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Tisztelt olvasóink!
Elérkezik lassan a július, és örömmel jelentjük, hogy harmadszor lesz
Dombos Fest. Hagyományainkhoz
hí ven közöljük a műsortervet, és
hi sszük, hogy min denki talál magának m egfelelő szórakozási lehető ség et.

Viszont semmilyen örömhírt nem
közölhetünk ,1 mezőgazdaságról,
hiszen
a
szárazság
mindent
tönkretett... A Bácskában sincs változás, egyes hírek szerint becsukják
kapuját „. És a fürdőt sem látogathatjuk az idén„.
Ehhez kapcsolódik a vízkérdés.
Közölj ük a községi határozatot,
melynek végrehajtását egy bizonyos
ideig a Helyi Közösségre ruházzák
át. Ezért most nem a HK-t kell szidni, ők csak végrehajtók„ . És akkor
1T1ég nem is beszéltünk a szemétről!
A szervezett szemé tkihordásra
vonatkozó
határozat
részletes
isme rtetését a k öve tke ző számunkban közöljük. A lényeg: fizetni
kell! Ha van vízóránk azért, ha nincs
azért „. Ha van szemetünk azért, ha
nincs azért„.
A diákoknak egyelőre még ezen
nem kell gondolkodniuk. Mindenesetre most már túl vannak a
felvé telin, a pótfelvételin is, csak az
ira tkozás marad hátra „. Azért az
utóbbi időben még megnyertek egy
pár versenyt, ezért továbbra is oda
kellene figyelnünk rájuk!
Egy kis elgondolkodtató dolog
így a végére: Még senkinek nem
jutott eszébe, hogy ha már úgyis igazolványt, útlevelet stb. kell cserélnünk az országnév változása miatt,
akko r esetl eg utca neveket is lehetne
v.=íltoztatn i? A l etű nt idő k emlékét
id éző ne vek helyett va1ami olyant,
ami örökös len ne? A Marx, Engelsz,
Lenin, Tito marsall helyett valami
mást?
A Dombos Fest idején nagyon sok
vendég érkezik külföldről és
hazánkbó l is . Legyünk jó házigazdák, hogy visszajárjanak évek
múlva is!
A sz.erkeszt6ség

A forróságo t már most nehéz
elviselni, pedig amikor e
sorokat írom Uúnius közepe)
még csak a nyár elején tartunk.
Mi is történt falunkba n,
határunkban a mezőgazdaság
területén az elmúlt majdnem fél
év alatt?
Amikor vége lett az idei igazi
télnek, bíztunk benne, hogy a
zord hideg a sok csapadékkal
egyetemben megtizedeli a kárés kórokozók számát. A ter- ,
mészet rácáfolt erre, egyes
ká rosítók és betegséget okozók L......-:>._ _.:lL__...-c___ __..:.._ _ _.J:.__ __;
száma nemhogy csökkent
okozta kárt. Jelentést küldtek a felsőbb
volna, hanem növekedett (pl.: répabarkó, fórumok (mezőgazdasági minisztérium)
gabonaféléket károsító szipolybogár, stb.) felé, amelyben kérik, hogy környékünkön
Mire lassan feledésbe merült volna a tél, a szárazságot elemi csapásnak nyilvánítjöttek a késő tavaszi fagyok, amelyek ha sák. E jelentés rövid tartalma, javaslata a
kicsit is, de kárt tettek az amúgy is tél- következő:
gyötört növényi kultúrákban, az idejében
- a mezőgazdasági kataszteri jövedelmi
elvetett és kikelt cukorrépa pedig teljesen adó, illetve öntözési és lecsapolási hozelfogyott. Szomorú volt a helyzet a vegy- zájárulás eltörlése. Az előző évek nem törszeres gyomirtás terén is. A vetés előtt lesztett kötelezettségeinek átütemezése a
ható készítmények nem ka pták meg a kö vetkező két évre.
SL1 :~ -., éges csapadékot, és emiatt nagyobb
- a birtoklási adó alapján a 2003-as év
vetes utáni védekezésre volt szükség. kötelezettségeinek átü temezése 3 évre,
Mi ndez a költségeket növelte.
- az ipari növényekért járó prémium
Március elejétől eddig határunkban 55 elszámolása ne a terméshozam.hoz, hanem
liter
csapadék
hullott
négyzet- a bevetett terület nagyságához kö tődj ön,
méterenként, ami egyharmada az elmúlt
biztosítsanak elegendő üzemanyagot
évekének. A májusban megér~ezett.;,forJ!'i é\.il mE:Szőgazdasági munkálatok elvégróság (eső nélkül) a környék tÉ.lt:mőtá.J4nli:; ze9é(é; és é\?t termékben (búza, kukorica,
elvitte a gabonatermés nagy r.észét, ~11ii'. ·iparFriö"'.~ny) is ki lehessen fizetni,
első becslések szerint jó, ha 50,\;'0i3'>.~ t tef-'' ~ ij;;T''..~ I<al~~:~osok felvásárlása ne az
mést kapunk a búzából, ~FH~BOL A „ egy~ofi jµgoszláv" szabvány szerint
vízhiány hatása mondl:ia tni 'minden történjen, amely optimális termesztési
növényi kultúrán megfigyelhetí.J;' a kuko- körülményekre vonatkozik, mivel a terrica „furulyá zik", a napraforgq~só levelei més minősége és mennyisége is a
hervadnak, száradnak, pedíg' fu~g el sem szárazság hatására csökkentek,
virágzott...
- az aratás díjána k összehangol ás a
A légkör kutatói ragaszkodnak meglévő alacsony terméseredményekkel,
álláspontjukhoz, miszerint nincs globális
- a következő időszakban öntözésre
felmelegedés, csupán 0,5 Celsius fokka l alkalmas kanálisok (Baja - Becse, Kula emelkedett az átlaghő mérséklet 100 év Kishegyes) illetve egy kishegyesi akkualatt, olvashatjuk nyilatkozataikból. Tartja mulációs tó létrehozása.
Nem tudom, hogy most szomorú
magát a nézet, környékünk jó adottságokkal rendelkező mezőgazdasági terület. legyek-e azért, amit jártamban-keltemben
A szélsőséges hideg tél, a tavaszi fagyok, a a határban láttam. Pipacstól lángvörös
forróság és csapadékhiány miatt úgy gon- búzatáblák, csodálatos kék búzavirágdolom, ezt a megállapítást alaposan át kell tenger.
„Tele van a határ nyíló vadvirággal,
gondolniuk„., és sürgősen cselekedniük,
vártalak a keresztútnál pünkösdi
hogy eredményes és piacképes mezőgazdaságunk legyen. Ennek érdekében rózsával..."
községünk Végrehajtó Bizottsága a
A vadvirágoknak is megvan a maguk
topol yai mezőgazdasági állomással szépsége, legalább ez vigasztaljon benkaröltve megpróbálta felmérni a szárazság nünket!
Sipos Tibor
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László
Horváth
polidőnké nt
meggármes tert
kérdezzük a folyamatban lévő
munkálatokról, tervekről , amesegítik
a
település
lyek
fejlő dését. El őször a szemétkihordás megkezdéséről nyilatkozott:
-A környező községek már
megoldották a szemét kihordást,
csak nálunk áldatlan a helyzet,
csaknem féléves tárgyalás után
~---' megal akítjuk a vállalatot, amely
kezdetbe n csak a szemétk ihordással fogla lkozik, de
lehetőség van tevékenységének bővítésére, és val ószínűleg ez
a cég fogja az ivóvíz ellátássa l kapcsolatos teendőke t is ellá tni. Községünk 30%-ban, magyarországi befektetők 50%-ban,
míg 10%-10% -ban magánszemélyek a vállalat alapítói.
Kishegyesen lesz a központ, természetesen munkalehetőség
kínálkozik néhány ember számára, mert mind a három
tdepülésen meghatározott időben történik a szemétkivitel. A
vállala t feladata lesz a polgárokkal, intézményekkel és vállalatokkal történő kapcsolattartás és a szerződések
megkötése.
A Szó-Beszéd a szemétkihordás folyamatáról, és minden
lényeges tudnivalóról továbbra is tájékoztatja olvasóit. A
központosítás előtt álló törpe vízközösségek helyzete is
foglalkoztatja a közvéleményt, erről a következőket mondta
,1 polgcírmester:
- A központosított vízellátás az év egyik legfontosabb
teendője, mert bebizonyosod ot t, hogy a több mint 30 éves
t>Lwult vízközösségek sem minőségben, sem mennyiségben
nem képesek ellátni feladatukat. Az új kutak és még használható meglevő fura tok hozzájárulhatnak a jobb vízellá táshoz.
A törvény a községet kötelezi, hogy a polgároknak vizet biztosítson, erre a kis vízközösségeknek nincs engedélyük.
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Tu dj uk, hogy az eddiginél nagyobb kiadás vár a
fogyasztókra, de csak így lehet megoldani a közös terhek
viselését. Ingyen, korlátozások nélkül, ezentúl senki sem
használhatja közös értékünket, a vizet!
A községünk fejlődése szempontjából, az elmúlt hetekben
került Újvidéken elfogadásra az E-75-ös Szabadka-Belgrád
(Batajnica) autóút korridorjának infrastrukturá lis tervezek,
err ő l Horváth László így számol t be:
- Május 15-ig kellett a községnek véleményezni a köztársasági minisztérium által kidolgozott területrendezési tervet.
Az általunk kinevezett bizottság kiváló munkát végze tt,
mert a benyújtott észrevételeit mind elfogadták, míg ez nem
mondható el más községek javaslataira. Elfogad ták a
csaknem 10 km hosszúságú ipari sáv kiépítésének javaslatát
az autóút mentén, ahol 1 km szélességben ipari, kereskedelmi, turisztikai célokat szolgáló létesítmények épülnének.
Ehhez a projektumhoz várjuk a külföldi vállalkozók, befektet ők jelentkezését, a munkálatok beindulásával munka lehetősé gek nyílnának polgáraink számára.
A minisztérium elfogadta a Moholi úton lev ő felüljáró
k i bővítését, amely lehetővé teszi az autóútra való bekapcsolódást. Ennek a létesítménynek nagy jelentősége lesz, ha.
kiépül a Kikinda -Ada-Kishegyes-Lipar-7ombor útvonal,
amely kelet és nyugat Vajdaságot kötné össze és amely évek
múlva nemzetközi jelen t őségű lehet, mert Temesvár illet ve
Eszék felé v ezető útvonal a tenger irányában lerövidítene a
távot. Bizottságunk javaslatára elfogadtá k a Potoknál tervezett mesterséges tó kiépítését, arnely az öntözés mellett,
turisztikai, halgazdasági és egyéb lehetőségeket is nyújtana.
A tervek megvalósítása az anyagiakon múlik, de ebó
lépésként az általunk beadott javaslatok elfogadása is jelentős eredmény.
Ezen tervek elfo ga dása nélkül Kishegyes semmil yen
beruházásra nem lett volna jogosult az autóút mentén, sőt a
bekötőút hiányában fokozódott volna a település bezártsága
és fejletlensége.

