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A kishegyesiek lapja

Tavaszi lzílídís
Csodás ta vasz köszöntött ránk. A
csapadékdús időnek köszönhetően
minden zöldell és növekszik, a fű
szinte az egekig tör. Szükség is van
rá, mert sok szemetet kell el takarnia.
Jó hegyes i szokás szerint, vagy
pusztán lustaságból, a szemetet még
min dig szerteszét d obálj uk. És ha
va laki egy hel yre már szem e telt,
akkor mi, miért ne vinnénk sajá t hulladékun k ugyanoda? A tavalyi föld napi akció megtisztított helyszíneit
körbejárva a spontánszemét újratermelőd ésé t tapasztaltam. Igaz, a
nagyra nött fű rejtö ölelésének
köszönhetően igen diszkrétek a
kupacok, de bizony ott vannak .
A szeméttelep fogadókép essé
alakult, immár traktorral is be lehet
hajtani durrdefekt-veszély nélkül, de
ez a zu gszemetclöket nem hatja meg.
Olyannyira nem, hogy a teme tő
bejáratá hoz is kikerült a "Ne szemetelj'" tábla. Már ez a terület sem
szent.
Másik vidá m tavaszi izé, az a sok
fa, ami valamikor volt, de m ár nincs.
Úgy érzem, ha hegyesiek élnének az
esőerd ők ben, akkor már rég n em
le nnén e k esőer dők. A falu körül
található fás területek úgy néznek ki,
mint a kálciumhiánnyal küszködő
hokibajnok fogsora. Ha egy kisfa
pofátlanul eléri a karvastagságot, az
garantáltan nem éri meg a tavaszt. A
nagyo bb fák (persze nem teljes) biztonságban voltak, dc az emberi elme,
oh, mil y leleményes: értelmes falubelieink az utcákon lévő gyönyörű
diófc'ík koronáját egyszerűen levágták.
Környczetbaráti izélődésből még
m egemlíteném a Krivajba dobált
vidám tárgyakat, de erre több szót
már nem is fecsérclnék.
Búcsúzóul
csak
enn yi:
Szemeteljünk bátran, még van mit,
aztán m ajd vakargatjuk egymás fejét!
A szerk.

Föld napi faültetési akció

2004 április végén
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2004. április 24.
Lóversenypálya, Kishegyes
Elültetve: kb. 70 facsemete
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2004. április 23-ról 24-re virradó éjszaka
ismeretlen tettesek, Park, Kishegyes
Kitörve: kb. 35-40 facsemete
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Az aláqbi képekhez, ugy
,·érezzük)ölqslegesJ<orrimentárt
.fű?n{!nk; ·2QQ4:ápril,i§~22~ét, : a
1
Föld· va12J~~ egye~~gJ~~lteté·~sel, másokJacs~meték';/ ·
· kitörésével pföbáltaidnég
emlékezetesebbé tenni. Vannak,
akik számára láthatólag semmi
sem szent, a:v.andaJiz-!J1us és a
gar~zdálkodás az, .am~ egyedül
számít."A tettesék:pedig sajnos
·az.eddigi gyak9rlaJ9t~ismerye
~ .való$zÍ!lűleg toy~,~9r,a is sikere"·,~en rejtő~koqhétll~k~.
. ismeiet!enség~ hory1~ly_ ,an.
· S~avak-helyettÚóJjorlak
.helyettünk a képek ésa tények.
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Privatizáció. hitelek

llsltfrek

Miniszteri látogatás Kishegvesen

Április

4-én
Belgrádban a
Köztársasági Yt7rseny;éi;i
Tóth András 6. osztályos tanuló 3.
helyezést ért el 75 ponttal. Felkészítő
tanára Gál József, zongorán Csőke
András kísérte. ~is 2B; etfí.dj~t, Ober
Tamburinjá~,
. Petar' Stojanovié
Románcát v:alamint Oscar Rieoing amoll magyaros ' stílusú Concertinóját
' é!cdta elő 1,
***
. . Á.prilis !o-én, a Népk?nyvtárban
király
'\Mátyás
iózsát · · hyíla
ostomyele" dmmel mesedélutánttartottak. Fellépte!<. az I. 11;~tyá,s kir~ly
~esemondóverseny
' kishegyesi
győztesei: Benkó Attila, ·Unka•· Miklós
és Sinkovic~ Norbert. A közönségnek
qemµtatkozott. Varga .Villen,pna 2;
' o~ztályo,s kislány is' egy mesével.
!
Hegedűsök
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Plz Illyés' Alápítvány "Szülőföldön
Magyaf.~l "

n\:!vet viselő . J\J.\:!veJés,h
q~tatásf
Tá~ogatá~ · .· ·. valami~t'
Tánl<0nyv-és Taneszköz Támogatására
pénfokellként lehet átadni a CMH .
informá.cós :jroqa kirep..de~~ségébe.n 9'
pályáz~tqkat. A kitöltött pályázati
űrlaphoz csatolfü kell a szülő vagy .
nevelőszülő személyazonossági iga-zolványána~. fénymásolatát, il gyerm~k(ek~ ··· . ~nyaköny;vi kivonatának
igazolványának
vagy . '§zemélyi
fenymásolatát, és az iskolalátO:gatásról
szóló igazolást. ,Péntel<~n,1 . ~-tól l<!l:-ig
. fog~~ják a kérelmeI<et.
"
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Szombaton, április 24-én délelőtt a
f Népkönyvtár
és ... a Petőfi ME
szervezésében FIGYELŐ címmell
1

ját.éko.s I<ömyezetjs.111.ere·. .te·t... ''!'''llli'~·
A foglalkozást Barcsik Márta vezette.
A kis természetbarátok' könyveket ésJ
más jutalmakat kaptak? . majd +, á~
foglalkozás :-'égén a SZ\:!rve~ől<pz~qn~J
nával kedveskedtek nekik.
"

Április 24-én a községháza dísztermében lakossági fórumot tartott a G17
Plusz községi szervezete. A fórum
kiemelkedő vendégei voltak dr. Ivana
Dulié Markovié, mezőgazdasági miniszter
és Ispánovics István, köztársasági
képviselő. A vendégeket Branko Vuckovié,
a G17 Plusz községi szervezetének elnöke
köszöntötte.
A miniszterasszony beszámolt a kormány és a mezőgazdasági minisztérium
eddigi munkájáról. Elmondta, hogy
véleménye szerint az 50 napja beiktatott
kormány a "nem hasonlóan gondolkodók"
kormánya, de valahogyan funkciónál. A
fórum mezőgazdasági tematikájából
Dr. Ivana Dulié Markovié
kifolyólag beszámolt arról, hogy a kormány 3,7 milliárd dinárt biztosít a mezőgazdasági termelők részére rövid és
hosszú lejáratú hitelek formájában. A földművelők öntözésre, gépesítésre,
több éves kultúrák telepítésére, vagy üvegház építésre kapják az évi 3%
kamatú hiteleket. Hitelhez csak bejegyzett termelő juthat. A bejegyzés
önkéntes alapon fog történni, és bárki regisztráltathatja magát, aki több,
mint fél hektár földön gazdálkodik. Az is lényegtelen, hogy saját földről
van szó, vagy béreltről. A bejegyzéseket és a vele kapcsolatos informatív
munkát előreláthatólag a helyi közösségek, vagy a kataszteri hivatalok
fogják végezni.
Megtudtuk, hogy októberben a mezőgazdasági stratégiánkat 700 ember
bevonásával nyilvános vitára bocsájtják. Ily módon egy 2010-ig terjedő tervet szeretnének kidolgozni, melynek fontos részét fogja képezni az Európai
Únión belüli és kívüli piackutatás. A miniszterasszony fontosnak tartotta,
hogy a jövőben a kormány véghezvihető törvényeket hozzon, amikkel majd
hatékonyan lehet szabályozni a mezőgazdaságot .
A fórum második részében a jelenlévők kérdéseket tehette1< fel Dulié aszszonynak, de egyesek ezt monológra való felszólításként élték meg. Ettől
eltekintve sok, hasznos információt tudtunk meg például a privatizációról,
amit a miniszterasszony fél évre leállítaná a rengeteg szabálysértés és viszszaélés miatt, és előbb a visszaszármaztatásokat, vagy kárpótlásokat ejtené
meg. Kiderült, hogy a földek 85%-a már magánkézen van. A miniszteraszszony a mezőgazdaság minden területén sürgetné a változásokat, amelyek
egyébként is elkerülhetetlenek, de szerinte ehhez pártérdekeken túli összefogásra lenne szükség. Elmondása szerint Szerbiából az olyan emberek
hiányznak, akik képesek a változásokra.
Az eddigi témákon kívül szóba került még az ipari övezet, a feketicsi
tájszilva, a szövetkezet privatizációja és a művelődési otthon kérdése,
valamint az, hogy az ADF amerikai segélyszervezet miért nem támogatja
Kishegyest. Ez utóbbiról megtudtuk, hogy azért, mert Kishegyes nem ís
pályázott semmire, a többi
témáról viszont nem tudtunk
Bádogosmúhely
meg semmi érdemit.
Végezetül a miniszteraszszony elbúcsúzott és elmondta, emlékszik még arra, hogy
-1;::;;;:._,
a hegyesiek annak idején nem
Ifj. Cékus Arpád
Miloseviére, hanem Ivan
e-mail:
limbad@tippnet.co.yu
Duliéra szavaztak.
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Lakatos János
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Aszínházterem sorsáról röviden ...
iért ragaszkoqun'

Nélküle ellehete
A Szó-Beszéd legutóbbi
számában beharangoztuk,
hogy a színházteremmel
kapcsolatos dolgokról a
következő számban majd
bővebben írunk. Nem számoltunk azzal, hogy a
közel egy hónap alatt nem
sok új fejlemén y lesz.
Az idősebbe k emlékeznek, tudják, a háború
után kinek a tulajdonában
volt az a földterület, melyre a szövetkezeti otthon és színházterem
épült, hogy annak használati jogát akkor a falu kapta. Sokan vannak
még, akik arra is emlékeznek, kik azok a polgártársaink, akik robotmunkával, a falu határában lebontott szállások épületanyagából
felépítették az otthont. Arra, hogy 1967-ben az akkor létező
Földművesszövetkezet - valójában egy politikai döntés, egy téves tollvonás nyomán - kapta meg az egész épület használati jogát, hiszen
'
minden észérvnek ellentmond, milyen jogon ítélték oda az akkoriban
színház- és moziteremként működő épületrészt egy mezőgazdasággal
foglalkozó szövetkezetnek.
Ugyancsak elgondolkodtató: a nyolcvanas években, jobbára szintén a falu pénzén végezték el az épületen a nagyjavításokat, vagyis az
akkor működő szövetkezet csak töredékkel járult hozzá a renoválásához. A tagosítás 1987 -ben csak szentesítette a meglévő állapo- '
tot, vagyis hogy a szövetkezeti otthon használati joga a mezőgazdasá
gi birtokot illett„
Szinte nincs olyan hegyesi ember, aki ne hallott volna az elkeseredett harcról, am: ez a kis falu a színházterem megtartásáért folytat:
aláírásgyűjtés, ir tok, számlák utáni nyomozás, tanúk felkutatása,
körlevelek fogalmazása és eljuttatása hivatalos helyekre, minisztériumokba, nagykövetségekre ... és megtörténhet, mindez nem lesz elegendő, hogy a falu lehessen a tulajdonosa az épületnek.
Színházunk ügyében a helyi közösség peres eljárást indított, melylyel a falunak követeli az épületet.
Április 7-én volt a bírósági tárgyalás. A bíróság utasította a helyi
közösséget, a követeléshez mellékelje mindazokat az okmányokat,
mellyel a követelés helytállóságát bizonyítani tudja.
Pillanatnyilag ezeknek az iratoknak a rendszerezése folyik. Itt kérjük mindazokat a polgártársakat, akik valamilyen formában segíteni
tudnak, tegyék meg, ne miattunk, a jövő nemzedéke érdekében.
Miért ragaszkodunk annyira a színháztermünkhöz? Nélküle ellehetetlenül a falu kulturális élete.
Az épület biztosít teret a művelődési egyesület tevékenységének,
olyan rendezvényeknek ad otthont, melyek nélkül, méltán állíthatjuk, '
szegényebb lesz falunk szellemi élete.
Remélhetőleg mindezt figyelembe veszik azok is, akik döntenek,
akik dönthetnek az épület sorsa felett.
Végezetül, talán nem leszek túl naiv, ha azt írom, számítunk arra
is, hogy a birtok csődigazgatója tartja magát a falu vezetéssel folytatott
'
megbeszéléshez, amikor ígéretett tett, minden tőle telhetőt meg fog
tenni, hogy a színházterem, a szeméttelep, a vízimalom megmaradjon
a falunak, hiszen ö maga is itt nőtt fel, itt járt iskolába és szívügyének
tekinti, hogy a színházterem és a szövetkezeti otthon, valamint a
szeméttelep és a vízimalom épülete a falu lakosságát szolgálja ....
Így legyen.
ZSE

