, ezért 
nem vállalja a kishegyesi feladatokat. Továbbra sincs tehát 
pedagógusa, pszichológusa az ikolának, pedig igazán nagy 
szükség lenne rá. 

"' Az elsősök fogadását szeptember 2-án 15 órai kezdet- * 
: te! tartják az Ady Endre Kísérleti Általános Iskolában. ! 
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hogy ... 
Nem fontos, hogy a gyermekünk az iskolában 

„kiváljon" társai közül, FONTOS azonban, hogy kezdettől 

fogva komolyan vegye az iskolát, érdekelje, amit a tanító 
mond, örüljön a dicséretnek, bántsa, ha korholás éri. 

Nem fontos - nem is lenne helyes-, hogy az iskolából 
hazajövet, mielőtt játszana, előbb a leckéit végezze el, de 
FONTOS, hogy azt ne szülői unszolásra, hanem saját jószán
tából és kedvvel, igyekezettel végezze. 

Nem fontos, hogy mindjárt „szépen" írjon, de 
FONTOS, hogy maga is meg tudja ítélni, szépen vagy kevésbé 
szépen sikerült-e az írás, hogy igényes legyen saját teljesít
ményével szemben. 

Nem fontos, hogy a gyermek időnként túl hangos, 
barátaival, osztálytársaival, „felveri a házat", de FONTOS, 
hogy amikor szükség van rá, csendben tudjon maradni. 

Így biztosíthatjuk, hogy gyermekeink nemcsak nőni fog
nak, hanem felnőni is. 

Az új tanév kezdetén, amikor feladatainkról gondolko
dunk, a jobb eredmények reményében céltudatosan vesszük 
számba tennivalóinkat. Egész évi munkánk folytonossága, kö
vetkezetessége segíti az eredményes megvalósulást. 

Sikerekben, eredményekben gazdag új tanévet kívánunk 
minden diáknak, szülőnek, tanítónak és tanárnak! 

SiposBerta 

Iskola, iskola, ki a csuda jár oda? 
Az Ady Endre Kísérleti ÁltaÍános Iskola első osztályaiban 

szept~mbertől 63 kis elsős ismerkedik a számok és betűk 
vílágával. Tanítóik: Bognár Valéria, Juhász Mária és Világos 
Ibolya. 

Az elsősök névsora: 
Becskei Anikó Kancsár Larissza 
Cékus Lenke Kankaras Jelena 
Csabai Albert Kanyó Dániel 
Csabai Attila Kara Krisztina 
Dudás Réka Lakatos Dániel 
Éter Gréta · 
Fabó Csaba 
Farkas József 
Farkas Valéria 
Fero Mihály 
Gál Antal 
Gere Krisztián -
Gere Szilvia 
Jovan~'Vié Angela 
Jovanovié Robert 
J ovanovié Suzana 
Jovanovié Svetlana 

Lakatos Dijana 
Lakatos Hoselito 
Lakatos Miroslav 
Lakatos Szabrina 
Mendler Tímea 
Mészáros Stefánia 

·Mitrovié Jelena 
Mbgony Manuella 
Molnár Zita 
Nikola Adam 
Novakovié Gizella 
Nyírádi Ágnes 

Nyírádi Emese 
Papp Orsolya 
Pataki Imre 
Perovié Gordana 
Povázsánszki Elek 
Rácz Ronald 
Sarnyai Ajnó 
Sipos Melissza:. 
Skallák János 
Srőder Klementina 
Stankovié Adam 
Süli Imre 
Szabados Edit 
Szabados Tajson 
Szabó Szilárd 
Székely Amanda 
Szűcs István 
Tóth József 

ooo~IMf\.l!Ul!P- ~I) „ Ribarska 47 
Halász u. 47 
Telefon/fax: 

. TÓt11 Karolina 
Tóth Petra 
Tüskei Andor 
Varga Valentina 
Vasiljevié Stefan 
Vass Nikita 
Vastag Tamás 
Víg Szabolcs 
Vince Lilla 