Llnka B. Gabriella

A Vuk-díjas diákoknak Fruska-gora-i kirá ndu lást
ajándékozott a község . A gyerekek és Vass Zoltán
osztályfő~1ök jót szórakoztak június 21-én. Az Ady
Endre KAI -ból a köve tkező tanulók mehettek kirán dulni: Koc:sis Árp á d, Kovács Hédi, Kőműves Ákos,
Kurnyák Agnes, Linka Lenke, Má té Melinda, N ovák
Attila, Pa róczi Rita, Sarnyai Farkas, Sánd or Istv án,
Stepanov Violetta, Szabó Erika, Szabó Zsolt, Vörös
Valentina, Tó th Attila.

mont-elKishegyes, Tito marsall u. 106/a
tel./fax:(024)731-491, 730-491

Kínálatunk:
födém~renda és kitöltöelem
betonvas egyenesítés és hajlítás
betongyűrűk , betonoszlopok
' ----=egyéb épületanya g
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Itt Hegyesen valamit mindig visz avíz.„.(znahyután szabadon)
születésű

valószínű

kishegyesi
író, Németh István
leg összeszámolta, mert egyik könyvében azt állítA
ja, hogy Kishegyesnek a fa luhoz tartozó területeken huszonvalahány hídja van.
Az apámék korosztálya rengeteg
halat fogott ki belőle.
A velem egy idősek még fürödtek
benne.
Az idén nyáron a pár utcával
távolabb lakók nem tudnak
éjjel
ablako t nyitni, annyira bű zlik .
Persze hogy a Krivajáról, illetve a
}{egyesen egysze rűen csak Krivajnak
hívott akármiről van szó. Mert ezt az
egt'.'sz falut átsze l ő akármit már régen
nem lehet fo lyónak nevezni .
Gyerekkoromban szerettem nézni
a vizé t, a hínáron sütkérező békákat, a
vízi csirkéket, az átlátszó vizében akkor még rajban úszó
„ kácsahalakat" .
A folyócska iránti ragaszkodásom a mai napig megmaradt.
Kertünk végében csordogál, és majdnem mindennap
lenézek a partjára.
Van mi t látni: mos t is úsznak a vízen mindenféle víziállatok, csak most már zsákban, zacskóban, igaz mérettől függő,
mert a múltkori kisborjú a gazdájától még "rendes koporsót"
sem kaphatott. Sehogy sem tudom megérteni azt a kutyatulajdonost, aki ahelyett, hogy kedvencét becsülettel eltemetné,
inkább „meg úsztatja".
Re ttenetesen ragaszkodhato tt
hozzá„
A má s különböző úszótárgyak leírásától inkább eltekintem' k.
Ell'g h,1 végigmegyünk a parton, van mit látn unk„ .

Nem vagyok vízügyi szakértő, nem tudom az okát, hogy
miért, de a mederben víz alig van, ha a hínár valamennyire
nem fogná fel, a vize pillanatok alatt lefolyna.
Az idei szárazság még rátett egy
lapáttal : a folyócskát szinte egész
hosszában ellepte a békalencse, amely
a szinte álló vízben előbb csak pangott, majd egyre jobban büdösödött.
Talán ha a faluszélen gátat építenek,
amivel megemelnék a vízszintet, talán
az valamit segítene„.
Apropó: bűz.
A vállalatokról valami nt a polgártársainkról, akik a szennyvizet
engedik bele, a nem létező, vagy csak
kamunak felállított szűrő beren
dezésekről még nem is szóltam„. És
csodálkozunk, hogy bűzlik ?
A helyi közösség aláírásgyűjtés t szervezett, ugyanis több
Krivaja menti település együttes erővel fordul a köztársasági
és tartományi illetékesekhez, remélhetőleg hamarosan
orvosolni tudják a baj t.
De addig is. „ Legalább mi hegyesiek tegyük meg érte,
hogy a szemetet, a jószágtetemet nem dobjuk a vízbe„ .
Ne feledjük, szárazság van, a globális felmelegedés
következtében va lószínűleg az elkövetkező évek is ilyenek
lesznek, a fal u vízrétege szinte kiapadóban, jó lenne ha
megoldható lenne a locsolás a Krivaj ából... De mondja meg
nekem kérem valaki, kinek van ínyére, hogy a vizével locsolt
konyhakerti veteményt fogyassza?
Mer t nekem nincs!
Gondolkozzunk el ezen, és tegyünk meg mindent a
folyócska megmentése érdekében.
Zsidai E1'7Bébet
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A Vöröskereszt kishegyesi alapszervezete június 8án szerény ünnepséget szervezett az önkéntes véradók
tiszteletére.
Falunkban nagy hagyománya van ennek a humánus
cselekedetnek: 1975 óta 354 véradót tartunk nyilván.
Közülük sokan több mint 100 alkalommal adtak vért.
2002-ben 167 véradónk volt, az idén pedig mindkét
alkalomma l 49. Ami biztató: az u tolsó véradáskor 2 új

véradót jegyeztünk be.
Rendezvényünkön a megjelent önkéntes véradókat
és a meghívott vend égeket Janó Valéria, az alapszervezetünk elnöke és dr. Majláth Norbert, a községi
alapszervezet elnöke köszöntötte.
Ez alkalommal megemlékeztünk a tavaly elhunyt
Raffai Erzsébetről, aki szinte a kez d e tektől aktívan
részt vett a szervezet munkájában, és töltötte be az
elnöki tisztséget falunkba n . A fáklyát Jan ó Valéria viszi
tovább.
Ezú ttal szeretnénk megköszönni a kishegyesi Helyi
Közösség és a Klas pékség önzetlen tám ogatását.

A Vöröskereszt helyi szervezete
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TEMETKEZÉSI KELLÉKEK
És SZOLGÁLTATÁSOK

Tul. Gomb6r Dénes
u. 1 3
TEL. 063 80 54 838

KISHEGYES, TITO MARSALL

Kőműves

N

és ács

munkálatok
Tul: Kókai Béla . kőműves
Kishegyes, Kossuth
Lajos u. 1.

Tel :

024/731-377

Mobil: 063/8-235-849

Vállalom lakóházak, gazdasági
és más épületek korszerü
építését valamint a régi
épületek adai:>tálását
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Komoly
tervek

A közelmúltban a Női Fórum,
valamint a Nagycsaládoso'k Egyesülete ijesztő adatok birtokába jutott.
A falu lakosságának közel 3%-a a
szellemi fogyatékosok kategóriájába
tartozik. Szerbiai szinten az összlakosság számához viszonyítva ez az
arány 1 % körül van, vagyis az adatok településszinten bizony kétségbeej tőek. Egy másik adat: az iskola
470 tanulójának 10%-a, vagyis 47
tanuló a kisegítő tagozatra jár.
Szakemberekhez fordul tak tanácsért, mit lehet tenni annak
érdekében, hogy az ilyen képességű
személyeket valamilyen formában
bevonják a közösségi életbe, mert ha
hamarosan nem teszünk valamit, tíz
év múlva már hiába szeretnénk, nem
lesz kinek. .. .
Többek között Versecre is ellátogattak, ott közel 10 éve működik egy
Alkotó Műhely, amely alakulásakor
a mozgássérültek és a szellemi fogyatékosok képzését, foglalkoztatását, valamint a civil életbe való
bekapcsolását tűzte ki célul.
Az ott látottakról és hallottakról
készült beszámoló meggyőzte a
tagságot, ha több figyelmet és gondoskodást fordítanak a sajátságos
szükségletekkel rendelkező embertársaikra, megfelelő hozzáállással,
hozzásegíthetik őket, hogy egy
bizonyos szinten bekapcsolódjanak a
falu életébe.
A községi végrehajtó bizottság a
Női Fórum és a Nagycsaládosok
Egyesülete kérésének eleget téve, e
két civil szervezetnek nemrégiben
használatra kiutalta a piactéri községi tulajdonban lévő épületet.
Hamarosan, illetve amint
pénzhez jutnak, az épület tatarozásához
is
hozzálátnak.
Szeptemberre már tervezik a Műhely
megnyitását, melyben egyrészt
foglalkoztatnák ezeket az egyéneket,
másrészt különféle előadásokat is
szerveznének a részükre.
Ugyanakkor az említett épületben
helyet kap majd a Női Fórum és a
Nagycsaládosok
Egyesületének
irodája is.

.zsidai Erzsébet

Janó Mária (27 éves)
- Én csak az utolsó pár évről beszélhetek, mivel
hosszabb ideig zárva volt. Viszont ilyen
körülmények között, ahogy tavaly és azelőtt is
működött, talán jobb is, ha nem üzemel. Hiszen nem is
tudják tisztítani megfelelően . A fiataloknak most biztosan rossz lesz„ .
azelőtt

Tóth Mihály (47 éves)
- Régen szép volt, nagyon szép volt. A bejárat a
községháza udvarából nyílt, a parton füzesek voltak. A
kisebb medencénél tusolót helyeztek el. Az egész helyet
jegenyék vették körül, de a nap azért besútött.
Sajnálom, hogy az idén nem nyílik meg, mert a
gyerekeknek nem lesz hová menniük. Topolya sokaknak messze van, és a busz is drága .. .

Kurnyák Anna (60 éves)
- Bár én magam nem jártam a strandra, mindig
szerettem a zajt", amit a szél fújt felénk. Vidám volt,
gyönyörű, tiszta volt a vize, szombatonként táncrendezvény volt a teraszán. Mostohának tartom a döntést,
hogy nem nyit ki...
11

Talpai András (55 éves)
ij
- Emlékszem, a bejárat a községháza udvarán volt, a
tanítónő háza mellett. A teraszon zenekar játszott, D
sokan táncoltak. Az idén több, mint valószínű, hogy
azért nem üzemel, mert a mi kutunk kiapadt, és a
község a fürdő hidroforjára kapcsolt bennünket...

i
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Szabó Erika és Marecskó Kristóf
A Pet6fi Sándor Mdvél~:~etjúpius 29-én ÉVADZÁRÓ mllsort tart. A
rendezvényen fellépnék ' · . esU1et szakosztálY.aj, bemutatásra kerf1lnek az
ehntilt év folyamán tanult mdsorsZámok. Az ~dz.áró mdsorban fellép a
Mard~ óvodás-, a Ktajcárka gyermek néptánC-, a Kabóca szfl9átszó-, a Rizget6s
néptá;nc-, az Ifjúsági Szfnjátszó-, az irodalmi-, az 1ijonnan alakult énekcsoport,
~· a komoly7.ellei szakosztály tagjai Az él6adás 19 órakor kemődik.
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Új kazánházak készítése illetve
régiek felújítása házhozszállítással
Kishegyes , Kendergyár u. 15.
Tel. 024/730-457, 731-557
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- Határozat az egységes központi ivóvízellátásról és víztisztításról valamint a szervezett
szemétkihordásról az egész község területére vonatkozóan Remélhetőleg

június végén Kishegyes Község Képviselő-testületének tanácsnokai meghozzák a
határozatot az ivóvízellátásról és a víztisztításról, de valószfntlleg napirenden szerepel majd a tisztaság
fenntartásáról szóló határozati javaslat is, ami a szervezett szemétkihordást lesz hivatott szabályozni.
A vízhasználtra vonatkozó határozat pontosan szabályozza e létfontosságú kommunális tevékenység
végzésének módját és feltételeit, valamint a szolgáltató és fogyasztó jogait és kötelességeit.
A víztisztítást és szolgá ltatást a jövőben majd az e
tevéken ység végzésére alakuló vízszolgáltató közvállalat végzi,
dc átmenetileg (legtovább egy évig) ez a helyi közösség feladata lesz, azzal, hogy bizonyos tevékenységek végzésével megbízhat egyén i vállalkozókat is.
Az egységes központi vízvezeték-hálóza t magá ba
fogl,1l1a ,17 cdd1g1 összes törpe vízközösség há lózatát, objektu111,11t L'S L'Z ck bC' rcnd ezésé t, az összes há z tar tási és ipari
t()g\'<lSZlL'l, Vdl<:imi nt a vízórákon bel ül üzemelő berendezt'sekC't. fogyasz tónak azok a természetes és jogi személyek
szá 111ítan<1k, akik egyéni vagy közös ingatlanjukat társították a
vizhálóza ttal a vízellátás biztosítása érdekében. A törvény
értelmében a meglevő vezeték javítását csak a megalakuló
közvállal at, jelenleg a helyi közösség jóváhagyása mellett lehet
C' lvcgezni. A háztar tási és ipari vezetékek javítását és új
togvasztó bekapcsolását csak az erre alakuló közvállalat, vagy
,1 helyi közösség által meghatalmazott vállalkozó végezheti el
l'f'Itkczési enged0ly mellett, amit a közvállal at, illetve a helyi
kéiZösség hagy jóv,í.

Az új épületek utcai hálózatra történő rákap-

csolódásának feltételei:
hil az utCíl1 vezeték elbírja a háztartás vagy üzem
h.)g~· l1S?tt\s,i t,

h,1 11111cs más gazdaságosabb és
lchctóseg.