úi elnöke van anyugdíias
egyesületnek

Négy hónapos huzavona után elnököt választottak a nyugdíjasok. Kollár Ilona decemberi lemondása
után, csak márciusban hívták össze a közgyűlést,
amelynek legfontosabb napirendi pontja az
elnökválasztás volt. Mintegy 70 nyugdíjassal együtt
Szűgyi István községi elnök és Cékus Gyöngyi a
helyi közösség titkára is jelen volt a gyűlésen. Summa
summarum Tóth Imrét választotta a vezetőség
elnöknek. A vezetőségi, illetve elnökségi tagok: Szőke
Dezső, Kancsár Erika, Tóth Imre, Tóth András,
Jovanovié Milica, Barcsik Rudolf, Nyírádi Ferenc,
Mihálovics Piroska, Nyírádi István. Megválasztották
a különböző bizottságok elnökeit: a szociális
bizottságé Mihálovics Piroska, a művelődési
bizottságé Kancsár Erika, az ellenőrző bizottságé Kiss
Mária, a leltár és az otthon bizottságé Tóth András,
míg a pénzügyekkel Szőke Dezső lett megbízva. Tóth
Imre lapunknak elmondta:
- Reményeim szerint a bizottságok munkája
lendületet hoz az egyesületi életbe. Ugyanis ezek a
bizottságok különböző feladatokat teljesítenek: a
művelődési a rendezvényeket, kirándulásokat,
üdüléseket szervezi, a szociális a kisnyugdíjasoknak
nyújt segítséget, valamint az olcsóbb tüzelő és
télirevaló beszerzését szervezi, az otthon-bizottság a
nyugdíjas otthon működése körüli teendőket végzi.
Szereh1énk egy üzletet nyitni, ahol a nyugdíjas tagok
olcsóbban vásárolhatn.á nak közszükségleti cikkeket.
A környező települések egyesületeivel is szereh1énk
kiépíteni a kapcsolatokat és megfelelő viszonyt tartani a községi és a tartományi szervekkel.
Megalakítjuk a rokkant nyugdíjasok egyesületét is,
hisz ők valószínűleg több állami kedvezményben
részesülhetnek. Az iparos nyugdíjasokat is
szereh1énk bevonni az egyesület munkájába.
A sok ellentétet kiváltott helyi járulék fizetéséről is
megkérdeztük az új elnököt.
- Ez a döntés nyolc évvel ezelőtt született, a
nyugdíjasok egy része még munkaviszonyban volt,
lehet, hogy bizonyos szempontból jogos a
követelésük, de akkor egy közös akarat döntése
alapján hozták a határozatot. Tudjuk, hogy a falu, a
község milyen gazdasági helyzetben van, ennélfogva
anyagi helyzete katasztrofális, ha fenn akarjuk tartani
intézményeink működését a polgárok kötelessége,
hogy hozzájáruljanak ehhez.
Mi a helyzet a külföldön szerzett nyugdíjakkal,
hisz tulajdonosaik nem kötelezhetőek a járulék
fizetésére?
- A külföldön szerzett nyugdíjak után valóban
nem fizetnek helyi hozzájárulást, de egyes nyugdíjasoknak itthon ledolgozott 5-6-10 évük után is jár
némi nyugdíj, így ők a kisnyugdíjas kategóriába
esnek.
Végezetül további terveiről beszélt az elnök:
- Szeretném az egymás közötti viszonyt javítani,
hogy minél kevesebb nézeteltérésre kerüljön sor. A
nyugdíjas egyesület munkája más lesz, mint idáig
volt, hisz új tagok kerültek a vezetőségbe. Minden
nyugdíjast arra kérek, hogy forduljon hozzánk problémáival.
Linka B. G.

beírva, mindent pontosan tudnak. Százméterrel arébb terelik a
juhokat, ahol a felügyelőnek megszűnik a ha tá~köre. De szól~
tunk az állatorvosi felügyelönek is, ó azt mondp, ez nem az o
hatásköre, mentünk az egészségügyishez, ő küld bennünket
tovább azzal, hogy ő az emberekkel foglalkozik, nem az állatokkal.
A vadászok írtak egy átiratot a Vajdasági
Vadászszövetségnek, a Szerbiai Vadászszövetségnek: ~
Környezetvédelmi Minisztériumnak, a Mezőgazdasag1
Minisztériunmak, egy visszajelzés érkezett csupán a
Környezetvédelm i Minisztériumtól, hogy, nem az, ő , , .
hatáskörükbe tartozik az ügy, mert a vadaszatot attettek UJra a
Mezőgazdas ági Minisztériumhoz, ahol azel ő tt is volt. Azok
meg nem feleltek.
A rendő rség nek is több feljelentést tettünk, egyszer
kimentek, azóta semmi.
- Egyes hírek szerint a nyájakat Boszniából terelik egészen