2 ~ :::>:z~~\ÚI ii:z:.l;et 
KISHEGYES. Papp Pál utca 21 

Tel.: 024í731-333 

Élelmiszer és papírkereskedés, 
Iskolai felszerelés és 

ajándéktárgyak 
nagy v álasztékban. 

~~~ il 
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0241730-293 
Telefon: 

024/731-393 
Virág Miklós 
Vojtér Emese 
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EGY ÉV MÚLTÁN 

A szerbiai iskolákban decemberben kezdődött a hittan 
oktatása. Minisztériumi rendeletre. Balkáni isko

larendszerünkhöz híven kapkodva, előkészítés nélkül. Az 
azóta eltelt egy év tapasztalatairól faggattuk Mirnics József 
és Tóth Andrea hegyesi hittantanárokat. 

Mimics József: Az elmúlt tanévben tizenegy elsőssel 
foglalkoztam. Reméltem, hogy a plébániai hittan liturgikus 
életre fogja nevelni a gyerekeket, az iskolában pedig több 
időnk marad a bibliai történetek tanulmányozására. Ez azon
ban csak részben sikerült, mert nagyon kötött volt a tanterv. 
Bevallom, kissé el is tértem tőle . 

Tóth Andrea: Nekem tíz hittanosom volt. A tanterv 
nekem sem tetszik, mivel a plébániait ismételte. Többször 
megtörtént, hogy elkezdtem valamiről beszélni, de a 
gyerekek lein tettek: „Ezt már hallottuk a nővérkétől!" 
Ilyenkor rögtönözni kellett, valami mást kitalálni ... Ráadásul 
a tankönyv is hiányzott. Március elejére elkészült ugyan a 
magyar nyelvű katolikus hittankönyv, de a többi egyházé 
még nem. Számomra érthetetlen, hogy miért nem használ
hattuk legalább mi azt, ami volt, miért kell másokra várni. 

- Hogyan fogadta a tanári kar az iíj tantárgyat? 
Kellett-e m agyarázni, hogy miért szükséges a hit
tan? Kaptak-e segítséget a pedagógusoktól, illetve 
az egyházközségtől? 

T. A : A hittanórák szükségességét 
nem kellett külön m agyarázni. 
Plébánosunk segített, amikor kellett, és 
mások is voltak, akikhez kérdéseimmel 
foi·dulhattam. A szülők közül azonban 
eggyel sem találkoztam. Nem érdek
lődtek, nem volt velük sem jó, sem rossz 
kapcsolatom, annak ellenére, hogy az 
elsős gyerekeknél főleg a szülő munkája 
látszik. 

M J.: A tanári kar részéről nagyon 
kedvező fogadtatásban volt részem. 
Segítettek, amíg bele nem jöttem a napló 
kitöltésének fortélyaiba, az osztálytanítók pedig elmondták, 
hogy melyik gyereknél mire számíthatok. Senki sem nézett 
csodabogárnak. A tanári kar előtt egyszer sem kellett ma
gyarázkodnom, látták, hogy a hittan is egy olyan ismeret
anyag, amit kellőképpen rendszerezve elő kell adni. 
Magánbeszélgetések során azonban volt, aki kifejtette, hogy 
szerinte ideológiát viszünk az iskolai nevelésbe. 

- Miként történt az osztályzás? 

MJ.: A hittanban leíró osztályzatok vannak: kitűnő, jó és 
kielégítő . A kielégítő nem azt jelenti, hogy semmit sem tud a 
d iák, hanem elsősorban a pedagógus számára kell 
ösztönzésként hatnia. Ha ugyanis a gyerek rám van bízva, 
akkor legalább annyit vállalnom kell, hogy valamilyen 
tudásszintet adjak neki. A hittant könnyű tantárgynak tar
tom, de az alapdolgokat tudni kell (miserészek, fő imák, bib
liai történetek). Ezután már egy kis segítséggel mindenki 
önállóan haladhat. Szeretném, ha Isten nem valami távoli, 
elérhetetlen bálvány lenne a számukra, hanem olyan valaki, 
aki nagyon közel áll hozzánk, akit szinte megérinthetünk. 

T. A : Az első osztályban az a cél, hogy megszeressék a 

hittanórákat, hogy minél többet mosolyogjanak. Mondják el, 