éss z erűbb

vízellátási

Az új fogyasztó kötelezettségei:
a hálózatkiépítési költségek részarányos megtérítése,
a rákapcsolás percétől a karbantartási és víznyerési
költségek megtérítése,
a rá kapcsolási költségek kifizetése.
Il yen rá kapcsolási csatlakozással minden fogyasztón ak rendelkeznie kell. A háztartásoknak a szomszéd telken vagy kerten
keresz tüli vízellá tása szigorúan tilos, kivételt képeznek azok a
házta rtások, ahol ezt már az előző időszakb an így oldották
meg, mindaddig, amíg nem teremtődnek meg a fel tételek minde n egyes háztar tás közvetlen bekapcsolására, melynek költ~L'ge it az érintett lakóhá zak tulajdonosai térítenek meg.
A falu területén levő összes törpe vízközösség teljes berendezésének és hálózatának karbantartásá t, továbbá az új
fog\·,1sz tók bekiipcsoláscít a vízszolgáltató közvállalt végzi majd
(L'lllll'k nwgalakít,ís,í ig á tmenetileg a Helyi közösség, illetve az
.ilt,1l,1 mcghatcilmazot t kivitelező - vállalkozó) .
A vízveze ték-hálóza t közelében végzett építkezés és bármilve11 1ll<'is munk,ílat kivitelezésére a vízszolgáltató engedélyére
\·an szükség. Amennyiben az ilyen munkálatok során megsérül
a vezeték, íl jílvítást a munkálatokat megrendelő, a beruházó

köteles megfizetni. Ha a beruházó, a vízszolgáltató engedélye
nélkül kezd a munkálatokba, ami kárt okoz a hálózaton vagy a
víznyerési objektumokon, illetve berendezéseken, akkor a
közvállalat (a helyi közösség) megkövetelheti, hogy a már
felépített létesítményeket a beruházó saját költségén azonnal
bontsa el, illetve szüntesse be a munkálatokat, és állítsa vissza
az első dleges állapotot.

A víz.szolgáltató közvállalat kötelezettségei:
Folya matosan karban tartja a víznyerésre szolgáló létesítményeket, éspedig:
a kutakat és kísérő épületeket,
a vízpumpákat és berendezéseket,
a teljes vízvezeték-hálózatot,
a víztisztító berendezéseket,
részt vesz a vízhálózat bővítési és kapacitásnövelési
tervének kidolgozásában,
állandóan e llenőrzi a víz vegyi összetételét,
biztosítja a normális vízellátást - megfelelő nyomást a
legkedvezőtl enebb helyeken is,
könyvelésileg ny ilvántartásba veszi a törpe
vízközösségek központi vízrendszerbe betársított vagyonát,
nyilvántartja a fogyasztóka t,
nyilvántartja a vízfogyasztást,
nyilvánta rtj a a hálózato t, illetve a föld alatti vezeték
térrajzá t és
naplót vezet a víz vegyi minőségéről minden kú tra
vonatkozóan.
Továbbá kötelessége folyama tosan minőséges vize t biztosítania a fogyasztók részére, amit csak r:endkívüli helyzet,
nagyméretű műszaki hiba ' '{agy nagyq~l;lirendkívüli karbantartási munkálat miatt szüneteítEfrhet. llf eh esetben kötelessége
a fogyasztókat időben tájékoztatni a \(í~hiány okairól és ennek
tartamáról, de ha évi karbantartási n';.tinkálatot végez, akkor
erről köteles
1 nappal hamarabb táj{!koztatni az érintett
fogyasztókat, tudatva velük a vízhiány id ő tartamát is. A vízszolgáltató felelős a víz minőségéért is.
Vízhiány esetében az ellátás fontossági sorrendjét a községi
végrehajtó bizottság határozza meg rendelet formájában,
megszabva a végrehajtás e ll en őrzési módját és a lehetséges
intézkedési for mákat is.

A fogyasztók kötelezettségei:
A fogyasztók kötelesek éssze rűen és gazdaságosan
használni a vizet. Ésszer űség ala tt az 1vasra a
létfenntartásra és a tisztaság fenntartására történő felhasználást
kell érteni.

minden fogyasztó köteles saját vezetékét kifogástalan
állapotban tartani,
önkényesen senki sem kapcsolható rá a hálózatra levágható költségtérítés és pénzbüntetés ellenében,
a vízóra kötelező, melyet az épületbe vezető hálózati
részre ke 11 felszereltetni,
a meglev ő vízórák hitelesítését is el kell végezni,
aminek a díja a m3 - kénti fogyasztási árba van foglalva. A hitelesítést öt évenként kell ismételni. Ez a vízszolgáltató közvállalat feladata.
a vízórákon keletkező hibák (befagyás, ütés, más
mechanikai sérülés) javítási díja a fogyasztót terheli,
a vízórák aknáinak karbantartása - tisztán és szárazon
tartása, s hozzáférhetőségének biztosítása,
a vízór<':.k állapotát ellenőrzők a meghibásodást azonnal kötelesek jelenteni,
a vízóraaknák mérete megszabott (belvilága - 80 cm
mély, 80x100 cm-es oldalfalakkal, a fedélnek pedig öntöttvas
vagy acéllemezből kell lennie minimum 0,60 m átmérővel. A
társasházakban a vízóraakna nem lehet a lakótérben és a raktárakban. A nyíl t közterületen levő aknák fedelét le kell zárni. A
nem szabályos méretű vízóraaknákat a fogyasztók a
figyelmeztetést követő fél éven belül kötelesek átalakítani. A
vízóraakna piszkossága szennyezés forrásává válhat, ilyenkor a
vízszolgáltatás a fogyasztó részére azonnal megszüntethető,
mindaddig amíg aknáját nen; tx$Zii)'.e11<;1be.
a háztartási és ipari vízvezeték karbantartása a
fogyasztót, illetve a használati joggal rende lkez ő t terheli, az itt
keletkező meghibásodások javítási költsegei úgyszintén,
a vízóránál két á teresztő csap van, a vízóra előtti a
szolgáltatóé, a vízóra mögötti a fogyasztóé, az elsőt a fogyasztó
csak végszükség esetében .használhatja, amit 1 napon belül
köteles bejelenteni a szolgál@tq_náÍ,.+
a fogyasztónak tilos bárn:ülyen berendezést elhelyezni
a vízóra aknájáb, ami kihathat a vízóntbiztonságosságára,
ha megnövekszik a fogyasztó vízszükséglete kérheti a
csatlakozó és a vízóra cseréjét, amit a szolgáltatónak teljesítenie
kell,
ha a fogyasztó kételkedik a vízóra mérési pontosságában, írásban kérheti a vízóra ellenőrzését, ha megállapítást nyer, hogy igaza volt, a l<öl!$égeket a szolgáltató fizeti,
ha nem, akkor a fogyasztó,
a vízórát a szolgáltató a tulajdonos tudta nélkül saját
költségén is ellenőriztetheti.·~·
A közterületek karbant~'rtására ha~tnált vízfogyasztást
szerződéssel szabályozzák_i amit a szol~~~tató a vállalatokkal, a
községgel illetve a beruházókkal lsö.t.meg.
A tűzoltó testület a tűz oltására elhasznált vízért nem fizet,
de a vízszolgáltatónak kötelessége megadni az utcai tűzcsapok
tervrajzát, illetve az új tűzcsapok elhelyezéséről vagy megszüntetéséről azormal értesíteni őket.

Az elfogyasztott víz mennyiségét a vízóra méri, a díjszabás
az elfogyasztott víz köbméterére vonatkozik, amit a fogyasztók
szá mlán keresztül fizetnek be a szolgáltató részére. A vízórák
fajtáját a szolgáltató szakembere határozza meg, figyelembe
véve a hatékony karbantartás és hitelesítés feltételeit is. A
vízórák leolvasását a szolgáltató által írásban felhatalmazott
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személyek végzik, meghatározott sorrend szerint, minden
árváltozáskor, de legalább évente egyszer. A többlakásos
épületekben a vízfogyasztást családtagonként fizett etik meg. A
vízdíj számlát a háztulajdonos vagy a :bérlő részére utalják ki.
Ha meghibásodik a ví:zóra a vízszolgáltató közvállalat ez t 6
hónapon belül köteles kiqserélni, ez idő alatt a fogyasztási díjat
az előző időszak átlaga alapján fizetteti meg.
Az új lakó, fogyasz tó1'15 napon belül köteles bejelentkezni,
mert ellenkező esetben lekapés0 lják a vizet.
Ha a fogyasztó nem egyezik az évi vízdíj elszámolásá val, a
számla kézhezvételétől számított 8 napon belül írásos panaszt
adhat be a szolgáltatónak, melyre ez ugyancsak 8 napon belül
köteles válaszolni. Ez a határidő nem hosszabbítható meg. Ha
nem állapítható meg, hogy mennyit tévedett a vízóra, a
kiigazítást az előző időszak leolvasása szerint kell elszámolrn.
Ha nincs beépített vízóra, a fogyasztást havi 3 köbméter víz díja
szerint fizettetik meg családtagonként. Amennyiben valaki
engedély nélkül kapcsol rá a hálózatra, a fogyasztást a szolgáltató méri fel, ami vízóra esetében is azt jelenti, hogy a rnegfizettetés az á teresztő csap maximális üzemeltetése szennt
történik az elmúlt időszakra.
A vízhasználati díjsza.~ást az érvényes előírások értelmében
a községi végrehajtó bizdttság hagyja jóvá.
A fogyasztó lemondhatj~.j~ vízfogyasztást. A lemondás lehet
végleges, vagy időszakos . Véglegesen csak lerombolt épület
esetében lehet lemondani, átmenetileg pedig a laka tlan
épületekben, mely esetekben a szolgáltató leplombázza az
áteresztő csapot.

A víz.szolgáltató a következő esetekben
zárhatja el a fogyasztó vizét:
ha az bejelenti a fogyasztás megszűnésé t,
ha régi fogyasztó írásban kijelenti a fogyasztást, aL új
pedig nem jelenti be a kijelölt határidőn belül,
ha nagyobb hiba történik a fogyasztó vezetékén,
ha a vízóra aknája szennyezett, beomlott, hozzáférhetetlen, és ha a fogyasztó ez t a figyelmeztetcs cllenerc
sem szüntette meg,
ha fogyasztó a vízhasználat korlátozásának idején sem
takarékoskodik a vízzel,
ha fogyasztó bármilyen illetéktelen munkát végez a
vízórán és a csatlakozón,
ha közfogyasztás esetén a fogyasztók nem tartják be a
jelen határozat rendelkezéseit,
ha a fogyasztó nem teszi lehetővé a vízóra leolvasását,
ha fogyasztó két egymást követő hónapban sem fizeti
be a vízhasználati díjat,
ha fogyasztó bővíti a fogyasztását, ipari méretben
használja, másik épületet engedély nélkül köt a vízórájára,
ha a megengedett határidőn belül nem szereli fel a
vízórát.
A vízszolgáltatás ellenőrzését a községi közigazgatás kommunális felügyelősége végzi a törvénny el és a községi
határozattal összhangban. Ennek a felügyelőségn ek a kö telessége ellenőrizni, hogy a vízszolgáltatást a jelen határozat rendelkezéseinek megfelelően végzik-e, hogy a vízszolgáltatási
objektumok milyen állapotban va1mak, és hatáskörébe tartozóan közbenjár. A kommunális ellenőr, ha rendellenességet
tapasztal a vízszolgáltatónál, elrendeli ennek azonnali
megszüntetését, melyről jegyzőkönyvet készít. Ha a szolgáltató
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nem ,·eszi ti gycle mbe a fe lü gye l ő észrevételeit, akkor a fel ühclyszírn bírságot fizettet, vagy„ sz~ ~ál ys~rtési eljárást
indít, továbbá más törvényes, illetve a kozseg1 hatarozatban tartalmazott intézkedést foganatosít.
A határoza t záró részében vannak felsorolva mindazok a
határoza tbeli szakaszok melyek megszegéséért pénzbírság
róható ki. A pénzbírságok a következ ő k: jogi személy vétsége
ese tén 5. 0 0 0, 00-t ő l 20.000,00 dinárig terjed ően, a fogyasztók
esetében 2 . 000, 00-től 10.000,00 dinárig terjedően, míg a vállalkozók ese tében 5 .000,00 -től 100.000,00 d inárig terjedően.
A helyi közösség a határozat életbe lépését követően veszi át
gyelő