Évek óta a téli időszakban, mint valami visszatérő
motívumok, falunk határában nomád juhászok jelennek meg.
Jelenlétük ellen már többször is tiltakozott a község, a jelek
szerint eredménytelenül.
A népes csordákkal felvonuló juhászok hatalmas károkat
okoznak a m ező ga zdaságban, de ittlétük egyéb veszélyeket is
rejt számunkra. Meleg kuckóinkba visszahúzódva mi talán
nem is szembesülünk a kellö mértékben az általuk okozott
károkkal, ezért fordultunk dr. Bíró Istvánhoz, a Fácán
Vadászegyesület elnökéhez, hogy érzékeltesse velünk és
olvasóinkkal, miröl is van szó pontosan.
- Mi vadászok észrevettük, hogy probléma van . Nem csak
hlAf~
,
mi, hegyesiek, hanem a becseiek, a szenttamásiak, a turjaiak, a
- Ezek nem Boszniából jönnek át, ezeket a csordakat
topolyaiak és a kulaiak is. Nem véletlenül, hiszen ezeken a
valamikor ellopták Boszniából, ittmaradtak és itt vaimak . Ezek
terü leteken legelteh1ek. Ez rendszeresen minden évben
Boszniából érkezett honosított nomádok. Ezeknek gazdája van,
megtörténik. Nem volt minden évben 3000 f6~ 0állomány, de öt- körülbelül sejtjük is, hogy ki az, de a kapcsolatai miatt nem
,
. ".
·Jill*
;;r ·.•• ~
hatszaz
mmu1g
vo ] t.
Íh ·(· · .';l ./··' .i
,
nem lehet ellene semmit sem tenni. Egy része a nyájnak itt van
Tudni kell, hogy itt többrendbeli,problémáró} van szo. A
Szabadka környékén, megvettek egy tanyát és ott vannak, a
dolgok ott kezdődnek, hogy őrület~?.J.<ár,9kat9,l~k <);- ··
másik része pedig Szerbiából jön át. Tudni kell róluk, hogy
mezögazdaságban, az állatokat ráh~j9ák a búzára, gondpljunk
helikopterrel, dzsippekkel hozzák nekik az ~nnivalót . Az .
csak bele mekkora károkat tudnak á;'isenl'.fülő búzában C?tn~l
autóúton végigszalad a sötétített üvegű dzs1pp, lekanyarodik a
ni. Aki ismeri a birkák mentalitását, az tudja, hogy ahol a téji
megbeszélt hel yen, hozza nekik az enni és innivalót. A Blicben
id ő ben a birka letapossa a földet, abból szinte betonút lesz.
én említettem, hogy ezek kalasnyikovokka l vannak fels zMeg nem erősített hírforrások szerint, olyan információink is
erelkezve, és tudják pontosan, hogy hova menjenek.
vannak, hogy a juhászok megegyeztek különböző mező gaz
- Felmérte valaki az általuk okozott károkat?
dasági birtokokkal, hogy azok beengedik őket a földjeikre.
- Vadgazdaságilag nézve a károka t, elmondhatom, hogy a
Hogy ez igaz, vagy nem igaz, nem tudom, de ezt hallottam. De mi kárnink nagyok. Az őzek elkaphatják a brucellózist, az a
nem csak a szövetkezeti, hanem a magánföldekre is
szaporulatra.kihatással lesz, sőt a bakok is elkapják. Na, de ez
kíméletlenül ráhajtanak, nem válogatva a károsultak\:kö~~!t::
v:olna~ legl<ísebb.káI') :$okkal nagyobb baj van a mezőgazEz az egyik oldala a dolognak. Akkor történik a kpvetke
, ágb?Jl1 'i!~ egésiséfilig}1ben, na és akkor mi lázadozunk, a
jönnek az elhullások. Elpusztulnak a jószágok, a tetej:n
o~15a~~em::Ez ol:fani mint amikor méhészekként lázongottmaradnak, eszük ágában sincs eltakarítani őket. .A!rrug a
' k1 Kogy_J<iváqiák
akp.~fákat.
.
, ,
.
volt, addig ezzel nem is volt olyan komoly baj, hane:r,n araj.kol'1 ~~!!! Enf!ek :k'á'.pcsán eg~ rtná1s1k dologra is felh1vnam a figyelmet.
megenged az idő, akkor kezdenek el mállani a tet~!Ilf~·-~..~~ · fy!:' '
ajánlom„ hogy a fűtési időszakban nézze meg
Szóltunk a helyi közösségben, hogy legalább menien ki a sm~~1
y
oml:!l'öl.mily~n szmogfelhő húzódik esténként a
tér, és takarítsa el az ottmaradt dögöket. Na egy hétre rá ki is
u felett. Mi p~élig ezt szívjuk be, ezt a levegőt. Nálunk
mentek, husz01myolc tetemet összeszedtek, a többit nem
yésző. ·1a-.fam~~yis~g]~an:i va~1. I~ egyedül a fá~- tudnának
bírták, mert már annyira szétmállottak.
gmenteru berinunl<et g b1ztos1tarn a tiszta levegot.
Én a rádióban próbáltam egészségvédelmi szempontból
dáII<.ozU;nk, fü;igyénnyi tüdőbeteg van?
bemutami a problémát. Ezek az elpusztult állatok fertőzőek is.
' a e
nem ~rtik meg, hogy nem szabad
Egy dolog a brucellózis, amit mindenki emleget, meg mindenlfü"
i;;J.lg.ál egészből nem lesz semmi. Amíg
ki tart tő le . A brucellózis a legkisebb baj, mert azt tudjuk gyónem fogjuk fel, hogy a fák egy védőpajzsot alkomak, egy
gyítani. Ellenben nagyobb problémát fog jelenteni, ha felüti a
védelmi mechanizmust, amíg terv szerű fásítást nem csinálunk,
fejét az anthrax, amit az elpusztult tetemek tudnak okozni.
addig ne csodálkozzunk.
Akkor mi fog történni? Az fog történni, hogy ezek az elpuszTermészetesen ezek a juhászok nem kímélik azokat a
tult tetemek befertőzik a földet, az emberek kime1mek kapálni,
facsemetéket sem, amelyek még megmaradtak. Amikor az a
a kapa csak kavar port, ha verik a földet vele, az emberek
kis facsemete eléri a ötcentis vastagságot, ők kíméletlenül nekibelélegzik, és ezt már nem tudjuk gyógyítani. Azután ne
mennek annak is.
mondjam azt, hogy a talaj fertőző lesz az antraxtól harminc
Valamikor volt egy községi rendelet a birkatartásra és legelévig is. Utána ettől van egy szelídebb változat is. Ki fog menni
tetésre, mert legalább öt-hat csorda van egyébként is, amely
a nép, belélegzi a port, és kapja a Q-lázat, egyfajta tüdőgyul
járja a határt, de senki nem reagál rá. Ez fölöttébb kellemetlen
ladást, amit a birkák terjesztenek. Na, most ez egy olyan dolog, dolog, mert mi a legkisebbek az egész láncolatban lázongunk,
hogy senki nem reagál rá, addig amíg pár emberélet nem fogja
és kérdem én, a többieknek nem érdeke, hogy reagáljon ? Nem
megbánni. Csak abban reménykedhetünk, hogy ha a
reagál az egészségügyi minisztérium, nem reagál a
szövetkezet földjén voltak, amit úgysem kapálnak, akkor
környezetvédelmi minisztérium, nem reagálnak a
megússzúk azt, hogy nagyobb baj legyen.
környezetvédők, nem beszélve a mezőgazd asági termel őkről ,
- Történtek-e ez ügyben intézkedések?
akiknek a legnagyobb a káruk.
- Többször jelentettük a hatóságoknak, mert mi vadászok
- Vadászként lát-e valamilyen megoldást a problémára?
észrevettük, hogy eb ből baj lesz. Szóltunk a községnek, a
- A probléma ott van, hogy mi mindig mindenre késve
rendörségnek, de nem történik semmi. Jelentjük megint, de
reagálunk. De még mindig nem késő, csak ho zzáértő
megint nem történik semmi. De most m ár nem elég, hogy ötembereket kellene odatenni olyan helyre, ahol lehet valamit
hatszázas csorda van itt, hanem jön a harmadik, a negyedik is.
csinálni.
No, aztán kimegy mégis a községi felügyelő, kiderül, hogy
- Köszönöm a beszélgetést!
topográfia i térképük van az egész határról, minden dűlőút
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Magunk alatt va11u a ít ?
Messze vagyunk a tejjel-mézzel
folyó Kánaántól, de olykor úgy tűnik,
mi magunk is hibásak vagyunk, s nem
csupán az országban uralkodó állapotokat tehe tjük fele lőssé. Aligh anem ezt
bizonyítja az alant következő ese t,
illetve vélemény, melyet Tumbász L.
Miklóstól, a 30 hegyesi méhész
egy ikétől hallottunk.
- Az u tóbbi két évben ugyan rossz
volt a termés, de a méhészkedés mégis
jó bizn isznek számít, és
munkanélküliségtől sújtott falunkban
mások számára is ajánlható (igaz, be
kell fektetni, de virág jutna minden
méhnek, azaz nem egymástól vennék
el a munkát a méhészek). Hogy mikor
milyen típusú mézből mennyi lesz, az
elsősorban az időjárás függvénye - így
például az áprilisi esőzések, a szél és a
hideg miatt biztosra vehető, hogy idén
a gyümölcstermés vagy ötven százalékkal elmarad a várttól. Azt sem árt
tud.ni, hogy egyes növények esetében
akár 30-40 százalékkal is nagyobb lehet
a termés, ha a méhek megporozzák.
Falunkban hivatalosan nincs
méhészegyesület, a hegyesiek a
topolyai szervezetbe lépnek be. Ott az
önkormányzat külön is támogatja a
JTtéhészeket, mert az érdekek közösek.
Tervszerűen folyik a faültetés is.
Nem így nálunk. A vajdasági
mezőgazdasági, erdészeti és vízügyi
minisztérium minden évben
facsemetéket ad a községeknek. A
község idén is kapott 2000 akácfát és
1000 nyárfát. Ebből Kishegyesnek
értelemszerűen a harmada já1~ és a
facsemetékkel a Helyi Közösség rendelkezhet. De mi történt? Ahelyett,
hogy lenne egy fásítási terv, egy
munkaakció, amelybe az iskolások is
bevonhatóak lennének (aki gyerekkorában fát ültet, huszonévesen, részeg
fejjel talán nem fogja eltördösni őket,
mint az felénk szokás), a Helyi
Közösség a nyárfákat odaadta a feketicsieknek, az akácfákat meg a
szövetkezetnek. Hogy az
akácfákkal mi történt, arról
nincs értesülésünk. A nyárfákat viszont az új feketicsi
környezetvédelmi ifjúsági
szervezet, a Zöld Dombok
tagjai ültették el (példát
vehetnénk róluk).
Tumbász L. Miklós nem
érti, miért történt ez így. A
vadászok is vállalnák a

faültetést (a szegény nép telente sajnos
arra kényszerül, hogy a vadállatok
menedékéül szolgáló kiserdőkből
vágják ki a fá t, ezt kellene pótolni), a
méhészek is összefognának. Az igaz,
hogy a minisztériumi facsemetéket
nem lehet egyszerűen magánszemélyeknek odaadni, ámde a szövetkezetet
is privatizálni fogják, valakié lesz, tehát
kérdés, most rn.iért ők kapják a fákat.
Az sem világos, miért akácot és nyárfát
kapott falunk, amikor tíz fajtából lehet
igényelni. Például hársfát, ami azért
különösen előnyös, mert a legjobb levegötisztító. Vagy olyan bokrokat,
amelyek hónapokig virágoznak, és
mindenképpen a falukép javára válnának. De Hegyesen semmilyen koncepció sincs.
Tumbász azt is elpanaszolta, hogy
nemrégiben 50 koronafát (más néven
krisztusfát) kapott a Vajdasági
Méhészegyesülettöl. Szerette volna a
vásártéren elültetni, mert a kivágott fák
helyébe elültetett facsemetéket már rég
lerágták a birkák. A Helyi Közösségben
viszont azt mond ták, hogy a vásártérre
nem lehet fá t ültetni, mert fel fogják
tölteni, és odaköltözik a piac tér. De
hogy a piactér kiépítésére h onnan lesz
pénze a HK-nak, megint csak nem
tudni - nyilván egy jelentös beruházást
igényel.
Szóval, valahogyan így állunk - faügyben is sehogyan sem.
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Mánapság .. a . fiatalok szinte
naponta találkoznak a drog
valamilyen formájával. Az első
szál füves cigi elszívása általában
kíváncsiságból történik. A tizedik
u.!~ már a csapda bezárult. Csak
1egyetle11 \:J.olog lebeg a szemük
'elütt: Megszerezni az újabb
ádágot. Ezzel a problémával
szembe keU>n~znünk, rámutatva
arra, hogy az élet drog nélkül is
szép lehet. Az Ozoray Árpád
!\{MffVersmondó és színjátszó
s~~k()~~. tály ... Ifjúsági csoportja
~prigs 23-áh mutatkozott be a
's~íl1liá:l!er~l1,1 ben,' A c~er benhagy' stf;. ál111p!< .c}.ipű e.lőadá.~sal. Az
'. eléíadásba11égy.tehetséges, boldog
fi~tal törtér).etét .mutatták be, aki
álmaitfeladva rombolt le mindent
111élg~ J.<ör~L . j\ ..drog élő · · szerep·lpJ.<él1t jelt:?J;}t, 111eg.•• · MuHimediális
előaqás fcm11ájába11 mut.a tták be,
hogy a . . kábítószer · · · a különböző
fázisokban hallucinációkat, víziókat okoz. A csoport célja ezzel a
történet bemutatással nem első 
sorban a szórakoztatás volt,
.hal1.e.11l. a,,grgbléma ir~.nti ..figyelem
'f~1~.~l!és~/ · füsze11 . n~m •. lehHünk
i!föbbé i. · :: · ·'' ·. . öse
é el
,,,,,,, :•· ·
&g
s

