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Kedves olvasílnkl 
Amikor szokásos havi szerkesztőségi 

ér tekezletünket tartjuk, megbeszélendő, 

mivel foglalkozzunk lapunk hasábjain, 
többnyire úgy tűnik, hogy téma akad 
bőven, ső t. Aztán, amikor elérkezik a 

lapzárta ideje, kiderül, munkatársaink tal
palhah1ak és telefonálhatnak, amennyit 

csak akarnak, a legtöbb téma kapcsán 
mégsem jut(ha t)unk pontos és megbízható 
ifnonncíciókhoz. lll etve valami kiderül, d e 

csak annyi, hogy legjobb lenne, ha várnánk 
a következő lapszámig, akkor az adott ügy

ben már biztosabb információkkal ren
delkezünk majd . 

A nagy ógörög filozófus, Szókratész ama 
mondásával vált ismertté - azon felül, hogy 
kiitta a bürökpohara t -, miszerint is tudom, 
hogy nem tudok. Valahogyan így állunk mi 

is: tudjuk, hogy mit nem tudunk. Nem 
tudjuk pontosan, mikor és me1myiért veszi 

meg már valaki a szövetkezetet, nem tudni, 
mi lesz a színház sorsa (mehetünk a bírósá

gra, és ott majd kiderül. „ ) Halad a 
vízközpontosítás, és halad a Dombos TV 

kábelhálózatának építése is, éppen csak mi, 
leendő fogyasztók nem tudjuk még, mikor 
számíthatunk e civilizációs vívmányokra. 

Az t sem tudni még pontosan, megnyílik-e 
idén a strand - marad a remény. Ahogyan 

az t sem mernénk megjósolni - nemhogy 
tudni -, miképpen járnak majd 

mezőgazdásza ink: meglehet, idén az lesz a 
baj, hogy túl sok lesz a termés, és ezért nem 

lesznek rendesen kifize tve. Nem tudtuk 
kideríten i, katonakö teles ifjú polgáraink, ha 

a civil szolgálatot választanák, mi módon 
maradhatnának valamely kishegyesi 

in tézményben. Ahogyan jó ideje hiába 
próbáljuk megtudni rendőrségünktől, men

nyire is vagyunk mi bűnöző népség. És 
száz százalékos pontossággal a Dombos 

Fest vagy az Anna-napok programját sem 
tudjuk hozni, mert a pénz diktál. 

A tudás hatalom, mondják. Kár, hogy 
éppen a ha talmonlévők közt akad a legtöbb 

tudatlan. Félreértés ne essék: az országban 
uralkodó állapotokra utaltunk most. 
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A kíshegyesiek lapja 

Hegyesi gyerekek Domboson, avagy dombosi 
gyerekek Hegyesen? Mi sem tudjuk a választ, 
döntsenek Önök. Képriportunkon a Női Fórum 
csoportfoglalkozását örökítettük meg. 
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Újra benépesül a Hegyalja utca 

Az első fecskék 

Mozaikképeiken a DombosFesf helyszínét 
örökítették meg. 

., . 
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Szó- : .......... 
Választottunk magunknak csillagot. .. 

. . . községünkben persze egészen eltérő módon. 
Természetesen a minap lezajlott köztársasági elnöki 
választc'ísra gondolunk. Mivel a második, mindent eldöntő 
fordulóra lapzártánkkor kerül sor, most az első kör ered
ményei alapján próbálunk meg rövid értékelést adni. A 
végeredményről post scriptunrnnkban számolunk be. 

Mint ismeretes, Szerbia hat és fél millió választópolgára 
közül csupán 47,6 °la -uk járult az urnák elé, de az ered
mény érvényes, hisz többé már nincs az 50 %-os cenzus. A 
legtöbb szavazatot országos szinten a radikális Tomislav 
Nikolié kapta (30,4 %), míg a demokrata Boris Tadié lett a 
második 27,6 %-kal, ők ketten jutottak be a második körbe. 

Kishegyes községben az országos szintnél is kisebb volt 
a szavazók aránya (46,1 %), jelentős településenkénti 
eltéréssel: a leggyengébben éppen mi, hegyesiek szere
peltünk (42 % ), majd a feketicsiek (47,1 % ), legjobban pedig 
a lovéenaciak (52,3 %). Nem nehéz észrevenni, hogy 
alighanem a magyar szavazók absztináltak a leginkább. 
Egyébként falunkban fölényesen Tadié nyert (78,4 % ), 
Bácsfeketehegyen (hisz ez lenne az új hivatalos neve) szin
tén Tadié (50,7 %), mig Lovéenácon a radikális jelölt (43,8 
% ). A községben összesítettben szintén Tadié nyert 
(kereken 50 % ), második Nikolié (23,5 % ). 

Az éles etnikai választóvonal, mint láthatjuk, nagyban 
meghatározza, ki kire is szavaz és mekkora lesz a választá
son megjelentek aránya. Van azonban még egy érdekes 
jelenség, amelyet nevezhetünk egyik oldalról ügyességnek 
(avagy ügyetlenségnek), a másikról viszont bec
sületességnek (avagy fordítva). Feltételezzük, Önök is 
sokat hallottak arról - már ha nem érintettek-, hogy 
bizony, érdemes bekerülni egy-egy választási bizottságba, 
hiszen az egyszerű tag is 1500 dinárt kap, és ennél jobb 
munkalehetőség ma mifelénk nemigen akad. Mind a 25 
bizottságnak 6 állandó tagja volt most (ez 150 személy), s 
mindenki a saját településen tag. 

Ámde tudnivaló, hogy a jelöltek is állíthatnak megfi
gyelőket - a 15 jelöltből tíz állított 2-2 megfigyelőt, azaz 
összesen 500 embert (és őket szintén az állam fizeti!). Ez 
azt jelenti, hogy községünkben 4862 ember voksolását a 
helyszínen 650-en ellenőrizgették (és a községházán ülő 
vezérkarról még nem is szóltunk). Ez természetesen hatal
mas pazarlás. 

A legviccesebb persze a pártok által delegáltak esete. Ez 
már kész biznisz. Mert ha megnézzük, egyes jelöltek még 
annyi szavazatot sem kaptak, ahány megfigyelőt állítottak. 
Magyarc'in, a "megfigyelő" ott volt egy-két órácskát, megi
vott egy kávét, attól tartania pedig nem kellett, hogy az oly 
"fontos" jelölt emberei rajtakapják (avagy nem kapják rajta, 
hisz ott sincs a helyén). Aztán meg csak tarthatja a markát. 

Végül is ügyes - csak jelentkezni kell valami anoním 
pártnál avagy jelöltjénél, és ott a szép, biztos jövedelem. És 
még szavazni sem kell elmenni (egyes, demokratikus - ! -
országokban megbüntetik azokat, akik igazolatlanul nem 
adják le a voksukat) . 

De nézzük, e témában kik voltak a legügyesebbek: a 600 
pártmegfigyelőből 214 volt a feketicsi, 210 a lovéenaci, és 
csupán 76 a kishegyesi. 

Mi következik ebből? Hát, csak annyi, hogy másutt 

kihasználják a törvény adta lehetőséget, a kishegyesiek vi
szont nem. 

Úgyhogy, kedves polgártársak, vonják le Önök a tan ul
ságot. És ne feledjék, az idén is lesznek még válasz t,c\sok 
(tartományi és önkormányzati biztosan, és talán szerbiai 
parlamenti is) . Úgyhogy keressenek maguknak egy pcírtot, 
mert a pártok is Önöket keresik - biztos munka, jó kis lóvé. 
A lelkiismeretrő l meg a többiről ebben az országban rn cí r 
úgysem esik egy szó sem. 

PS: Lapzártánk után érkezett a hír, hogy az 
elnökválasztást Boris Tadié nyerte meg . 

- szhgy -

Kishegyes községben a részvételi arány 53.86%-os volt. 
Tadié 71.83 % kapott, Nikolié pedig 28.17%. 