APECZE KASTÉLY LAKÓI II.
A KASTÉLYTÓL A BÖRTÖNIG
A háború utáni ünnepek jellegzetessége az ablak nagyságú
Titó kép, a zászlókkal tapétáz?tt falon vagy en~elvényen a~
el111<1radhatatliln jelszavilkkal: f:LJEN A„ PART! ELJEN , TITO
EL\ 'T ÁHS' ÉLJEl\J AZ IGAZSAGOS FOLDREFORf\:1 ! ELJE
JUCOSZ LÁV lA NEMZETEI NEK ÉS NEMZETISEGEINEK
TESTVÉRISÉGE ÉS EGYSÉGE'
Egy -egy pers pek ti vikus ifjúkommunista lépett az emelvényre, és kivágott egy
diadalittas beszédet a mindannyiunkat
váró szebb és boldogabb jövőről, amit
éppen az igazságos földreform a
„tes tvé riség és egység" tesz lehetővé
nemzeteinké s nemzetiségeink között,
holott az informáltabbak részére akkor
már is mert vo lt a németek és a magyarok
etni kai arányokba terelésének módszere
Vajdaság területén.
Az ekkor sűrűn csak 2 oldalas Magyar
Szóba n ol vasható: „„. a talpát nyalni
alázatosan annak aki lelkiism eretlenül
ki rabolt és becsapott be1meteket. Vajon
mivel viszonozza a földesúr a talpnyalást, hízelgést és szánalmat?"
E"y két savanyú pohár borral, Júdás pénzzel és vállveregetéssel.
"'A rend szer mindent megtett a földbirtokos tekintélyének
leépítése érdekében, csal ónak, ra blónak kiáltotta ki, így azok
sorsa saját szerencséjüktő l és az őket körülvevő nép kulturális
szín vonalától fu ggött ... Míg a szomszédos nagybirtokok tulajdonosai Lelbachok, Szemzők, Vojnicok közül többen itt hagyták
az országot, addig Peczéék nem a más országokban is gyökeret
eresztett birtokos társaik közé tartoztak, megmaradtak kishegyesinek mindaddig, míg a közel 151 évi itt tartózkodás után,
földijeik ki nem rúgták őket lakásukbóL Rokonaiknak ugyan
voltak házaik Szabadkán, de ezek elégtelenek a megélhetéshez.
Tera néni unokahúga, Margit, akit szüleim Puszának neveztek,
a kastélyban külön lakosztállyal rendelkezett - mivel Tera néni
egyetl en lánya meghalt, - ő volt birtok leendő ör<:J köse, családunk
legjobb barátja. Magas, karcsú, sötétbarna még a háború ut~m
„ kínai" egyszerűséggel öltözve is kiválóan mutatós hölgy, aki a
naay társaságokban forgolódó emberek rutinjával, a három vainyelv tökéletes ismeretével rendelkezett. A háború utáni
puritán élet nem követelt valami sok pénzt - ennek dacára
fe lmerült a kérdés miből fedezi szerénnyé apadt életszükségletét
Pusza néni, sőt édesapja, is aki szintén egzisztencia nélkül
maradt. Álláskeresési próbálkozásai, - noha akkor hiány volt az
irodai munkát ismerőkben - rendre kudarcot vallottak, mihelyt
tudo más t szereztek származásáról.
ls m e rő sunk él legváratlanabb időkben is megjelent, a késő esti
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a vízszolgáltatási feladatot azzal, hogy mű kö d é s é nek megszervezését 30 napon belül köteles ezzel összehangolni. A vízszolgáltatási közv álla lat megalakításáig a helyi közösség
elvégzi a szükséges"teeildőket, szerződés ú tján, megha tározott
sorrendben átveszi a törp e vízközösségeket, s ezzel
párhuzamosan szintéh c sorrend szerint, m egköti az egyén_i
fogyasztókkal is a szerződ é st, amely tartalmazza a szolgáltato
és a fogyasztó egymásközti jogait és kötelességeit.
A polgárokkal a s ze rz ődést helyi köz össég kö ti meg,
melynek módját és részleteit idő ben tudatjuk:

