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Színház az egész világ' - így a szólásmondás, mifelénk viszont még a sz.ínházépület körül is inkább színjátékoskodc1s fol yik. Miképpen a Bácska
téglagyár sem tud fellépni a világot
jelentő deszkákra, bár a súgólyukból
szá rmazó optimista hírek szerint talán
májusban történhet valami előrelépés.
Ká1~ hogy láttunk mi már karón varjút.
Ahogyan a múlt héten láthattunk
iga zi sz trájkoló munkásokat is a
szövetkezet e l őtt. Kérdés azonban, mennyire tekinthetök ők még munkásoknak
- azokat ugyanis így vagy úgy meg
szokás fi ze tni. Ők viszont már inkább a
rabszolg<íkhoz hasonlíthatóak, akik
semmiféle
bért
nem
kapnak
munkájukért ... Vagy ha jobban megnézzük, még a rabszolgák is jobb
hel yzetben vol tak anno, mint most ők,
hiszen a rabszolga legalább kosztot és
kvártélyt ka pott, a szö ve tkezet munkásainak és családtagjainak viszont ma
még az sem biztosított - boldoguljon, ki
hogya n tud. Egyedüli "előjoguk " az
maradt, hogy dolgozni még dolgozhatnak, és végső soron a reménykedés sem
lett betiltva.
Egy új szerbiai felmérés szerint Tito a
legmegbecs ültebb politikus. Ám ha
arról van szó, ki menthetné meg az
országot, már sokkal szkeptikusabb és
furcsább válaszokat kaptak a vizsgálódók: Kostunica vezet kemény nyolc
százalékkal, majd jön a meggy ilkolt
Dim1ié (1), Tadié és Nikolié. Utána nem
más következik, mint maga a jóisten két
és fé l szc1z.:ilékkal, megelőzve a kollektív
szerb lelkü !etet és a képregényhősöket ... Tiszta abszurd. Avagy tényleg
már csak a jóisten menthet meg bennünket?
Ami minket illet, mi a legfiatalabb
generációkban bízunk, ezért is adunk
nagyobb teret sikereiknek, s mostantól
az ovisoknak is. Mert ők a mi utolsó
reménységünk - szólásmondás ez is, de
legalább van valami alapja ...
A szerk.

2004 márciusa

uszadi
A véletlen úgy hozta, hogy az általunk készített huszadik számot éppen
falunapra kapja kézhez az olvasó. Nem is az ünnepl és szándékával írom,
hanem csak úgy érdekesség gyanánt: igen, a 2004. márciusi szám a
huszadik általunk kiadott újság. A~1ogy végignézek rajtuk, mindinkább feszengö érzés fog el, hasonló, mint amikor a jól ismert filmben a magyar
narancsot méricskélték - kicsi is, savanyú is, hóka is - de a miénk. Hát
körülbelül így vagyok én ezzel az újscíggal.
Kezdeti szép terveink döcögnek, elakadnak, félresikerednek. Nem rajtunk áll, hogy a térdig érő sárban egyhelyben cuppogunk és szépen sülylyedünk a feneketlenségbe. Célunk továbbra is tájékoztatni az ol vasót
arról, mi történik a településünkön, környezetünkben; és mindezt
demokratikusan. Ez az: "a demokrácia a jóléti társadalmak függvén ye",
hallottam a minap ezt a kijelentés, s ez bizony telitalálat. Az elkeseredett,
utcára került, egzisztenciájá t veszített polgárt nem érdekli a demokratikusnak titulált fölépítmény, ha esélye sincs a talpon maradásra .
Csúröm-csavarom a dolgot, végtére is oda akarok kilyukadni, hogy két
évvel ezelőt t talán jobb helyzetben volt a községünk és persze Kishegyes
is, mint most. Nem mc'isztunk ki a kátyúból, hanem csak m élyült alattunk.
Ahová csak megyünk, eléged etlenség, kilátástalanság, torzsa lkodás,
me dd ő vi ták és vég nélküli panaszára dat fog ad bennünket. Ilyen
Kishegves han g ula ta 2004 márciusában, a hideg böjti szelek idején.
Az előző soraimat végigolvasva nagyon sötét gondolatok környékeztek
m eg, pedig csak a SzóBeszédröl akartam írni.
Arról a csapah·ól, amely
mindig kitalál valami
megoldást, esetleg kiutat,
mint a mesében, lehet,
hogy csak ott. Ajándékként
írjuk az olvasónak ezt az
újságot, és ajándékozni
csak szépe t és hasznosat
illik, de sajnos m.i
mostam'iban a jó hírekkel
szűkmarkúan bánunk.
Nem jubilálunk, nem
ünnepelünk, és nem
vigadozunk, mert ez így
most Kishegyesen nem
illik, különben is nagyböjtben vagyunk ...
Végül, Kedves Olvasó, a
Szó-Beszéd szerkesztősége
kellemes húsvéti
ünnepeket kíván. Olvassák
továbbra is lapunkat!

Linka B. Gabriella

Sztráikol a szövetkezet
Március 9-én, nyolc fizetés nélküli hónap után sztrájkba léptek a kishegyesi szövetkezet munkásai. A fő ok természe tesen a fizetés elmaradása, ami sok családnak már
a megélhe tésé t veszélyezteti. December 30-án elhangzott
egy ígéret, hogy a dolgozók január 15-éig megkapják
háromhavi járandóságukat, de az ígéret megmaradt az
ígéret szintjén.
9-én a szövetkezet udvarán összegyűlt munkások
elhatározták, hogy mindaddig nem állnak munkába, míg

be, hanem további terveiket is, és hogy a munkásokat
nem fogj<ík elbocsátani, hanem n-tég újakat is fölvesznek.
A 2003 márciusában elbocsátott munkások nem ker ültek
szóba.
12-én a munkások megkapták a taval y júliusi
fizetésüket és az újabb ígéretet, ho gy egy hét múlva "
többi hetet is kifizetik. Arra a kérdésre, hogy honnan lett
pénz a fizetésükre, csak annyi választ kaptak, hogy· nem
hitelből.

meg nem kapják 8 hónapi fizetésüket, valamint választ
szeretnének kapni arra, hogy mi lett a búzával, a kukoriccíval, a csirkékkel, mikor lesz vége a csődeljárásnak, és
mi a helyzet a szövetkezet privatizálásával?
Március 11-én Vas Dénes, a szövetkezet igazgatója
beszélt a munkások négytagú küldöttségével, majd a
dolgozókkal is, és ígéretett te tt az elmaradt bérek 10
napon belüli kifizetésére, valamint a szövetkezet 2-3
hónapon belüli privatizációjára. Elmondta, hogy a privatizáción<ll nem csak a vevők áraj<ínlatát veszik figyelem-

A 150 elkeseredett munkás március 19-ig fol y tatja a
sztrájkot, és arra az esetre, ha addig sem kapják meg
pénzüket, félpál yás útlezárást helyeztek kilátásba.
A dolgozóknak sokat jelent, hogy az új polgármes ter,
Szűgyi István az első perctől mellettük állt, és képvisel te
érdekeiket. Az áramlekapcsolás el őtt álló munkásokna k
fizetési haladékot kért az Elektrovojvod inától, valamint
az iskolaigazgatónőv el is beszélt, hogv a dolgozók gn'rmekeinek ne kelljen rögtön kifizetni a könyveket .

Február 11-én hivatalosan
megnyílt a G17 Plusz kishegyesi irodája. A megny itó 17
órakor kezdődött egy gyűléssel
a községháza dísztermében,
ahol a tagságon kívül jelen
voltak Nadica Momira és
lvana
Dulié
parlamenti
képviselők is. Fő téma az akkor
még meg nem alakult kormány volt, és a párt szerepvállalása a majdani hatalomban .
Azt is megtudtuk, hogy
Kishegyesen a 10-es számú
szavazóhely en kapta a G17
egész Szerbiában a legmagasabb
szavazatarányt:
38,65 %-ot.
Az érdekes beszélgetés a
tervezettnél h ossza bbra sik-

LJ.
erült, s így némileg bel enyúlt i1
18 órakor kezd ő dő mezögazdasági előadásba, aminek il
gazdák nem igazán örültek.
A megn yi tó ezután állófogad ással zárult az új iro da helységben. Ez a Tito Marsilll
34-ben található és 12 órától 20
óráig van nyitva. A telefonszám
731 -445.
Janez
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Ismét úi polgármestere van Kisheuvesnek

FebruárbcJn új polgármestert kapott
Kishegyes község. A tragikusan elhu nyt
Sipos BélcJ mandátumc'111ak ideje alatt
immáron a harmad ik személy kerül erre
a posz tra. Id. J:-lorvJth László lemondása
ut.ln Szűgyi István vette át a tisztséget.
En nek kapcs,\n terveiröl, meglátásairól
és Kislwgyes jővőjéröl beszélgettem
Szügyi lstv,1nna l:
- VSra tla nul érte, vagy sz.l mított rá,
hogv az elöző polg.lrmester lemondása
ut,\n Önre hárul ez a tisztség?
-Tudtuk, hogy Ho rváth László le fog
mondani, és ezért az új polgármester
kérdését a frakción belü 1 megvitattuk.
Ot t hangzott el az én nevem elöszö r. A
pú rt és a falu érdekében elvállaltam erre
a kis idöre, maximum fél évre, mert úgy
(>rzem, hogy meg tudom csinálni. Tény,
hogy ez az id ő rövid, és ha a mundátumom lej,irta után va laki megké rdezi,
hogy mit csiná ltam, akkor nagyon
egyszerű en válaszolhatom azt is, hogy
Sl'mm it. Id ő b en sincs mód és a község
gazdasága is nem hogy a pad lón,
ham'm a pincében van, és ahol nincs
pé nz, ott semmit sem lehet csinálni.
A község pénzügyi helyzetét egy
nagyon érdekes esettel illu sztrálnám: Az
e mberek kilóra veszik a szenet. 20 kg
szénért mennek a fa telepre. Ez per pillanat Hegyes tükörképe.
A lakosok dolgoznak, de fi zetést nem
ka pnak. A szövetkezetben 8 hónapja
volt az utol só. Minden csa1'1dban van
egy minimális kiadás, gondolok az
[iramra, a gyerekeket iskolába kell járatni, stb. Én el sem tudom képzelni, hogy
sok csal,\d miből tudja fönntartani