MEGKÉRDEZTÜK 
Halasi Csilla (15) 

Nem vagyok megelégedve. Sok a 
betörés, lopás. Itthon voltunk, az udvar
ból pedig ellopták a motorkerékpárt és 
a kerékpárt. Az embereknek sokkal töb
bet kellene a fiatalokra figyelni és 
vigyázni. Ez egy kis község, sok rendör
rel és ennek ellenére rengeteg a rend.-
bontás. '---'=-------' 

Halasi Vesna (41) 

Hajdű Péter (61) 

Nem vagyok megelégedve a közbiz
tonsággal. A nép semmin'í l ni nc~ 

értesítve, ami a falubdn történik. A 
csatornákat tönkre teszik, az ablakobt 
beverik„. Javulás nincs. Miért nem ügyel 
itt a rendőrség??? 

Igazából semmivel nem vagyok 
megelégedve. Ki ügyel itt7?? Mit értünk 
itt közbiztonság alatt7 A rendőrök nem 
tudnak viselkedni. Tisztelet a kivétel
nek, de az elég ritka. Mire kiérnek a 
házhoz, a tolva ly már rég árkon-bokron 
túl van. Legjobb lenne, ha a rendőr
munka privát lenne (privát rendőrál
lomások létesítése). 

Fodor László (47) 

A rendőrségnek oda kellene figyelrn 
az emberekre. Az utcákon egyszer-két
szer el kellene menniük. De azért mi is 
tehetnénk va lamennyivel többet. 
Tulajdonképpen akik a közbiztonságot 
több alkalommal veszélyeztetik, azokat 
a személyeket büntetni kellene 2-3 
hónappal, és majd legközelebb meggon-

dolják előre, hogy mit csinálnak. 



Eszperantista családok találkozóia 
Rangos összejövetel helyszíne lesz 

falunk július TI-(' L'S augusztus 8-a 
között. A Kátai-tJnya Nyár utcai 
panziójc1l1an szervezik meg az 
Eszperanti sta Családok Találkozóját. 
A Ludwig í'.anwnhoff c'íltal kifejlesztett 
mesterséges nyelv hódolói 26-ik alka
lomma l gylí lnek össZL', hogy találkoz
zonak és gyakoroljAk a nyelvet. A 
szervezök, a kishegyesi Csöke András 
és Csi lla l'rdeklődésünkre elmondták, 
a talMkozónak nem célja a nyelvta
nulás, sem a nyelv népszerűsítése, 

egys?erűen olya n családok gyűlnek 
össze, ah ol a gyerekek szinte 
születésüktől fogva, teh,H mondhatni 
anyanyelvi szinten beszélik az eszpe
rantót. 

A tJ!,ílkozó, mely évekkel ezelött 
pár család nyaralásaként indult, mára 

már komoly rendezvény, tavaly 
Franciaországban, azelött Magyar
országon szervezték meg. A szervezők 
körülbelül 100 résztvevő érkezésére 
számítanak Európa számos 
országából, többek között 
Csehországból, Franciaországból, 
Belgiumból, Norvégiából, Svájcból, 
Angliából, Magyarországról. A 
találkozó hivatalos nyelve az eszpe
rantó, programként gyerekjátékokkal, 
énektanulással és kirándulásokkal 
szolgálnak. 

Mi a búcsúnapi koncerten érzékel
hetjük az eszperantó nyelv varázsá t, a 
koncert programját ugyanis a magyar 
mellett eszperantóul is bemondják, s 
várhatóan egy eszperantó nye l vű 

misén is résztvehetnek az érdeklödők . 
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A Nyugdíjas Egyesület berkeiből 
A közelmú ltban adtunk hírt 

arról , hogy tisz tújítás történt a 
nyugdíjasok helyi szervezetében. 

Az újonnan megválasztott 
elnököt, Tóth Imrét kérdeztük, mi 
újság házuk táján? 

- Rögtön az elején ki szeretném 
hangsú lyozni, hogy az elnökség, 
illetve az én tevékenységem egész 
évben a választások alkalmával 
elhangzo tt ígére tek meg
valósításából ál l. A fö hangsúlyt 
arra helyl'zzük, hogy a nyugdíjasok 
által befizetett 3 százalékos helyi 
járulékot valamilyen formában visz
szaforgassuk nyugdíjasaink zse
bébe. Terveink szerint a nyugdíjas
otthonban hamarosan újra meg
nyitjuk a nyugdíjasok üzletét, ahol 
a tags,\g olcsóbban juthat élelrni
SZl'rhez, ille tve más közszükségleti 
cikkekhez. Ugyancsak olcsóbban 
tudják a télirevalót is beszerezni. 
Jelen pillanatban a zöldborsó és a. 
zöldbab beszerzése aktuális. 

El kell mondanom, 

az egyesületben fol yó munka is. 
Jó jelnek tartom, hogy a nyugdí

jasegyesület vezetösége leült a 
rokkantnyugdíjasok szövetségének 
elnökségével, és megállapodtunk, 
hogy nagyon sok, a nyugdíjasokat 
is, illetve a rokkanh1yugdíjasokat is 
érzékenyen érintö területen 
közösen tudnc1nk fellé pni, azaz 
együttesen több mindent el 
tudnánk érni. 

Tudjuk, hogy mindenhol kevés a 
pénz, de szeretnénk elérni, hogy a 
tagság kimozduljon otthonról, ezér t 
rendezvényeket tartunk, kirándulá
sokat is szervezünk. 

A topolyai nyugdíjasokkal a 
közelmúltban hajókiránduláson 
voltunk Visegrádban. Terveink 
között szPrepel, hogy hamarosan 
ellátogatunk Budapestre, megnéz
zük például a parlamentet, ugyan
csak van meghívástkaptunk a bajai 
háromnapos halfőző versenyre is. 
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HíREK 
A Nők Kishegyesi Fóruma az 

idei Dombos Fest ren
dezvénysorozat keretében kivá
lasztja és díjazza Kishegyes 
legszebb utcáját, ille tve a település 
legrendezettebb lakóépületét. 

A polgárok javaslataikat, jelent
kezésüket legkésőbb július 10-ig jut
tassák el Pesevszki Szabó Flórához 
(Tel.: 730-526). 

Az eredményhirdetésre július 18-
án, a Dombos Festen szervezett 
családi napon kerül sor. 

Az ér tékelés t végző bizottság 
javaslata alapján a legszebb utca, 
illetve ház elismerésben részesül. 

Az idén is megszervezésre kerül 
a veterán kézilabdázók búcsúnapi 
találkozója. A volt játékosokat 
búcsú szombatján, július 31-én 
délután négy órára várják a kézilab
dapályára. 

Már hagyományossá vált, hogy a 
találkozó keretében ellátogatnak 
elhunyt játékostársaik, illetve 
sportvezetőik sírjához. 

A női mérkőzés 17 órakor, a férfi
aké pedig 18 órakor kezdődik. 

A két nosztalgia-mérkőzés után 
vacsora a Nyugdíjas Otthonban. 

A szervezők kérik a volt kézilab
dázókat, akik szeretnének részt 
venni ezen a hagyományos 
találkozón, részvételüket jelezzék 
Zsidai Erzsébetnél, személyesen 
vagy a 731-293-as telefonszámon. 

Június 20-án tartották meg 
Bajmokon az észak-bácskai körzeti 
tűzoltóversenyt, mellyen a kishe
gyesi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
összesen hat csapattal vett részt. 
Ugyancsak jelen voltak a pusz
tamérgesi tűzoltók képviselői is. 

SIM 
BIZTOSÍTÁS 

- GÉPJÁRMŰVEK REGISZTRÁLÁSA 
- GÉPJÁRMŰVEK ÁTÍRÁSA 
- ZÖLDKÁRTYA 

Tito Marsall u. 79. 
Kishegyes 

TEL. 730-920 MOB. 063 8 303-509 
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HíREK 
A tűzoltóság az aratási 

előkészületek keretében elvégezte a 
mezőgazdasági gépek tűzvédelmi 
ellenőrzését. Az aratási munkálatok 
alatt a hivatásos tűzoltók mellett az 
önkéntesek is ügyeleteskednek. 

Az ügyeletesség alatt szereh1ék 
elvégezni a tűzoltóotthon éves 
tatarozását, azaz kifestését, 
meszelését. 

A kishegyesi Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület az idén ünnepli fennál
lásának 130 éves évfordulóját. Az 
ünnepi közgyűlésre a tervek szerint 
október folyamán kerül sor. 