Helyi Közösség ·· szakszolgálata ·új <rendeletet hozott. A
széméttelep használatáért e~en
túl pótkocsinként 20 dinár:tkell
fizetni.
A befolyt pénzt'karba~tar
ra fordítják. ·
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Vitaindító gondolat is lehetne„.
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Amikor a színházunk sorsáról gondolkodtam, fu rcsa dolgok
jutottak eszembe.
A falu szinte egyként kiállt a színház és mozi épül etéért. Az
aláírásgyűjtésből több százan vették ki részüket, tanácsokkal láttak el bennünket, tanúk jelentkeztek, aki csak tudott megpróbált
segíteni.
Pár évvel ezelőtt az egyik vállalkozónál tűze s et volt, a m ű he
lye gyulladt ki, egy emberként segítettük a talpraállásban .
Bizonyára vannak még pozitív példák a lakosság összefogására. De elsősorban nem ezekről akartam említést tenni.
Inkább arról, hogy ritkán tapasztalni ilyen erős összefogást a
faluban .
Nem vagyok sem pszichológus, sem szociológus, nem tudom
az okokat, miért van, hogy mi hegyesiek soha, vagy csak nagy
ritkán fogunk össze. Ennek kivizsgálása a szakemberek feladata,
viszont nekünk egy szerű embereknek el kellene gondolkodnunk, még pedig nagyon sürgősen. Ha nem változtatunk a hozzáállásunkon, ha nem próbálunk meg közösen, együttes erővel
valamit tenni ezért a közösségért, attól félek holnap már nem
lesz miért, de főleg nem lesz kinek.
Közelegnek a helyhatósági választások, használjuk már az
eszünket. Próbáljuk meg összefogással, közös erővel.
Ne legyünk irigyek egymásra. Tegyük félre a sérelmeket,
próbáljuk meg elfelejteni a ki mit mondott, vagy nem mondottat, hogy ki mikor tett, vagy nem tett meg valamit a falu
érdekében.
Falu szinten próbáljuk meg ne csak azt nézni, ki milyen politikai párthoz tartozik, - itt helyben el kell felejteni az aki nincs
velem, az ellenem csatakiáltást. Fogjuk össze azokat a szakembereket, akik tenni tudnak ezért a közösségért. Annak ellenére,
hogy nem tartoznak egyetlen politikai párthoz sem, legjobb szakembereink hatalmas kiaknázatlan tudással, tapasztalattal rendelkeznek. Észre kell venni őket. Lehetőséget adni nekik, főleg a
fiatalabbaknak. Több olyan egyetemet végzett fiatal szakemberünk van, aki tenne is valamit, ha engednék.
Gondolkodjunk el, semmi újat nem mondok: ha sürgősen
nem teszünk valamit, maholnap az itt élőknek semmilyen
munkalehetőségük nem lesz.
Szinte hallom: Már most sincs.
Ez igaz, de lehet.
Meg kell próbálni összefogni, ne várjuk, hogy valaki majd
megoldja a gondjainkat. Nézzünk már szét: ha mi hegyesiek
nem teszünk semmit Hegyesért, a faluért, a hegyesiekért, mástól
hiába várjuk. Senki nem fogja még csak a kisújját sem mozdítani
értünk.
Azért hogy egyszer jobb legyen, nekünk kell megdolgoznunk.
Ne a kiskonyhában okoskodjunk, mondaná egyik
barátom, higgyék el én is tudom, az a legegyszerűbb,
tisztes távolságból bírálni azokat akik megpróbálnak
tenni valamit.
De„.
Gondolkodjunk el a fentieken, álljunk be azok sorába,
akik felveszik a harcot ezért a kis közösségért, ha mi
magunk nem is akarunk aktív részesei lenni ennek a
küzdelemnek, jó tanácsainkkal, bíztató szavakkal
legyünk támaszai azoknak, aki mindezt majd vállalni
fogják.
Zsidai Erzsébet
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ből hármat kézhez .J<~p.tak; és · y~1ószínű1eg a negyediket iskifizetik május 1-ig.
A teljes bérhátrálékot viszont csak a vállalat privatizációja után kapják meg .
Arról pontos információink nincsennek,
qogy h?nnan van pénz a fizetésekre, de
ez az osszeg feltehetőleg az idei termést
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KELLÉKEK

Tul. Gombár Dénes
(ÜZLET)

73 1 - 1 BO

(LAKÁS)

''

"Szeretnénk
megszerenetni magunkat!"
- Beszélgetés Kerepes Árpáddal, a KINCSEelnökével -

Kerepes Árpád

Valahol kicsit szégyell em magam
azért, hogy eddig a Szó-Beszédben nem
mutattuk be a kishegyesi
Nagycsaládosok Egyesületét, a
KINCSÉT. Igaz, hogy beszámoltunk
arról, hogy alakulófélben vannak, hogy
különféle tevékenységeket szerveznek,
de még mindig vannak olyanok, akik
nem hallottak róluk. Pedig már lassan
egy évesek! 2003. május 24-én hivatalosan is bejegyezték őket. Az elnök
Kerepes Árpád, az alelnök Kancsár Ida,
a titkár Povozsánszki K. Viktória, a
pénzt<:'iros pedig Papp Angéla.
A KINCSE tagja a Vajdasági
Nagycsaládos Egyesületek
Szövetségének (VANCSESZ) .
Működésének különös jelentőséget ad
az ország népességének hosszú ideje
tartó, folyamatos csökkenése. A nagycsaládok e fogyó népességű hazában
pótolhatatlan értéket hordoznak.
Gyermekeink iránti szeretetünk és
felelösségünk a pillanatnyi megoldások
keresése és a mának élés helyett hosszú
távú befektetésekre késztet.
A család leginkább karácsonykor, a
szeretet ünnepén kerül előtérbe . Pedig
egész évben aktuális.
- Szervezetünk alapszabálya

ki mondja: az egyesületnek azok a családok leheh1ek a tagjai, amelyek három
vagy több gyermeket nevelnek. A kétgyermekes családokat támogató vagy
pártoló tagnak fogadjuk, olyanoknak,
akik tudásukkal segítenek minket.
Esetükben el ő l egezzük a bizalmat,
hiszen még vállalhah1ak újabb gyermeket - mondja Kerepes Árpád. - Nem
akarjuk az embereket pusztán
megszületett gyermekeik száma alapján
kategorizálni. Pártoló tagként szívesen
fogadjuk sorainkba mindazokat, akik
céljain kat helveslik és támogatják, ha
nincs is háro~ gyermekük. És hogy mi
az alapvetö célun k? A család és a
nagycsalád értékeinek felmutatása az
egész társadalom számára,
érdekvédelem, családok közösségeinek
az építése (családi napok és más közös
programok szervezése). Sajnos, nincs az
országnak olyan családpolitikai koncepciója, amellyel ezt a gondot
mérsékelni lehetne. Szerintünk a társadalom bölcsője a család, pontosabban
a többgyermekes család, hisz az utódokban él tovább a nemzet.
Fontos elmondani: egyesületük nem
szociális intézményként m űködik.
Természetesen a segélyek és juttatások
is nagyon fontosak, a leglényegesebb
mégis az érdekvédelem. Az Egyesület a
fenti cél okat el sősorb an tagjainak és
szimpatizánsainak önkéntes mu nkájával igyekszik megvalósítani. Jelen pillanatban 11 2 nagycsaládosról tudnak
Kishegyesen, de fol yamatban van az
összeírás.
Árpád elmondta, vezetőképző tanfolyammal indult az egész
tevékenységük, amit az adaiak
szerveztek. Aztán hallattak magukról a
Föld napján, a Dombos-Festen, ahol
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családi ve télkedővel, bábrevüvel kedveskedtek a nagycsaládosoknak, az
érdeklőd ő knek.

- Tavaly novemberben
Nagykovácsiban részt vettem a Kárpátmedencei Családmozgalmak közgy űl ésén. Azt mondanom sem kell,
hogy rengeteg hasznos dolgot hallottam, amit nálunk is tudu nk alkalmazni.
Persze, még csak a kezdeti fázisban
vagyunk, de már eddig is felfigyeltek
Vajdaság-szerte a tevékenységeinkre.
Szükségünk van aktivistákra, akik
nemcsak néznek, hanem láh1ak is,
tevékenykednek. Úgynevezett bokorvezetöket is küldünk majd továbbképzésre, és ők tartják majd a kapcsolatot a tagsággal.
Ami nekem nagyon szimpatikus
volt, az a tavaly karácsonyi eset. A
nagycsaládos anyukák és gyerekek a
magánvállalkozóknak, intézményeknek
egy ádventi koszorút ajándékoztak.
Tehát ők adtak. Nem "kéregetni" indultak rögtön, hanem ajándékkal.
- Sokan meg is lepődtek ezen . Mi
szeretnénk megszerettetni magunkat. A
húsvéti nyuszipályázat célja is az volt,
hogy anyagi háttér nélkül eseményt,
történést biztosítsunk a gyerekeknek,
maradandó élményt szerezzünk hú svét
alkalmából.
Árpád elmond ta azt is, hogy április
14-18-ig a VANCSESZ küld.ötteként
Pesten járt egy szemináriumon és a
Kárpát-medencei Családmozgalmak
Találkozóján. Itt is sok hasznosat tanu lt,
ami rő l majd beszámol a tagságnak.
Rengeteg ötletük, tervük van, minden
hónapra kiötlöttek valamit. Szívesen
vállalnak minden olyan
kezdeményezést, amely a kishegyesi
gyermekes családok életét szebbé,
élmén ydúsabbá teszi.
A nagycsaládosok több rendezvényén is voltam már. Láttam
igyekezetüket, összetartásukat. Én már
megszerettem őket. Végezetül nem bírtam ki, hogy meg ne kérdezzem
Árpád tól, hogyan boldogul ennyi
anyukával.
- Szeretnénk bevonni még több
apukát tevékenységeinkbe, hiszen mi ndenkire, minden segí tő kézre szükségünk van. Én viszont addig is áldott
vagyok az asszonyok között ...
mm
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kapcsolatot a Képző mű vé szeti
Egyetemmel. Nemsokára az internete n
is_ láthatóak lesznek az al kotása i egy
Virtuális Galériában.
2004. április 17-én nem egy haBálványos Hu ba, a nagyszerű
gyományos kiállításmegnyitóra
művész, kiváló pedagógus is csak elisgyűltünk össze a könyvtárban, hiszen
meréssel tudott szólni róla . Szerinte az
Kishegyesen még ilyen fiatal fiúnak
arcok emberi-lelki kifejezésére mu tat
nem volt önálló tárlata. Vass Szabolcs,
érzékenységet Szabi.
Dombrádi István szobrász (szintén
vagy ahogy ő aláírja a képeit v. Szabi,
12 éves.
r-~1:"'""'7".""------------. Budapesten) azt
Nem csak számondta, hogy fanmomra meglepő a
tasztikusak ezek a
munkák, és szerkiállított 27 kép.
Változatos techinte Munkácsy
Mihály rajzolt
nikával 2002-től
2004-ig készültek.
utoljára így.
Ceruza, golyóstoll,
Batta Eszter,
szén, pasztell.
világszerte elisAzért meglepő és
mert ifjú művész
hihetetlen, mert
~
. .~N-A"/
révén a rajzai elju~
tottak a budapesti
egy 12 éves gyerektő! valahol "igazi" ....__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ J Képző- és

Hírek, nlre

gyermekrajzokat várnak, nem portrét,
csendéletet, tájképet. 10 éves korában
már golyóstollal emberi arcokat rajzolt.
A színes pasztellképek pedig egészen
újkeletűek, mindössze három hetesek.
Még csak ismerkedik ezzel a technikával. Amikor megkérdeztem Szabit,
hogy mi a kedvence, mivel szeret a
legjobban rajzolni, rögtön rávágta,
hogy ceruzával.
Magyarországon már többen felfigyeltek tehetségére, de felénk kevesen
tudják, hogy amióta az asztalhoz tud
ülni, ceruzát tud a kezébe fogni, csak a
rajzolás érdekli igazán. Szabi mindenre
rajzolt. Legyen az kockás papír vagy
egy papírzsebkendő. És mindenhol.
Még a buszállomáson is papírral és
ceruzával a kezében várta az
autóbuszt.
Jó lenne, ha felfigyelnénk a tehetséges fiatalokra, azokra, akik valamilyen értéket tudnak felmutatni. Kocsis
Péter Csaba, a magyarországi
Tehetségpártolók Baráti Körétől megpróbál mentort keresni neki, felvette a