mik a tervei a jö vőre vonatkozóan?
- Ősz i ntén szólva, hosszabb távra
nem mertem tervezni, de már az egy
nagy eredmény lenne, ha rövid idön
bel ü 1 a szövetkeze t sorsát sikerü lne
megoldani. Cél az, hogy az emberek
dolgozzanak, és a munkájuk utc\n rendszeresen fizetést kapjanak'
Ha valamiképp elérem, hogy az
embereknek újra legyen munkájuk és
bérük, akkor valami t elértem. Az összes
többi feladat távolabb van, gondolok itt
például az autóp,\lya melletti ipari
övezetre. Az, ha az elké pzeléseink
szerint beindulna, Hegyesen elfelejthetnénk a munkanélküliséget. Ez nem
mese, vannak reális esélyei, persze
nagyon sok mindent kell még megtenni
a megvalósulásig. Első lé pés nek egy
céget kellene létrehozni, amiben a
község is társtulajdonos, és amely lépésrő l
lépésre véghezviszi ezt az
elképzelést.
- Említette, hogy csak rövid időre vállalja el a polgár mesteri tisztséget.
Mandátumának lejárta utá n esetleg
elképzelhető, hogy ismét jelölteti magát,
vagy a VMSZ-nek már van más jelöltje?
- Nekem nem vo ltak olyan elképzeléseim, hogy egyszer majd polg.lrmester
leszek. Amikor elvállal tam, kérdezték
tölem , hogy esetleg a késöbbiekben egy
újabb mandátumot elvállalnék-e. Az t
válaszoltam, hogy előbb meg kell látni,
hogy képes vagyok-e ezt a tisztséget
ellú tni, és képes vagyok-e úgy ellátni,
ahogy az emberek elvárják. Azt mondanám, hogy ez még a jövö kérdése.
- Elké pzelhe t ő, hogy a VMSZ egy
független jelölte t támogasson a polgármester választáson?
- Ezzel kapcsolatban nem tudnék
egyértelmü vá laszt adni. Folyamatban
van nak bizonyos tárgyalások pártokkal,
de elég kezdeti fa zisban. N incs kizárva,
fő l eg a VMSZ politikáján múlik, de
valószínűbbnek tartom, hogy a VMSZ
fordítva gondolja. Az utolsó választásokon elég sokan a Gl 7 Pluszra szavaztak, de úgy é rzem, hogy azért helyi és
községi szinten még m indig a VMSZ

magát.
Jönnek
az -,, - - - - - - - - - - - - - - - - - - .
e mberek panaszkod ni,
TEMETKEZÉS I KELLÉKEK
segítséget kérni, de őszi nÉS SZOLGÁLTATÁSOK
tén szólva nagy valamit
nem
tudunk
tenni.
Tul. Gombár„ Dénes
Meghallgatj uk öket, eset- .
730- 7 34 (UZLET)
leg utána nézek, hogy hol
737-780 ( LAKÁS)
lehetne mégis segíteni.
- A község nehéz anyaKISHEÍ3YES, TITO MARSALL U. 1 3
gi helyzetének tükrében,
TEL. CJ64 28 45 CJ37

van olyan helyze tben, hogy diktálni
tudjon valamit. De végek végén minden
meglehet.
- A községi képviselö testületben
elképzelhetö koalíció más p.lrtokkal?
- Valószínünek tartom, hogy h,\rom,
vagy inUbb négy párt kl'rül be a
képvise l őtestületbe, úgyhogy szükség
lesz az együttrnüködésre. Va l ószínűll'g a
demokratikus beállítottságú pártok egy
összefogó erőt fognak képezni.
Az
viszont
számomra
kicsit
érthetetlen, hogy a képviselötestületben
a kisebbségben l évőknek az legyen az
egyet le n célja, hogy megtorpedózzák a
hatalmon lévőket és nem az, hogy
valami t hozzáadjanak a munkühoz.
Szerintem mindamell ett, hogy ez politika, megvalósítható lenne.

LJ.

KISHÍREK
Kishegyes újratelepítésének 235.
évfordulója alkalmából 2004. m árcius
1 19-én 18 órakor ünnepi műsort
szerveznek a Művel6dési Házban.
A műsorban bemutatkoznak:
1

1

a Petőfi Sándor Művelődési
Egyesület szakosztályai,
a kishegyesi Ady Endre Kísérleti
,
Altalános Iskola tanulói,
valamint a Pán Péter Iskoláskor
Elő tti Intézmény óvodásai.
A színházterem előcsarnokában
a
kézművesek
munkáin ak kiállítása.
megtekin th ető

***
Április
2-án
a
kishegyesi
Népkönyvtár könyvvásárt rendez
.1 Pannon Média Lapkiadó - terjesztő és
Audiovizuális szolgáltató KFT kiadván yaiból. A könyvvásáron a
Vajdaságban
megjelent
kiadvá nyokon kívül magyarországi
könyvek és folyóiratok is megvásárolhatók.
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Bádogosmunkákat vállalunk!

Ifj. Cékus Arpád
e-mail: limbad@tippnet.co.yu
Tel.: 024/731-052, Mobil: 063 8 139 161
24321 Kishegyes Kendergyár u. 15
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Szemét
A Szó-beszédben többször jelent
meg már írásunk a szervezett
szemétkihordással kapcsolatban.
Megkérdeztük Szügyi Istvánt, a
községi k.épviselö-testü let elnökét,
mi újság szemét-ügyben.
- A szervezett szemétkihordás
nem fog beindulni az idén, talán
2003-ben indulhat meg a fol yamat. A
szemé tkihordás késleltetése összefügg községünk nehéz anyagi gondjaival. A regionál is szemétk ihordásról fogunk az elkövetkező időszak 
ban beszé lni, ugyanis a kilenc magyar észak-bácskai önkormányzat
létrehoz egy regionális szemétlerakodó vállalatot, és kijelöl egy
helyet, ahová az összegyűl t hull<idékot elszállítják. Ez a szeméttelep
valahol Sza badka környékén fog
üzemeln i. Igen, ü zemel ni, mert itt
szortírozást, válogatást és az újrahasznosítható hulladék feldo lgozását
végzik majd . Községünkben nem
lesz szemé ttelep. A mostaniakat
bezárják, rekultiválják, zöldövezetté
alakítják. Va l ószínűleg azért majd ki
kell jelö lni egy helyet az úgyneveze tt
épülethulladéknak, épülettörmeléknek, ami nem szó szoros
értelemben vett hu lladék. A m ár
megalakult szemétkihordó vállalat
nem aktivizálta magát, de természetesen része lesz a region ális
vá llalatna k. És mennyibe fog ez
kerülni? A számítások szerint, ha a
legmagasabb árat számítjuk, akkor
fejenként évi 13 euró lenn e a
kihordási illeték, de megjegyzem,
e ttől olcsóbb lesz. Végül még elmondanám, hogy közs égünkből a
szemétkihord ást itteni munka e rő
végezné, d e hogy mikor kerül erre
sor, még hozzávetöleges dátumot
sem mondhatok - fejezte be Szügyi
EBE
István.

Afalué maradhat-e a színházterem?
A szöve tkezet és a té glagyár
sú lyos helyzete mell ett a fa luban az
embt.' rek között egyn.> inkább visszat é rő téma a szính,'ízterem problámája.
Többen is felteszik, feltett ék a kérdést:
Mi történik a hegyesi színházteremmel, ha eladásra kerül a szövetkezet?
Eladásra ke rülhet- e egy olyan
mű ve l ő d ési létesítm ény, amel y a falu
közéletébe n nagy szerep et játszik,
viszo nt az ese tleges új tulajd onos
v a l ós z ínűle g n em tudná rendeltetésének megfelelöen kihasználni.
Tudva lev ő, hogy úgy, min t sok
más vajdasági faluban, a moz i, ill etve
a
színházterem
a
má so d ik
v ilág há ború utá n a szövetkezeti
o tth onok ke retébe n é pült. A
hegyesi polgárok közül még
nagyon sokan vissza
tudnak e m lékez ni,
h ogya n
milyen
módon, kinek a
pénzén, és valójában
kik is é pítették a szóban
forgó épületet.
Sajnos a helyze t az, hogy a
színházépület a telekkönyv 1967. évi
újítása ó ta a jelenl egi szövetkezet
tulajdonát képezi . 1986 és 1989 között
viszont az épület felújítását a hely i
közösség a polgárok pénzén, a z
önkéntes helyi járulékból és az e célra
felvett kölcsönökből végezte el, am it
- amennyiben szükség muta tkozik dokumen tumokka l tud <i látám <isztani.
Am.ikor tudomására jutott, hogy a
község
területén
l é vő
szính ázépü letek is felkerültek az eladha tó ingat lanok li stáj ára, a lehetséges
tulajdonj ogi vitát me ge l őzve a községi végrehajtó bizottság napirendre
tű z t e a téméit, de ezen az összejövete-

len <ikkor c1 ki shegyesi szöwtkl'zet
igazgatója nem jelent meg.
A hely i közösség részé r ől sz111tt'l1
történtek lépések,
mel yekre
a
csőd i gazga t ó úgyszintén nem Vé1 laszo lt.
Utolsó lépésként a hclv i köí'össeg
a sza badka i csödbírósághoz fordult,
kérte, hogy cl színházép ületPt té'ritésm en tesen adj ák át a falu polgárainak,
akik vu lójá ban kö zve tve, ille\\·p
közvetlenül rész t vettek az egt.ssz
épület felépítésében, felújí tásábzrn t'S
karbantar tásában. Hiszen arról sem
szabad
m egfel edkezni,
hogy il birtokn ak
i1
csőde lj <1 1-.ís
me gkezdl'c;e
e l ő tt több mint 400 dolgozója volt Kishegyesról,
a
birtok
által
karban tartási
is valójábcln a
hegyesi emberek pénzén lt'!tek elvégezve.
Új fejlem ény azonban, hogy a
szövetkezet igazgatója ígéretet let t,
amennyiben a
helyi közösség
elkészíti a dokumen tációt, mely bl'n
m egind okolja, va lój ába n miért tart
igényt a színhé'1zteremre, a jelt.'nlegi
szeméttelepre és a vízimalomra,
támogatni fogja ezeket a kéréseket a
cső dbíróság előtt. Azzal a kitétellel,
hogy az igazgatóság központi
épü letét, a színháztermet és az elÖllL'
l évő
eml ék parko t
kívéw,
a
szöve tkezet továbbra is magának ti1 rtaná meg .
Lapzártakor tudtuk meg a legújabb fejlemén y t: a He lyi Közösség
T<inácsa kiáll azon ha tározata mellett,
miszerint a fal unak az egés7
szövetkezeti ot thont visszaköveteli.
Az indoklás nagyon egyszerü: kC'vés
középülete van a falu nak, teh,1t
az említett épületet sokokialú,rn
ki tudnák használni a falu
művel ő dési egyesülete, a mcir
megalakult civ il szerveze tek és
más szervezetek.
R emé lh e t őleg ez ü gy bt> n i1
Szó-Beszéd következő sz<ímá-ban
már konkrétumokról is tájékoztatni tudjuk a bkosságot, ugya nis
a
szabadk<li
csőd birós<ig
köv e tk ez ő tárgyalása, melyen
ezek a követelések szerepelnek,
április 9-én lesz. Zsidai Erzsébet
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SzóJótékonvsági bálat szerveztek
füdint n,1pkor, azaz február 14-én Valentin-napi
jot ékonys,1gi b,1lat szervezett él Nők Fó ruma és él
Kishegyes i Nagycsélládosok Egyesülete.
Sok SZ<ÍZ évvel ezelőtt eg\· ifjú a halálba indult és csak
egyetlen rö\·id üzenettel búcsúzhéltott kedvesétől. Örök
szerelm é ről akarta biztosítani a lányt, ezért üzenete csak
két szóból állt: Te Valentinód. Azóta a hűség, a
ragaszkodás és a kitartó szere tet jelképe lett ez a nap .
Szeretni és örömet szerezni könny ű, néhány kedves szó,
baráti ölelés elege ndő, és nem kerül pénzünkbe.
A kéznek, amely ka pni szeretne, néha adakoznia is
kel l. Ne csélk kcl pni, adni is tanuljunk meg.
Legféíképpen szeretetet.
A jótékonys,1gi bál mottójél: Szívből szere tettel.
A b,íl tisztél bevétele, 30.09 1 dinzír a közs é gtől használatra kapo tt h zízra lesz fordí tva, ahol az említe tt két civ il
sze rv eze t tevékenykedne, foglalkoz tathatná az értelmileg
sérült és ,1 megváltozo tt képességű személyeket .
Ugyanakkor otthon t adna minden olyan tevéken ységnek,
amely a két szervezet célki tűzései t foglalja magába.
Nem lehet elégszer, dc fol yamatosan hangsúlyoznunk
kell: i1 hatzírvonal, m ely bennünket egészségeseket a
sérülte kt ő l elvzíli1szt, sajnos egy pillanat alatt a mi kárunkra vc'tl tozhat. Erről soha nem szabad megfel edkeznünk.
Mindenképpen meg kell említeni minda zoka t, akik
adományaikkal, munkájukkal elősegített ék a bzíl sikerét,
va lamint ho zzájárultak a bevétel gya rapításához:
He ge dűs Tibor és Erika, azzal hogy ingyen rendelkezésünkre bocsájtotta a terme t; a Calypso zenekar
tagjai: PatJki Péter, Kollc'ír Attila, Kovács Ottó és Kancsár
Kázm ér; d fels zolgálók: Pe tri Leontina, Kerepes Árpád és