A Köztársasági Adóhivatal fel
hívja a polgárok figyelmét, hogy az 
adócsalássa l kapcsolatos bűn

tények, illetve elkövetőik feltárása 
érdekében feljelentéseiket az 
adórendőrség felügyelőinek tele
fonszámán (011/3950-514) tehetik 
meg. 

Az adóhivatalban dolgozók 
munkájával kapcsolatos megjegyzé
seiket pedig a 011/3950-528-as tele
fonon jelenthetik. 

Levélcím: PORESKA UPRAVA, 
Beograd, Save Maskoviéa 3-5. 

Színház ügvben nincs 
semmi úi a nap alatt, 

azaz.„ 
Azon kevesek közé tartozom, akik a 

falu színháztermének ügyében, már 
belátom, túlzottan optimistának 
bizonyultak. 

Sokan voltak, akik óva intettek, nem 
szabad hinni az ígéreteknek. Sajnos 
ismét nekik lesz (lett) igazuk. 

A Helyi Közösség beadvánnyal for
dult a Szabadkai Kereskedelmi 
Bírósághoz, melyben kérte, hogy a 
mostani szeméttelepet, a vízimalom és 
a színházterem épületét vegyék ki a 
"csődmasszából", és lehetőség szerint 
adják vissza a falunak. 

A június 11-én meghozott, St. 462-99 
számú végzés alapján a Bíróság a 
szeméttelep, valamint a vízimalom 

Houv halad a vízközpontositásP 
Mikor szerelik már fel az 

újfaluban az új ku tat? Mikor cseré
lik már ki a régi vasvezetékeket? 

Mikor szüntetik már meg a privát 
kerteken keresztül halad ó 

vízvezetékeket? Mikor javítanak 
már valamit a víz minőségén? 
Mikor fúrják már ki a Partizán 

utcában az új kutat? Mikor szere
lik már fel az egész falu területén 

a hálóza tok végső pontjaira a 
mosató csapokat? Mikor, mikor, 

mikor? -hallom úton-útfélen a 
jogos kérdéseket. 

Egyetlen magyarázatot tudok 
nyújtani: "Pénz nélkül nem megy!" 
Eddig egy kutat sikerült felszerel

nünk a Lenin utcában, melyet 
ü zembe is helyeztünk. Új generális 

tervraj z szerinti vízhálózatot fek
tettünk le a Lenin utcában (360 m), 

a Fruska Cora utcában (760 m), a 
D. Salaj utcában és a Tito Marsall 

utca egy szakaszán (980 m), 
valamint az Iparos utcában (110 

m). A csőtöréseknek m eg se szeri, 
se száma. A kötelező 

vízanal íziseke t rendszeresen 
fizetjük. Minden meghibásodást a 

bejelentést követő lehető 
legrövidebb időn belül elhárítunk. 
Igaz, hogy a nagyobb javításoknál, 

néhányszor időszűke miatt 
elmaradt az érintettek értesítése. 

ügyében peres eljárásra utalta a Helyi 
Közösséget, míg mivel színházügyben 
már folyik a bíróság e lőtt az eljárás, a 
követelés ezen részét teljes egészében 
elutasította. 

Mindez nem is vitatható, hiszen 
mondhatnánk, a jog útjai 
kifürkészhetelenek, viszont. .. papírok 
ide, papírok oda, ember legyen a 
talpán, aki mindezt követi ... vagy 
ügyvéd, de legalábbis jogász. Ez szak
mai kérdés, bízzuk a szakemberekre. 

Ami viszont fölöttébb furcsa, na
gyon furcsa, az az, hogy a Kereskedelmi 
Bíróság tanácsának elnöke, aki az 
említett beadványról döntött, ugyanaz 
a Stajié Ilona, aki a szövetkezet 
csődeljárását levezető bíróságnak is 
elnöke, vagyis ez esetben a jobb kéz 
tudja, mit csinál a bal? 

Még valami. 
Hinni nem mertem volna, hogy a 

Ezért elnézést kérünk, de kérem, 
el kell ismerniük, hogy ez is egy 

bizonyítéka c'lllandó munkánknak. 
ltt hívnám fel a lakosság 

figyelmét, hogy abban a pillana t
ban, amint vízellátási gondot 

észlelnek, rögtön jelen tsék, ne vár
ják az etetési időszakot. Hiszen 
minden hiba szanc'l lásc'1hoz idő 

kell. A hibákat jelentsék a 
következő telefonokon bármikor, 

bármely időszakban, minél előbb: 
064-2-861-911 - Dudás Béla; 064-2-
861-912 - Frindik Ferenc; valamin t 

064-2-861-913 - Dudás Csanád . 
Ellentétben a pletykákkal, ame

lyek a nem létező donációkról 
szólnak, mindezeket a munkákat 

önerőből, azaz a fogyasz tók 
pénzéből végeztük el, már persze 

azokéból, akik időben befizették a 
vízdíjat. Éppen ezért, az égetően 
szükséges munkálatok mielőbbi 

elvégzése érdekében, ké11ük 
azokat a fogyasztókat, akik még 

valamilyen okból kifolyólag nem 
fize ttek, hogy ezt tegyék meg a 
lehető legrövidebb időn belül. 

Különben kénytelenek leszünk 
kellemetlen intézkedéseket 

foganatosítani (vízszolgáltatás 
beszüntetése) a rendszeresen 

fizetők védelmében. 
(db) 

' 

' 
birtok csődigazgatója szemtől szembe 
egyet ígér, míg az első adandó alka
lommal, amint csak teheti, keresz tbe 
tesz a falunak. 

Szépen hangzott, amikor arról 
regélt, a falu összes gondját a szívén 
viseli, (a szövetkezet dolgozóit sok 
minden mással is hitegette), hiszen itt 
élte le gyerekkorát, s mindrnt meg fog 
tenni, hogy ·ami a fal ué volt, a 
szövetkezet eladásakor a falué mcirad

jon, többek között a színházterem is . 
De amikor az illetékes helyen 

(bíróságon) megkérdezték, másképp 
beszélt, ugyanis az említett végzés 
megindoklásában az áll, hogy a 
bíróság a csődigazgató n'szletes, szó
beli indoklása alapján döntött úgy, 
ahogyan. 

Azt hiszem, ehhez kommentár nem 
kell. 

Zsidai Erzsébet 
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??????~I _R_e_gi_sz_tr_á_lta_t_ni_,a_va_uv_„_·~ 
Minden parasztgazdaságnak 

magának kell eldöntenie, mérlegelnie. 
Ezen írásw1kkal a dön tés t szeretnénk 
elősegít eni . 

A lvlezőgazdasági Minisztérium 
el sődleges célja, hogy pontosan 
felmérje, az agrárköltségvetésnek 
hány felhasználója van. A pontos ada
tok birtokában ésszerűbb 
intézkedéseket tudna hozni, 
ugyanakkor a termelőkkel közvetlen 
kapcsolato t tud kialakítani, 
közvetítők nélkül. 

Hangsúlyozni kell, hogy a 
parasztgazdaságok regisz trálása 
önkéntes alapon történik, és azt is, 
hogy a szerbiai köl tségvetésből 

kifizetett prémiumokra, szubven
ciókra és hitelekre csak a bejegyzett 
parasztgazdasc'ig jogosult. 

Ahhoz, hogy parasztgazdasá
gunkat regisztrálhassuk, legalább fél 
hektár mezőgazdasági földterülettel 
kell rendelkeznünk. Akkor is beje
gyezhető, ha nincs meg a fél hektár, 
de állattenyész tés, baromfitenyésztés, 
gyümölcs- vagy szőlőtermesztés, hal-, 
gomba- vagy csiga tenyésztés, 
méhészet folyik rajta. 