Iparművé~zeti Szakközépiskolába.
Gábor Agnes, a VirtuArtNet
Budapesti Internetes Művészeti Galéria
vezetője meghívta Szabit 10 napra
Budapestre, ahol neves
képzőművészek ismernék meg a mi kis
tehetségünket.
Az is igaz, hogy nem mindegy hogy
hová születik az ember. Viszont, ha
valaki tehetséges, akkor egy kis segítséggel meg tudja magát mutatni. Már a
hollandiai művészetkedvelők is
tudomást szereztek róla, hogy
Kishegyes is létezik valahol a világon,
és él itt egy 12 éves, aki firkálgat, rajzol~atni próbál.
En ehhez Szabi csak annyit kívánnék, hogy juss el Budapestre,
ismerkedj meg ezekkel az emberekkel
személyesen is, és ne hagyd abba a rajzolást, mindenképpen folytasd!
Re~dkív ül ügyes kis emberke vagy,
akire oda kell figyelni. Keresd a ma<~ad
útját, próbálj ki különböző technikákat
tegyél nagy felfedezéseket a
'
képzőművészet birodalmában!
mm
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Svájcban élő segítőkész emberek
ötlete volt, hogy számítógépeket
ajándékozzanak
a
rászoruló
intézményeknek.
Manapság
elképzelhetetlen, hogy egy iskola
komputer nélkül működjön . A sikeres szervezésnek köszönhetően
Szerbia területére összesen 480
gépet szállítottak. A svájci Rotary
Klub képviselői 105 komputert
adományoztak a vajdasági oktatási
és egészségügyi intézményeknek.
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A Ma avar Nemzeti Tanács Intéző Bizottsága pályázatot hirdetett a
OJ
j
.
vaJ'dasáai ma avarlakta településeken szélessávú közösségi há óza ti
0
OJ
d · -C
hozzáférések támogatására. A pályázat útján megvalósítan ó nurastrukturális fejlesztés keretében egy szélessávú lnternet-kapcsolat
létrehozására nyílt lehetős ég.
Mivel a kishegyesi pályázat a legjobbnak bizonyult, ezért
hamarosan az iskolában, egészségházban, Teleházban, óvodában és a
Közösséaben
is lehetőség nyílik a szélessávú Internet használaHelvi
,
0
tra.
Köszöne ttel tartozunk a Magyar Nemzeti Tanácsnak, mivel Íg)' a m i
iskolásaink is kihasználhatj ák az Internet adta lehetős égeket. Már az
általános iskolában megtanulhatják, hogy az Internet hatalmas adatbázisában hogyan és hol találják meg azokat a dolgokat, amire éppen
szükségük van. Pl.: a nyolcadikosok megnézhetik hol és milye1'.
feltételek m ellett folytathatják tanulmányaikat, milyenek a felvételi
követelmények vagy ismerkedhetnek távoli országokban tanuló
ismerőseikkel. A legfontosabb viszont az, hogy a hegyesi iskolásoknak
is a városi társaikhoz hasonló alapfeltételeket biztosítsunk - nyilatkozta a pályázat fe lel őse Csóré Róbert.

Kis karatézóink
sikere Pécsett
2004. április 3-án tartották meg
Pécsett
az
Európa-Kupát
karatéban. Két kishegyesi fiú is
részt vett a megmérettetésen.
Faragó Krisztián, iskolánk 4.b
osztál yos di ákja már elsős
korában megszerette ezt a sportot.
Ebben nagy szerepet játszott
Durovié Bozidar ed ző is. Akkor
még az Ifjúsági Otthonban
találkoztak, gyakoroltak. Ez két
évig tartott, majd egy év szünet
következett edzőhiá n y miatt.
2003. s zeptember étől Kovijanié
átvet te
a
gyerekek
Milos
irányítását, de fe bruárban ez is
megszűnt . Az e dzőnek ugyanis
nem érte meg fize tni a tornaterem
bérletét,
utazni
Becséről. „
Krisztián már a kezdet kezdetén
kitűnt kitartásá val, gyorsaságával
a többiek közül.
És nagyon szeretett karatézni.
Az eredmények sem maradtak el.
Decemberben, egy vajdasági szintű
versenyen,
a
Nyitott
Kara te bajnoksá gon,
melyet
Szabadkán
tartottak
meg,
aranyérmes lett. Februárban
Szivacról ezüstéremmel, márciusban pedig Újvidékről, az Országos

Karatebajnokságról bronzéremmel tért haza. Ezután következett
Pécs és az aranyérem.
Itt kell megemlíteni Özvegy
Eriket is, aki a Topola TE tagja, és
egy évvel idősebb Krisztiánnál.
Erik verekedésben aranyérmes,
míg formációban ezüstérmes lett
Pécsett. Edzője Holovics Gábor.
Gratulálunk!
Eddig tart a sikertörténet. Mert
a
folytatás
már
szomorú.
Mindketten jogot szereztek arra,
hogy hazánkat képviseljék május
közepén Ukrajnában, Kijevben az
Európa Bajnokságon. És ide már a
fiúk nem juthatnak el„. Mert
nincs aki támogassa őket, a szülők
anyagi helyzete pedig nem teszi
lehetővé, hogy Európában is
bizonyítsanak ...
És az élet nem áll meg a
karatéban
sem.
Júniusban
Szlovákiában is bemutatkozhatnak, de előtte még Kragujevácon
is lesz egy felkészítő. De mindez
pénz kérdése. Jó lenne valahogy
segíteni! Persze, ők még nagyon
fiatalok, bi ztosan lesz még
lehetőségük, csak azért a szülőnek
sem mindegy elmagyarázni, hogy
más mehet, ők pedig miért nem. A
fiúk addig is szorgalmasan gyakorolnak, nem adják fel. Mi pedig
gondolkodjunk el, hogyan is
tudnánk támogatni őket.
mm

A topolyai Sinkovics József
Középiskola az idén is
szeretettel várja a diákokat. Az idén
változásokra számíthatnak az érdekl ődők. Toldi Imre igazgató elmond ta,
hogy négy szakterületre iratkozhatnak a leendő e lsősök: faipar, személyes szolgáltatások, építészet
valamint a gépészet és a fémfeldolgozás. A faipari végtermékgyártó szak
az idén csak szerb nyelven indul,
mivel a tanítás nyelve évente változik. A szem élyes szolgáltatások
keretében női és férfifodrász szak
indul. Mindkét helyre 15 tanuló
iratkozhat be. A tanulmányi id ő
három év. 15-15 tanuló felv ételére
lesz lehetőség a keramikus és a
kő mű ves szak keretében, ahol szintén
hároméves a képzés. Aki négyéves
középiskolába szeretne iratkozni, az
csak a munkagépszerelő technikus
szakot választhatja. Ide már sikeres
felvételi vizsga szükséges.
Tehát összesen 90 gyerek tanu lhat
tovább magyar nyelven, hatvanan
hároméves, harmincan pedig
négyéves képzés keretében. A Ill.
fokozaton a diákok záróvizsgát, a
technikusok pedig a IV. osztály
elvégzése után több tantárgyból szakérettségit tesznek.
Április 24-én nyílt napot tartottak
a Sinkovics József Műszaki
Szakközépiskolában, ahol fogadták
az érdeklődőket. Azoknak, akik nem
jutottak el Topolyára, az iskola
képviselői bemutatkoznak
Kishegyesen is. Lehetőség lesz rá,
hogy személyesen találkozzanak a
Műszaki

l e endő elsősökkel.

Telefonon is lehet érdeklődni , az
iskola száma: 714-434.
mm
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Április 24-é:r\ tartották meg a
magyar nyelvi és nyelvhelyességi
verseny
körzeti
döntőjét.
Iskolánk diákjaira büszkék
1,ehetün,k, hi$zen,mindenki díjjal
tért haza.
S.. osztály
Kere~es
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Versenvered1nén1ek
Községi verseny kémiából
7.osztály

1. helyezés: Sarnyai Álmos
8. osztály

1. helyezés: Faragó Andrea
II. helyezés: Kalmár Beáta

Zsuzsanna II. helyezés
6. osztály

Holló Emese II. helyezés
Henrietta Ill. helyezés
7.os~y

Zsadányi Sára II. helyezés
Moit9om Henrietta II. helyezés
Kovalcsik Miklós II. helyezés
Szabó Mária II. helyezés
Kiss Enikő III. helyezés
.Kalmár Beáta 1II. helyezés

-

'

Községi verseny biológiából
Az iskola 3. és 4. osztályos tanulóinak egy csoportja március 28-tól április
2-ig
Letenkán
üdült
a
természetiskolában. Az ötnapos kirándulásra 45 tanuló és három tanító néni
utazott el. A tanulók nagyon jól érezték
magukat, sok szép élménnyel tértek
haza. Az idő is nagyon kedvezett,
hosszú sétáik során megismerkedtek a
Fruska gora növényzetével, állataival,
a népfelszabadító háború néhány jellegze tes helyével, síremlékével és még
a hegy egyetlen barlangjához is ellátogattak.
Kerekes Katalin

Velem mindig történik va1ami
Amióta csak az eszem tudom,
velem tényleg mindig történik valami.
Olyan lány vagyok, aki nem tud
sokáig egy helyben maradni, muszáj
állandóan tennem valamit, mert
máskülönben úgy érzem, nem férek el
a bőrömben.
Egyik nyáron nagy meszelésbe
csapott a család. Mivel én akkor még
elég kicsike voltam, kimentem az
utcára kerékpározni. Senki nem ért rá
velem foglalkozni. A vége az lett, hogy
leestem a bicajról, bevertem a szám, és
kiütöttem az első két fogam. Anya úgy
megijedt a véres látványtól, hogy
rögtön lett ideje velem foglalkozni ...
Még le sem lappadt a szám, amikor
elhívtak a szomszéd fiúk játszani.
Megmutatták, hogyan is kell a barackfára felmászni. Összeszedtem a
bátorságom, és mintha ez lenne életem
vágya, neki is fogtam. Föltettem a
lábam az ágra, és megpróbáltam
magam felhú zni. Már majdnem sikerült is, amikor egyszer csak letört az
ág, és én a földre huppantam. Az
arcom összevertem. Nem volt eddig is
elég bajom ... Ennek az emlékét a

négyéves szülinapomról készült
fénykép őrzi.
Ahogy nőttem, egyre kisebb lett a
kerékpárom. Alig vártam már, hogy
kapjak egy újat. Vágyam teljesült is.
Egyik este már az új járgánnyal
elmentem tejért. Hazafelé jövet a dombról leereszkedve elfelejtettem behúzni
a féket (mit csináljak, nézel őd tem egy
kicsit), a szomszéd ház garázsajtajánál
álltam meg. Nekifejeltem. Egész este
nem aludtam, úgy fájt a putyúm. Még
ebből az esetből sem tanultam, mert
kerékpárral sok mindent ki lehet
próbálni. Például, hogy hogyan kell
csukott szemmel bevenni a kanyart. És
ezt is megtettem. Csak az a baj, hogy
nem sikerült elég jól. Az árokban
kötöttem ki, ráadásul egy térdig érő
csalánültetvényben. Két napig
vakaróztam utána, mint valami bolhás
kutya.
Sorolhatnám estig a sztorikat, amik
velem megtörténtek, de azt hiszem
ennyi elég, hogy elhitessem mindenkivel : nem férek a bőrömbe.