Va lamikor falunk a szorgos és megbecsült kisiparosok hona volt: gyermekkorunkban "féltal palásra" küldték
általun k szü lein k lyu kas c ip ő nk et a
susztl'rhcz, apcínk patkoltatc'tsra héljtotla lovc'tt a kovácshoz, kocsirudat vett a
bognárnc'il, s el vitt bennün ket jól "felstucco ltatni " frizuránkat a borbélyhoz,
ahol el ll'lictctt olvílsni a Ripp Kirb y r ő l
és Flílsh Gordonról szóló fo lytatásos
képreg('nyek új epizódját a Magyar
Szóban„. S a kü lönféle mesterek
egyletbe jártélk, a falon pedig ott függött a tablójuk, s közösen léptek fel
egy-egy Véllamcnnyi ükct érintö ügyben.
Ezt él hagyom ányt szeretnék most
tovább ápolni a ki shegyesi kisiparosok,
amikor újból egyletbe tömörülnek,
hogy ílZ eddiginél szerveze ttebb

„!l!ml.'I~

Éva, Keszeg Zoltán és Ágnes, valamint Burján Ágnes; él
szakács nők : Nagy Mártél és Papp Mári a ingyene s
munkáj ukkal, Csernik Teréz a plakátok elkészítésével.
A következő magánszemélyek pedig adomán y ukkéll
járultak hozzá él bál sikeréhez: Papajcsik Ferenc és Márid ,
Halasi Csaba és Valária, Rácz Maronka Etelkél, Németh
Tímea, Tóth Mihály és Mária, Pesevszki Flóra, tovább,í
Radulovié Gordana, Bata Róbert, ifj. Lukács Pé t e 1~ ifj. Pet ri
Lajos, Linka László családja.
Meg kell említeni Tóth Erzsébet (Pösze) nevé t, aki ,1
tombolákat gyűjtötte össze, Horváth Erzsébetét, aki a Női
Fóru m tagjaival a képeslapokat kész ítette.
A bálról ifj. Rácz József készített képeket.
A sikeren felbuzdulv a a szervezők már él szüreti bc'tl
megszervezésén gon dolkodn ak.
Zs.E.

módon fell épve próbáljanak tenni
írásban fordultélk az illetékes községi
va lam it annak az űrn e k a betöltéséért,
szervekhez. Kérelmü ket valamenyamely a fa lu gyárainak és üzem ei nek,
nyien aláírásukkal látták el, de az
val am int nwzögazdasági birto kána k a
érdekeltek köre állandóan b ővü l.
tönkremenetele után keletkezett; hozA helyi iparosegy let a 2002- ben
községi szinten megalapított és a
zájáruljanak a gílzdaság fel körzeti gazdas,'igi kamaráncíl relendítéséhez, új munkahelyek
teremtéséhez.
gisztrált, a községházán irodával is
Napokban megtartott összerendelkező, dc magüról csak keveset
jöve telükön a kisiparosok kifogásolták,
hallató Községi Válléllkozók Egyesületének a keretén bel ül kíván
hogy nem nagyságrendjük arányában
folyik az öncí.ll ó ipari műhel y ek
működni .
(-dás)
mega dóztatása, és hogy a tavalyi
évre utólag és egy összegben vetette
RADNJA ZA VODOl/OD l
CENTRALNO GlUUANJE
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ki az adóügyosztály a rokkantsági és
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ny ugdíjbiztosítási jcírulékot azokra az
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iparosokra , akik munkaviszonyban
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vannak, tehát egyszer már kifizették
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;.µ.! · · · ')~ KÓZPON'l'I FÜTES tS
»
VÍZVEZHEK S!ERELÓ
ugyanezt a díjat. A fels zó!éllók
elmondták, hogy képtelenek
t' löterernteni ez t él héltéllmas összeget.
A r('sztvevők még azt is kilátásbél
helyezték, hogy ha nem téllálnak
f
Njegoseva 5i'a • Mali ldo~
1
megértésn', kollektívan adják be
i ietefon: 024/ 730-716, 024.f 730·733 i
iparengedélyüket.
Mobtel: 054 1147132
Helyzetük könnyítése érdekében

s·

fftj

~

-~

nmi
»ROMOBIL«

L_

_j

Szó- :

llllllllllllll!lll!!dlwc!l/'.lJ:im'!t:lm

Új autóhoz jutott az egészségház
soaso)euné vora az önzetlen támogató
Spasojevié Vera ez év február 2-án a helyi közösség
épületében tartott szerény ünnepségen átad ta a kishegyesi
terepes szolgálatot végző n ővé rn ek azt a 3450 eurón
vásárol t, Yu go 45-ös típusú autót, amelyre az adományokat
zömnw l Németországban gyű jtötte össze.
Spasojevié Vera már akkor is segített, amikor a gyógyszert,1ra kból elfogytak az orvosságok. Utánpótlás nem
érkezett, a kishegyesi lakosság súlyos napok elé nézett
voln a, ha nem é rkezik külf öldről gyógyszer. Vera
Németországban fáradságos gyűj tés be kezdett, és a László
Géza által vezetett autóbusszal elküldte a kb . 20 kg orvosságot.
Vera tudomására jutott az is, hogy a helyi közösség
anyagilag kép telen egy autót venni a terepet járó n ővé rn ek,
ezért gyű jt ésbe kezdett Németországban. Először a kint dolgozó falu bel iekhez fordult segítségért, de csak kevesen
adakoz tak, ezért a heidenheimi és a geislingeni Diakonisches
Werkhez fordult, akik a pénz nagy részét biztosították.
A köve tkező személyektől és intézmén yek tő l kapott pénzadományt a kocsi megvásárlására:
Szöke Károly és Matild (Auszh·ália)
100,00 Eur
Irmgard Vöh ringen (Geislingen)
50,00 Eur
50,00 Eur
Kordula és Dieter Lehle (Geislingen)
Kiss István (Kishegyes)
100,00 Eur
50,00 Eur
Kratok Károly (Kishegyes)
Szőke Vilmos (Kishegyes)
100,00 Eur
Diakonisches Werk Heidenheim (összesen 3000 Eur)
a.) Diakonisches Werk Geislingen Diakonielanden
„Ku nternund "
2000,00 Eur
b.) Diakonisches Werk Heidenheim (Heidenheim)
1000,00 Eur
Illetve a még hiányzó összeget és az autó regisztrálását a
Kishegyesi Helyi Közösség állta.
Kishegyes lakosainak nevében köszönjük az adakozóknak és Spasojevié Verának!

A„Felkelő nap" felhívása
A „Felkel ő nap" n ev ezetű szervezet rákos betegséggel
foglalkozik az észak-bácskai körzetben . Korunk egyik
legalattomosabb betegsége a rák, amely napjainkban
egyre nagyobb intenzitással rombol embertársaink
körében, nup mint nap megkeserítve egyének, csalc1dok
sorsát. P,1r lelkes személy alakította meg ezt az
egyesül etet Szabadká n, m elynek célja a rákos betegségben szenvedők, a hozzá tar tozók és az érdeklődőt egy
szerveze tbe töm örítése és megsegítése. Együttes erő vel
könnyebb a harc a sors ránk mért csapása ellen, báb·an
válla ljuk fel betegségünket. Kortól és nem től függetlenül
bárki tagja lehet az egyesületnek, mely humanitárius
alapon működik. Tevékenysége magába foglalja a
közösségi ismerkedést, bará tkozást, továbbá szellemi és
lelki segítséget nyújt a rászorulóknak és hozzátartozóiknak.
Szeretettel várunk köreinkben minden érdekl ő dőt.
Info rmációt kaphatnak Kovács Ibolyától, a " Felkelő nap "
elnöké től kedden és pénteken 17 órától a 024-577-515-ös
telefonszámon, illetve Bata Ferenc Róberttól a 730-563-as
számon.

Megkérdeztük..„
Mi.ért szereti. Kishegyest?
Nyirádi Ferenc (75)
Végül is itt élek, tehá t szeretem.
Egyedül ami nem tetszik, az a rend szer, a n incstelenség. Eb ből a szempontból sajnálom, hogy otthagytam
Németországot. Nincs ára ann ak,
amit eladni akarunk, d e amit ve1mi
kellene, annak megvan az ára. lgéret
mindig van, d e nincs megvalósítva.

.....-------.....,

Kerekes László (40)
Szeretem, mert ny ugod t falu és nyugodt az élet itt. Jól érzem magam
Kishegyesen. De van egy nagy
negatívuma Hegyesn ek, és ez él
szemé ttelep. Az emberek borzasztóan irigyek egy m ásra . Sajn álom
a fia talokat, m er t nem fog változn i
semmi a munkanélküliség terén.
Egyre n őnek a különbségek a rétegek
között.