Mi szükséges a bejegyzéshez? 
1. a parasztgazdaság vezetője 

személyi igazolványának fénymásola
ta; 

2. a bejegyzett családtagok 
személyi igazolványának fénymásola
ta; 

3. kataszteri kivona t a tulajdon-
ban lévő földterüleh·ől, illetve a bér
le ti szerződés, vagy a bérmentes 
használatról szóló szerződés fénymá
solata (a másolatokat hitelesíteni kell 
a bíróságon vagy a községben); 

4. egy sajá t választású ügyviteli 
bankban e célból nyitott folyószámla 
fénymásolata. 

birtokjegyzék a mezőgazdasági bir
tokra vonatkozó adatokon kívül nyil
vántartást vezet az igénybevett 
hitelekről, azok t örlesz tésérő l, a 
prémiumokról, az ártámogatásokról, 
térítményekről, azaz minden egyéb 
kifizetett támogatásról. 

A bejegyzett parasztgazdaság 
üzemeltetője a továbbiakban köteles 
az illetékes adóhivatalt minden év 
első negyedében értesíteni az 
esetleges változásokról. 

Az egyszer bejegyzett gazdaság 
több okból is törölhető a regiszh·á
cióból, elsősorban a birtok üze
meltetőjének kérésére, ha a továbbiak
ban nem rendelkezik földtulajdonnal, 
bérleti szerződéssel, ha megszűnt az 
állattenyésztéssel való foglalkozás, ha 
megszűnik a mezőgazdasági ter
melés, ha a bejegyzést kérő 6 hónap 
leforgása után sem nyújtja be a szük
séges dokumentumokat, ha valótlan 
ada tokat szolgáltatott. 

Fontos tudnivaló, hogy 3 évre tör
lik a jegyzékből azt a személyt, aki a 
minisztérium által jóváhagyott hi tel
ből eredő kötelezettségeknek nem 
tesz eleget. 

A bejegyzett gazdaságok 
pályázhatnak a Minisztérium által 
meghirdetett hitelekre. E rendeltetésre 
a Mezőgazdasági Minisztárium 
áprilistól decemberig terjedő időszak

ban 3,7 milliárd dinárt biztosított 
Szerbia költségvetéséből 

Rövid, illetve hosszú lejáratú 
hiteleket lehet igényelni. 

A rövid lejáratú hitel a ren
delkezésre álló földterület 
nagyságától függ, azaz: 

1hektárra 10000 dinár; 
1-5 hektárra legfeljebb 40000 

dinár; 
5 hektárnál nagyobb területre 

legfeljebb 80000 dinár kérvényezhető . A számla nyitására azért van szük
ség mert a jövőben a termény 
kifizetése csak ezen a számlán 
keresztül történik, tehát talán nem 
fol ytatódik az ed digi gyakorlat, 

TEMETKEZÉSI KELLÉKEK 
ÉS SZOLGÁLTATÁSOK 

hogy a gyár felveszi az átadott ter
ményért a pénz t, de az nem jut el a 
t ermelőhöz . 

A parasztgazdaság a beje
gyzéskor kap egy számot, az adóhi
vatalban dossziét nyitnak róla. A 

Tul. Gombá~. Dénes 
730- 1 34 (UZLE:T) 

731-180 (LAKÁS) 

KISHEGYES, TITO MARSALL U. 1 3 

TEL. 064 28 45 037 

12 hónapra adják,évi 5,5%-os 
kamattal. A hitelt abban a bankban 
kell igényelni, melyben a fol yószá ml<l 
van megnyitva. A hitel összegét a 
hitel tartamának lejártáig kell visz
szafizetni. 

Hosszú lejáratú hitelt az ügyvi teli 
bankok révén lehet igényelni, nagy
obb beruházásokra, öntözőrendszer 

kiépítésére, mezőgép vásárlására, 
ültetvények telepítésére, fó liasátor és 
üvegház építésére, állattenyész tésre. 

A hitelekkel kapcsolatosan bővebb 

tájékoz tatót a bankok ügyfélszol
gálatánál lehet kapni. 

A regisztráláshoz az űrlapokat a 
községházán 8-12 óra között Mold vai 
Istvánnál lehet igényelni, aki az 
érdeklődőknek bővebb tájákoztatóval 
is szolgálhat. Ugyanakkor a 
Mezőgazdasági Minisztáriurn infor
mációs központjában is lehet infor
málódni a 011/3631-878-as, vagy a 
011/3616-285-ös telefonon, illetve az 
interneten a 
regis tracija@minpolj.sr. gov. yu 
oldalon. 

Akinek bármilyen észrevétele van 
a bejegyzési eljárással kapcsolatosan, 
kizárólag írásba tegye meg ezt a 
következő címre: Ministarstvo 
poljoprivrede, sumars tva i 
vodoprivrede RS, Nemanjina 22, 
11000 Beograd. 

Zsidaí Erzsébet 

Csáki Andor 
metalostrugar 

Topolski put 28. Mali ldos 
Tel. 024/ 7 30- 169 

024/ 731-018 

Mob. 064 28 61 963 
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július 8-25. 

Kishegyes Bajsa - Kelebia 

július 8. csütörtök 
Minden korosztálynak ajánlva! !! 

Kátai tanya 
10.00 A III. vajdasági Szabadegyetem kezdete 

17.30 Szallai Attila kiállítása és könyvbemutató 

Hegyalja utca 
1 4.00-tő l Jurtaállítás és kézművesmesterségek, 

Zala Megyei Népművészeti Egyesület (H) 
19.00 Vendégváró: Csalóka együttes (V)*** 

Továbbra is a legnépszerűbb és legkeresettebb népzenei 
csapat, akik több néptánccsoportot kísérnek rendszere
sen, illetve önálló műsorral is járják a Kárpát-medencét. 

Vendégváró és vendégcsalogató műsoruk keretében a 
magyar népzene sokszínűségét ismerhetjük meg. 

19.45 Hivatalos megnyitó*** - Diósi Viola / Vifó részéről 
- Horváth László / Dombos 

PE részéről 
, - GYISM képviselői 

- Papp Arpád néprajzkutató, a 
szabadkai VB elnöke 

20.00 Fonó zenekar népzenei koncertje (H) *** 

A volt Hegedűs együttesből alakult ki 2002-ben a Fonó 
zeneka1~ mely 2003 decemberében a legmagasabb szak

mai elismerést, 11 Az év szenzációja" minősítést kapta a 
legtekintélyesebb francia zenei magzintól a Mixtura 

Cultivalis CD kapcsán. A zenekar sokszínű, vál
tozatosan összeállított repertoárját hallhatjuk, melyben 

meggyőző egyensúlyban van az eredeti népzene 
tisztelete és a modern interpretáció is. Hercku Agnes 

csodálatos hangját hallva, szinte biztosak lehetünk 
benne, hogy a magyar népzene kedvelőinek tábora 

ismét növekedni fog ... 

21.15 - Frank London & Klezmer Brass Allstars 
(USA)*** 
Közreműködik: Boban Markovics Orkestar (SER) 

Világsztárokat köszönthetünk Kishegyesen!!! Frank 
London zeneszerző, trombitaművész már több, mint két 
évtizede úgy a klezmer zene eredetét, mint a klezmer 
sokszínűségét hirdeti a világban. A formáció immár 
nem is klez~ert játszik, hanem inkább játszik a 
klezmerrel. Onfeledten, komolyan és katartikusan, 
folkosan, dzseszesen és poposan - lé1:yegében uni
verzálissá tágítva a zsidó muzsikát. Es ebbe még az is 
belefér, hogy a már nagyon megkedvelt Boban 
Markovicsékkal is játszanak egy örömteli befejezést! Ha 
valamit látni kell Kishegyesen-Domboson, akkor ez az!!! 

július 9. péntek, Hegyalja utca 
Mindenkinek ajánlva! Hozza el gyógyszerészét, orvosá t 
is! 
10.00 - Jurta megtekintése és kézműves bemutatók (H) 
Orat István (csipkekészítő, fafaragó), Sali István 
(fafaragó), Porvai Andrea (bőrtárgykészítő), Czibor Imre 
(fazekas), Salamon Gyula (kovács), Csiszár Tibor 
(kovács), Kánya László (kovács), Csiszár Tibornfe (népi 
ételkészítő), Gömbös Katalin (nemez), Skrabut Eva 
(vezető) . 