ami a lelküket nyomja: „Szia, tanító nér:.i, képzeld, mi történt! 
A Pisti megverte a Jóskát!" Az egyik tanítványom mindig 
hozta a matekfüzetét, mutatta, mekkora ötösöket kapott. 
Gyakran játszottunk. Eljátszottuk a betlehemi történetet, s a 
gyerekek alkalmi ajándékot vittek Jézusnak - ki mit talált: 
krétát, szivacsot, tolltartót. Egyébként érdekes, hogy ebben a 
történetben mindenki csillag akart leru1i. 

- Egy év tapasztalata mit sugall: szükség van-e 
az iskolai hi ttanra? 

T. A: Véleményem szerint inkább vallásoktatásra volna 
szükség: bemutatni a világvallásokat. Elfogadhatónak tar

tom, amennyiben nem az történik, hogy 
a hittan ürügyén a katolikus, a pravosz
láv meg a többi egyház belopja magát 
az iskolákba. Ellenkező esetben azon
ban a nyolc év fölösleges. 

M J.: - Szükségesnek tartom a hit
tant, de a tantárgy még gyerekcipőben 
jár. Figyelembe kell venni a mai 
gyerekek világát, a jóról, a rosszról alko
tott fogalmaikat, azt, hogy miként látják 
önmagukat felnőttként... Ehhez a vi
lághoz kapcsolódik ugyanis a hit világa. 
Éreztetni kell velük, hogy a hit szuper 
dolog, az egész életre szóló támasz. Az 

egyház nagyon gazdag, gazdagságát elsősorban az istensze
rető emberek jelentik. Az ő országuk a legnagyobb, legnépe
sebb ország. Siralmas azonban, hogy felnőtt emberek néha 
azt sem tudják, mivel foglalkoznak a szerzetesek. Nem 
ismerjük az egyházat, pedig mindennapi életünk része. 
Fedezzük fel újra. Ehhez nem kell újabb forradalom, csupán 
annyi, hogy szép lassan elmélyedjünk abban, amink van. 

KaJacsi. ]dnos 

ŐSZRE FOLYTATÓDIK 
Templomunk felújítása Kókai Béla vállalkozó egyéb 

munkái miatt szünetel - tudtuk meg a plébánián. A 
munkálatokat szeptemberben folytatják, s még az idén 
szeretnék befejezni. Az ~redeti tervtől eltérően az egész 
templomof bepucolják. Igy szeretnék elkerülni a további 
tarkaságot: azt, hogy a már elkészült (s idővel a színét 
nérrúleg változtató) vakolat mellett az újonnan festett 
részek rikítónak tűnjenek. Az összefogás szép példá
jaként a munkálatokra 500 euró értékű adomány érkezett 
Németországból: tíz, Frankfurtban dolgozó kishegyesi 
család és az ottani református gyülekezet ajándéka. 

Kalacsl. János 



Gyerünk a moziba be! 
Mint arról múlt számunkban már beszámoltunk, augusztus 4-től ismét működik a mozi Kishegyesen. 
Az első vetítésre, bevallom, valami nosztalgiával fűszerezett vágyakozásfélével indultam. Ennek oka talán az volt, hogy 

az utolsó generációk egyike lehettem, amely majd másfél évtizeddel ezelőtt utoljára élvezhette a filmszínház varázsát 
Kishegyesen, az akkoriban már/ még igen rossz állapotban levő teremben, ahol a fáma szerint olykor még egy-egy patkány is 
végigcikázott a széksorok között. Mindenesetre a vetítésekhez szorosan hozzátartozott az is, hogy a film végén bokáig 
gázoltunk - a tiltás ellenére becsempészett - napraforgó héjában. Akkoriban talán még a gyermekkori illúzió homályának 
köszönhetően minden film külön attrakciónak számított, ma már nem is értem, mit tudtunk annyira élvezni a Bud Spenceres 
filmek verekedéseiben, Terence Hill bájgunárképű poénjain, vagy a Bruce Lee-s filmek sorozatgyártásban készült for
gatókönyvein. Ha egyáltalán azt a filmet vetítették, amit előre kiplakátoltak, mert számtalanul megtörtént az is, hogy csupán 