Moszni Orsolya 6.a

8. osztály
I. helyezés: Zsadányi Sára

Körzeti verseny német
nyelvből

- Szabadka

8. osztály
I. helyezés: Utasi Rajmond
II. helyezés: Homogyi Csaba
Utasi Rajmond továbbjutott a
köztársasági versenyre is.
Szerb, mint környezetnyelv
- Körzeti verseny, Szabadka
8. osztály

III. helyezés: Zabos Tibor
IV. helyezés: Kovalcsik Miklós
Mindketten továbbjutottak
köztársasági versenyre.

a

Április 20-án tartották meg
Szabadkán a körzeti atlétikaverseny t.
Súlylökésben Vituska Marianna, 100
méteres futásban pedig Kocsis
Antónia ért el l. helyezés t.
Mindketten továbbjutottak a tartományi versenyre. A lányok 4x100
méteres váltója (Mondom Henrietta,
Bartus Bella, Kocsis Antónia, lvié
Ivana) másodikként ért célba. ifj .
Rácz József 300 méteres futásban harmadik lett, és ugyancsak harmadik
helyezést értek el a fiúk csapa tversenyben.
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~~,Művészeti Vetélkedője népzenei
~· döntőjét Temeri.nben. A szó-

lótánc,

szólókettős

kate-góriában
Péter és Patyerek Csaba
első lett. A néptánccsoportok
közül a Rizget.ős tánccsop~rt
a
dik díjat érdemelt~ ki.
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Húsvéti
nyuszikiállítás
Április elsején óvodánkban "Dili blilit 11 :'' szerveztünk.
játékokat játszottunk. Grimasz-partival, tréfás arcfestő kuckóval
köszöntöttük az év legszeszélyesebb hónapját.
Óvodánk táncosai, Márkus Mónika és Nyírádi Léna első helyezést
értek el a FIESTA Táncklub szervezésében megtartott versenyen.

A
kishegyesi
Nagycsaládosok
Egyesülete, a KINCSE Húsvéti nyuszipályázatot hirdetett. A pályázat iránt a vártnál
nagyobb volt az érdeklődés, mint ahogy a
szervezők remélték volna, hiszen több mint
200 munka érkezett Vajd aság egész

ÚUAÚUU

Április elején ellátogattak hozzánk az I. Mátyás király mesemondóverseny győztesei. Linka J'vfiklós és. Benkó AJtila berp.lltatkozása után
játékokkal idéztük fel Hi.lnyadi MáfyáS korát.·
·
AUUUÍUU

Április 10-én óvodánk is részt vett a kishegyesi KINCSE nyuszi pályázatán. "Nyuszi-piac" című kompozíciónk különdíjban részesült.
Ezúttal köszönjük azon lelkes szülők segítségét, akik munkájukkal biztosították óvodánk sikerét.
AUUUUU

Áprilisban folytatjuk az új oktatási programmal kapcsolatos játékis. "Kincsesláda" nevű találkozónkon ismét együtt játszanak majd a gy~rmekek'. :~ ~f-ülg~,~.s óvónők.

műhelyeket
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.Gverekszál'
Húsvét után az óvodában .
•' · Két hároméves napközis
beszélget
egy
·apróka
,rangidős nagycsoportos fiúEgyik napközis: "Képzeljétek, nekem 1<erékpárt
l;ozott a nyuszika!"
Nagycsoportos:
"Majd
nemsokára megtudod, hogy
,,azt a kerékpárt az apád állí:·•1totta össze! Ez az igazság!

A Mátyás királyt és a várat Savkovié
Nebojsa, szerb ajkű nagycsoportos
óvodás rajzolta le, aki egyébként magyar tagozatra jár.

Egyik napközis: "Nem
A nyuszika }:'io.z ta ... „·

Május 12-én tartják meg
Kishegyesen a vajdasági Iskoláskor
előtti intézmények magyar nyelvű
gyermekszínjátszóinak IX. találkozóját. Külön zsüri bírálja majd el a
néphagyományokat, a színdarabokat
_____________..._____ valamint a modern tánMásik napkö~i~:. "Ne'.
.szélj már! Szépen mondja a
nagycsoportos, }iogy az
CA,PAD TOJTA! Hát c,J\
· érted?!"
· · ·•
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„ Kőműves és ács
munkálatok

.11

Tul: Kókai Béla kőműves

Vállalom lakóházak; gazdasági és más épµletek
Tel:
024/731-377 korszerű építését valamint a
Mobil: 063/8-235-849
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cokat bemutató előadásokat. A találkozó nem
verseny jellegű, célja a
tapasz t a 1a te s e re,
anyanyelvünk ápolása és
a pedagógiai segítségnyújtás.

terül etéről.
Úgy az ovisok, az általános
iskolások, a fiatalok, mint az idős e k
egyaránt
nyuszikészítésbe
fogta k.
Változatos technikával, többféle nagyságban
készültek a húsvét jelképei. Április 10-én az
iskola előcsarnokában ünnepélyes keretek
között megnyitották a kiállítást és ki is osztották a díjakat. Kerepes Árpád megnyitóbeszédében elmondta, hogy a pályázat
meghirdetésekor szabadkezet adtak az
alkotóknak, szárnyalhatott a képzelet, és
m űfaji megkötések nélkül születtek az
alkotások. Még kupuszinai népviseletbe
öltözött nyuszit is láthattak az érdeklődők.
A műsorban fellépett Majtényi Marianna,
Kancsár Loretta, Kalmár Evelin, Novakov
Annamária, valamint Brasnyó Gyöngyi tanitványai: Gulics Ágnes és Kőműves Árpád.
A kiállítást megtisztelte jelenlétével
Krizsán V. Vilmos, a VANCSESZ (Vajdasági
Nagycsaládosok Szövetségének) elnöke is.
A bírálóbizottság: Bartha Júlia, Szőke
Anna és Németh László az első díjat a kanizsai Poletarac óvodából Veselinov Ibolyának
és Zsuzsannának ítélte oda. A második díj
Tiszaszentmiklósra, a két harmadik díj
Muzslyára és Csantavérre került. A zsűri 5
különdíjat is kiosztott, ezek közül egyiket a
kishegyesi Péter Pán óvoda tudhatja a
magáénak.
A nagycsaládosok kaláccsal és cukorkával kedveskedtek a vendégeknek.
A KINCSE köszönetet mond támogatóinak: az iskolának, a helyi közösségnek, a
Tempo-trade fatelepnek, a Rodié üzletnek,
Fürsztner Etelkának, Csernik Teréznek
valamint Kókai Jolánnak és Tibornak.

mm

===================================================!!====

1ó maiális
Bizonyára volt olyan gyerek, aki megkérdezte édesanyjától: "Any u,
igaz, hogy majális helyett a templomba kell menn i?" És az édesanyák mint ahogy ők szoktak - belülről mosolygó szemmel válaszol tak: "Igaz,
kisfiam. De nézd, még nagyobb ünnepben lesz részed ". Hinni kell abban,
hogy így történt. Mert az édesanyák már csak ilyenek. És hinni kell
abban, hogy ilyenek.
A problémát az okozta, hogy az idén rendhagyó módon május elsején
lesz a bérmálás, s ez falunkban 110 gyereket, szüleiket, bérmaszüleiket,
rokonaikat, barátaikat érinti. (Feketics maroknyi egyházközösségében is
hat bérmálkozó lesz.) A hittanosok jól tudják - ha nem tudják, majd
később bepótolják -, a bérmálás nagy ünnep: Isten a Szentlélek teljességével ajándékoz meg bennünket. A keresztségkor megfogant isteni
csíra szárba szökken, dús lombú, az ég madarainak menedéke t adó fává
növekszik. Isten élete teljessé válik benn ü nk. Természetesen csak akkor,
ha engedjük, de ez már egészen más téma.
Az égb ől visszatérve a földre, megkérdeztük Brasnyó Ferenc atyát:
hogyan került sor erre a nem éppen szerencsés i d őpo n tválasz tá sra ?
- A dátumot még november végén rögzítenünk kellett - mondja. Sajnos, akkor kiderült, hogy június második felében, amikor
espereskerületünkben szokott bérmálni, a püspök atya nem ér rá.
Annyira zsúfolt a programja, hogy csak szombaton bír ellátogatni hozzánk. Mivel pedig a hegyesi egyházközséghez gyakorlatilag még két
plébánia tartozik (Feketics és Bajsa is), ezért az itteni bérmálás egész
napját igénybe veszi. Ezért kellett az első szabad szombatot választani, ez
pedig május elseje, Szent József ünnepe.
- Utólag hallom - fűzi tovább gondolatait a plébános -, hogy másutt
más megoldást választottak: Topolyán például az esti órákban lesz a bérmálás. Ez azonban talán még kínosabb: a családoknak az ebédet, az ebéd
utáni ünneplésüket kell feláldozniuk.
1'/l'jH

- Mind jobban belátom azt is, hogy jobb, ha ~.~füitum nem esik egybe az
év végi iskolai hajszával. A gyerekek ugyanis akkor már egyre foglaltabbak, az ellenő r ző k , a nyolcadikosok számára a felvételi vizsga, a kirándulások, a versen yek kötik le őke t, s nemigen maradna idejük a hittanra.
- A Plébános atya szokott majálisozn i?
- Amikor még egyetemista voltam, az összes teológus kirándult a
Djakovo környéki lankás me ző kre . Jól éreztük magunkat, magyar nótákat
énekeltünk. Ma már ez nincs. Ezen a na.pón részt szoktam venni a tóthfalusi búcsúban, majd pedig húgomékka177cs"aládi körben ünnepelünk. Az
idén azonban másként lesz számomra is, de hiszem azt, hogy ez a szép
ünnep, a találkozás a püspök atyával és a gyerekek m()s6lya kárpótol.
- Összefoglalva a hittanórák mondandóját mit üze1Jne„. az idén bérmálkozóknak, mit tart a legfontosabbnak?
'
- A leglényegesebb: a Szentlélek Isten velünk van, sz~tt1tné kitölteni
életünket, szívünket, lelkünket, hogy mindig Istennek tetszgi~Ietet éljünk
és a Szentlélek templomai legyünk. Ehhez nyújt számtafan~'kegyelmet,
főként hét ajándékát. Látjuk, mennyire szükség van ezekre: cl.szeretetre, a
vigasztalásra, a békességre, az erősségre, a jótanács lelkére ... Ha ezekkel
tudunk élni, akkor megalapoztuk a boldogságunkat. A bérmálkozó
ígéretet tesz. Próbálja meg megvalósítani ezt az életben, akkoristen is biztosan vele lesz és segíti. Ha a hittanos legalább annyit megjegyzett, hogy
naponta imádkozzon és hetente eljöjjön a szentmisére, akkor nagyon sok
mindent megjegyzett. Ha azonban ezt sem, akkor hiába kínlódtunk.
Kívánjuk, hogy ne legyen hiábavaló kínlódás a hitoktatók munkája. S
hogy e rendhagyó majális emléke egy életre világítson gyermekeink
szívében.
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Urban leuend uoes Kisheuves
Ez még ta valy történt, valamikor
nyáron, a búlcsú környékén. Akkorij ában
már javában tartottak a ki vizsgál ások,
helyszínlelések, mérések, próbák, úgyhogy el voltam havazva rendesen
munkával, majd mind en állott nap kellett Sza badkára mennem . Egyszer,
amikor így hazaértem a vá rosból, hatalmas éhség fogo tt el. A vas útállomásról a
Welker-tó felé akkor is nagyon szép volt
elnézni. De ehelyett úgy csikorgott a
hasam, hogy rögtön - mint az anakonda elindultam valami jót keríteni . Így n em
vettem észre az ég alján, vagyis a horizont végén a halvány füstcsíkot - a
Welker-tónál akkor már lángoltak az
istállók. ..
Merthogy útba esik, meg közel is van,
a Kendergyárnál talá lható Addide kocsmába ugrottam be. Rendeltem el ő s zö r is
egy barma sört, eliszogattam lazán,
majd, hogy megérkezett az adag csebab,
újra a p ulthoz járu ltam barrnasörért.
Amikor visszaértem az asz talomhoz,
lc1tom, hogy egy ösz úr telepedett az asztalo m hoz és ko mótosan, nyugodtan fala -

tozik a csebabomból. Ősi ösztöneim, a
leterített gazellát őrz ő oroszlán vad vére
má r majdnem elborította az agyamat.
Ekkor felismertem Csali tanár urat az
ebédem ha rácsolójában . A nyu gdíjas
tanár igen tisz teletre méltó személ yiség.
Jómagam is tőle tanu ltam, hogyan kell
fog lalkozni a papírokka l, hogyan kell
kivizsgálni, helyszínlelni, mérni. De
kifogni raj tam soha nem tu dot t. Egyszer
meg kellett mondani a vizsgán , hány
d ara b pók van a teremben : páros vagy
páratlan számú. Páros, felelem. Páratlan,
mondja Csali tanár úr és elővett egy
pókot a zakója bels ő zsebéből. Páros,
mondom, és kivettem az e lőre
odakészített pókot a h<1tsó zsebemből.
Ismerem és tisztelem tehát az öreget,
nem is kezd tem veszekedni, hanem viszsza ültem és némán enni kezdtem . Egész
id ő alatt egy szót sem szóltunk: én ezzel
mutattam meg, hogy megértem őt, és ha
nem is hagyományosan, de vendégül
látom, róla pedig úgy gondolom, szótlanságával fejezte ki, méltósága nem
engedi, hogy hálálkodjon.