20.00 - Paniks (V) 

A szabadkai fiatal művészek úgy döntöttek, hogy 
tudl)ak mégmiJhozzátenni a már szinte elcsépeltnek 
véltetno szcénához. Balkáni ritmusok, magyar nóták a 
kortárs zene·eszl<Özeivel, táncra pördítő ri tmusok, és 
mindez ~gygyqnyörű női énekhanggal gazdagítva: ez a 
Paniks! ,,.. · · 
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július 
Kishegyes - Bajsa - Kelebia 

21.15 - Boban Markovics Orkestar (Ser)*** 

~-- . \ 
~ 

Aki már hallota őket, tudja, aki még nem, megtudhatja: 
a zene nem más, mint örömforrás, mely úgy a melan
kóliát (Djurdjevdan), mint az őrületet (Kalasnjikov) is 
képes bemutah1i. Teszik mindezt olvan elánnal, rutin-

nal, jókedvvel, melyre a fél világ is fölfigyelt már! 

22.30 - Korai Öröm (H) 

A magyarországi (és európai) könnyűzenei fesztiválok 
kihagyhatatlan formációja, zenéjükben a modern világ 
lüktetése, a modern hangszerelés találkozik az ember 

elementáris erejével. 

jűlius 10. szombat, Hegyalja utca 
Mindenkinek ajánlva! Hozza el rég nem látott 

ismerősét, rég nem látott főnökét is! 

20.00 Korom társulat: Annakatarzis*** 

A Korom társulat a KSzV kapcsán alakult meg tavaly, 
akkor Brecht Kurázsi mamáját vitték színre. Az 

Annakatarzis 8 per~es darab, melynek kiindulópontja 
az Edes Aima-i élmény- és érzésvilág. 

Szereplők: Kokrehel Júlia, Beretka Katinka, Vörös 
Emese, Fekete Flórián, rendező - Bencsik Orsolya 

Technikus - .Boljanovié Anna 

21.00 Dresch Quartett (H) *** 

Ha be kell határolni a produkciót, akkor jazznak, etno
jazznak is nevezheh1énk. De nem kell: Dresch Mihálv 
olyan könnyedén találja meg az átmenetet a népzenéböl 
az improvizációba, olyan erőteljesen éli át a pillanatot, 
hogy joggal kérdezhetnénk: a világ áll vagy mozog? A 
produkció eléri azt, amit el kell érnie - fúzionál a világ
mindenséggel, és ettől több nem adható! 

22.30 DJ Titusz & The Carbonfools (H) 

Tituszék hangszeres breakbeatje szemerkélő esőben is 
képes elkápráztátni a közönséget, mint az tavaly már 
bizonyították. Különlegességük a szitár hangminták 
használata. Titusz az Anima Sound System egyik 
alapítója, a Belga zeneszerzője. Az idén se hagyd ki! 

jűlius 11. vasárnap, Hegyalja utca 
20.00 Hét év után újra együtt a Flying Rabbits 
A vajdasági legendás bulizenekar hét év után új ra eg:r·ütt. 
A 90-es évek ~lején nem volt olyan gólyabuli, esemény 
Szabadkától Ujvidékig, ahol ne ők muzsikáltak volna. 
Buli a javából, melynek végén azt sem tudod, hány hol
dat látsz„. 
23.00 DJ George - záróakkord lazításként 

FILMVETÍTÉSEK a Hegyalja utcában 
július 12-étől, kezdet: 21.00 

12. hétfő - Magyar vándor 
13. kedd - Kontroll 
14. szerda - Valami Amerika 

19. hétfő - Kémjátszma 
20. kedd - South Park-éjszaka 
21. szerda - Komédiák estje 
22. csütörtök - Thriller-est 

+ meglepetésfilmek 

jűlius 13. Kedd 
Iskola 
18.00 ln memoriam Harkai Imre - kiállításmegnyitó 

Hegy~lja utca, Kisszínpad 
20.00 Epítészet az Alföldön - építészeti kerekasztal, vezeti 
Pesti Attila 



július 8-25. 
Kishegyes Bajsa - Kelebia 

július 15. csütörtök, Hegyalja utca 

Kisszínpad - jazz garden 
Az igényes zene kedvelőinek!!! / de soha sem tudhatod, 

mikor fog megtetszeni ez neked! / 

20.30 Kaltenecker trió (H)*** 

Fiatal zenészek érdekes zenei kísérletei. Kitörni a szoká
sos sablonokbóC egyedi hangzást létrehozni, picit talán 

lázadni is - mindez a Kaltenecker trió. (Kaltenecker 
Zsolt - billentyűs hangszerek, Papesch Péter - baszus

gitá1~ Dés András - ütő hangszerek) 

21.45 Lantos Zoltán · Horváth Kornél (H)*** 

A magyarországi jazzélet megkerülhetetlen muzsikusai, 
akik úgy külön-külön, mint duóban is lenyűgözik a 

közönséget. Lantos Zoltán sok éves india tapasztalatai 
úgyanúgy beépülnek a hegedűjátékba, mint a közép

európai zenei világ is. Horváth Kornél ütősjátéka pedig 
garancia, hogy tartalmas műsor elé nézünk. /egyéb
ként egy befogott ufót is fog ütlegelni - figyelem, ez 

nem vicc!!/ 

23.00 Tolnai Szabolcs: Nagy József portréfilmje. 

Egy vajdasági filmes alkotása a vajdasági táncosróL aki 
Kanizsáról indulva lenyűgözi a világot. 

július 16. péntek, Hegyalja utca 
Családi nap!!! 

18.30 irodalom: Németh István estje 
Falunk írófejedelme többek közt Hegyalja utca című, 

legújabb kötetét is bemutatja, hol máshot mint a 
Hegyalja utcában. 

20.00 Tükrös együttes gyerekkoncertje (H)*** 

A szülők tudják a legjobban, hogy sokszor kellene a 
fiatal csemetéknek valami jó kis nrnzsikát adagolni a 
tévé nézhetetlen műsorai helyett. Egy ilyen produkciót 
nézhetünk, hallhatunk, mely a népzene széles 
eszköztárával mutatja be mindazon értékeket, melyet a 
magyar nyelv és népzene jelent. A cél pedig egyszerű: 
fiatalon megszerettetni mindenkivel azt a közkincset 
ami még mindig kuriózumnak számít a világban - a 
magyar kultúrát! 

21.30 Etno Gipsy Band - Szabadka*** 

A legjobb szabadkai romazenészek csapatát élvezhetjük. 
Lesz magyar nóta, csárdás, világzene - mindez egyedien 
és virtuózan prezentálva! 

július 17. szombat, Hegyalja utca 

Kiemelt nap! Ilyen sem volt még Domboson!! 

18.00 irodalom - bemutatkozik az új generáció: DNS 
19.00 irodalom: Nők az irodalomban (Horváth 
Györgyi, Lovas Ildikó, Menyhért Anna, Nagy Gabriella, 
Tóth Krisztina) 
20.30 Stella Chiweshe - Queen of Zimbabwe *** 

A zimbabwei mbira zene királynője, amely az afrikai 
kultúra hagyományai szerint nemcsak szórakoztat, 
hanem gyógyító erővel bíi~ közvetít a túlvilági szellemek 
világa felé és segít megtalálni a belső békét. Zenéjét 
élvezték már a világ minden táján, a mbira dallamai 
áthidalják a kultúrák közötti különbségeket. Stella 
Chiweshe az első nő, aki mbirát énekel, de nemcsak 
énekel, hanem zenél, táncol, tanít is, filmekben és szín
darabokban működik közre. Hangolódjunk rá a mbirára, 
hogy elmerüljünk Afrika mélységeibe! 

22.00 A szabadkai Mini Radió reagge-prograrnja. 
+dj Madmatt , . 



július 
Kishegyes Bajsa - Kelebia 

július 18. vasárnap 

Buga vendéglő 
9.00-14.00 Gyorslépéses sakkbajnokság / Buga 

pizzéria 
Várunk mindenkit a Buga vendéglőbe, aki úgy érzi, 

hogy tudja, mekkora egy paraszt, mekkorát ugorhat a 
csikó, és aki még hisz a mesében, hogy a kihajtott 

parasztból lesz a kirá lrnő . 