A Helyi KöZÖSSég
órákban mikor a vastag hóréteg elnyelte a léptek zaját, megzörgették ablakunkat, Pusza néni érkezett az órákat késő vonattal.
Télen csak egy szobát fűtö ttünk, minden ágy foglalt, de gyorsan
segítettünk a vendégen, a konyhai ágy matracát hoztuk át a
szobába, mely ekkor egy internátus hálójára emlékeztetett. A
háború után hosszú ideig szinte szenzációnak számított a villany,
a világítást olajmécsessel, gyertyával és petróleum lámpá ~al
oldottuk meg, az intim baráti megbeszélések (egyek bandazasnak nevezték) az alia világító mécses mellett történtek - az
bűzlött a legkevésbé, é s a legolcsóbb volt, de mellette legfeljebb
csak kártyázni lehetett . Néha azo n is
elmélkedtem mennyire tetszik ez Pusza
néninek, aki már élvezte a csillárok világát,
míg én csak az esti homályt, a petróleumbűzt éreztem. Ritkán történt meg, de egy
alkalommal a konyhába küldtek Pusza néni
és anyám hosszú ideig morzsolták a szót, majd mégis behívtak, Pusza nénit. Pusza
nénit, szűrte ki anyám a fogai közt a szót,
vád alá helyezték ... igen - tette hozzá Pusza
el fognak ítélni... Ha pofon vágtak volna
azon sem lepődtem volna jobban meg.
Kinek ártott Pusza? ... tudod valamiből csak
kell élni„ . lehetett vagy egy-két kiló
.:..._-'--------' aranyunk, évtizedek óta gyűjtötték össze
őseim, nagy része numizmatikai arany, vagy adóságba fizetett
valaki Napóleonnal, kis, vagy nagy Ferenc Jóskával. Családunk
nem aranyba fektette a pénzét, hanem a gazdaságra fordította,
jótékonykodtunk, Tera néni ruhát varratott a kedvelt kislányoknak, házasságkötéskor, babalátogatáskor hű alkalmazottai t 1s
egy-két aranypénzzel lepte meg - ezt „ sz ük~ég ~ar~ s'.1ak
nevezte", Peczéék harangot vettek a templomba, kapolnat ep1tettek, tudod nagynéném mondta, „leben und leben lassen" (élni, és
élni hagyni) éljen más is, maradjon valami utánad a közösségnek
is _ képzeld mennyi aranyuk lehetne, ha mindezt nem csinálják.
Lassan adogattuk el az aranyat, most is apán egy „Ferenc Jóskával
a zsebében" az ékszerészhez tartott, mikor leesett a biciklirőL
Bevitték a kórházba, átkutatták a zsebeit, ahol megtalálták a pénzt
_ értesítették a rendőrséget, aki vallatóra fogta. Pofonok, csattantak az öreg arcán, mire bevallotta, van még aranya egy dunsztos
üvegben. Ebből tellett tehát szerényen a mindennapi életre.
Érted? _ Nem értem Pusza néni - makogtam, miért kellene
magukat ezért elítélni? Hát nem lopták azt az aranyat. - Az
aranyat is elvette az állam. A Titó? - Inkább a Titóék. Nekem át
kellett volna adni az államnak, ezt nem tettük meg apámmal
együtt, nem akartunk éhen halni.
A bíróság Puszát és édesapját többévi börtönbüntetésre ítélte.
A megindoklás az 1945-ben hozott törvény, mely szerint a konfiskáció, a vagyon térítés nélküli teljes elkobzása, az állam tulajdonába kerül minden tulajdon (teljes konfiskáció). - Ez alól az
arany sem volt kivétel
Dr. Majláth Norbert
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Az embert meghatározó tulajdonságok egyik legfontosabbi- napján vásárra menni Topolyára, bármelyik szombaton (persze,
ka az őszinteség, az igazmondás - még ha néha nehéz is az, mert lehet hétköznap is) ellátogatni a szabadkai „bolhapiacra" - mert
az ünnep és hagyomány. Mert a „cikk" író1a szennt a nap
c1 tollforgatóban egyenes, szókimondó embert tisztelnek majd
embertársai. Fontos, hogy a kimondott - leírt szóban higgyenek határozza meg az ünnepet, s nem az ünnep a napot.
Az ember maga teszi cselekedeteivel, viselkedésével, ,1
a polgárok, mert azok a valót tükrözik Hogy írásával az egyén
jó ügyért küzd, még ha adott esetben ezek a leírt gondolatok éle- lelkével, érzéseivel, emlékek felidézésével ünneppé a „szürke
sebbek, kritikusabbak is az ember „langyos" szavakhoz szokott hétköznapokat", varázsolja ünneppé a hét bármely napjá t.
Természetesen, ha akarja, és elfogadja a számára és gyermekei
fülének.
A stílus maga az ember - tartja egy régi, bölcs mondás. A részére előkészített virággal díszített színháztermet, az előzete
stílus lehet tárgyilagos, ironikus, allegorikus, cinikus, humoros sen begyakorolt ünnepi műsort, az emberi méltóságra, a bestb. -, de minden esetben az igazság kimondását szolgálja. Nem csületre, szorgalmas munkára, az élet nehézségeire és szépségeire a janusz arcúság tól való
a vélt és fél igazságot, hanem a teljeset, amelyr ől az újságíró szemé-~,_------------..,-----,.,.
óvakodásra utaló verseket, a
zenét,
az
ünnepség
utáni
lyesen
meggyőződött.
vendéglátást - természetesen, ha
Természetesen az alko tó egyéni
akarja. Ha nem, hát nem. Akkor
véleménye is fontos, ami mondatainak
megfogalmazásából,
várja a csodát, hogy majd magától
fényesedik a szürke hétköznap. A
esetleg a „ történet" végén való
gondosan
e lőkészít ett,
összegzésből kitűnik.
Mert a
méltóságteljes, szép műsor ut,'\n
tisztesség úgy kívánja. Kérd ez,
meghailgatja az érintetteke t,
elhangzott, hogy nem volt
következtet, és utána ír; véleményt
megható. Hát errő l igazán nem
mond, s elgondolkodta tja az
tehet az iskola tantestülete. „A
olvasót. Ez az igazság járható útja,
lélek megrendelésre nem szállít
természetesen, ha az illetékes
sajnálatot" - mondja André Gide
vá laszadót nem vezetik félre -, de
francia író, én kiegészítem, hogy
ez már az ő becsületükre tartozik.
örömet, meghatódottságot sem.
A „cikk" írójának igaza van abban is, „hogy külsőnkkel 1s
Egy újságban, legyen az Magyar Szó vagy Szó-Beszéd, talán
nem „cikkezni" kellene egyes dolgokról (pl. végzős tanulóink hozzá kell járulni az ünnep emelkedettségéhez - ami a hétközballagásáról), hanem őszintén, tárgyilagosan tájékoztatni az napi rohanásban nemigen menne," Sajnálatos, hogy az első
olvasókat. Gondolok itt Kovács Hanna a Ballagás margójára oldalon közölt Útravaló írásban említett belső szánwetésről,
címü írására, amelyet a májusi számban közöl tek. Próbáltam érzelmekről, az évek múlásáról való röpke tűnődésr ől, az
elolvasás után minősíteni az írást. Talán kritikának szánta az emlékek felidézéséről a szeretetről, a féltésrő l, a pityergő és csilalkotó, de valahogy kritizálásnak tűnt. A ke ttő nem ugyanaz. Az logó szemű gyerekeinkről, a „Hogy megnőttél, szinte félek"
el s ő é pítő jell egű, a másod ik romboló. Az elsőt elfogadja az
(Várnai Zseni) fátyolos szemű önmagunkról nem olvashatunk
ember, ha az megalapozott, igaz; a másik sértő, merLfeHilétes; az írásban. A félelemről, szorongással párosuló szép jövő
megalapozatlan. Tehát „cikkezni" a májusi számban először is ese ményéről, gyermekeink féltéséről gyorsabban verő
kár volt, ugyanis sérti a jó ízlést a nyelvi pongyolasággal meg- szívünkről sző nem esik . Pedig a lelki felkészülés, az érzelem
fogalmazott elferdített valóság. Mintha nem a tárgyilagos sem naptól fuggő. Érzelmeket a műsor mellé nem tudtunk
tényfeltárás lett volna a cél. Ez pedig baj, mert fennáll a adni. „Hogy más településen, sőt a környező falvakban ez
lehető ség, hogy megrontja az amúgy is megromlott emberi
hétvégeken tétetik (nincs vele semmi baj)" - írja a szerző,
kapcsol atokat. És én is igencsak „meglepődve vettem tudomá- nekem azonban igencsak gondot okozott a mondat megértése.
su I, hogy falunkban egyes emberek egy tradíci ó sem- Sejten i se1tem, de mégis„. Felháborító és sértő az egész 1ras.
mibevételén fá radoznak". (Gondolok Itt a világo5, értelmes - Az erkölcsi normák közül , amelyek meghatározzák az
anyanyelvunk szellemében megfogalmazott, tiszta gondolatköz- ember emberségét, talán a becsület, a tisztesség, az igazlésre.) Majd folytatódik az írás. „ Úgy gondolta, tollat ragadok, mondás a leggyakrabban emlegetettek. De lehet, hogy én
és hangot ad ok felháborodásomnak. A szóban forgó téma az rosszul tudom, és ma már más határozza meg az embert. A
általános iskolások ballagása. Eddig minden. évben hétvégén becsületére nagyon érzékeny mindenki (már, ha van neki), s ez
került megrendezésre a ballagási ünnepség." (Egys zer űbben is egy közösségre is értendő. A megalázást sem türjük szívesen lehetne; 1. variáció: ballagtak a nyolcadikos diákok; 2. került sor inkább sehogy.
a ballagásra, 3. tartották a ballagási ünnepséget stb.) Talán nem
Sorjáznak az írásban a valótlanságok, az elferdített fél
szerénytelenség egy leendő újságírótól, magyartanártól elvárni. igazságok, a rágalmak. Becsületsértésnek is nevezhetjük.
Tovább olvastam: „és talán nem kellene profanizálni" - (a Mindez nyelvi kultúrálatlanságba öltöztetve. Kár, hogy az
gyengébbek kedvéért megmagyarázza, szürke hétközna pivá alkotó nem tájékozódott az illetékes helyen és személynél,
tenni).
hanem a hallottak alapján egy kis buzdítás segítségével tollat
Valóban ne profanizáljuk a szöveget -, az ilyen ünnepnapot ragadott, és írt. Hogy hangot adjon felháborodásának a hagyopedig végképp ne tegyük szürke hétköznapivá. A „cikk" írójá- mányok nem tisztelése miatt.
nak abban igaza van, hogy kedden sok mindent lehet csinálni Hogy kettétörtük az ünnepet - mi, pedagógusok. Meg úgy
pé ldául „piacra menni, háziköntösben, szobapapucsban leiz- szép az ünnep, ha teljes, meg hogy töréssel már nem ugyanazt
z,1dva rohangálni" . Ettől azért szerintem sokkal többet is lehet a hatást fogja kelteni. Hát nem. Töréssel, és törés nélkul sem.
csmillni, ó, sokkal többet - nemesebbet és szebbet és jobbat. És
Meg hogy a tanárok félnek az igazgatótól, a diákok ,1
nem csak kedden. A hé t bármelyik napján. Nem kivétel ezek tanáraiktól, a szülők is, mert még van érdekel tsegu k ,1.r
közul a hét egyik napja sem. Lehet például a hónap első vasár- iskolában. A titkárságon megtudtam, hogy aL alkotonak 1s 1·olt
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vilgv Viln még „érdekeltsége" az iskola felé. És érdekes módon ő
nem fél. Bátor. Meg aztán a tantestületi összejövetel menete, a
kcnil's feltevése, meg a „megtorlás", meg hogy legjobb a hallg,1t,is Nem tudom, ki tá1ékoztattil az alko tót ilyen „pontosan",
h1sLcn ő nem volt jelen az iskola tantestületi összejövetelén. Meg
,1ztan, hogy az igazgatót és a tanárokat - remélik a szülők -,
hogy 1obb belátásra bírják (tisztelet a kivételnek).
Es itt megálltam a sokadik olvasás után, és elid őztem a
megállapításnál. Tehát van vagy vannak a tantestületben
(neta lán munkaközösségünkben) emberek, akik egyeztek a
szülők véleményével, annak ellenére, hogy 2 tartózkodón kívül
egységes volt a tantestületünk álláspontja. Elég szomorú, de úgy
látszik mégis megtörtént, mert különben kinek jár a tisztelet.
Elgondo lkod tató. Ami pedig az iskola belső ügyeit illeti, az a
tantestület dolga, és ha van, megbeszélje és orvosolja azt. Az is
kár, hogy nem tájékoztatták, hanem csak buzdították a „cikk"
írójá t, mert akkor azt is tudomására hozhatta volna a falu apraja-nagyjának, hogy a szülők értékelése alapján szégyelljék
magukat a tanárok, mert nem hajlandók egy kis időt áldozni a
gyermekek számára (a röpke 35-40 év mit számít), meg hogy
amelyik tanárnak nem tetszik az időpont, az majd legfőbb nem
Jön el, És mivel a kultúra és igazmondás nem örökletes tulajdon5ág, és még sok egyéb nem az, elhangzott még más is félhango5an, enyhe „alkoholfelhő" lebegve a tömeg felett, hogy
„ pont te beszélsz, te csak hallgass" . A régi tanítvány, az anyuka
v,1löszinúleg kételkedett felszólalásom igazában, esetleg a stílusom 1,warta, mert nem ehhez szokott. Esetleg mások is rosszallták, hiszen nem tanítottam a végzős diákokat, „csak" az iskola
tantestületének vagyok tagja sokadmagammal. És akik akkor
jelen voltak a tanárok közül az összejövetelen, és szembenézhettek a „jó szándékú" szülői közösséggel szemtől - pofába megkapták a magukét, kortól és nemtől függetlenül. De gondolom
vo natkozott ez azokra is „akik hiányzása igazolva volt" .
(Kü lönben nem kötelezte senki számunkra a jelenlétet.)
\11 vagyunk a hibásak, miért mentünk el. Egyértelmű. Vagy
nem tudtuk, milyen összejövetelre mentünk el? Ahogy Hofi
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tenné fel a kérdést: \1i az Cizi, mást vártál? Én bevallom: igen.
Kár, hogy a tanárokon kívül nem háborodott fel senki. Mondjuk
a jelenlevő sz ulők közül néhányan vagy csak valaki, hogy eLt ,1
hangnemet mégsem enged hetjük meg magunknak. Ha ,1z
embernek bizonyítani kell - szavakkal - jó szándékát, munka1ána k eredményét, az rossz. Ha egy közösségnek - még rosszabb.
Nem teszem.
Gyermekekkel foglalkozni, oktatni, nevelni őket nemes feladat. Szeretettel, néha elfáradva, de azután új erőre kapva teszem
a dolgom - ami életem célja volt -, immár 32 éve. A hosszú évek
során még nem tapasztaltam ilyen kul túrálatlan viselkedést,
megalázó magatartást a szülők részéről, mint azon a júniusi
összejövetelen az isko lában. Jelenlevő munkatársaimmal
meghökkentünk. Mi, idősebbek talán jobban, mert több tapasztalat, élmény, gyermek és szülő kapcsolat áll mögöttünk .
Honnan ez a felháborodás, a lekezelés, tiszteletlenség, cinizmus? Az emberré formálás embert megpróbáló, nemes feladat.
Kitárni a világ, a tudomány, a művészetek kapuit, s megmutatni a lassan cseperedő gyermeknek a csodát, amely az övé lehet,
ha küzd, dolgozik érte. Keményen, kitartóan, következetesen,
mindig az egyenes úton. S közben örüljön, tudjon örülni mások
örömének. Kialakítani náluk az önbecsülést, a mások iránti
tiszteletet, és közben nyesegetni a vadhajtásokat. Itt az iskolában
és otthon is - közösen. Megszerettetni velük anyanyelvüket, s
tudatosítani bennük, hogy nyelvében él a nemzet. Es megértet ni velük, hogy „Az ember járja a maga lej tőjét-, csak az a fontos,
hogy a lejtő lefelé vezessen." (Ha mvas Béla)
Határtalan a felsorolás lehetősége, s az eredmény: AZ
EMBER.
„Az életben az a legnehezebb -... -, hogy az ember egyfolytában sokáig komolyan vegye ugyanazt a dolgot." (Gide)
És tegye - érdemes.
Sipos Ágnes

Az dvasói. tmdcnem &a llfWf69é&llr1k ~talaitzik.
Szerkeszt6ségank a ballagás - Sz6-Besúd - iskola vitát
lezártnak tekinti.
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római katolikus istentisztelet lényege az úrfelmutatás és az áldozás. Bármennyire is furcsa és
hihetetlen ez az ősi „ pogány" termékenységi szertartás
megidézése. (Ne csodálkozzunk hát azon, hogy a magyarság képes volt vallást változtatni, hiszen az új mag jó
talajra talált.)
A misén a pap úrfelmutatással felemeli Jézus testét,
amely a Napot idéző korong alakú ostya, és így a kehely
fölé kerül. Így az örökkévalóság jele bukkan elő, amit ha
lemodellezünk, az előző részben tárgyalt módon
megkapjuk a sugarat.
Ezek után a pap magához veszi az Úr testét, amely
„megtermékenyíti" őt. Miseruháján a kereszt ki van
egészítve a sugár jelével, ezzel hangsúlyozza küldetését.
A szellemi termékenyítést, amit továbbít az ostyával az
áldozóknak.
Mielőtt bárki azt gondolná, hogy teljesen belebolondultam volna a turul madárral kapcsolatos dolgokba, nézze
meg az alábbi képet.

A

mékenyülést. Tehát Emese gyermeke nem egy héja formájú madártól született, hanem a turul Isten szándékát,
Álmos küldetését jelöli. Így kerülhet egymás mellé a
turul-mítosz és a katolikus úrfelmutatás.
Biztosra vehetjük azt is, hogy a Turul legendát senki
sem kapcsolja össze a szentmisével, de érezhető a közös
szellemi vonás . A „rokonságot" viszont jól bemuta tják az
eddig leírottak.
Tehát a nép nem Kézai krónikájának megtalálása után
ismerte meg eredetmítoszunkat, hanem bennük élt. Így
őrízték meg a turul-legendát népművészeink, melynek
lényegét nem tudták, hanem érezték.
A turul madár szinte mindenhol felbukkan, ahol ezek a
jelek alkotnak képet, hiszen Isten küldötte, aki az Úr
akaratár továbbítja. Vagyis a turul madár ebben a formában nálunk magyaroknál élt és még él ma is. Eljött,
elvezetett bennünket ide, Attila földjére, és így hosszú
vándorlás után értünk mi is haza. A mondának mindenképpen van alapja. Tőlü nk nyugatabbra nem értik,
mert a nyugati műveltség számára csak totemáll at, ős,
amitől véleményük szerint származtatjuk magunkat.
Nálunk egy idő után összeolvadt a római keresztény
szellemmel, mégsem vesztette el népét. A felfogás, ami
szülte e madarat, benne maradt az emberekben, velük
együtt él t még akkor is, amikor már csaknem elfeledtük
nevét. Ez a „pogánybó l" katoliku sba átül tetett gondolkodásmód adhat magyará zatot arra is, hogy Szent István
miért Szűz Mária olta lmába ajánlotta az országát.

Folytatása kővetkezik.

Barna József j.r.
Az olvasói frások nem szerkeszt6ségtJnk véleményét
tilkrőzik.