Schultz Sándor (62)
N agyon szeretem. Egyrész t azér t,
mert ez a szülőfa lum , másrészt
p edig ezeknek az embereknek a
m entalitása egész m ás mint a v il ágon m áshol. Tényleg minden tetszik
itt, hiszen renge teg emlék köt ide.
Csak azt sajnálom, hogy ennyire
megváltozott mind en az utóbb i
időben , a hábo rú és a vele járó
pénztelenség és szegén ység nyomo t
hagyott mind az embereken, mind a falun.

Szeretem, mert Kishegyes a sz ül ő 
falum, és itt nő ttem fel. Meg vagyok
elégedve mindennel, de azért vál tozta tnék egy-két dolgon. E l őször is,
hogy legyen munka a népnek, sajnos
most
nagyon
soknak
nincs.
Egye nl őre nem túl jók a kilátá sok él

Szabó Erika
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Szó- ,
TEREMTŐ SZÓ
Az ember csillag, de nem csak
csillag, hanem csótány is. Csótány,
de nem csak csótány - csillag is. E
kettő elválaszthatatlanul összeforrt
bennünk. Csak az isteni bölcsesség
képes különválasztani a jót a rossztól
- Isten, aki a szívünkbe lát. Csak ő
gyomlálhatja ki a búza közül a
konkolyt anélkül, hogy megsértené a
növekvő gabonát. Csak a végső
megtisztuláskor fogunk teljesen
tisztává, csillaggá, fénnyé érni.
Mindaddig azonban valódi kilétünket homály fedi. A sötétben
feldereng ugyan az isteni szikra, de a
képe t mégis valamiféle ködös fátyol
fedi.
Isten teremt: szól, és a szava létre
hívja a világot. Szavával formálja
meg a világmindenséget, kimondja a
világot. Isten terem t; az ember
csupán utánozza őt. Mert akaratlanul is feléje törekszik.
lsten szeret. Szeretetből vállalta a
létet, sőt a megsem.misülést is. Szava
szeretettel hangzik fel a sír
mé lyében: "Jöjj elő! " És mi,
ismeretlen Lázárokkén t új életre
támadunk: a halál hatalma megtörik,
a hazugságnak, a sátánnak nincs
többé hatalma fölöttünk, hiszen Isten
Jézus mondja: "Viperák fajzata!
mi barátunk, és ő azt akarja, hogy
a
Hogy beszélheh1étek jót, mikor
éljünk. Szava átjárja szívünket, érző
gonoszak vagytok? A száj ugyanis
szívet teremt belénk: kimondja száa szív bőségéből szól. A jó ember
munkra az életet. Megítél bennün jó kincséből jót hoz elő, a rossz
ket, ő, az egyetlen, aki meg tud bennünket ítélni. Ítélkezik fölöttünk, a
ember rossz kincséből rosszat hoz
szava életre ítél.
elő. Mondom nektek: az emberek
Szavam össze sem hasonlítható
az ítélet napján minden fölősleges
Isten szózatával. De talán a rám
szóról számot adnak, amit
bízott világ számára ez is teremtő
kiejtenek a szájukon. Szavaid
erővel bír. És talán életet ad ott, ahol
alapján igazulsz meg és szavaid
sötétség, kilátástalanság, halál honol.
alapján vonsz magadra ítéletet".
Mert csodákra képes a szó. És
(Máté eFangéliuma 12, 34-37)
olykor-olykor egy mosoly is életet
menthet.
Igazából
csak
akkor
döbbenünk rcí , hogy mennyire
"\'f";' 'Pl"'('\)f
lcv
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szükségünk van másokra, ha
összeomlik a világunk. Ruva
Bőripari felszerelések,
alkatrészek és szerszámok
Farkas Pál, magyarországi
gyártása
cigány
költő írja egyik ver1 ulajdonos:
sében: "félek / jó lenne most a
Maráz József
kezed / melegétől embernek
Kishegyes, Dóz<;a Gvöwy u. 48.
tel.: 024 / 730 - 314 ' b
éreznem magam" (Sötét van).
e-mail: maraz@topolanet.co.yu
Kalacsi János

Isten szava teremt ő szó . Vagy,
mint ahogy régen, ünnepélysebben
kifejezték: szózat. Ezzel is jelezve
azt, h ogy Isten szava tTlás, mint az
emberi szó.
Az ember is teremthet (és rombolhat is) puszta szavával. Néha a szó a
legerősebb fegyver. Életet is adhat
ott, ahol nincs élet, s ahol a remény
csak pislákol, új reményt fakaszthat.
Az ember azonban befejezetlen
lény. Túlmutat önmagán: több, mint
amit feltár magából.
Rozoga
v iskóban él, gondolatban azonban a
csillagok közt utazik. Az öröklét, a
végtelen felé szárnyal.
Különös kettősség va n bennünk.
Egy olasz újságíró ezt így fejezte ki:
"A New Age arról szeretne meggyőzni,
hogy mi mindannyian
csodálatosak, csupa fény, csillagok és
angyalkák vagyunk. Ez részben igaz
is. De ugyanakkor mások is
vagyunk: gilisztc'ik, csótányok és
hangyák. Mindkettő megtalálható
bennünk. S ha nem isnwrjük
egyéniségünk árnyoldalait, akkor
nem ismerjük önmagunkat sem "
(Annachiara Valle) .

0

Isten szava
A húsvét előtti időszak, a nagyböjt a
lelkiismeret-vizsgálat, a megtéré>s ideje
is. Az Istenhez való visszatérés, lényünk
"központjának" újbóli megtalálása is.
Isten nem szigorú bíránk. Nem a pusztulásunkat akarja. Ö olyan, mint a jó
szülő,
aki mindenét átadja gyermekének, és végül útjára bocsátja,
elengedi a kezét, mert tudja, hogy
egyébként sohasem tanulna meg saját
lábán járni. A Biblia vissza-visszatö·ö
tapasztalata, hogy az igaz embernek
nincs miért félni az Úrtól. Egyébként,
senkinek sem kell félnie töle. Hiszen
Isten a szeretet Istene.
Olvassuk el minél gyakrabban az
alábbi zsoltártöredéket. Akár napi imádságunk is lehet. Olvassunk lassan,
ízlelgessük a szavakat, a gondolatokat.
Engedjük, hogy ez a csodálatos bibliai
imádság kibontakozzon bennünk.

139. zsanér
Uram, te megFizsg,ilsz és ismersz
engem,
tudod, hogy iilök-e vagy cillok.
Gondolataimat lcitod messziről,
látsz, ha megyek vagy pihenek.
Minden utam Filcigos előtted.
A szó még nincs nyeiFemen,
s lám, az Ur már tud mindent.
Elölről és hátulról közrefogsz,
s a kezed fölöttem tartod.
Csodcilatos ezt tudnom,
olyan magas, hogy meg sem értem.
HoFá futhatnék színed elől?
Ha felszállnék az égig, ott vagy.
Ha az al\!ilágban tanyáznék, ott is
jelen vagy.
Ha felölteném a hajnal szcimyait,
és a legtcivolibb partokon szállnék le,
ott is a te kezed \!ezetne,
és a te jobbod tartana.
fia azt mondanám: Borítson el a
sötétség,
és az éj úgy vegyen körül, mint
mciskor a fény:
neked maga a sötétség sem
homályos,
s az éj Fílcigos neked, mint a nappal.
Te alkottad veséimet,
anyém méhében te szőtted a testem.
Áldalak, amiért csodcilatosan
megalkottcil,
és amiért csodcilatos minden m{íved.
Lelkem ismered a legmélyéig,
létem soha nem Folt rejtFe előtted.

lskolahírek, iskolahírek

Versenvek
Csőke Andrea a Fiatal zongoris~ák
Sabacon
megtartott
országos
versenyén második helye;zést ért el.
Bach, Haydn és Csajkovszkij műveit
játszotta. Felkészítő .Janárai Székely
Mária és Krstié Jűlia. A megmérettetésen 231 kis zongorista lépett fel,
Andrea korcsoportjában 54.

Községi.versen!
matematikábó
4. osztály
I.
helyezés:
Csőke Andrea
II. helyezés:
Povozsánszki
Csilla, Miljkovié Viktor
III. helyezés:
Matko Adam
6.osztály
I.
helyezés:
Holló Emese
Linka Szabolcs
III. helyezés:
7. osztály
Székely Levente
I.
helyezés:
8. osztály
I.
helyezés:
Sáfrány Tivadar
II. helyezés:
Bakorek Levente

Községi verseny német
nyelvből

8. osztály
l.
helyezés: Homogyi Csaba
II. helyezés: Utasi Rajmond .

Községi verseny magyar
nyelvből

S.osztály
II.
helyezés: Kerekes Zsuzsanna
6. osztály
II.
helyezés: Tóth András,
Holló Emese, Fabó Evelin, Szabó
Henrietta, Kókai Enikő, Fábián
Gabriella
7. osztály
..
II.
helyezés: Fajfefity Dénis,
!<ancsár Lmetta, Máté Lívia, Székely
Levente, Gulics Ágnes, i· Majtényi
Matianna
8. osztály
l.
helyezés:
S;zabó
Mária,
Kalmfu Beáta
II. helyezés:
Kiss
Enikő,
·Zsadányi Sára, Mondom Henrietta,
Kovalcsik Miklós
A Curie kémia Emlékversenyen
Faragó Andrea (8.a) bejutott az
űjvidéki döntőbe.

mm

Február 20-án megemlékeztünk a
farsangról. Diákjaink különböző
jelmezbe öltözve tettek egy sétát
falunk főutcáján. A Szülői Tanács tagjai fánkkal és teával várták a farsangolókat. Díjakat nem osztottak ki,
mindenki első helyezést érdemelt
volna ...
Az iskolák védőszentje Szent
Száva. Január 27-én meg is
emlékeztünk róla. Az ünnepi műsor
ban fellép tek az énekkar tagjai,
valamint szavalóink.