Hegyalja utca 

10.00 -17.00 Nagycsaládosok egész napos 
műsora 

17.00 irodalom : Symposion 
18.00 irodalom: Foszília folyóirat - A frissen megjelent 

Bukowski-kötet bemutatója (Orcsik Roland, Domokos 
Tamás, Fenyvesi Ottó) 

19.00 A Magyar Állami 
Népi Együttes 

táncmű sora*** 

Táncrnűsor a javából. Írhatnánk róla ódákat, 
hosszan, cifrázva, de nem tesszük! Ezt a produkciót 

látni kell!! 

21.00 Pistyák István énekelt versek 
A fiatal tehetség mindent megmutat, amit magában lelt. 

július 19. hétfő 
17.00 A kultúrtáj fogalma - előadás és mintaértékű 

kezdeményezés bemutatása Csantavéren, útvezető: 
Hovány Lajos ~ízépítő mérnök / Találkozás a Hegyalja 

utcában 17.00 

Kishegyes, Iskola 
19.00 Utcai Dávid kiállí.tásának megnyitója 

20.00 Tükrös együttes gyerekkoncertje (H)*** 

július 20. kedd, Hegyalja utca, Kisszínpad 

19.00- Építészet az Alföldön II.- Építészeti kerekasztal, 
vezeti: Pesti Attila 

július 21. szerda 

18.00 Tanyaromavató /Indulás a Hegyalja utcából 
17.30-kor 

Július 22. csütörtök, Iskola 

19.00 -Penovácz Endre festőművész kiállítása 

Penovácz Endre az egyik legvajdaságiasabb festő, aki 
érzékien, könnyedén ragadja meg az Alföld elementáris 
mivoltját, akár a pipacs, akár a téli rónaság vagy netán a 
puli a tárgy, a mondanivaló. Ez a könnyedség pedig 
gyönyörködtet, sugallva, hogy ez a csupasz vidék is 
méltó a mennyországhoz. 

Július 23., péntek, Hegyalja utca 

19.00 Bográcsfőző verseny - jelentkezés: július 18-ig 
a 064-252-6931-es telefonszámon 
21.00 A Tanyaszínház előadása/ nyilvános főpróba 

22.30 A Muzsikás együttes és Petrás Mária 
népzenei koncertje*** 

A magyar népzene sok-sok tájegységéről hallhatunk 
dallamokat. A Muzsikás együttes évtizedek óta gyűjti, 
értékeli és újraértékeli a gazdag népzenei hagyományt, 
melyet Bartók és Kodály is büszkén tárt a nagyvilág elé. 
E gazdag gyűjtésbő l hallhatunk dallamokat egy esti 
produkció erejéig. Vendégük Petrás Mária moldvai 
csángó énekes. 
A koraesti bajsai temlpomkoncerten a népzene és az 
egyházi zene kapcsolata lesz a téma. 

Július 24., szombat 

Focipálya 
10.00 Dombos liga / egésznapos 
sporttalálkozó/ focipálya 

Bajsa-Kishegyes 
18.00 Bajsa Hajsza kerékpárverseny - Bajsától a 
Hegyalja utcáig /jelentkezés 17.30-ig Bajsán a Helyi 
Közösség udvarában 
A résztvevők között egy kerékpárt sorsolunk ki! 
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július 8-25. 
Kishegyes Bajsa - Kelebia 

Kishegyes, Hegyalja utca 
Fiatalos program!! (15-től - 88 éves fiataloknak) 

20.00 Kaos Camping (vizual) 
Eo-v este a multi-kulti jegyében, ahol eddig szokatlan 

0
' dolgoké a főszerep! 

Ezt írták magukról: 
Zenénkben a viharban 

megfeszülő zászló 
büszksége, a közeli 

diadal érzése harcol a 
kozmosz egészét beke

belezni kívánó elke
seredett görccsel. A 

zenekar születési 
körülményei, valamint 

az, hogy a tagok, 
makacs érzékeny

parasztok, radikálisan 
meghatározzák a zene 
jellegét, ez az ómen az 

21.30 Pop Iván koncert 

idők során csak L--__:=-__:::;--____ __, 

erősödött, ennek köszönhető, hogy a játékukban rejlő 
balkáni erő leolvasztja minden jóérzésű ember ágyáról a 

zsírt. 
Produkcióikban föllelhető az archaikus moldvai dal
lamtól, a bossa nován, a jereváni modern free-jazzen 

keresztül a kortárs zeneszerzők behatása is. 

Július 25., vasárnap 

Záróest - ao-valunk rajta ... aimyi már kiszivárgott, itt lesz 0

' a nagy mesemondó: Berecz András is!! 

Bajsán 
július 23. 18.00 Templomkoncert: 

Muzsikás együttes és Petrás Mária /A népzene 
és 

egyházi zene kapcsolata 

július 24. 18.00 II. Bajsa Hajsza kerékpárverseny 

A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják. 
A programokra a belépés önkéntes a?ornány., 

Eső esetén a*** csillaggal jelölt produkciókra a szm
házteremben kerül sor 

Támogatóink: 

Nemzeti Kulturális Alapprogram - Budapest 
Illyés Közalapítvány - Budapest 

Gyermek, H)úsági és Sport 1:'.linisztérium - Budapest 
Kisheo-yes Község Onkormányzata 

b .. 

Topolya Község Onkormányzata 
Bajsai Helyi Közösség 

Vajdaság AT. Kisebbségi - Oktatási és Művelődési 
titkársága 

Satrakt - Topolya 
Capriolo - Topolya 
Monte! - Kishegyes 

Chikprom - Kishegyes 
Beel-impex -Kishegyes 

Alfa Fűrésztelep - Kishegyes 
Partnereink: Női Fórum, Nagycsaládosok Egyesülete, 
Petőfi Sándor ME, Buga pizzéria, Kishegyesi Helyi 

Közösség, Kelebia Önkormányza ta 
Médiapartner: Szó-beszéd, Magyar Szó, Családi kö1~ 

7 Nap, Régió Rádió, Dombos TV 

Produkció: Dombos PE & K-Produkció 

a STáB: 
ifj . Horváth László - művészeti vezető 
ifj. Virág Gábor - fesztivál-koordinátor 

Mészáros Tibor - Bajsa-koordinátor 
Mirnics József - házmester 

Trombitás Sándor - gyepmester 
Tumbász Miklós - security 

Mirnics Gyula - PR 
Szerbhorváth György - irodalmi szervező 



Szó-

Társrendezvénvünk 
1. KElEBIAI KÁRPÁT FESZTIVÁl 

Július 9. péntek: 

16.30 Kishegyesi néptánccsoport 
17.00 Bajsai citerazenekar 
17.30 Hivatalos megnyi~ó 

17.40 Kelebiai Színjátszó Kör: Evszakok 
18.00 PRIMAVERA Bukaresti modern tánccsoport 

18.30 Gőzerő zenekar 
20.00 Fonó z~nekar koncertje 

21.30 Ir táncház 
24.00 Rendezvényzárás 

Július 10. szombat: 

16.00 Borverseny az iskolában 
17.00 Spárga kóstoló és bemutató kora este + spárgával 

kapcsolatos programok 
18.30 Kelebia Daloskör 

19.00 Mélykúti néptánccsoport 
19.30 PANIKS szabadkai etnozene 

21.00 Lakatos Róbert szabadkai eh1ozene 
23.00 Szabadtéri Etno Gépzene 

Július 11. vasárnap: 

20.30 Színház Napja a Művelődési Ház pódiumteraszán: 
Kaméleon csoport, Bácsalmás 

Július 12. hétfő: 

19.00 Író-olvasó est, főszerkesztői tájékoztató a Kelebia 
történetét bemutató könyv állapotáról 

Július 13. kedd: 
18.30 Kiállítások napja - megnyitók: Kerámiakiállítás, 

Képgaléria az Iskola tornatermében három festőművész 
részvételével, Vadásztrófea és fegyver Kiállítás, 

Vasútmodell Kiállítás az Iskolában 

Július 14. szerda: 

19.00 Művházi Közéleti Kávéház 
20.30 Filmek Napja a Művelődési Ház alkalmi pódi

umteraszán 

Július 15. csütörtök: 

19.00 Kórusok Napja - Énekkarok Találkozója a 
Művelődési Házban 

21.00 Nyugdíjas Szabadtéri Bál 

Július 16. péntek: 