Testvérisen megosztoztunk, a fel e
adagtól jól laktam - talán azért, mert ú gy
éreztem, jót cselekszem, nem ö nző
vagyok, hanem annál inkább egy jó
ember, aki íme, még most is, hogy en gem
bíztak meg a papírokkal, én képviselem
az egész falut a hangok ügyében, fontos
vagyok, de megmaradtam szerénynek,
adakozónak, nyugodtnak. Még a
söröskorsómat is a tanár úr felé billentettem, foggyasszon abból is, de az ős z
tanár megrázta fejét, felállt, biccentett
egyet és hang nélkül távozott.
Nekem is ind ulnom kellett, lenyúltam
hát a székem mell é, a táskámért, és ekkor
meghűlt bennem a vér: a fekete bőrtá s ká 
nak nyoma sem volt. A papírok! Ijedten
néztem körül a kocsmában és meg is láttam rögtön a táskámat: ott volt, ahol
hagytam, a szomszéd asztalnál, annál az
asztalnál, ahol először ültem, mielőtt
újabb barma sörért járultam volna. Ahol
még várt rám a saját csebabom is, vidáman gőzölögve.

-mir-
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Kisheoves, sz.ínhánerem 2004. máius 6-1.

Mélyen őrzött titkok
Május 6. csütörtök - 17,00 óra

Apám beájulna
Május 6. csütörtök - 20,00

Egy hét Pesten és Budán
Május 7. Péntek - 17,00 óra

A tin éd zserkor álmainak többkevesebb része valóra válik. Ebben a
történetben két lány sodródik végig
Európa l e gkülönbözőbb helyszínein Budapest, Siófok, Kréta, Barcelona,
Róma - annak teljes tudatában, hogy a
k öv etkező állomásnál már tényleg rájuk
szakad a boldogság. És tényleg ráj uk
szakad ...

Montecarlo!
Május 6. Péntek- 20,00 óra
Varró Irma 18 éves, amikor elhagyja
az intézetet. Múltjáról ann yit tud, hogy
talált gyerek. Bizonytalanságát súlyosbítja, hogy terhes. Megkapta élete első
leh e t ő ségét:
egy takarítónői állást.
Megkötötte élete "nagy ü zletét", a születend ő
gyerm ekért p énzt kap egy
béran yákat közvetítö nötöl. Rejtél yek és
titkok fedne k be mindent.

Totális csőd, külváros, iskola. Egy
ro mantikus matektanár, egy realista
franciatanárnő és egy idealista igazgató.
Mikor minden remény összedől a szentendrei kaszinóban kötnek ki, ahol
meglepve tapasztalják, hogy Makkosi
különös módon sorra előre be tudja

Egy id ős férfi negyven év elmúltával
kényelmes nyugalmából egy különös
telefonhívás hatására visszatér szül ő 
hazájába. Találkozik régi szerelmével és
megtudja, hogy múltjukban számos titok
rejtőzik, mellyel szembesülnie kell.

mondani a rulett n yerőszámait.
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1Adombosi állatszövetkezet
A kis mackó, Micibocs egyszer
megkérte nagyapját, a vén Micimackót:
Nagymackó, mesélj nekem a régi
szép időkről, amikor még működött az
állatfarm!
Micimackó így felelt:
- Jet~ drága unokám, ímhol az ölembe csüccsenj, mert bizony, hosszú lesz
ez a mese, s nem ritkán keveredik itten
a gőze k e a Gizikével. Cseppet sem
vidám ugyanis e történet, mint hiszed,
a vége igenyest csúnya is. S vastag
homályba vészen kezdete, midőn
jöttek a kommunisták.
- A kommunisták? Hát az meg
mifajta állatfajta? - tudakolta a
tudatlan bocs.
- A kommunisták a nagy vörösfejű rémes drakulaprémesek
fajtájához tartoztak, ámbár álcaként
bőrkabátot húztak és micisapkát.
Hét bőrt is lenyúztak az álla tokról,
téglát kötöttek az egyéni termelők
tökeire a beszolgáltatáskor, még a
hangyák padlásáról is
összesöpörték a morzsákat. Ők
találták ki azt is, hogy ne különkülön muzsikáljanak a tücskök,
hanem zenekarban - ebből lett a
szövetkezet, a kolhoz, már ahogyan
Sztálin apó nevezte. Úgy képzeld el hát
a kommunistákat, mint a méhek közt a
herét.
- Szóval a herék tökére nem kötöttek
téglát? - értetlenkedett Micibocs.
- Mondom, a méhekére kötöttek, ha
nem termeltek annyi mézet, amennyit
különben sem tudtak volna. Róka fogta
csuka, mondhatni. Merthogy, ha téglát
kötöttek a méhek tökére, el sem tudtak
szállni munkájuk végzendő. Ezt jegyezd meg, drága gyermekem-, úgy
hívják, hogy kontraproduktivitás: többet akartak, még kevesebb lett belőle.
- Itt fossam magam össze, ha ezt
értem - mondta erre Micibocs.

Tulajdonos:

Maráz József

- Ne beszélj csúnyán, ne m az ólban
vagyunk. Na szóval, a földnek az a jó,
ha tudni, ki a gazdája, úgyh ogy
csakhamar föloszlatták ezt a
szövetkezetet. De pár év múlva újra
vörösfejű böjti szelek fújtak, s megest
megkezdődött a kolhozosítás. Az
emlékezet úgy tartja, kezde tben ment
is a dolog, ső t, volt itt invesztíció, prosperitás, kredit és még vagy száz idegen
szó. Csakhogy a tücskök úgy voltak a
zenekarban, hogy hegedüljön a másik.
Az ökrök meg, hogy hú zza inkább más
az igát. S a legnagyobb hiba, hogy

Bőripari felszerelések,
alkatrészek és szerszámok
gyártása

K1sheg ves, Dózsa György u. 48.
tel.: Oi4 / 730 - 314
e-mail: maraz@topolanet.co.yu

nem a vége. Mert csődbe ment az
egész állatfarm . Más farm ok is csödbe
mentek, de a dornbosi ám olyan nyira,
hogy hetedhét országból jártak a
csodájára, akár a király legkisebb fiának palotája esetében. És mivel a lovak
elmentek, más vidékröl rendeltek ide
új istállórnestert, hogy legalább azt
eladják, ami megmaradt. Tudod, privatizáció, likvidáció meg ilyenek - ezt
meg m ár én nem értem. Nem értették
ezt azok se, akik maradtak a farmon
dolgozni. Dolgoztak, mert mást nem
tehettek, csakhogy az acélos te kintetű
új istállómester is inkább azon volt,
hogy ... no, de ezt m ár nem is mondom. Szóval, az új vezér addig
csűrte-csavarta, amíg üres maradt
a csűr. A méhek, hangyák meg már
éhbért se kaptak. Ezért tört ki a
Nagy Állatfarmi Éhséglázadás„.
- Hű , N agyrnackó, ez már döfi .
Az a híres sztrájk?!
- Bizony, kis un oká m. A híres
sztrájk, a mikor az istállómester
újfent csak igért hetet-havat,
miután egy hétig elbujdosott, aztán
meg azt találta ki, hogy másik
állatfarmról hoz munkásokat ide,
innen meg elviszi a szerszám okat
amoda. „ Legalábbis így regélték annak
idején a nagy öregek, hogy mi igaz, mi
sem, én nem tudom, mert pletykából
bőven akadt, még kivitelre is. Ámde az
is biztos, hogy az acélos tekintetű vezér
még a színházat sem akarta visszaadn i
az állatoknak, mi pediglen járt volna
nékik, hisz ök építették, újították föl.
No, szaladj, kisunokám, játszál egyet a
porban, a ganérakáson vagy ahol
akarsz, itt a vége, fuss el vége.
- De Nagymackó, minden
állatmesének van tanulsága . Itt
elmarad?! - így Micibocs.
- Hát, ha nagyon akarod. Az egyik
tanulság az állatfarmiak részére, hogy
sztrájkba mindig idejekorán kell lépni,
magyarán, addig üsd a vasat, amíg
meleg. A másik tanulság pedig az,
hogy a népnek nem színház kell,
hanem cirkusz - ezt viszont csak az
acélos tekintetű istállómester tudta.
Különben is, színház az egész vi lág,
mon~ta, minek nektek még egy színház. Es a cirkuszt biztosította is. A
kenyeret, azt már nem.
(Apokrif mese a 21. század végéről,
szerzője

ismeretlen.)
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Reagálás Barna József jr. Evforduló című írására
A kishegyesi Orion diszkó bérlőjeként szeretnék reagálni a Szó-Beszéd 2004. márciusi számában Barna József jr.
tollából megjelent vádakra és valótlanságokra.
Két és fél éve van ötévre szóló érvényes szerződésem a
kishegyesi Helyi Közösséggel a diszkó működtetésére. A
bér összege a Helyi Közösségben dolgozó fizikai munkások egy ha vi fi zetésével egyenlő, amiből a Helyi Közösség
évi költségve tésé t és kötelezettségeit ismerve, kötve
hiszem, hogy bárki is meggazdagodhat. A szombatonkénti diszkóestekkel az egyetlen szórakozási lehetőséget
nyújtjuk a falu fiatalj ainak, többek között ingyenes buszt
biztosítunk Feketicsrő l is.
A jobb időkb en lehetőség adódott alkalmanként egyegy nevesebb magyarországi együttes vendégszereplésére
is, amit sajnos a mostani ínségesebb időkben nem engedhetünk meg magunknak. Úgy gondolom, hogy az
aranylemezes Groove House, a Romantic és a Kozmix,
vagy az igencsak néps zerű BB-s Évi kishegyesi felléptetésével lehetőséget teremtettünk a kishegyei fiataloknak, hogy neves műv észek előadásait élvezhessék.
A Teleház megnyitásakor mi is jobban szerettük volna,

Az olvasó íria

hogy a látogatók a könyv tári folyosón keresztül jussonak
be az épületbe, többek között azért is, mert amióta a diszkó udvarának kapuja hétközben is nyitva van, több
rongálás is történt: összetörték a szökőkutat,
megrongálták a padokat, a zsákokban összegyűjtött
szemetet is szétrugdosták az egész udvaron. A hétvégenként felhalmozódott szemetet azelőtt is az udvar
sarkában tároltuk, ami addig senkit sem zavart.
A KIFC megalakulását annak idején magam is támogattam, a miről Péter Róbert tudna legtöbbet mondani. A
szerző egy évvel ezelő tti diszkóból való kidobásához
pedig annyit fűznék hozzá, hogy a jelenlegi Ifjúsági
Tanács tagjai számára a belépés most is ingyenes, viszont
rnagánbérlőként nem tudok fe lelősséget vállalni a múltbeli ígéretekért, hi szen engem azokról a bérleti szer ző dés
megkötésekor senki nem értesített.
Ezek után a kérdésre, hogy ki a hülye, csak annyit
válaszolhatok, hogy szívesen segítek a cikk írójának egy jó
elmeorvossal való kapcsolatfelvételre.