***
Tavaly, az Olvasás Évében, a
Költészet Napján a Fehér Ferenc
Könyvbarát Kör meghirdette az "1000
vers egy nap alatt" elnevezésű rendezvényt. Iskolánk is benevezett a
versenyre.
Egy olyan napról volt szó,
amikor az iskolában minden gyermek, pedagógus, iskolai dolgozó verset mondott. Bármelyik tanterembe is
nyitottunk be, mindegyikben költői
szót hallottunk. Petőfi Sándorét,
Arany Jánosét, Weöres Sándorét, de
ugyanúgy a világirodalom nagyjaiét
is. 412 író alkotásait szavaltuk. A rendezvény célja az volt, hogy még az
iskola leggyengébb tanulója is verset
mondjon, valamint az, hogy hangozzék el az iskola falai között április 11én, József Attila születésnapján 1000
vers. A 456 diák, a tanárok (29) és a
kis egí tő segédszemélyzet (9) - tehát
összesen négyszázkilencvennégyen 2484 verset szavaltak el. Kétszer
annyit, mint amennyit meghatároztak. Az átmásolt verseket (volt, aki
erre az alkalomra írt költeményt) hat
könyvbe köttettük. Igaz, hogy a
verseny tavaly volt, a díjátadásra
azonban csak most kerü lt sor.
Budapesten Sipos Ágnes tanárnő,
valamint Szabó Henrietta és Kókai

Enikő kisdiákok átvehették a ver:,eny
nagyserlegét.
***
Március 8-án a színházteremben
tarto ttuk
nőnapi
m űsorunkat,
köszöntöttük az édesanyákat, a nagymamákat, tanárnőket, diáktársakat.
Énekkarunk is szorgalmasan készült
e jeles napra, a zenekar kíséretével
dalcsokrot adott elő. Az alkalmi
összeállításban a szerb tagozatra járó
diákok verset mondtak, majd az irodalmi szakkör tagjai és Nyírádi
Emese másodikos kisdiák köszöntö tte
az édesanyákat
Az alsós gyerekek is szorgalmasan
énekelgetnek. Megmutatták, hogy
hogyan is köszöntik ők a nőket.
Először léptek színpadra a kisegitö
tagozaton
tanuló
kisdiákok.
Felejthetetlen élmény marad számukra ez a bemutatkozás.
Kis
elsőseink egy verses-zenés össze<íllítást készítettek. Utánuk a harmadikos táncos lábú lányok és fiúk
következtek. Az ötödikesek bemutatták idegennyelvtudásukat, európai
népdalokat énekeltek. A műsor további részében a táncoké volt a föszerep .
A szerb tagozatosok néptánccal, míg a
hetedikesek modern tánccal léptek
fel. A Fiesta Táncklub tagjai már több
versenyen is bizonyítottak. Miljkovié
Tamara, Székely Imelda, Papp Áron
és Zsolnai Ákos ebből adott egy röv id
kis ízelítőt. Ünnepi műsorunkból a
néptánccsoport sem maradhatott ki.
A lányok galgamenti karikázót m utaltak be. Műsorunk ezzel véget is ('rt.
Reméljük
kellemes
perceket
szereztünk mindenkinek. A fellépök
nevében Benkó Attila egy Weöres
Sándor versrészlettel búcsúzott:

"Lehet kis-ember, lehet nagy-vezér,
alkot s rombol, de igazán nem él
s csak akkor él - vagy tán csak élni
látszik ha nők szeméből rá élet sugárzik. "

***
R~lnr.r$k111
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Március 20-án tartj ,1k
meg Bc1csfcketehegyen a 7.
Podolszki József lrodc1 1mi
Emlék napot.
lro dalmi
vetélkedöt is szervc.rnek
Fehér Ferenc és Podolszk1
József költészetéröl, melyen
iskolánk di ákjai is n's?t
vesznek.
mm
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Hol volt, hol nem volt ...
Sinkovics Norbert 18 éves. Hét vajdasági mesélő jutott be a
Budapesten megrendezett l. Mátyás király mesemondó verseny
döntőjébe. Ő vol t az egyik. A topolyai Mezőgazdasági
Középiskola negyedikes tanulója, állategészségügyi technikus
lesz egyelőre, szeretne azonban olyan egyetemet vagy főiskolát
elvégezni, amellyel a színpad mellett maradhat.
- Hogyan kerültem a verseny résztvevő i közé? Linka
Gabriella néni hív ta fel a figyelmem, és arra figyelmeztetett,
hogy inkább saját szavainkkal meséljünk, ne a szöveghűséghez
ragaszkodjunk. Most a budapesti döntőre készülök. Egy
swbadon választott és egy kötelező mesét kell vinnünk. A
kö telező mese igencsak sablonos, így igénybe veszi az ember
fantáziáját és előadó -képességét is. Az óvodában is előadtuk
meséinket, hisz van jobb közönség? Szerintünk a gyerekek a
legjobb kritikusok, főleg, ha meséről van szó. El kell mondanom
azt is, hogy a mesét szerintem nem szabad megtanulni fejből,
csak a történetét. Mert a mesét mindig úgy kell alakítani, ahogy
azt a helyzet megkívánja, tehát ha látom, hogy a szemek másfelé
tekintgeh1ek, akkor gyorsan váltok. Ezek azok a dolgok, amelyek re csak egy módon lehet felkészülni, mégpedig sok-sok
olvasással. Mert a mese alapja a szókincs.
- Soha nem vagy lámpalázas?
- rfála Istennek ezzel már megbirkóztam, habár némi izgalom
mindig van bennem. De azt hiszem, erre szükség is van, mert
szerintem a túlzo tt magabiztosság a minőség terhére van. Tehát
mindig jól jön egy kis izgalom. Kicsi korom óta sokat vagyok a
Müvelődési Egyesület köreiben. Verseléssel és néptánccal
kl zdtern. Ezután jött a klasszikus tánc. De a verselést és a prózam ondást a mai napig sem hagytam abba. Színészkedtem is egy
p ár évet. Hiszed vagy nem, és mindezt szívvel-lélekkel csináltdm, csinálom. Számomra ez volt a lámpaláz ellenszere.
- Mik él távolabbi terveid?
- Itt szeretném elvégezni a főiskolát vagy az egyetemet. Még
nem tud om pontosan, hogy mi is szeretnék lenni, de az biztos,
hogy a méd ié.'íba n szeretnék dolgozni.
Február 15-én megtartották Pesten a kárpát-medencei döntőt.
Norbi kiemelt e ls ő díjjal tért haza.
- A zsűri néprajzkutatókból, könyvkiadók képviselőiből és
előél dómü vészekből állt. Több órán keresztül folyt a meghallga tcis. Gálaműsoron osztották ki a díjakat. El kell mondanom,
hogy él szervező Kóka Rozália volt, aki a nyitószövegét így
kezdte: "Víljdaság tarolt!"
Meghirdet ték a második mesemondó versenyt is.
- Még nem tudom, hogy jelentkezem-e, hiszen ez nem csak
tő l e m , hanem a kör ülmén yek tő l is függ. De ha rajtam múlik,
akkor biztosan.
Máté Lívia 7.a
0
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úi barátaink a messzi
távolból érkeztek„.
Nem is olyan régen két új diák érkezett
iskolánkba Ausztráliából. Dudás Viktória a
6.a osztály tanulója, öccse, Krisztofer pedig
az 5.a osztály diákja lett.
A kívülállók úgy látták, hogy kettejüket
körülrajongták az osztálytársak, pillanatok
alatt sok barátot szereztek, és könnyen ment
a beilleszkedésük.
Szerintem azonban nem volt könn yű
megtenni az első lépéseket, hiszen a magyar
nyelvet nem igazán beszélik. Azt is
elárulták, hogy Viktória sokkal többet
beszél, míg Krisztofer nem túl kommunikatív, és fél attól, hogy kinevetik.
Hogy mi a különbség Kishegyes és
Ausztrália között? Sokáig lehetne ecsetelni.
- Nagyon furcsa, hogy itt minden kisebb.
A házak, az udvarok, az utcák, a tantermek,
a boltok. Az tetszik, hogy itt van hó, mert mi
csak akkor láttunk kint havat, ha elmentünk
a hegyekbe telelni, síelni . Ja, és
Auszh·áliában iskolaruhát kellett viselni, itt
pedig azt húzunk fel, amit akarunk. Azt viszont nem szeretem - mondta Krisztofer -,
hogy korán kell kelni. Mi ott fél kilencre
mentünk az iskolába.
- Milyen jegyeket kaptatok?
- Ott betűkkel osztályoztak: A, B, C, D, E,
F. Az A a legjobb. Aki évvégén két F-et
kapott, az ismételte az évet. Viktória csak A
és B osztályzatokat kapott, nekem pedig
még e is becsúszott.
A kedvenc tantárgy tekintetében nem
értenek egyet a testvérek: míg Viktóriának a
torna, addig Krisztofernek a szerb a kedvence. Ausztráliában tanulták a kínai nyelvet, Krisztofer pedig még a németórákat is
látogatta. Érdeklődtem a kínai tudásuk
után, hátha egy-két szót sikerül elsajátítanom, de azt mondták, hogy nagyon könynyen el lehet felejteni a nyelvet. Hiányolják
v iszont a sulinkból a számítógépeket, mert
kinn nagy termeik voltak, ahol több mint 10
komputert használhattak, s bármikor
böngészhettek az interneten.
Barátokat is szereztek. November 14-én
jöttek Kishegyesre, Viki legjobb barátnője
Sípos Anett, aki a tanulásban is segít neki,
míg
Krisz toferé
Vas
Szabolcs.
Népszerűségüket bizonyítja az is, hogy
Valentin napra több levelet is kaptak.
Másfél órás beszélgetésünk végére egész
jól feloldódtunk mindhárman, megismerkedtünk, és azt hiszem, hogy ez egy
barátság kezdete.
Kancsár Loretta 7.a