16.30 Rendezvény megnyitása 
16.30 Felső -bácskai és Dél-alföldi Fiatal Zenekarok 

Találkozója 
17.00 Napsugár tér 7. 
18.00 Szegedi zenekar 

19.00 Klakk 
20.00 MZ/X, 

21.00 Supernem 
21.30 Utcabál fiataloknak Nitro Express 

02.00 Rendezvényzárás 

Július 17. szombat: 

09.00 MÁV Nemzetközi, Regionális és Kistérségi 
Kispályás Focigála 

15.00 Sör-virsli túlélő csapatversenyek 
15.30 Főzőverseny civil szervezeteknek 

16.30 Kelebia Polgármesterének Ünnepi Köszöntője 
16.40 Helyi színpadi művészeti értékek felvonultatása 

17.40 Eredményhirdetések 
18.10 Környező települések színpadi művészetí 

értékeinek bemutatása 
19.30 Kovács Kati koncert 

20.45 Nemcsak a 20 éveseké a világ„. Rock térítők I. rész 
22.00 Tűzijáték 

22.10 Nemcsak a 20 éveseké a világ.„ Rock térítők II. 
rész 

02.00 Rendezvényzárás 

Július 18. vasárnap: 

10.00 Megnyitó 
10.00-17.00-ig Fogathajtó verseny 

A nap folyamán megrendezésre kerül az I. Kelebiai 
koronglövő verseny, valamint további progarm még a 

főzőverseny 



"A hit és az ész két szárny, 
melyekkel az emberi szellem 

fölemelkedik az igazság 
szemlélésére" 

II. János Pál 
Fides et ratio kezdetű enciklikája 

Bevezető gondolatok 

Még ma is vannak, akik úgy vélik, 
hogy a tudomány és a hit össze
gyeztethetetlenek egymással, nem 
férnek meg egymás melle tt. Arra 
hivatkoznak, hogy a tudomány 
vívmányai ellentmondanak a teológia 
megállapításainak. Ebből viszont az 
következne, hogy létezik egy igazság, a 
tudósok igazsága, és egy másik, amely 
a hívőké . Értelmünk, a logika azonban 
azt sugallja, hogy csak egyetlen igazság 
va n. 

Kinek van igaza? Megtudhatjuk-e? 
Ahhoz, hogy válaszoljunk e 

kérdésn', először meg kell vizsgá lnunk, 
mit jelent a tudomány és mit a hit. Arra 
kell választ i!dnunk, milyen 1T1ód
szereke t használ a tudomány és 
milyeneket a hit, behatárolni ku tatási 
te rületeiket, hogy lássuk, miként jutnak 
el az igazság felismerésére . 

A tudoinány ~-

"Kezdetben Folt a kíváncsiság" 
(lsaac Asimov) 

A csillagos égbolt és más csodálatos 
földi dolgok láttán az emberben óhatat
lanul felmerül a kérdés: "Miért?" "Hol 
vagyunk ?" "Merre tartunk?" "Kik 
v.:igy unk?" Valaki egyszer azt mondta: 
"Ha nem tudjuk, hol vagy unk, akkor 
az t sem tudjuk, kik vagyunk'" 

A mai értelemben vett tudomány 
bölcsője az ókori Görögország. Az osz
tatlan tudást filozófiának (a bölcsesség 
sze retetének) nevezték. A világról, 
annak je l enségeiről alkotott 
elképzelések kialakulásának kezdeti 
fázisában nem különböztették meg 
egy mástól a természe ttudományokat, a 
fil ozófiát és a vallást. Ennek ellenére ezt 
a kezde ti fázist joggal nevezhetjük 
filozófiának. A bölcselet gyökereit a 
milétoszi filozófusok dolgozták ki. A 
dolgok végsö lényegét kutatták, kíván
csian fürkészték a jelenségek ter
mészetét, az alapot, amelyből a dolgok 
úllnak, s ezt phüszisznek nevezték el. 
Különösen sokat köszönhetünk 
Arisztotelésznek: összegyűjtötte, rend-

szerbe foglalta az ókori görögök 
tudását, és az általa kidolgozott rendsz
er két évezreden keresztül meghatározó 
szerepet játszott világnézetünk 
alakításában. 

A nyugati tudomány fejlődésében a 
következő lépés a reneszánsz korban 
történt, amikor az emberek kezdtek fel
szabadulni Arisztotelész és a skolaszti
ka hatása alól, és a természet felé 
irányult a figyelmük. Ebből az idöből 

származnak a nagy matemetikai 
felfedezések, melyek lehetövé tették az 
elméletek pontos meghatározását. 
Késöbb olyan jeles tudósok születtek, 
akik gondolataikkal szin tén hozzájárul
tak a tudomány fejlőd éséhez: Nikolaus 
Kopernikus, Galilea Galilei, Johannes 
Kepler, René Descartes, lsaac Newton, 
Albert Einstein, Stephen Hawking. 

Miként jutnak el a tudósok az 
igazság felismerésé re? A tudományos 
megismerés négy eleme: (1) megfi
gyelés és kísérlet; (2) hipotézis (fel
tevés); (3) törvény és (4) elmélet. Az 
elméletek mindig továbbfejleszthe tők, 

de fel is vá lthatják őke t más, pontosabb 
tudományos modellek. 

A hit 
A hit alatt teológiai hi tet, teológiát 

értünk. 
"A teológia kifejezés a görög "theolo

geia" szóból származik, melynek jelen
tése: Istenről va ló beszéd, mégpedig 
elsősorban himnikus és filozofikus 
beszéd. Lényege szerint a szigorú 
értelemben vett teológia (eltérően a 
filozófiától, metafi zikától, mitológiától 
és természetes istenismerettől) a hívö 
ember határozott törekvése Isten 
voltaképpeni, történetileg 
bekövetkezett szóbeli kinyilatkoztatásá
nak meghallására, tudományos és mód
szeres törekvés e kinyilatkoztatás 
megismerésére és az ismerettárgy 
reflektáló kifejtése." (Karl Rahner -
Herbert Vorgrimler: Teológiai kisszótár) 

A teológiai vizsgálódási területe 
tehát Istennek a Bibliában foglalt szava. 
Isten szava meghaladja ezt a világot, és 
mivel Istentől származik, ezért a teoló
gia kutatási területe Isten. Isten, aki a 
természetfölötti világhoz tartozik. 

Bes~llieL„„ ,, .... -„ 

Ílentfiloi:Ldásrq 

Ha figyelembe vesszük, hogy mi a 
tudomány kutatási területe (az anyagi, 
tapasztalati vi lág) és mi a teológiáé (a 

szellemi, természe tfeletti vil ág), akkor 
világossá válik elöttünk, hogy a leg
csekélyebb ellentmondás sem lehet 
közöttük. A tudomány ugyanis 
sohasem bizonyíthatja be, hogy léteL'ik
e Isten vagy sem, mert ez a kérdés 
kisiklik megfigyelése, kísérletei a lól , a 
teológia pedig ügyel arra, hogy a Bib lia 
egyes részeit ne szó szerint értelmezze. 
Ga lilei mondta: "A Biblia arroi t,111ít, 
hogy miként juthatunk a mennybe, 
nem pedig arra, hogy miként mozog az 
ég". A Bibliával foglalkozó tudósok ,1 rrJ 
fi gyelmeztetnek, hogy a Szentírás e lsö 
lapjai, A teremtés könyve nem 
tudo mányos leírást nyújt. A benne 
foglaltakat megfelelöképpen kell 
é rtelmezni. Minden egyes bibliai 
könyvnél meg kell vizsgálni, hogy ,1 
szerzője miért beszél t Ligy, ahogy 
beszélt, kinek írta könyvét, melyek 
voltak a kor sajátosságai (kultur<il is, 
vallás i, társadalmi stb. vonásai), milyen 
volt az a környezet, melyben a lkot,isa 
megszületett. 

A tudonünv és a hit között nem 
lehe t ellentmondás, ha mindkettö sz i
gorúan tartja magát kutatási 
terü letéhez és sajátos módszereihez. 