Értelmiségieink tanácskozásainak
tematikáját egy időre áthelyezhetnék
az anyagi kilátástalanság megváltoztatásának lehetőségeire, azért is mert
községünk a "fejletlen bácskai
községek közt is a legfejletlenebb",
ezekben még akad néhány kompakt
magyar település„.

A Szó-Beszéd utolsó 3 számának
címoldalán közölt írásaik borúlátó
han gulata eleinte tiltakozást váltott
ki bennem, de lassan ráébredtem,
igenis reális nkokra vezethető vissza
aggodalmuk. Nagyon is felismerték a
problémákat, érdemes felfigyelni
rájuk. Nemcc;a k nekünk, hanem
azoknak, aUJ.< paliativ (tüneteket
A központban egy kioszk vakítóan
enyhítő) intézkedésekkel különböző
fehérre meszelt oldalfalán Seseljt
megmaradási stratégiákat dolgoznak
éltető 20-30 cm hosszú kockabetűk
ki, a magyarság részére növelik az
jelentek meg, bizonyára nem
anyanye l vű
iskolák számát, a
reszkető gyerekkéz által, hanem
kultúrára fordított összeget, a kollekhatározott
vonalvezetésű,
erős
tív jogainkat, sőt elit gimnáziumokat
feketeszínű festékporlasztóval írták.
is nyitnak, holott a kishegyesi lakost
Nyilvánvaló, Kishegyest is "progebben a pillanatban az egzisztenciája
ramba vették" a jól szervezett a
foglalko ztatja. Bizonyára sokkal
kisebbségeket irritáló és kiebrudalni
kifizető dőbb a politikai eredmények
szándékozó csoportok.
elérésére a művelődés, az anyanyelv
megőrzés ében elért siket~ mint az
életminőség javítása, a munkahelyek
megteremtésének elősegítése, ami
Hónapok óta tétlenül szemléljük a
viszont elengedhetetlen feltétele az mezőgazdasági birtok munkásainak
ittmaradásnak. Bezárt kis világunk keserveit: dolgozni kell, fizetés nincs.
embere a megélhetés és a kultúra Halmozódik a szegénység, a sors
közt gondolkodás nélkül az egzisz- feletti rendelkezés lehetetlensége. A
tenciát választja, és a nehezen ki- szenvedés, a nélkülözés, a kiszolgálcsikart nemzetiségi jogait hátrahagy- tatottság érzése, és a rosszból a
va eltávozik a jobb perspektíva mégrosszabb helyzetbe kerülés
reményében.
veszélye, állandó engedelmességet és

Falfirkák

Befeiezték a sztráikot

Mihajlovics György
szolgálatkészségi
kötelezettséget
követel. Ugyanakkor növekszik az
elementáris
életszükségletek
kielégítetlenségéne k lehetetlensége,
ami elkeseredettséget és elszántságot
gerjeszt.
A szomszéd falu szöve tkezetének
igazgatója elrendelte a munkakötelezettséget (radna obaveza). Ez
egy egészen logikus intézkedés, ha
fizetné a munkavállalót, de állítólag
semmit sem fizet - bizonyára rosszul
fejezte ki magát, és kényszermunkára
gondolt.
Erről
ju t eszembe egy reg1
szomorú vicc: Az igazgató összehívja
a munkásokat, és közli: Holnaptól
csak fél fizetést kaptok. Van-e
valakinek kérdése? Néma csend. Egy
idő után ismét összehívja a munkásokat és közli: Holnaptól ingyen kell
dolgozniuk. Van-e kérdés. Nincs. És
az igazgató néhány hét eltelte után
ismét összehívja a gyűl ést és közli a
munkásaival: Holnap felakasztunk
benneteket: Van-e kérdése valakinek?
Tessék, Tulipán elvtárs, csak bátran!
Igazgató
elvtárs,
szeretném
megkérdezni, kötelet is hozzunk?
Ko rszerű terminológiával ma az
elvtárs és néptárs az úr szóval
helyettesíten dő.

Az olvasói írások nem feltétlenül a szerkesztőség véleményét tükrözik.

Dr. Majláth Norbert
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Patt? „Hánv óra van a sakk klu/J/Janfl Tíz harminc éves."
A kishegyesi sakk klub eredményei
ismertek a sakk-kedvelők körében. A
januári számunkban mi is beszámoltunk
róla, hogy az általános iskolások számára
sakkiskolát
indítottak,
annak
reményében, hogy sikerül népszerűbbé
tenni e penge sportot, és utánpótlást biztosítani a csapat számára. Ami ezt illeti,
úgy tűnik, gond egy szál sem, de azt már
csak a bennfentesek és a játékosok tudják,
milyen körülmények között dolgoznak,
illetve játszanak, és hogy mekkora
kihívást is jelent egy sportklubot
működteh1i napjaink Hegyesén.
Az eredményeken túl ezúttal kuliszatitkokkal kapcsolatban is faggattuk
Komáromi Sándort, a kishegyesi Egység
Sakk Klub elnökét.
- Negyedik helyen zárták a bajnokságot, és az egyéni eredmén yeik sem
elhanyagolhatók. Hogyan kommentálná
az elmúlt időszakot?
- Tavaly a nem túl biztató kezdet
ellenére is jól szerepeltünk a bajnokságon . A hel yezés mellett megemlíteném,
hogy csak a hegyesi együttes tudta a
mesterj elöltekkel telitű zde lt szabadkai
Spartakot legyözni. Az egy éni eredményekre is büszkék vagyunk, Deák
Józse f csapattársunk mesterjelölti titulusára, Tóth Péter I. kategórájára, nem
beszélve a sakkisko lás gyerekek haladásáról, ami külön örömünkre szolgál.
- Mi a siker záloga?
- Elséísorban a csapat-, a klubtagok és a
szimpatizánsok, akikből nincs hiány.
Összejönnek az emberek, főleg a
nagyon
elégedettek
sakkiskolások,
vagyu nk velük. Talán az egyik legígéretesebb ifjú gárda, amely harminc évi pályafutásom során összejött. Ennyi gyereket
ennyi lelkesedéssel még nem láttam egy
helyen. Mi csak lehetőséget szereh1énk
nyújtani, hogy egy nyugodt, szellemi

sportnak hódolhassanak, de a klub és
ezen belül az iskola működtetéséh ez
nag yobb anyagi ráfordítás kellene, a
szellemi tőke ezúttal önmagában kevésnek bizonyul. A sikerhez eszközökre is
szükség va n, sakkórákra, táblák ra,
bábúkra, sőt asztalokra és székekre is,
mert az sincs elég.
- Mekkora anyagi kerettel gazdálkodnak?
- Az évi költségvetésün k hu szonötezer
dinár körül mozog. Ez csak a
működéshe z szükséges legfontosabb
kiadásokat tartalmazza, de a község
sajnos ezt sem tudja teljes mértékben biztosítani.
- És mit kellene ebből a sporton túl
megvalósítani?
- Regisztrálni kell a csapa tot, és a
játékosokat, hogy a gyerekek a klub
színeiben játszhassanak. Ez legalább ötezer dinárra rúg. Ha idegenben játszunk,
az útiköltséget fe dezzük - ez a szerencsésebb eset -, ha itthon, nekünk kell biztosítani a fűtö tt termet, a fizetett
sakkbírót, és egy üdítő vel , egy kávéval is
illik megkínálni az ellenfelet. A legnagyobb gondot azonban a felszerelés jelenti. A legfiatalabb sakkóránk harminc éves,
és sajátke zűl eg javítgatjuk őke t, mert egy
új háromezer dinárba kerül. Nincs elég
bábúnk sem, egyszerre csak tíz pár játszhat emiatt. Szeretnénk kategóriaversenyeket is szervezni, biztos vagyok
benne, hogy Topolyáról, Zobnaticáról,
Panóniáról is eljönnének a játékosok, de
nem tudunk termet biztosítani, ahol
ötven ember megmérkőzhet egymással.
A helyi közösségtől ígéretet kaptunk,
hogy a most készülő tűzoltóotthonban
egy hel yiséget használhatu nk majd, de
még nem tudjuk melyiket.
- A klubot kizárólag a kö zségi költségvetésből pénzelik?
Más jövedelemforrásunk,

fatelep
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Komáromi Sándor

szponzorunk pillanatnyilag nincs. Hiszen
már működ ő vc1llalat is al ig va n a
faluban. A helyi közösség, és a község
támogatott bennünket eddig anyagiakkal
és erkölcsileg is, de az utóbbi időben mindenhol komol y gondok adódtak.
- Van-e valamil yen esély arra, hogy
öner ő b ő l pénzhez jussanak? Van-e erre
p élda esetleg?
- A szabadkai Spartak klubjában a kedvtelésből sakkozók bérlik a fig urákat, így
segítve a csapatot. Szerintem Hegyesen
ez nem elképzelhető , kevesen vagy unk.
Gyakorlatilag valamennyi klub az önkormányzatokból és a támogatókból él.
- A vezetős ég miben látja a megoldást'
- Reklámozha tnánk esetleg a támogatókat, ha valakitől kapnánk egy órát,
akkor feltüntetnénk rajta az adományozó
nevét, vagy kiplakátolnánk a klubban.
Lényegesen jobb anyagi körülményeket
nem hiszem, hogy tu d1, nk biztosítani. Ez
talán abból is ered, hogy a veze tőség csak
játékosokból áll, szükség lenne néhán y
szimpatizánsra is, aki esetleg járatosabb a
pénzügyekben. Mi sakkozn i tudunk, a
szervezés terén kellene egy kis segítség. A
sakkmenedzseléssel azonban csak olyan
ember fo glalkozhat sikeresen, aki valamilyen szinten kö tődik ehhez a sporthoz.
- De azért nem adták fel?
- Nem. Az igazi remény, a
gyerekek
még csak most lépnek a
S:'
színre. Az anyagi helyzet változha t,
200 literes f émhordók,
liter.es mű- ' fordulhat a kocka, ha nem lenne
kinek adni a tudást, akkor esnénk
kétségbe.
Mit lehetne erre mondani 7 Aki
tud, segítsen . Meg sakkozzon is,
persze.
-mi
''·'i
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