Oktatási retorm az óvodában
ezeket. A hegyesi óvónők túlteljesítették a tervet. Az
óvónő kreativitásán is sok múlik, mindenki majd kidolgozza a saját munkamódszerét. Ez most még csak a
kezdet.
Dudás Angela óvónő szerint is az új program sokkal
inkább gyermekközpontú. A gyerek egyéniségét veszik
figyelembe, hiszen minden gyermek más, és nem lehet
összehasonlítani őket.
·
(Rudolf Steiifer)~
'4\i ·; 2
- Mindenki önmagához képest fejlődik, sokkal
inkább rátérünk arra, hogy milyen az ő ?első világuk,
Ezt a mondatot a Waldorf óvodák fogadták el
nagyon fontosak lesznek az érzelmeik. Ev elején
felmérjük a gyermek képességeit, év végéig ezt
magukénak. Persze, mi még nagyon messze vagyunk
ettől az életszemlélettől, de egy bizonyos fokú haladás
figyelemmel kísérjük. A gyerekek ebből nem vesznek
már nálunk is tapasztalható. Szeptemberben új oktatási észre változást, számukra így a természetes. De változás, hogy a szülőkkel együtt "dolgozunk". Ez a kis
reform kezdődött az óvodában. Eddig volt egy szint,
amit el kellett érni, minden gyereknek azt kellett telovisoknak nagyon tetszik, alig
jesítenie. Ez nem mindenkinek
- - - ---- -. . -=-.-.--. várják, hogy mikor jön anya
sikerült. Főleg az év végén
megint játszani, vele lenni az
oviban. Három játszóházunk
született gyerekek voltak
hátrányban.
van ebben az év ben. Egyet már
Kőműves Gizella, a Pán
megtartottunk, anyuka és
gyermeke itt együtt alkottak.
Péter Iskoláskor Előtti
Családi albumot készítettek
Intézmény igazgatónője
elmondta, hogy az idei
közösen. A második a
tanévtől kezdve az óvodában
Kincsesláda, a harmadik pedig
nagy hangsúlyt fektetnek a
' a Gyermekköztársaság elnevezésű program lesz. Nagyon
testi és a lelki erők sokoldalú
fejlesztésére, a gyermek terjól sikerült az első foglalkozás.
Valójában ez is a programnak a
mészetes fejlődési tempójának
figyelembevételével.
lényege, hogy az anyuka minél
~!:..._.:__.=;=..,...,.._--~---"~:u.L..J többet játsszon a gyermekével,
- Továbbképzésre járunk. Mi
is tanulunk még ... Egy új programot vezettek be, ezt
több időt fordítson rá, hiszen ezt a kis csemeték nagyon
önértékelésfejlesztő programnak is nevezik. Ezt válaszigénylik. Ebbe az óvoda is egy kicsit belesegít, és jó az,
hogy közösségben alkotnak. Az anyukák elmesélték,
tottuk elsőként. Az óvónő kreativitása, a gyermek óvoda - szülő kapcsolata sokkal jobban kifejezésre jut.
hogy milyen jól érezték magukat, mert mindig csak
dolgoznak, nincs idejük leülni a gyerekkel, ragasztga tA program azt kívánja, hogy megismerjük a gyerekek
érzelmeit, célként tűzi ki, hogy a gyereket megerősítni, rajzolgatni. Ez a program közelebb hozza a gyereket
sük jellemeiben, csak a pozitív oldalát hozzuk felszínre. az óvónőhöz, sok esetben pedig az anyuka is rájön
Ez egy bizonyos fajta megerősítés is egyben. Más
olyan dolgokra, amit a gyereke nem mond el neki.
Kincsesláda című programunk az érzelmekről szól
képzéseken is részt veszünk, amely a programok tervezésével, megvalósításával foglalkozik. Mondhatom,
majd, és sokkal intimebb lesz. Olyan dolgok is felszínre
hogy az óvónők teljes szívvel-lélekkel tanulnak, készül- kerülhetnek, amit a gyerek nem szeretne elmondani.
nek, végzik feladataikat. A Minisztériumból
Persze ez nem szóban történik, hanem játékos, rajzos
ellenőriznek bennünket, hogy hogyan valósítjuk meg
formában . Féltett álmaim, vágyaim .. . Ilyen témáink
lesznek. Én szülőként is megélem ezt a
reformot, mert a gyerekem is idejár az
oviba, és már sok mindent megtudtam róla,
amit eddig nem tudtam.
~c::sllllXI
Volt egy olyan foglalkozásunk is, amikor
minden szülő írt a gyerekének egy személyre szabott mesét. Ez a postaládába érkezett,
amit egyénileg olvastam fel, és látszott az
arcukon, a szemükön, hogy ez nekik egy
valami különleges dolog, hogy ő egy mese
főszereplője lehet, és boldogok voltak .. . Az
óvónőktől is ez persze több munkát igényel,

.!'Minden emberi l~hy egyfénylőszellemet .
hordoz.Oly mód9n oktas,suk a gyermekeket,
amely áltaJmiÍ:idegyifük,;páratlan szelleme
képessé v,ál{"!< l]~lJfJalfIJi ~á11!1ely helyzetben
am~lyet,az .flet.ho~~aJ Sfámái;a. ''
.
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Oktatási reform az óvodában
de a gyerekek mosolygós arcát látva megéri. Persze
egyszer az ideális. Már az első lépéseket megtettük a
kevesebb gyerekkel sokkal többet lehetne foglalkozni,
cél felé.
de erre még nincs lehetőségünk.
Az a szörnyű (hallottam én is ilyen kommenBánszki Irma első gyereke, Ákos még a régi program tárakat), hogy a szülő ezt plusz munkának fogja fel,
külön megterhelésként éli át, hogy még otthon is házi
szerint járt oviba. Dániel viszont már az újat is
kipróbálhatja.
feladatozzon a gyerekével. Ezen sem ártana elgondolkodni ... És azon a döbbenetes mondaton sem, amikor
- Az új program a gyerek szempontjából nem
megterhelő, ő így is, úgy is jön az óvodába, rajzolnak,
az egyik anyuka azt mondta, hogy köszöni, hogy volt
játszanak. Érzelmileg viszont
..-__,.......,,,,~,..,..,....------.......,,,=---......,,,,...,,..,..--..., ideje két óra hosszát
sokat jelent. Együtt jövünk,
foglalkozni a gyerekével. ..
együtt készítgetünk, ragasz„Nem az a feladatunk, hogy
tunk, keressük a képeket.
a felnövekvő generációnak
Mivel fianmak a Micimackó a
meggyőződéseket közvetítkedvenc meséje, így egy olyan
sünk.
mesét írtam neki, mel yben ő a
Hozzá kell segítenünk, hogy
Micimackó, és szülinapra
a saját felfogóképességét
fogadja a vendégeket. Érkezik
használja.
Füles, Róbert Gida és a töbTanuljon meg a saját
biek ... Rajzoltunk is hozzá.
szemével nézni a világban.
Otthon is sokat vagyunk
kettesben, sokat beszélgetünk,
A mi vélekedéseink és m egmesélünk. Fontos, hogy a
győződéseink csak a mi szágyerek érezze, hogy bármikor
munkra érvényesek.
számíthat ránk, bármilyen
Az ifjúság elé tá1juk őket, hogy azt mondjuk: így
gondja van, nyugodtan fordulhat hozzánk. Szerencsére
apukájával is sok időt tölt el. Nagyon szép családi albu- látjuk mi a világot.
Nézzétek most már meg ti is, mily ennek mutatja
mot készítettünk. Később egy szép emlék és érték
marad nekik. Családfát készítettünk, apa talpnyomát
magát nektek.
rajzoltuk le.
Képességeket ébresszünk fel, és ne megAz óvónő fi gyelmes, szeretetteljes együttélést válgyőződéseket közvetítsünk.
lal a gyerekekkel, biztosítja számukra az egészséges
tárgyi, szokásbeli, érzelmi és tartalmi környezetet. Jó
Ne a mi igazságainkban higgyen az ifjúság, hanem a
minőségű testi, lelki és szellemi táplálékokkal erősíti a
mi szem élyiségünkben.
gyermek belső aktivitását, fejlődését segíti, és felvállalja
Azt vegyék észre a felnövekvők, hogy mi keresők
a minden fejlődéssel együtt járó kríziseket is. Tudván,
vagyunk.
hogy egy jó, védett gyermekkor az egész életre
És őket is a keresők útjára kell vezetnünk."
(Rudolf Steiner)
felkészí t. A nevelés célja: a gyermek fejlődő belső
világát védeni, ápolni és erősíteni, hogy testileg
Molnár Márta
egészséges, lelkileg szabad, szellemi•
•
leg kreatív legyen, képessé váljon
arra, hogy környezetét emberségesebbé tegye. Az óvónő segíti, hogy a
gyermekben működő természetes
erők szabadon fejlődjenek a különbö ző tevékenységekben. Ez lesz majd
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Hírek az oviból

Vaidaság tarolt!
Kishegyes tarolt!
1. Mátvás Királv mesemondóversenv
Február 15-én Budapesten a Magyar Mezőgazdasági
Múzeumban kerül sor az !. Mátyás Király Mesemondó
Verseny Gálaműsorára. Kishegyest négyen képYiselték a
versenyen: Benkó Attila, Unka Mikl ós, Sinkovics
Norbert és Rúzsa Mária. A vendégeket Dr. Szatmári
Sarolta, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum főigazga tó
helvettese üdvözölte. A versenyt értékelte és a műsort
ve;ette Kóka Rozália mesemm~d ó, a verseny alapító
fővédnöke. A tematikus versenyre kizárólag Mátyás
királyról szóló mesékkel és mondákkal lehetett benevezni . Az elődöntőkön több mint hatszáz gyerek vett
részt. Már arra is büszkék vo ltunk, hogy a vajdasági
versenyen ilyen szép eredményt értünk el, és el sem
tudtuk képzelni, hogyan is szerepelünk maj d az erdélyi,
felvidéki, kárpátaljai és anyaországi versenyzők mellett.
De amikor meghallottuk a kishegyesieket, tudtuk, hogy
szégyenben nem maradw1k „. Magabiztosan m ondták a
meséket, mertek improvizálni, a közönséghez szólni. És
a zsűrit is levették a lábukról. Már az eredményhirdetés,
díjkiosztás előtt szóltak, hogy jó lesz, ha készülnek a vajdaságiak, mert ismét előadják meséiket.
És érkezett a díjeső: három első és egy második díj.
Norbi pedig még egy kiemelt díjat is kapott, mint az
egész verseny egyik legjobb mesemondója.
Pedagógusként és hegyesiként is elmondhatom, hogy
nagyon jó érzés volt abban a pillanatban kishegyesinek
lenni. Megérte a munka, megérte a fáradozás. A
történethez még hozzátartozik az is, hogy egy szenttamási kisfiú szintén m ásodik díjasként térhetett haza.
Fe l készítő tanára, Matarugin Elvira szintén kishegyesi.
Már megérkezett az e ls ő díjasoknak a meghívó májusban Gödöllőn várnak bennünket nagy szeretettel.
Szintén versenyre, szintén mesemondásra. És mi menni
szeretnénk ...
Köszönettel tartozunk az Önkormányzah1ak, h ogy
biztosította számunkra a Pes tre való feljutást. Azt
hiszem, mindannyiunk érdeke, hogy ezek a gyerekek
megmutassák mindenhol, hogy mit tudnak. És legyünk
büszkék rájuk! Ha mást nem, egy vállveregetést
megérdemelnek ... És mi csak annyi segítséget kérünk,
hogy elj uthassunk a versenyekre.
Még sokat mesélh etnék p esti élményeinkről. Azért az
sem volt semmi, hogy találkozhattunk Baumgartner
Zsolttal, a Forma 1-es magyar ver senyzőve l. „
mm
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Február 20-án jelmezbál volt óvodi1 nkb,rn .
Gvermekeink ötletes jelmezekben, vidám hangulatb;rn
búcsúztatták a telet.

Február 23-án a Tartomány i Titkárságtól az óvodci
35.000 dinár értékben rajzeszközöket kapott, Z1mit az
intézmény helységenként osztott el.
***

Március 8-án "Maratoni nőnapi műsorok " kere tébL'n
köszöntötték aprócskáink az anyukájukat.
***

Ápri lis folyamán a kis ovisok az Óvodás Színjátszó
Találkozóra készülnek.
***

Köszönjük mindazok támogatását, akik hozzájárul t.:ik
eddigi rendezvényeink sikerességéhez:

H.T., Alfa fűrésztelep, Bell-impex, Duker fatelep,
Limbad, Dorton, Foto Sanyi, Monte!, Tempo-Trade,
Chick-prom, Sipos Imre magánhentes, Halasi Csaba
magánhentes, Forumcoop, Pöndöl, Kókai Béla magánvállalkozó, ifj. Horváth László, Kála virágüzlet,
"BurekdZinica", Anton, a kishegyesi Helyi Közösség,
Zicom, Ferro, Profit, Aroma, Vajdasági Bank, "Novi Sad"
Biztosító.