Az életfának gyakran két őrzője van. Itt a két gyertya
tölti be ezt a szerepet. Az úrfelmutatást pedig tekinthetjük
az életfának. Itt a központ egy naprózsa, ez Isten jelölője.
A felfelé és lefelé kötő kéz elmarad, hiszen az Úrnak erre
nincs szüksége. Az ő helyzete egészen más, mint az
emberé. A kiemelkedő kerek ostya a kehely pereme fölött
áll, mint ahogy azt már említettem. De hogy az alkotó
mindezt „ pogány" szemmel nézte, „ pogány" lélekkel élte
át, ezt a kelő Nap sugaraival jelölte az ostya alján. Még
valami: semmiféle díszítés nincs, csak a jel, ami
értelmezhető. Jézust latin betűkkel jelölte, minden mást
ősi módon.
Tehát a régi és az új hit elemei összefonódnak, mert a
készítő számára az egy és ugyanaz. Szó sem lehet fondorlatról, mellyel az ősi hit megőrzői az újba visszacsempészték, hanem csak arról, hogy Szent István után még
sokáig élt az az ősi világszemlélet, ami évezredeken
keresztül irányította és mozgatta a természet egyszerű, de
mégis valamilyen igen magas műveltséggel rendelkező
emberét, aki továbbra is kint a természetben „járt" templomba.
Ezek után talán az olvasók is érzik, hogy a turul madár
nem totemállat (ahogy azt Kalacsi János állítja Kokárdás
katolicizmus című írásában), hanem az „isteni akarat"
jelölője. Ami egyszerre biztosít szellemi és anyagi megter-

Az Ady Endre Kísérleti Általános Iskola
közleménye
Az iskola Tantestülete elhatárolja magát a SzóBeszéd 2003. májusi számában illetéktelen személy (sem szülő, sem tantestületi tag) által megjelent, másodkézből kapott igazságtalan rágal- 1
maitól.
A magyarázkodást rangon alulinak tartjuk.
Az iskola Tantestulete

Metai.lipepi
B6ri

. felszerelések,

alka~ és 87.el'87.ámok
Tulajdonos:

Maráz József

Kis.h~gyes..Q,,.ózsa

gyártása

György u . 48.
tel.. 024 / '/;J4J - 314
e-mail: rilaraz@topolanet.co.yu

MEGKÉRDEZTűK AZ

€>-Ve>DMGKAT:
MIBEN' ·sEGÉfESZ B~NBK?

Mint tósgyökeres hegyesi megszoktam, hogy libaszezonkor bokáig
taposok a libaszarban. E kedves jószágok az utcán legelészve elószPretettel tisztelik meg, igen gyakorta, a betonjárdát. Ebbe belenyugod tam, dvégre helyi néphagyományról van szó! Ha nem lenne az
ul l ,ín ltbdSLM, akkor vinnék ki, mert lMgyománytisztelö, magyar
ember vagyok.
Épp ezért is újdonság számomra az, hogy a gyönyörű,
magyar pusztáinkon legelésző
birkanyájak
beköltöztek Hegyes utcáira.
A birkákban az a jó, hogy a
kakijukkal nincs semmi baj!
Szépen csomagolt, aranyos
kis golyócskák, amivel a
gyerekek klikkerezhetnek a
nyári napfényben. De ellen11Gyönyörű magyar puszta"
ben ez az áldatlan állat szótja
a kullancsoka t, mint az állati
Mivel álla t, nem úgy, mint a gazdája'
A hegyesi ember megszokta, hogy a határban akaszkodhat rá ilyen,
kis féreg, de hogy az u tcákon, esetleg a saját ud varában? Ez azért már
tú lzás 1 Nem azt a pár csöpp vért sajnálom, amit kiszív! Ne már, hogy
gyáva vc1gyok, hej! De ez az ap ró dög, a gennyes agyhártyagyulladás
hordozója, és számos más fertöt 1s terjeszti Elég kevesen és elég hülyék
vclgyunk már így is, nem kellene fokozni a dolgot'
Az utcákon történó birkalegeltetés helyett javasolom az utcákon
történó disznólegeltetést 1 A disznó nem hordoz kullancsot, és az
emberhez is sokkal jobban hasonlít anatómiailag!

A válaszok alapján kiderül, hogy
óvodásain k szorgalmas kis emberkék.
Büszkék leh etünk rájuk!
Pataki Tamás ( 4 éves)
- Apukámnak szoktam
segíteni kaszálni, disznót
terehti, és még sok minden
mást is. Az anyukámnak is
szoktam segíteni, de takarítani azt a tesóm szok ott.

Pataki Orsolya (5 éves)
Én legtöbbször az
anyukámnak
szoktam
segíteni.
Főzök
vele,
mosogatok, takarítok. Van
olyan is, hogy eltörölgetem
az edényeket. Meg még
porszívózok is néha.

Pál Lackó (6 éves)

Janez

Hogy m it segítek
otthon? Hát főzök, a téglá t
rakom, néha cserepezni is
szaba d ... Esetleg kitakarítom a szobám , d e ezt ritkán
teszem ...

Játékos vetélkedő családok részére
Július 2-l-én, 16:30 órai kezdettel a Hegyalja utcában
Benevezés július 17-ig Lukács Kláránál 730-523, és
'<lai
Erzsélwtnél 731-293
Erőpr ó ba, mókás foladatoR; szórakozás az egész család
részére!
'ctf"
Szervezők:

Tóth Luca (5 éves)

KINCSE, N6i Fórum

•

•

- Anyunak segítek főzni .
Meg kimegyünk, és a kertben dolgozunk. Ső t, takarítok is' Ja, meg a virágokat is
megöntözöm. Ez az én dolgom ...

Szabó Erika és Marecskó Kristóf

•
fatelep

ALFA
fűrésztelep

tul. Faragó Zoltán
Verbászi út 36
KISHEGYES
tel./ fax: 024 I 731-231
rnobtel: 063 I 823041 2

lakás: Verbászi út 34
Kishegyes
.
tel.: 0241731-399
EP.ületai:iyag - alaptól tetőig.
Túzrevalo - árusítás, szállítás.

Tumbász L. Tibor
tel. : 024 / 730-749
lakás: 024 I 730-797

Mint dús lombú fa
·

.

· .,

- Afeg$kWt a Keresztény Értelmiségi KiJr~hegyesi csoportja :

Nem párt, hanem polgárok egyesületeként működő civil
szervezet. Ennek ellenére (vagy talá n éppen ezért), mégis a
keresztények társadalmi szerepvá llalását, „az egyes társadalmi kérdésekkel kapcsolatos keresztén yi álláspontok
kialakítását" (a KÉK alapszabályából) tűzte ki egyik fontos
célj ául. Nem m affia, mégis fontosnak tartja m indazok személyes kapcsolatAt, akik „saját udvarukból kil épve, tágabb körben" (Mi skolczi Józ.sef) gondolkodnak. Nem üzletemberek
L'rdekszö ve ts('ge és nem arisztokra ták klikkje, de azok felé
tl1rdul, akiknek módjukbdn áll tenni valamit a vajdasági
mdgyarságért. Nem egyházi szervezet, de az egyházza l
sz orosan együ ttm űköd ve kívánja céljait megv alósítani ,
melyek két pontban foglalhatók össze: a keresztény értékek
tudatos vállalása az egyén életében és azok érvényesítése a
társadalomban. Nem kifejezetten lelkiségi mozgalom, még is
nagy hangsúl yt fektet tagjainak teológiai képzésére
h i tismereti szemináriumok, el ő adások, bibliaiskola s tb.
révén, és az intern et világától sem idegenkedik
(www.kek .org.yu).
Ehhez hason ló, ellentmondásosnak tűnő, de emberközeli
képet nyerhetett a Keresztény Értelmiségi Körről (KÉK) az,
aki pénteken, júni us 20-án meghallgatta Miskolczi József,
szabadkai vállalkozó i s mertetőjét. A községházán tartott
bemutatkozás - melyen részt vett Ho rváth László p ol-

gármester, Dudás József alpolgánnester és Brasnyó Ferenc
plébános - egy ben a kishegyesi helyi csoport alakul ó
gyűlése
is volt.
Ennek
koordinátori teendőit Szügyi
Cecília végzi.
A Keresztén y Értelmiségi
Kör Szabadkán alakult március l-jén. Azóta egymás után
jönnek létre a helyi csoportok.
Falunk a tizennyolcadik, de a
KÉK megálmodói nem állnak
meg :
minden
olyan
településre ki szeretnék terjeszteni tevékenységüket, ahol
legalább öt érdekelt személy akad . A továbbiakat - hogy mi
válik valóra elképzel é sükből - az idő fogja megmutatni . Az
alapító, Miskolczi József azt szere tné, ha a Kör olyan lenne,
mint egy fa: lombja, amíg kell, oltalmat ny újt az alatta fakadó
új hajtásoknak, majd pedig néhány év múlva elhal a fa, de
akkorra már felerősödnek , önálló életre képessé vál nak
csemetéi, a helyi csoportok.

Kalacsi János

Első

Azt mondjii k, baj va n a plébarn ai hitldn1 1,1I
„A pap
megbuktatja a
,.;yerekcket" - halla ni a szóbeszédet.
Megkérdeztü k Ferenc atyát, mi igaz a
szál longó hírekből. Elmondta, hogy
valóban vannak problémák a hatodik és
a hetedik osztályban, ahol a hatvannégy
hittanosnak még csak a kétharmada
vizsgázott le, de reményét fejezte ki,
hugv a többiek is pótolják mulasztásukat
es öszre akadálytalanul folytathatják a
hittant saját korósztályukban.
Természetesen, ehhez nekik is eleget
kell tenniük a feltételeknek: ismerjék
azokat az imákat, am.elyeket már harmadikos korukban ·kellett tudniuk,
amikor elsőáldozásra készültek, járjanak
hittanra és szentmisére (a vakáció alatt
is). „Aki nem tudja elmondani a legelem ibb imákéit, azt hogya n engedhet-

Krónika

nénk bérmálkozni? Ez olyan lenne,
mintha a tanárok átengednék a nyolcad ik osztályba azt, aki nem ismeri az
ábécét vagy az egyszeregye t" - tárja szét
a kezét mente getőzve Brasnyó atyil, és
ha jobban végiggondoljuk, nyilván
igazat adhatunk neki.
Tehát: aki nem használta ki a hittanév
alatti felelési lehetőséget és a szombati
pótvizsgákat, amikor abból az anyagrészből felelhetett, amit a legjobban
tudott, annak azt tanácsolhatjuk, vegye
el ő a könyvet a nyár folyamán. '.VIeglMja,
nem lesz nehéz, ha minden nap, \'agv
legalább hetente néhányszor beleoh·as.
Tanulja meg újból az egyszer már ismert,
de
az tán
elfel ejtett
imákat
(leghatékonyabb módja, ha naponta
imádkozik, ami csak néhány percet
„rabol el" az időből), aztán bátran
vágjon neki a szeptemberben esedékes
pót-pótvizsgá nakl Mert ilyen is lesz,
lega lábbis a szóbeszéd szeri nt úgy hírlik.. .
kj

Lapzárta után, júniu s 23-án (hétfőn) indulnak a zarándokok Medugorjeba,
csütörtökön térnek vissza. Az utat Sipos Julianna szervezte. A viteldíj 20 euró,
az autóbusz utasai vízum és útlevél nélkül juthatnak el a Szűz Mária-tisztelők
zarándokhelyére .
*****
Ebben a hónapban két arany lakodalmat ünnepelt közösségünk: 15-én
Csernik Sándor és Sipos Gizella, 22-én pedig Kókai Béla és Vass Margit adtak
h á lát Istennek házasságkötésük ötvenedik évfordulója alkalmából.
Köszöntjük a jubilánsokat, egyetértést, szeretete t kívánunk nekik.
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évem

hitoktatóként
Tapasztalatom szerint a tanítás alapja,
hogy felkeltsük a gyermekek figyelmét.
Jelen esetben a hittanra. Ha ezt elértük,
már sínen vagyunk.
Minden tanár célja, hogy minél több
tudást adjon át tanítványainak. Ennek
eléréséhez nélkülözhetetlen, hogy a
gyermek figyeljen a tanárra, és arra is,
amit mond. Rengeteg módszer áll rendelkezésünkre, hogy ezt elérjük, de a legfon tosabb a SZERETET. Ha valaki
szeretetet ad valakinek, ha csak egy
ölelést, néhány biztató szót, egy mosolyt,
akkor elkezd kötődni hozzá, mert újra
szeretné érezni azt a melegséget, ami
áthatotta. Minden ember szereti, ha
szeretik, ha figyelnek rá, ha tör ő dn ek
vele. A szeretet szeretetet szül. A gvermekek is igénylik a szeretetet; de még
mennyire! A hittanév végére szoros, bensőséges kapcsolat alakult ki közö ttünk,
ami már nem taná r-diá k viszony, hanem
inkább baráti.
Amikor elkezdtem tanítani, az volt ,,
célom, hogy ne porba írjam Isten szavait.
hanem a szívükbe véssem, ahonnan soh,1
többé nem lehet őket eltUntetni.
Búcsúzóu 1 Jézus egyetlen para ncsát
írnám le, amit követek: „Új parancsot
adok nektek: szeressétek egymást! Amint
én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást" (János evangéli uma 13,34).
S. A