ügyes reklámfogásként rakta ki a filmszínház legendás alakja, a vetítések szerves részét képező Mozis Bandi a Tarzán legújabb 
kalandjait hirdető film plakátját, hogy helyette valami hazai noname filmet vetítsenek a nagyszámban összecsődült 

ka maszseregne k. 
Azóta persze sok minden megváltozott, Hollywood egymás után öklendezi ki magából az újabbnál újabb szuperproduk

ciókat, a nagyobb városokat ellepték az ilyen-olyan multiplexek, ahol az e1nber már-már a film szereplőjének érezheti magát, 
miközben a filmbeli golyók szinte a füle mellett röpködnek. 

A kishegyesi mozi megszűnte óta magam is számtalanszor megtapasztal
hattam a tévézés és a hatalmas vászon közötti élmény különbségét, a mai 
napig emlékszámba mennek az olyan filmek, mint például egy tengerparti 
városban látott horrorfilm, ami után több éjszaka nem mertem elaludni; vagy 
az első titokban n1egnézett pornó, melyre unokabátyám bátorságának köszön
hetően jutottam el; a Blairwitch Project, melynek elejére a párperces késésünk 
miatt ránk szakadt sötétben a gépházba tévedve csodálkozhattunk rá egy 
budapesti Szilveszter éjszaka után. 

Mindezek mellett mégis izgatottan vártam az első vetítést az ismételten 
beüzemelt moziban, orromban újra érezve a nyolcvanas évekbeli terem hajó
padló-illatát, mely számomra azóta is meghatározó részét képezi az eszményi 
Mozizásnak. 

Hogy hajópadló már nincs, és hogy napraforgózni sem lehet, azt persze 
tudtam, titokban azért reménykedtem, hogy a manapság a mozizás feel
ingjéhez szorosa n kapcsolódó pattogatott kukoricához valahogy sikerült 
engedélyt kicsikarni, de sajnos csalatkoznom kellett, bár így a felújított szín
házterem tovább őrizheti rendezett mivoltját. 

Az olvasó kérdez 
Miért kerül nyolcvan dinárba a 

mozijegy? 
A mozit üzemeltető Teleház 

munkatársa, Dudás Vid válaszolt. Abel
grádi filmforga lmazó vállalat szabta 
meg az árat, ugyanis a legolcsóbb jegyár 
nyolcvan dinárnál kezdődik egész 
Szerbia területén, (Az ötven dináros 
filmelőadásra sem igen voltak kíváncsi
ak a Hegyesiek. - lbg megj.) (A hídem
ber nem hiszem, hogy Belgrádból 
érkezett. . . - a szerk. m egj.) 

Mit mondjak? A tervek ellenére az első vetítésen a Man in Black (Sötét zsaruk) II helyett a Harry Pottert láthattuk, kissé 
rácsodálkozva, miért lehetett a gyerekfilmek sablonjait felsorakoztató filmből a világban kasszasiker, a következő héten pedig 
a Gyűrűk Ura következett parádés díszleteket felvonultatva a toelkini világ bájával fűszerezve, hogy harmadszor az Ocean's 
Eleven (Ocean tizenegy embere) gondolkoztasson el bennünket, hogyan is szervezhetnénk mi is egy ügyes bankrablást. A 
vetítések közben kicsit zavarólag hat, hogy a csupán egy vetítőgéppel működő moziban a filmtekercsek cseréjénél egy-két 
perces zavart csönd áll be, s a film általában nem ott folytatódik, ahol abbamaradt, de ne akarjunk a kákán is csomót keresni, 
örüljünk hogy van és a miénk. 

Információként álljon itt még annyi, hogy az újonnan indult mozit a Teleház működteti temerini vállalkozók bevonásával, 
a Belgrádból érkező filmek vetítésével. A belépő 80 dinár (amit többen sokaltak is, mivel a bemutatott filmek máshol már 50 
dináros áron is megtekinthetők), a vetítésekre vasárnap esténként 8 órától kerül sor (bár ez az iskola beindultával ez az időpont 
lehet, változni fog. A nézők száma (Harry Potter - 221, Gyűrűk Ura - 153, Ocean's Eleven 85) egyelőre csökkenő tendenciát 