Szói!nekkel g y őz ni
Februc'1r 7-én a zentai Farsangi Ki
Mit Tud gvőztese a könny űzenei
kategóriában Rú zsa Magdolna kishegyesi fiatal lett
Rúzsa Magdolna a szabadkai
Egészségügyi Középiskola végzős
tanul ója. A közelmúltba n elért eredménye is arról győzte n1eg, hogy
tehetségét nem szabad rej tve hagyni,
saját elmondc'1sa szerint "aki tud
énekelni, annak énekelni is kell!". És
Magdolna énekel! Mosolyogva
mesélte, hogy a Megasztárról egy
kicsit önhibájából, egy kicsit máséból
késett le, de a zentai lehetőségnél
már résen volt. Messze megelőzte a
többi fellépőt, értő emberek is elismeréssel nvilatkoznak róla.
Ez volt az első versenyjellegű
megmérettetése, bár eddig is
gyakran szerepelt közönség előtt.
Például a szabad ka i Középiskolások
Diákotthonában, ahol számtalan
szór,1koz,ísi, bem utatkozási
l e h e t őség közü l választhat. Az
otthonban lakik, ötödmagával egy
szobában, tetszik neki a szabadkai,
sokkal több szórakozást kínáló élet,
de ennek ellenére mégis foglalkoztatja, hogy miként lehetne
Kishegyesen is jól eltölteni az időt
egy fiatalnak.
"Rossz, hogy itt a faluban nincs rá
/ehetöség, hogy bemutatkozzunk. Itt
semmi sincs! Leme,gy az a szegény
fiatal a kocsmába, mert hoi á menne?
Megiszik kettőt, hármat, és ennyi
elég az életböl. De ha nem elég,
akkor sincs más. Ez a szórakozás. jó,
persze, a pénz is oka, de kellene
péhiciul egy fiatalos kultúrkö1~ m ert
mi keresnivalónk nekünk az öregek
között? Egy kocsmába bemehet
bárki, de ha lenne egy ifjúsági klub,
mindjcirt más Folna a helyzet.
Mindenki imisfelé megy el innét.
t'n is elmegyek majd, és máshol
mutatom m eg magamat, és így
\/annak Fele a többiek is. 11 mondta erről a témáról.
Egy percre sem nyugszik, zsibog körülötte a levegő. Látszik
róla, hogy egyetlen csendes,
magányos órc'lt sem bírna ki. A
középiskola után hogy mi lesz?
N a, ez az, ami még számára is
1

na gy talány! Mostanában múlt 18
éves, barátaitól egy dobot kapott,
amivel azóta szinte összenőtt.
Képzeljünk el egy lányt, röpködő,
gö ndö1~ vörös, vállig érő hajjal, teli
élettel, gyönyörű hanggal, amint épp
nem fér a bőrébe! Szűknek érzi a
szobáját, gyorsan kabátot kap
magára, és kimegy az éjszakába, a
kertvégre dobolni! Mert nem akarja

nem semmi! A köFe tkező alkalommal én is fölléptem . A Megasztárt
volt, hogy végigsírtam, mert az
egyik fellépő a kedvenc számomat
énekelte, amivel én is nagy sikert
arattam! Mindez azt váltotta ki
belőlem, hogy megmutatom.
Színművészetire szerettem volna
menni, oka volt, hogy nem lett belőle
semmi. Befejezem ezt az iskolát, a
gyakorlatot, azután nyelvet akarok
tanulni, az angolt, és ha majd nyílik
itthon magyarul színművészeti,
megpróbálom. Amenny iben nem
sikerül, akkor pedig valamit a
zenével kapcsolatban. .. Úgy Fagyok
Fele, majd ahogy lesz, úgy lesz. jól
érzem magamat a bőrömben!
Hétvégeken jól kibulizom magamat,
ahová lehet, elutazom .. . 11 - vallotta
magáról Rúzsa Magdolna.

Nagy Farkas Dudás Erika

Rúzsa Magdolna
zavarni a családot, a szomszédok
pedig kezdenek beletörődni, hogy
házuk felől az ének mellé dobszó is
társul. Egyébként azt sem árt tudni,
hogy nővére és édesanyjuk is tehetséges előadók, Rúzsa Mária a napokban lett második díjas előadó a kárpát-medencei 1. Mátyás Király
Mesemondó Versenyen.
11
Néptáncoltam eleinte, népdaloztunk, azt is szerettem. Aztán az
Intiben az első évnyitó előadáson
megnéztem egy Mny t, aki énekelt, és
úgy éreztem, na ezt én Jazcin megcsinálom! Akkori ne\/előm
megkérdez te, hogy biztos Fagyok-e
benne? Meghallgatott, gitározott egy
Republic számot. Azt mondta, ez

A kishegyesi o i a .
Művelődési Egyesület szék- é
asztalhiányban szenved, a
szűkös anyagi lehetőségeink
nem teszik lehetővé, hogy
ásároljunk székeket
asz.o .at. Kérjükazokat, akinek
n fe1esleges székük és a?zaluk, ajándékozzá
gyesületne

ALFA
fűrésztelep

tel.: 0241730-749
lakás: 024 / 730-797

Mohácson a busók között
A kishPgyesi Petőfi Sándor Művelöd és i Egyesü let Rizgetős
néptá rK-egy üttese Moh<ícson farsangolt. Ugy anis itt tartják
évről - év re a busóji\rást, am it a hatva nas éve ktől fogva mind
nagyobb mére tű vé fej lesztettek. Az eredetmonda szerint álar-

cos alakoskodók ű zték ki Mohács körn yékéről a törököket. A
busók fű zfá b ól készü lt feketére vagy vörösre fes tett, hatalmas,
ijes z t ő maszkokat hordanak, amelyeket kosok szarvaival
díszítenek. A mai busóknak télűző , téltemet ő termékenvségjósló funkciójuk va n. A busójárás szokásvÍiága bizo~yá~a
szláv,
illetve
sokác
elemeket
hordoz
magában.
Farsa ng vasc\rn a p tartják a nagyméretű fe lvonulást a
kézműves kirakodóvásárral színesítve.
Mohácson létezik a Busó-klub, ahol a hagyományokat

llf 111111
Most egy éve annak, hogy a kishegyesi ifio tthonból ki vágott a j egy sze dő
vagy kidobó. Mindenki nevezze, ahogy
akarja. Abból az épü letből, amit aru1ak
idején a KIFC (Kishegyesi Ifjú sági
Futball Club) indított másodszor újra.
Ez volt a köszönet azért, hogy annak
idején Mendler Márta, Barna Valéria,
Péter Róbert, Burján Attila, Kalud erovié
Zorán, Mudrinski Zdravko, Kókai
Tibor, id. Dudás Gusztá v és rajtam
kívül még néhányan éjt nappallá téve
dolgoztunk, hogy a kishegyesi fiataloknak egy m e nő helyet teremtsünk.
Akkor Nagy fény től Szentta másig és
Kulától Zentáig ide jöttek a fi atalok
szórakozni. Most viszont elme1mek
Tornyosra, Csantavérre, vagy bárhova.
Régebben Jerico vol t a d iszkó neve,
most viszont Orion.
Az Orion csillagkép a téli éjszakák
égboltjának legékesebb konstellációja a
150 északi és 100 déli deklináció között,
és m integy '!00 szabad szemm el látható
csillaggal bír (Pallas lexikon) . Nos, ez
egy csöppet sem jell e m ző a diszkóra,
ami igen lepusztult benyomást kelt, és
csak azok látoga tják, akik nem tudnak
elj utni innen. A diszkó szemetét pedig

tiszteletben tartva kész ülnek az öltözékek. Az idei felvonuláson több mint 300 busó vett részt, az őke t k ís é rő jenkdék,
fiatal legé nykék, ha risnyá ba bújtato tt ,í.brázattal és jellegzetes
csomós ütő alkalma tossággal.
A táncosok szombaton léptek föl először a
Nemzetközi Folkl órgálán, ahol a szlovén és horvát csoportok
mutatkoztak be. Majd vasárnap dé l előtt rész t vettek a
nemzetiségi n épt án c -műsoron , ahol szintén több szomszédos
o rs zág tánccsoportja ké p viselte tte magá t. A hel ybél iek
elmondása sze rint ilyenkor a város lakossága megké tszereződik; Mohács különben 20 ezer lakosú város. A délutáni
ágyúlövésekkel ijesz tették el az ellenséget, illetve a telet. Az
esti tábortűz n é l égették el 2004 telét, de sajnos a tavasz még
várat magára.