2003-án június 7-én ballagtak a nyolcadikos tanulók. A generáció
diákja, aki magatartásával, tanulmányi eredményével, versenyeken
elért eredményeivel bizonyította, hogy méltó e címhez, Paróczi Rita
(8.b) lett.
_
A bajsai Helyi Közösség rajzpályázatot hirdetett Tiszta vizet a
Krivajába címmel. A kishegyes· · la díjazottjai, a három legjobb:
Csőke Andrea (3.a), Kriz~ák
lla ~4,a ) és Halasi Andrea (3.b).
A Jó Pajtás által szervezetfl<.öpH a Mpzelet című vetélkedő dönjutott Holló Emese (5. osztály) és"Paróczi Rita (8.b). Emese az
újvidéki megmérettetésen első d íjban részesült, és jutalomként egy
táborban vehet részt.
tőjébe

A legszebb tanterem címet elnyert osztályok (1 -2. szerb tagozat, az
alsós kiseg ítő tagozat és az 5.b osztály) kiránduláson vettek részt
Zobnaticán. Osztályfőnökeik, akiknek e szép eredményt köszönhetik:
Jasna Knezevié, Világos Ibolya és Bede H. Lilla.
Az Általános Iskolások Művészeti Vetélkedőjének első
helyezettjeit és az őket felkészítő pedagógusokat a szabadkai Önkormányzat meghívta egy gálaműsorra a Népkörbe, ahol a legjobbak
még külön könyvjutalmat kaptak. Iskolánkat Miljkovié Tamara,
Benkó Attila és Holló Emese képviselte. Benkó Attila, mint a legeredményesebb prózamondó ismét bemutatkozhatott a közönségnek. A
diákok és tanáraik: Kerekes Katalin, Molnár Márta és Sipos Agnes a
Ludasi-tó partján elterülő Róka-tanyára is ellátogat\ak;

-

A 6. osztályos diákok június 124~'- ·
opolyán táboroztélk. Akik
vigyáztak rájuk: Sipos Julianna, Papp
pá~ Zsuzsa,.nnaés~Halász
Zol tán. Köszönet Kádas Katalinnak a finom ételekért, Kádas
Istvánnak a segítségért, és mindenkinek, akik anyagilag vagy
munkájukkal támogatták a diákokat.
V~get

-

ért ez az iskolaév is. Lezajlottak a felvételi és a pótfelvételik
is. Es a bizonyítványosztások is. A nyolcadikosok „kirepültek",
iratkoznak a középiskolákba. Sok sikert!

mm

Újabb
Az Új Kfil> pedagógiai folyóirat levelező versenythirdetett. A
diákoknak három hónapon keresztül különféle feladatokat kellett
megoldaniuk. A 2003. június 21-én, Szabadkán megtartott döntőbe
magyar nyelvből Kocsis Árpád és Sándor István (8. osztály) jutott
be. István a Vuk-díjasok kirándulását választotta, és nem ment el a
végső megmérettetésre. Árpádra viszont büszkék lehetünk, hiszen
első díjjal tért haza. A könyvjutalom mellett, mint a verseny
legjobb résztvevője (600 diák nevezett be Vajdaság területéről több
tantárgyb,"m) a bajmoki honismereti táborban tölthet egy hetet. Jó
szórakozást kívánunk neki! A középiskolások kategóriájában
Horváth Éva második helyezést érdemelt ki. Ő is átvehette
könyvjutalmát a gálaműsoron a szabadkai Gyermekszínházban.
Éva különben fellépett a műsorban is. Diáktársaival a Tücsök és a
hangya című színdarabot mutatták be, mellyel a Középiskolások
Művészeti Vetélkedőjén első díjat szereztek.
Földrajzból Zabos Tibor (7.a) és Sándor István (8.a) jutott a döntőbe. Tibi dicsérőoklevelet és könyvjutalmat kapott. Gratulálunk!

mm

Az én dédapám
Az én dédapámat Rácz Imrének hívják.
Ügyes, kitartó és bátor. Amit elkezd, azt be is
fejezi. Mindig szerény. Amikor anya kínálja
kaláccsal, csak ennyit mond: Köszönöm, most
nem kérek.
Ha nálunk jár, sokat mesél a világháborúról.
Meséli, hogyan bántak vele, míg végre hazaért.
A felesége, Rácz Anna - aki az én dédmamám -,
hűsé gesen várt rá.
Amikor elmegyek hozzá, csak büszkélkedik,
hogy milyen szép a kertje. Ameddig a szem
ellát, csak rózsa meg rózsa mindenfelé. Azt is
gyakran emlegeti, hogy fél világot bejárta.
Sajnálom, hogy az élet tönkretette a lelki
világát, mert meséli a mama, hogy az Imre este
azt álmodja, hívja a halál. Mi csak biztatjuk,
hogy dehogy nagyapa, megéri még maga a
századik születésnapját is. Így bizalmat öntünk
belé, és így egy ideig nem gondol az elmúlásra.
Egyszer, egy nyári éjszakán beteljesült az
álom, nagyapa végleg lehunyta a szemét. Utolsó
mondata az volt: Szeretlek benneteket!
Reggel már sejtettem, hogy valami történt,
mert kimentem a konyhába, és ott mindenki
hallgatott.
Mi történt? - kérdeztem. - Meghalt a nagyapa.
Előbb azt hittem, tréfa az egész, de amikor
láttam, hogy senki sem mosolyog, rádöbbentem
a szomorú valóságra. Nehezen törődtem bele,
mert ő volt az egyetlen, utolsó dédapám.
Megfogadtam tanácsát: Kitartóan, bátran
harcolok az élet nehézségei ellen. Több mint két
éve, hogy elhunyt, és én még mindig
emlékezem, arcára, simogatására - és hallom,
amint mondja:
Tibikém, kisfiam, csak bátran! - és csillog a szeme, és mosolyog. Nem feledem őt soha.
Kátai Tibor 6.a

Topolyán tartották meg a Mátyás király
mesemondó verseny vajdasági döntőjét. A
11-14 évesek korosztályában Benkó Attila
(7.a), a középiskolások kategóriájában
Sinkovics Norbert és Unka Miklós, a felnőttek versenyében pedig Rúzsa Mária
jutott a budapesti döntőbe. Minden
kategóriából ketten juthattak tovább. Senki
ne gondolja, hogy csak hegyesiek vettek
részt a megmérettetésen, mivel vajdasági
döntőről volt szó. Nem, a hegyesiek
ennyire jók voltak...
mm

Péntek
Máma a zúj id őszámítást tanútu k a ziskolában. A tantónéni aszondotta, hogy a zidőt zezentúl attól a naptól
számíccsuk, hogy ő tantónéni lett . A csúszás miatt alapv ető
változás, hogy ez entől kedden lesz a szombat, és fordítva. Ez
kicsit nehezen ment a fejembe, de két pofon után teljesen
világossá vált a problematika.

Szombat (Kedd)
Máma is volt iskola. A toleranciáról vagy miről tanútunk.
Nem fi gyetem oda, mer a tanítóbácsi a rokonyom, úgyis
meglessz a zötös.
De utána azé a zegész osztáj toleráncs vót, és nem nagyon
zsid ózott senki se, mer k iderűtt, hogy még nem is láttunk
zsid ót. Aszem, ez a tolerancia, de majd még le e lle n őrzö m.

Vasárnap
Máma egész nap a kukoricát kapáltam büntetés b ől, mer a
toleranciatanár elmondta apukámnak, hogy óra al att elbújtam egy bokorba és cigiztem. Kész szerencse, hogy a
sörösüveget nem látta a kezemben, még aszt is beköpte
vóna 1
Ennyit a rokonyokról. Most mán megértem a tanárgyerekeket, hogy nekik sokka rosszabb .

Hétf6
Máma hejjesírásbul ötöst kaptam.
De a tantónéni különösen meg vót velem elégedve, mer
amikó emonta, hogy a toleranciatanárnak ne higgyünk,
jelentkezvén gyakorlati példaként tálaltam esetemet az
árulkodó toleráncccsal.
A tanítónéni emonta asztat, hogy a tolerancia, a demokrácia meg a zijenek azok ojanok, hogy például azza mi ne
t ö rőggy ünk és mindenki mennyen a dógára. Aztat nem
monta, hogy kicsire vagy nagyra.

Kedd (Szombat)
Máma új toleráncs-tanár gyütt. Azt, hogy mirű beszét,
senki se tuggya, mer nem a mi nyelvünket beszéli. Kész haszon, mer amíg beszél, addig mink szabadfoglalkozunk. Én
pédául a Julcsit nézegettem. Az is jó, hogy toleráncs módon
a felelés úgy van megódya, hogy nem magyarul, és mive
nem magyarul nem tudunk, akkó nincs felelés, hanem
automatikus az egyes, de a tolerancia fakultatív, úgyhogy
mindegy.
Kérdeztük, mé nem lehet magyarú, de aszonta a tantónéni, hogy a demokrácijában nem lehet etnikai alapon diszkrimináni, meg hogy pozitív affirmáció, vagy mi a csuda, és
hogy a demokrácijában az van, hogy mi ne üssük bele a
zórunkat bele mindenbe, és százszor le köll írni házi föladatba, hogy „Minden ember egyenlő, de némelyek egyenlőbbek.", meg hogy „A nemzetiségi viszonyokat az iskolaügyben Tito elvtárs vezetésével megoldotta a Párt."
No jó, de ki a za Tito elvtárs?

Szerda (talán)
Máma a tantónéni aszonta, hogy mindent vissza, az, hogy
Tito elvtárs, az egy Greska, nem Tito, hanem Milosevics.
Na ez meg ki? És a Greskáról se hallottam még.

Szerelemcsütörtök
Máma hála istennek mán se demokráciát, se toleranciát

nem köllött tanúni, hanem biológián a s zerel e mrű tanútunk.
Az egy olyan dolog, hogy a zagyadat ellepi a köd, tehát ilyen
meteorológia. Mintha a sötítbe lennél, oszt nem tanálod a villanykapcsolót, tehát az elektromossághoz is köze van. Vagy
valahogy így, nem figyeltem oda, mer a Julcsit nésztem. De
edöntöttem, hogy ha nagy leszek, vagy meteorológus leszek,
vagy vill any szerelő, mer érdeköl a téma. Meg a Julcsi.

Péntek (Piaci kedd)
Máma emaratt a tanítás, mer összeverekettek a tanarak.
De emaratt a tűzoltóv erseny is, mer efogyott a víz a faluba.

Szombat (Kedd)
Hurrá, máma sincs oskola. Máma gyárlátoga tás van . A
tantónéni kiosztotta a pijonírk e ndők e t, menet közbe pedi g
hússzó e lének ő tük nekij e, hogy „Drú zse ucsiteljice, mi ti se
kunemo", vagy mi a pikulát, mer nem érty ük a szövC'get, de
a dallamát azt naggyon.
A Téglanyárban a munkások joga irú tanútunk, de ez a
lecke nem tartott sokáig. Utána megmutatták, hogy mi az,
hogy piacgazdálkodás (ez az, ami kedden meg pínteken
van), meg hogy mi az, hogy fo lyamatos termelés, de ez se
tartott tovább vagy fél percné. Utána megmutatták, hogy mi
a sztrájk: az, amikó senki se csinál semmit, de nem is lesz
semmi eredménye. Ez teccet a legjobban.
Utána szabadfoglalkozás vót, úgyhogy bementünk a
Sörözőbe sört inni. Két üveg után a zagyamat valami furcsa
köd lepte el, úgyhogy biztos, hogy szerelmes vagyok.