mutat, de a Teleház dolgozóitól megtudhattuk, hogy különböző reklárnfogásc~al készülnek a látogatók számát növelni. Ne 

FELHÍVÁS! 

Ezúton fordul segítségért a Dudás család a lap 
olvasóihoz, mivel hogy szerencsétlenségek sorozata 
érte a családot. Nemrég elvesztették 17 éves lányukat és 
most a családfő mint egyedüli pénzkereső, súlyos 
gerinctörés miatt hosszadalmas és költséges 01vosi 
kezelésre kényszerül. 
Remélve a megértést és bízva az összefogás erejében, 
előre is köszön minden segítséget a Dudás család. 

lepődjünk hát meg, ha valamelyik piacnapon szendvicsemberekbe botlunk, 
akik harsány programismertetőikkel csalogatnak bennünket a moziba be. 

-gg
(Lapzártánkkor sajnos még nem lehetett tudni a mozi szeptemberi 

műsorát, így a filmekre éhes nézők kénytelenek a boltkirakatokban elhe
lyezett plakátokról tájékozódni, mi vár rájuk a következő héten.) 

Hamisabb házőrzőt szeretnék. „ 

„Segítsen, mester!" - szólt egy falumbéli a kéményseprő kollegárnh~z, 
Dudás Ferenc 

PokraJmska 12 
Tel 730-528 

úgy a nyolcvanas évek dereka táján. „ljesztgesse meg a seprőjével, hátha 
vadabb lesz ez az eb!" Munkatársam neki is fogott a nevelési művelethez, ami első pillanatra igen sikeresnek is tűnt, hiszen 
a kutya vonítva menekült a közelben lévő, seggen ülő góré alá. Mivel kéményseprést nem igényeltek ebben a hónapban az 
említett házban, cimborám, mint aki jól végezte dolgát, továbbállt. 

Hamisabb lett-e a kutya? Annyit hallottam, hogy a másik utcán le kellett bontani egy seggen ülő górét, mert alászorult, 
és nem tudott kiszabadulni az ember leghűségesebb barátja„. Dud.b Béla 
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Régen volt, mondhatná az olvasó. 
Hát igen, még a búcsú előtti nap. 

Akkor játszott, kézilabdázott a kishegyesi 
Egység egykori női és férfi csapata. Hogy 
egy hónappal később mégis írunk az 
eseményről, azt a két 
meccs hangulata, az 
előtte és utána történtek " 
tették szükségessé szá
momra. 

Hol is kezdjem? 
Talán ott, hogy tavaly is 
volt ilyen mérkőzés 

búcsú délelőttjén. Volt, 
aki a játékosok közül a 
vacsoráról is lekésett 
otthon. Az ebédről szinte 
mindenki. Mert jó volt 
együtt le1mi az egykori 
csapattársakkal, cim
borákkal. Ezek után idén már nem volt 
kérdéses, hogy az "öregek" ismét össze
jönnek. Csak búcsú előtt való nap, hogy 

legyen idő játszani, találkozni, beszélget
ni - együtt lenni. 

Sikerült. Telefonok, megbeszélések, 
izgalmak és a vita után jött a szombat 
délután. Az enyhén megpocakosodott 
fiúk és enyhébben megfarosodott lányok 
- úgy, mint régen - kifutottak a pályára. 
Fülig érő szájjal. Kicsit szorongtak, de 
inkább annak örültek, hogy együtt van
nak. Aznap délután nem volt fontos 
(végre) a férj, a feleség, a mindennapi 
gondok. A lelátó megtelt, akár a1mak ide
jén, mikor sorsdöntő mérkőzéseket ját
szottak a kézisek. Eredmény? Győztes? 
Vesztes? Nem érdekes. Aki ott volt - jól 
érezte magát Mert a lényeg, hogy (és oly 
ritkán van rá eset) együtt volt néhány 
száz hegyesi. 

A mérkőzés utáni vacsora késve 
kezdődött, mert mindenki csak beszélt, 
mondta, mondta a magáét. Múltat 
idézett. És vacsora közben is, meg utána 

is - Emlékszel? - így kezdődött a monda
tok többsége. 

És most váltsunk: 
Miért csak "emlékszel"? Ki fog 

emlékezni tíz vagy húsz év múlva? 