kidobják a kerthelységbe, és ezen a
seknek nem lenne elég fizetése, mert a
szeméten keresztül kell megközelíteni a
piaci helypénz nem elég? Pedig szép
Teleházat és a magyar irod át. A dologsumma, hete nte kétszer 80 dinár
helypénz megszorozva 52-szer plusz
ban az az érdekes, hogy ez senkit sem
zavar, bezzeg amikor korábban idehoz3000 dinár asztaltu lajd onjog. Ez évente
m inden árustól 11 320 dinár. Nem
tu k az ukrán táncos n ő ket, az egész fal u
megbotránkozo tt!
voltam jó matekból, de ez több mint
Mi nem hoztu k el Párkányi Évit a
százezer dinár évente, ha csak tíz árúst
B.B. házból és az összefoltozott arcú
számolunk! Ilyen számok mellett a
Judyt a Groovhousszal, de teltházat
Helyi Közösség az t állítja, hogy nem
tudtunk csinálni akkor is, amikor a
lehet be fedni a piacteret és rendszerezszentta mási Dod o egy üttes játszott,
ni az árúsokat, hogy a túrót ne áru lji1k a
vagy az Emi táncosai léptek fel. Azért
krumpli melöl, vagy a savanyú
pedig, hogy ezt megcsináltuk az akkori
káposztá t mosóporral.
polgármestertől, Sipos Bélc'ítól
Ezek után fel teszem a kérdést: Ki a
néhányan örökös ingyenjegyet kaphül ye?
tunk. És kérdem én, ha egy 35-40 éves
Az eladók, én, vagy a Helyi Közösember öt évente egyszer ingyen megy
ség funkcionárusaj/ De lehet, hogy én
be a diszkóba, attól a bé rl ő tutira
vagyok, mert ilyet megírok. Ha tudnclk
tönkremegy' Ez csak úgy lehet, ha rajegy jó el meorvost, szóljanak!
tam kí vül senki sem megy be! Igaz,
Barna József jr.
amit szabad Jupiternek, azt nem szabad
Az olvasói ír;;ísok nem a szerkesztősé"
0
az ökörnek 1 Az egészbő l azt
Féleményét
tükrözik.
következtetem, hogy ez a topolyai
bérlő, aki nem is bérlő, igen jól
fatelep
tejelhet. De szereh1ém emlékeztetni a Helyi Közösség és a község
illetékesei t, hogy a denacionalizációs törvény már egy ideje
érvényben van . Ezek szerint az
tul. Faragó Zoltán
épülete t, má r régen vissza kellett Verbászi út 36
lakás: Verbászi út 34
l
KISHEGYES
Kishegyes
vo na származtatni eredeti tulaj.
tel.: 0241731-399
d onosának, a kishegyesi egytel./ fax: 0241731-231
Epületanyag - alaptól tetőig.
házközösségnek! Vagy így egyemobtel: 06318230412 Tűzrevaló - árusítás, szállítás.
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Tudósítónk
A G17+ helyi szervezetének ülésén értékelték az. országban uralkodó állapotokat, megállapítván, hogy a mezőgaz
dasági minisztert minden bizonnyal a kishegyesi helyi
szervezet jelöli majd, ha megénged!k. Foglalkoztak a polgármesterrel is, egy öntetű véleményük szerint jobb le1me,
ha nem lenne. De azért mindenkivel együtt kívánnak
működni, mivel a G17+ polgári párt.
Ígéretet tettek arra is, hogy felülvizsgálják a koszovói
kérdést, mert erre helyi sziri.ten ma11apsá:g.nagy szükség
van. Megállapították, hogy az értelmiség, a munkások, a
diákok, a nyugdíjasok rájuk szavaztak, kivéve a vállalkozókat, akik szintén rájuk szavaztak, csak mivel nincs
elegendő vállalkozó, ez nem látszik. Szakembereik kimutatták, hogy ha fal unkban 10000 lakos élne, akkor akár
11000 új munkahelyet is teremteni leheh1e - a teremtés
ügyében konzultálni fognak a főtisztelendő úrral is. Szóvá
tették azt, hogy új párttagok kellenek, de az előző rezsim
emberei nem jöheh1ek számításba, kivéve azokat, akiknek
megbocsájtottak, akikre szükség van és minden érdekl ő d ő t
szeretettel várnak. Az életszínvonal várhatóan xy = 1a2b+3c*4d mértékben fog növekedni, elemezték a G17+
helyi gy űl ésé n a szakértők.
A VMSZ helyi tagozatc.ínak ülésén kiértékelték, hogy a
vc1 lasztc1sokat ők nyerték meg, mert rájuk szavazott mindenki (lakosok, polgcírok, ismerős ök, utcabeliek és
rokonok). Na pirendre tüzték a polgármester kérdését is, de
miu t<c\n konstatc1ltc1k, hogy ők adják a polgármestert, leve tték a napirendr ől. A továbbiakban kifej tették, hogy a
VMSZ polgc\ ri pc1rt. A helyi szervezet behatóan foglalko zott
a lipári szövetkezet kilátástalan helyzetével, tarthatatlannak ítélve azt, és sürgették, hogy fölsőbb szinten rendezzék ezt a helyi problémát. A VMSZ szerint a jövő a
beruháZ<1sban van, ezért tc'1mogatják a beruházásokat,
azzal, ho gy a fejlesztésekre is figyelni kell, amennyiben
pénzügyi eszközök projektumok útján beérkeznek a
pályázatokra. Ez dZ Európai Uni ós integ1«ició alapfeltétele,
ezért - mint hallottuk a VMSZ helyi ülésén - Brüsszelnek
jobban od a kellene figyelnie, mi is történik Pozsarevácon.
Végezetül szóba került, hogy fia talítani kellene a tagságot,
ezért mihamarabb kapcsolatba fognak lépni a Nyugdíjasok
Egyesületével.
A Szerb Rad ikális Párt helyi szervezetének ülésén
11.1egilimepelték a választási győzelmet, mint az egyedüli
·polgári pár t, amely a polgárok érdekeit helyezi előtérbe .
Leszögezték, hogy a párt m ögött álirlak ~ munkanélküliek,
az értelmiség, és mások is, akik márémeghaltak, de velük
lennének, ha élnének. A SZRP helyi szeniezete szorgalmazza Bosznia, Koszovó és Belorusszia visszacsatolását; .e.zért '
kérik, hogy a legközelebbi kishegyesi képviselőtestületi
ülésen erről szavazzanak, és a polgármester fejtse ki a
község ezzel kapcsolatos állásp ontját, majd mondjon le. Ha
ugyanis ezen szerb területeket visszakapnánk, új munkah e~,
lyekre lenne lehetőség községi szinten, úgysmin~. bos~a,i,
koszovói és belorussziai nagykövetségi po,szto~rabíztosan '
igényt tartana a SZRP helyi szerveze.te. ·
·
A Vajdascígi J\1agyar Demokrata Párt helyi szervezete a
más pártokon belüli helyzettel foglalkozott. Később faxon

értesítették saját maguka t, kiemelve, hogy ők az erkölcsi
győztesei a választásoknak. Megbeszélték, hogy a vajdasá gi pár tokkal eszmét kell cserélni, kettő az egyhez arányban .
A Szerbiai Szocialista Párt helyi ülésén deklarálták, hogy
ez a párt igen jó-eredményeket ért el a lehetőségekhez
mérten, újabb száz kilon1é ter autóutat igérve be a Mohol Kishegyes - Zol1.1bor távon, .v ia Kelebia. A nemzetiségek
kö.zti viszonygkról szólván .kiel1.1elték annak hangsúly()zását, hogyaz()kjók. Az oktatásról szólván hallottuk az
értekezleten az( hogy azon a lehetőségek szerint változtatni kell, mivel a·prioritás a gazga~a,g. Privatizálni a vállalatokat nem kell telnetek jó lesz ~1nondták ugyanitt.
Az Otpor helyi szervezete havi sajtótájékoztatóján heves
ellenállásáról biztosított mindenkit. Ugyanitt hitet tettek
amellett, hogy a kultúra a gazdaság a lapja, ezért vá lasztási
eredményük nem tükrözi a lehet őségekhez mért objektív
feltételeket. Egy öntetű e n kifejezték véleményüket, hogy
továbbra is gó rcső alá vesznek mindent, amit górcső alá
lehet venni, mivel a problétm1kkal szembe kell nézni, hogy
egym ás szemébe nézhessünk. Kilátc'ísba helyezték, hogy
újra illegalitásba vonulnak, mert akkor jobb választási
eredményeket szoktak elérni.

Parasztszö~~'tség helyi értekezletén hallottuk, hogy a
mezőgazdasági nlinisztert le kell 'váltani, amint kinevezik,

hiszen finansziálisan nincs alapja ennek a rendszernek,
ahol a fejőstehenet sem lehet már megfejni. Foglalkoztak
még aktuális kérdésekkel is.
A Művelődés i Egyesület helyi értekezletén megbeszélést
folytattak arról, mi a teendő . Fontolgatásra ajánlották, hogy
polgári párttá váljanak, amennyiben az idevonatkozó
törvények ezt lehetőv é teszik, mert új munkahelyekre van
kilátás a közeljövőben, vagy később. Mint tudósítónknak
elmondták, a következő meg beszélésén értekezletet tartanak, megállapítván a köve tkez ő ülés időpontját. Add ig is
figyelemmel kell kísérni az eseményeket.
civil s~~rvezetek egy'h lással foglalkoztak a '
héten, kiemelve, hogy a munkát meg kell gyorsítani, és
együtt kell működüi. Továbbá további támogatásokat is
elvárnak, mivel a helyzet halas~thatatlanságára való tekintettel időszerű kérdésekről most nem tudtak értékelést
adni.
Kishegyesi polgárok független helyi csoportja, a helyi
bolt el ő tt sörözgetve, megállapította, hogy helyi szinten
minden vállalat csődelj árás alatt áll, nincs munkal ehe t őség,
a gyerek uzsonnájára sincs már pénzügyi keret, az asszony
folyton elemez és kiértékel, mert minden drc1ga, a disznót
priva tizá lni kellene stb. Ugyanitt, mérlegelvén a szituációt,
a többség szavaza ta alapján döntést hoztak arról - jelentette
kiküldött tud 9sítónk -, hogy a helyzet helyi szinten qrva
szar, és az összes párt, szervezet és vezető menjen az anyja
p .. .-ba . A kisebbségbe szorult vélemények szerint viszont
menjenek az apjuk f. ..-ra.
Micimackó György

Szó-rrm!~:·~

\ Acél az élbolvban maradás

Febru ár elején kezdte m eg az előkés z ületeke t az
Egység focic sa pata. Kovács Róbert meste re dző név-

sorolvasásán a következő já té kosok jelentek meg: Gera
Zsolt és FMagó Z solt kapusok, Tóth Károly, Baranyi
Róbert, Sasa Volarev ié, Szilágyi Tibor, Szöllős i Miklós,
Dejan Du rovié, Milos Ourovié, Rúzsa Sándor, Fodor
Mihály, Nagy Zsolt, H alasi Szabolcs, Predra g Kosovié,
Németh Tamás, Lazar Zoranovié, Kirs Miklós, Borislav
jernejsek és Petar Radovié.
Az ősz fol yamán az ötödik helyen végzett csapatban
most fog ben~ ut atkozni két fiatal is, Sz öllősi és Néme th.
Az e l ső kapus azonban csak katonai szolgála tc'l nak
letöl tése utcín, májusba n csatlakozha t a szabadkai lig<is
Egységhez. Mint a klubelnök, dr Deák Tibor a M<i gyM
Szónak nyilatkozta, legnagyobb gondjuk a pénztelenség,
ennek ellenére fol ya m atban van egy fedet t lelátó és cg\·
klubhelyiség építése, még h a az akad ozik is. Az ötödik
h ely re pályáznak ism.ét - mi azonban reméljük, többre
viszik a fiúk„.

_lflinJen keJves o~vasónknak ke~~e1nes ~úsvéti iinnepeket kioán a

Eladó egy jó állapotban lévő gyerekkocsi jutányos áron!
Érdeklődni a 730-989 es telefonszámon.

.ÚJ 200. literes fémhordók, .
150 ..és . 200 literes mű-:

anyaghordók, 700 (4000
.Q.inár) és 1000. literes · (5000 .
diJ:!) műanyag ciszternák ·
eladók, házhozszállítással.
Telefon:.;063 /773:..43-10:
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Tul: Kókai Béla kőműves
Kishegyes, Kossuth
Lajos u. 1.
Tel:
024/731-377
Mobil: 063/8-235-849
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Vállalom lakóházak , gazdasági és más épü letek
korszerű építését valamint a
rég i épületek adaptálását
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