Vasárnap
Máma a zegész család nem csinát semmit, úgyhogy
sztrájkótunk. Bár apám szerint csak vasárnap van.

Hétf6
Máma tornaórán aztat tanútuk, hogy ha focizunk és jól
állunk a tabellán (ezt a fal mellé állítottuk fő ) , hogyan köll
bevételt szerezni meccseladási módon. Nem mondom, hogy
beleizzattunk a föladatba, de azé könnyű se vót, mer úgy
focizni, hogy csak úgy csinász, mintha foci zná, nehezebb,
mint úgy focizni, hogy focizó.
Rajzon meg az vót a föladat, hogy rajzójjuk le a gyárlátogatást. Én aztat rajzótam le, hogy a munkásoknak a főnöke a
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diófa árnyékában sört iszik. Kék overált rajzótam neki, meg
olyan svájci micisapkát, feke tét, meg hogy cigi (Formula) lóg
ki a szájábul. Egyest kaptam, biztos azé, mer kevés levelet
rajzótam a fára, a zárnyék meg nagy vót.

Kedd (szombat)
Máma a porosz iskolarendszert tanútuk, hát nem mondom, jó szigorú. Például megnéztük azt, hogy milyen a
porosz ballagás. Nem mondom, hogy tűző napon egy órát
állni hátratett kézzel ojjan szórakoztató, de még mindig jobb,
mint ami a történelemórán vó t: múthéten a partizánok vótak
a jók, a csetnyikek meg a rosszak, ezen a héten meg gyütt az
új tankönyv, oszt most az van, hogy a csetnyikek a jók, a partizánok meg a rosszak. De az is igaz, hogy a Szent István,
Rákóczi meg a Kossuth rosszak marattak.
R,1adásul zenébű is változás van, mer a Hejszlovéni hejjett
a Bozseprávdet gajdójjuk, és hát a régit mégiscsak mán
megszoktuk . Aszem, ez azé van, mer mink kísérleti iskola
vagyunk

Pedig nekem a Száz forintnak ötven a fe le teccik jobban,
de a tantónéni azonta, hogy a forint az trianonista-revizionista, plusz az egész nóta kapitalista, és az ideológiailag
nem jó.
No, ezt nem értettem, de apám se érti, pedig ő már kéccé
is vót az Újvidéki Egyetemen, amikó betonozni mentek a firrnáva.

Szerda
Máma a Szó-veszély című újság példáján a sajtószabaccságrul tanútunk. A tantónéni emagyarázta, hogy a sajtó, az
tényleg szabad, de az nem aszt jelenti, hogy mink nyilatkozhatunk neki.
Pedig, kedves Naplóm, aszittem, ottan foglak tégedet
publikáni, dokumentálva az élet apró -c s eprő szépségeit, a
munkásosztájj meg a mi iskolai osztájunk problémáit, meg a
ködöt, ami az agyamra borult, és hogy márna a kedvencem,
palacsinta lesz ebédre (túrós is!).

októberétől

Szerény véleményem szerin t a
szórakoztatás tekintetében kis falunk az
utóbbi időben mintha fejlődésnek indult
volna. Meglepett a hír, amikor hallottam,
hogy április 2-án női pikádó-klub
alakult. Eleinte csak hal tagot számlált,
dc rn;i milr 12 nő büszkélkedhet azzal,
hogy tagja ennek a sokak szerint különös
klubnak
Terrncszetesen a hegyesiek sem
maradhatnak k1 a PSV-ből, melynek minden valamirevaló klub tagja. Azon is
meglepődtem, hogy általános iskolások
is pikádóznak (a lányok!J!, a gyengébb
nem!'!), hiszen két 12 évés és egy 14 éves
is tagja a csapatnak. Következtetésem: A
pikádó nemtő l és kortól független.
És a nevüket még nem is említettem:
JÚntus 11-e óta a TRIUMPH nevet viselik.
Arra is rájottem, hogy miért csak most
alakultak meg. Azért, mert állandóan
vá ltozó országunkban is csak a tavalyi év
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létezik női liga, ahol a szebbik nem képviselői is megmutathatják,
hogy mire is képesek. A hegyesiek már
meg is mutatták. Június 8-án a klub hat
tagja: Halasi Vesna, Bata Ibolya,
Brezovszki Edit, Butján Ágnes. Takács
Diána és az alig 12 éves Halasi Laura egy
szabadkai versenyen képviselte falunkat.
Nagy megmérettetés volt ez számukra,
hisz az ország legjobbjai is jelen voltak.
Csak gratulálni tudunk nekik. Az alig
három hónapos gyakorlás után nagyon
szép eredményt értek el. ftt kell megemlíteni, hogy községünkből, Lovéenacról
egy versenyző továbbjutott a spanyol országi megmérettetésre egy szabadkai
sportolóval együtt. Tehát komoly tétek is
vannak.
Új ra visszatérek a kezdetekre .
Megbeszélték, hogy kellene valami
csinálni. De mit? Elkezdtek pikádózni.
Lett egy csapat, találkozgattak, így játék
közben levezethetik a feszültségüket. Jut
eszembe: Nem szeretnék céltábla lenni!
Eleinte a Sógor vendéglőben gyakoroltak, mostanság a Red Riverben
dobálóznak. Egy pikádó-automatávai
már büszkélkedhetnek, ezt Szabadkáról
kapták.

Midmack6 György VI.b

Ribarska 47

Halász u. 47
Telefon/fax:
0241730-293
Telefon:
0241731-393

Versenyt is szerveznek a szórakozóhelyen június 27-én, ahová minden érdeklődőt szeretettel várnak.
Rengeteg tervük van: megszerettetni,
elfogadtatni az emberekkel a pikádót,
bevonni a fiatalokat, versenyeket
szervezni, versenyeken részt venni, meg
persze nyerni, eljutni Spanyolországba ...
(A fődíj 30000 euro, szavakkal
harmincezer euro.)
Azt már mondani sem kell,
hogy
a környező országoktól
SIM
mennyire lemaradtunk. Még
BIZTOSÍTÁS
pikádó terén is.
De a hegyesi lányok, nők,
- GÉPJÁR MŰVEK REGISZTRÁLÁSA
asszonyok
szorgal masan gyako- GÉPJÁR MŰVE K ÁTÍRÁSA
rolnak. Hetente háromszor (hét-ZÖLDKÁRTYA
főn, szerdán és pénteken 17-20
Tito Marsall u. 79.
óráig) . Ilyen hozzáállás mellett
az eredmények sem maradhatCsabai Áron
nak el!
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NEGYEDIK LETT A KISHEGYESI EGYSÉG
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ef ejező d ött
a bajnokság a szabadkai ligában.
Sikeresen zár ta a bajnoki idényt a kishegyes~ Egység
labdarúgó együttese, és teljesen megérdemelten
a
negyedik helyen végzett. Ez a negyedik hely annál is
értékesebb, mert az ötödik helyezett szabadkai Bratstvo
kilenc ponttal maradt le a hegyesiektől.
A bajnoki táblázatot elemezve megállapíthatjuk, hogy az
őszi idény volt a sikeresebb, míg a tavaszi folytatás
már
jóval gyöngébbre sikerült. Egy ideig a kék-fehérek egyenlő eséllyel küzdöttek a bajnoki címért, de néhány váratlan vereség miatt utána már behozhatatlan volt a nagy
lemaradás a három bajnokjelölt mögött.
A kishegyesi csatárok csak 51 gólt lőttek és 31 kaptak,
ami azt jelenti, hogy mérkőzé.senként nem érték el a két
gólos átlago t, és a védelem is hadilábon állt a szerencsével. Az őszi és a tavaszi (>ajnoki idényben is ugyanaz a
három együttes: a bajsai Partizan, a gyálai Granicar és a
z1111on110
Krajisnik küzdött egyenlő eséllyel a bajnoki
címért, míg végül is a „szerencsésebb" bajsai fekete-fehér
csapat került egy ligával magasabb versenyfokozatba.
Mivel a második helyezett Granicar minősítőt játszik,
addig nem tudni, hány csapat esik ki a szabadkai ligából.
A hegyesi kék-fehérek dr. Deák Tibor klubelnök, a
szűkebb vezetőség és Kovács Róbert edző irányításával
már a bajnokság befejezése előtt néhány fordulóval előbb
bebiztosította a negyedik helyet. A tavaszi bajnoki idényben a szakvezetőség a következő játékosokra számíthatott:
Faragó Szilárd és Faragó Zsolt kapusok, Tóth, Volarevié,
Durovié
Milan,
Durovié
Dejan,
Durovié Milos,
Zoranovié, Spicanovié, Radovié, Marié, Kosovié, Medié,
Mrvaljevié, Fodor, Szilágyi, Halasi, Barta és Nagy.
Sajnos a pálya környéke és maga a játéktér is javításra szorul,
de sajnos a szűkös anyagi eszközök nem teszik lehetővé
ezeknek a problémáknak a megoldását. Ha nem épül fel a
már jó néhány évvel ezelőtt megtervezett lelátó, akkor
s ürgősen
meg kell javítani az eltörött és elkorhadt
padokat. A falu gazdasága a mai helyzetben nem sokat tud
segíteni, a magánvállalkozók pedig Kishegyesen nem
nagyon jeleskednek a hegyesi sport pénzelésében.
Időnként azonban
egy-két magánvállalkozót sikerült
rávenni valamilyen segítségre, de ez csak a „tűzoltásra"
elég. Kevés néz ő van a mérkőzéseken , a fiatalokat sem
érdekli nagyon a labdarúgás, és néha a labdaszedő
gyerekeket is szinte kötéllel kell fogni, pedig hát minden
sportágat nézni és játszani is kell.
Elvesznek a hegyesi gyerekek. Az általános iskola befejezése után vidékre középiskolába mennek, edzésre nem
járhatnak, és így nagy a lemorzsolódás. Míg a pioníroknál
három csapa tot is össze lehet állítani, addig az ifjúsági és a

Zongoraórákat adok
ladóknak.
Jelentkezni:

kezdőknek

és ha-

Brezovszki Tóth Edit,
Kishegyes,
Marsall Tito 66.

felnőtt

korosztdl yban ez már nincsen így.
Jó
lenne ha sikerülne megtartani
a meglévő
játékoskeretet, és esetleg egy-két gólerős csatárral fel kellene erősíteni a csatársort.
Szerdán a bajnokság első helyezett csapata a bajsai
Partizan revű mérkőzést játszik a szabadkai liga válogatottjával, amelybe három hegyesi játékost is meghívtak:
Faragó Szilárdot, Marié Jovant és Durovié Milost.
Az utolsó forduló eredményei: Bratstvo - Egység 0:1,
AFK - Bácska (P) 0:0, Tresnjevac -Panonija 0:3, Sloboda Csantavér 2:1 , Partizan - Csóka 6:0, Radnicki - Graniear 3:2,
Krajisnik - Solid 3:1. A moholi Bácska szabad volt.
1. Partizan
2. Graniear
3. Krajisnik

28
28
28

21
20
19

5
3
4

2
5
5

92:17
79:28
80:34

68
63
61

EGYfffiG

2.8

17

3

8

51:31

54

5. Bratstvo
6. Solid
7. Radnicki (-3)
8. Bácska (M)
9. Csantavér
10. Sloboda
11. Panonija
12. Bácska (P)
13. Csóka
14. AFK
15. Tresnjevac

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

13
12
14
12
12
11
10
7
7
3
2

6
7
4
4
4
3
5
6
4
2
0

9
9
10
12
12
14
13
15
17
23
26

40:22
47:37
44:40
46:42
51:55
35:47
49:63
38:46
37:70
17:94
17:97

45
43
43
40
40
36
35
27
25
11
6
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Pecze József
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ÉRTESÍ'l'ÉS
Búcsú szombatján az idén is megs zervezik a veterán
kézilabdázók és kézilabdázónők
immár hagyományossá vált kézilabda mérkőzéseit.
A részletekről az érdeklődőket plakátok útján
tájékoztatják.
A szervezők minden volt játékost és sportmunkást
szeretettel várnak.

FOCUS
SERVICE TEAM
lf.

Szőke

József

Palatinusz László

Kishegyes, Engelsz u. 23
Tel.: 024/730-511, Mobil : 064/140-1669
063/513-422
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