Ugyanazok, akik most? Szóval: hiányzik 
a csapat, hiányoznak a csapatok. Most. 
(És nem csak kézilabdában .) Hogy a fiata

lok ugyanúgy tanuljanak 
meg nyerni és veszíteni, 
örülni a sikernek, elvisel
ni a vereséget, küzdeni a 
csapatért, a faluért, 
vitatkozni, barátkozni, 
egyszóval - együtt lenni. 

Van még tán annyi 
erő az "örsegekben", 
hogy segítségükkel új
raindulhat a kézilabdas
port (is) Kishegyesen. 
Próbálják meg! 

R"2]6zsef 

A kishegyesi csapat az első fordulóban 
izgalmas mérkőzésen, a vártnál nehezebben 
nyert 3:2-re az újonc pacséri Bácska ellen (per
sze az idény elején lényeg a három pont). 
Labdarúgóink a második fordulóban 
Pannónián vendégszerepelt, és 3:0-ás győzel
met aratott. A további menetrend: 

3. FORDULÓ: 2002. AUGUSZTUS 28. 
SZERDA 17,30 órakor EGYSÉG - Csantavér 

4. FORDULÓ: 2002. SZEPTEMBER 1. 
VASÁRNAP 17,00 órakor Granicar 
EGYSÉG 

5. FORDULÓ: 2002. SZEPTEMBER 8. 
VASÁRNAP 17,00 órakor EGYSÉG - Csóka 

6. FORDULÓ: 2002. SZEPTEMBER 
15. VASÁRNAP 16,30 órakor Bácska /M/ -
EGYSÉG 

7. FORDULÓ: 2002. SZEPTEMBER 22. 
VASÁRNAP 16,30 órakor EGYSÉG - Solid 

8. FORDULÓ: 2002. SZEPTEM
BER 29. VASÁRNAP 16,00 órakor 
Krajisnik - EGYSÉ_G , 

9. FORDULO: 2002. OKTOBER 6. 
VASÁRNAP 15,30 órakor EGYSÉG -
Pobeda 

10. FORDULÓ: 2002. OKTÓBER 
13. VASÁRNAP 15,30 órakor Par tizan -
EGYSÉG 

11. FORDULÓ: 2002. OKTÓBER 
20. VASÁRNAP 14,30 órakor EGYSÉG -
Rad nicki 

12. FORDULÓ: 2002. OKTÓBER 
27. VASÁRNAP 14,00 órakor Sloboda -
EGYSÉG 

13. FORDULÓ: 2002. NOVEMBER 
3. VASÁRNAP 14,00 órakor EGYSÉG -
Tresnjevac , 

15. FORDULO: 2002. NOVEMBER 
17. VASÁRNAP 13,00 órakor EGYSÉG -
Bratstvo 

Les~ ismét Kishegyesen asztalitenisz? 

1 
Elmúlt a nyár, és még semmi sem történt a pingpongozók háza táján. Volt ugya

nis egy olyan elképzelés, ígéret, hogy a nyár folyamán asztalokat állítanak fel az 

1 

iskolában, ahol az érdeklődők, diákok játszhatnak majd. Értesülésem szerint egy asz
talt felállítottak a kooperáció épületében, de csak a valap1ikori játékosok egyike
másika jár rekreálni, hetente két alkalommal-. 

1 Érthető azok aggodalma is, akik szerint a klubszintű tevékenység ideje még nem 
j jött el, még nem tudják fölmérni, mekkora is a potenciális bázis, amire építeni lehet. 
l Szerintem mindaddig, míg egymás között játszogatnak, ez nem fog kiderülni. Tudni 
!!• kell azt is, hogy az asztalitenisz egy specifikus sportág, nem lehet véletlenül megta-
nulni (a többi sportot se - a szerk. megj.). Minimális föltétel az, hogy kell egy 
megfelelő terem, ahol legalább három asztal elférne, így már lehetne edzéseket tar
tani. A mostani helyiség csak átmeneti megoldás. Addig termet sem kérhetnek, amíg 
nincs hivatalos egyesület, annak pedig versenyeznie kell, és itt bezárul az ördögi kör, 
ismét visszaértünk a kiindulóponthoz - kérdés, ki az, aki elindítja ezt a folyamatot? 
Ismét az iskolánál kötünk ki, ott kellene megszervezni a pingpongozás tanítását. 
Azért megkérdezem azokat az egykori játékosokat, játszottak volna-e ők a II 
Vajdasági Ligában, ha melléjük sem állt volna senki? Addig kell újraindítani az asz
taliteniszt, míg van kitől tanulni, úgy hallottam, száz fölötti az a névsor, amelyen azok 
szerepelnek akik valaha aktívan edzetek. Tehát a múlt kötelez... Linb B. Gabri.ella 
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