11. János Pá l pápa 1979. novembt' r 
10-én a Pápai Tudományos Akadt:,miiin 
mondott beszédében jelentette k1: 
"Galilei kifejezetten állította, hogy a kN 
igazság - a hit és a tudomány igazsJgd -
sohasem kerülhet egymással ellentétbe, 
hiszen a Szentírás is és a természe t is 
egyaránt Isten szavából fakad. Az elsö 
úgy, ahogyan azt a Szentlélek kimond
ta, a természet pedig úgy, mint amelv 
híven teljesíti isten parancsait". 

A hit és a tudomány egymásrautalt
ságát fejez i ki az l. va tikáni zsina t Dc1 
filius kezdetű okmánya is: "A hit L'S ,1z 
értelem nem ellentétbe nem kerülhet
nek sohasem egymással, hanem kök
sönösen segí tik is egymúst, hiszen d 

helyesen használt értelem rámutat a hit 
alapjaira és annak fényétöl rnegv il ,1-
gosítva az isteni valóságok tudomjny,ít 
ápo lja; a hit pedig megszabad ítja és 
óvja az értelmet a tévedés tö l, hoz
zásegítve új dolgok felismeréséhez". 

A tudomány és a hit "az igazsághoz 
vezető két szárny". Werner 
Heinsenberg, Nobel-díjas fizikus mond
ta: "A tudomány boldogulhat a vallás 
nélkül, és a vallás is a tudomány 
nélkül, de az ember nem boldogulhat 
az egyik vagy a mjsik nél kül ". 

Vilov Goran 
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Nehéz helyzetben a művelődési egyesület 
Ezeidáig nem kerítettünk rá sort, hogy 

l' lbeszél gessünk a Petőf i Sándor 
Müvelődési Egvesület régi-új elnökével, 
Linka Gabriellával. Ez talán érthető is, 
hiszen Gabriella új ságunk egy ik 
szerkesztője, így magamutogatásnak tű n
heh1e a dolog. Az egyesület eredményei 
és nehéz anyagi helyzete viszont szük
ségszerűvé tette ezt a beszélgetést, 
aminek legkevésbé sem célja az önreklá
mozás. 

Gabriellát arról kérdeztem, hogy mely 
nehézségekkel együtt vette át a 
müvelődési egyesület vezetését? 

- Égető problémák nem voltak, inkább 
a mu nká t kel lett irányítani, szervezni. 
Sok szemlén kellett részt venni, és sok 
helyre kellet t eljutni, ezért vol t fontos a 
szervezöi tevékenység. Amikor az ember 
pénztelen, akkor ügyeó.kedni, pénzt 
szerezni próbcí. l. Az első évem úgymond 
tanuló év volt, sok mindenre akkor kel 
lett rájönnöm. Az elnökségböl nem sokan 
vesznek részt a szervezöi munkában, 
gyakorlatilag csak egy-két személy. 
Am ikor viszont arról van szó, hogy 
nekem ez kell , az kell , a koreográfust kell 
fizeh1i, vagy útiköltséget, akkor sohasem 
kérdezik, hogy miből. 

- Hogyan sikerült megoldanod ezeket 
az anyagi problémákat? 

- Egyik napról a másikra éltünk. A 
lyukakat tömköd tük . Volt, hogy a saját 
pén zemet kellet t fe lhasznál nom. A 
községtől nagyon kevés támoga tást 
kapunk. Próbillunk megélni valahogy. Ez 
mindig benne van a pakliba. 

- Mik azok a projektumok, amelyek 
jelen p illanatban is folyamatban vannak? 

- Az elmúlt héten volt az évadzárónk. 
Normális körülmények közö tt az 
évadzáró után szabadság következik, de 
ná lunk ez nem így lesz . .Ugyanis július 9-
én egy kelebiai föllé pésre megy a tánc
csoport, majd július 11-én Erdélybe 
vesznek részt egy tánctáboron. Ez 
va lójában a Gyöngyösbokrétán 
kiérdemelt jutalmuk. Az utat közösen 
szervezzük a becseiekkel. 

26-án kezdődnek az Anna napo k, ahol 
egy hetes műsort fogunk adni. Irodalmi, 
gyermek, komolyzenei, színházi és folk
lór történés lesz a terítéken. Az egészet a 
szokásos módon képzeljük el, csak egy 
kicsi t fö lturbózva . A ta valyi Dombos 
egyveleg után úgy gondol tuk, hogy saját 
magunk is tudunk egy bö, egy órás 
müsort összeállítani, utána pedig táncház 
lesz. 

Valószínű leg lesz fúvószeneker is, a 
komolyzenei koncertre debreceni kol
légistákat hívtunk. 

Egy másik, nagyon érdekes projektum 
a napokban alakult ki. A könyv tárral 
közösen volt egy "Tavaszi szünet a 
könyvtárban" című közös fo glalkozá
sunk. Az utolsó összejövetelen kevés 
híjján majd 40 gyerek jelent meg, és 
megkérdezték, hogy mikor jöhetnek 
ismét? Ekkor született az ötl et, hogy 
augusztusban megszervezünk egy 
alkotótábort, ahol egy hetes néprajzi és 
alkotó té vékenységgel várju k a 
gyerekeket. Ez nagyon fontos l ehetőség, 

mert a különbözö táborok és nyara ltbok 
túlságosan drágák a fa lu gyerekeinek. 

- Ha jövő júliusban ismét elbeszél
getün k, akkor mi az, amit magad mögöt t 
szereh1él látni? 

- Jaj! Azt szeretném tud ni, hogy a 
számlc'i inkat év végére kiti sz tázt uk 1 

Szereh1énk egy József Attila szavaló ren
dezvényt tartani születésének 100. év for
dulója alakalmából. Több irodalmi és 
zenei rendezvényt fogu nk szervezrn, új 
bemutatót szereh1én k a színjátszó cso
porttal. Minden hónapra vannak ter
veink, a csoportok dolgoznak. 

Ősszre lesz ismét a mesemondó verse
ny, ahova szereh1ék új gyerekek! besz
ervezni! 

Egy klubhelység kialakítása is tervbe 
van. 

- Megéri foglalko zn i a művelődé~seJ? 

- Nem ráfizetés, de nem tudom, hogy 
megéri-e? Mikor magam körül láto m 
azokat a kis emberkéket, akik 111,ír 
messziről kiabálnak, ha sikerül valamit 
tennem és arra van visszajelzés, akkor 
úgy érzem megérte. 

Az elökségen belül kell még c<; iszolrn 
az együttműködésen, össze kell hangolni 
a különböző beállítottságú emberkéket. 

Az utóbbi időben kritikákat is kapok, 
és gyakran éleseket. 

Ezt tudtam meg Unka Gabriellától, ,1 

művelödési egyesü let elnökétő l. 

Reméljük, hogy a nehéz anyagi helyzet 
ellenére is sikerül eredményes rnunkc'it 
végezniük! 

LJ. 

1 - 91 gaz, nem igaz . . hogy mi kevésbé vagyunk sikertelenek, elesettek? Azt mond
juk, ez tipikus magyar betegség, mely szükebb környezetünkre 
még fokozottabban érvényes! Az orvostudomány mai állc'i~a 
szerint szinte nincs is gyógyíthatatlan betegség, merem n:>m L' l
ni, ez a mi közös betegségünk nem a gyógyíthatat!Jnok közé 
tartozik. Gyógyítsuk magunkat ' Ne ármánykodjunk egymásra' 
Próbálj unk meg örülni más eredményeinek is' Ne higgyünk el 
maradéktalanul minden szenzációs hírt' Bátorkodom ajánlani, 
ellenőrizzük le több forrásból, mielött magunk is terjesztenénk' 

"Meghalt XY! Igencsak italos áll apotban érte a szeren
csétlenség!" - szól a hír. Másnap korán reggel találkozok a "job
blétre szenderülttel "1 Hát nem mondom, e lső látásra hála isten
nek igencsak jó egészségnek örvend . Sokszor értesülök ehhez 
hasonló megdöbbentö hírekről , pletykákról. Utólag, túlnyomó 
részt kiderül, hogy ezek a szóbeszédek szinte minden alapot 
nélkülöznek. Söt, enyhén fogalma zva felfújt marhaságok, a job
bik esetben elfe rd ített féligazságok. "Azt mondják'" - közismer
tebben: "aszongyák" -, no, így kezdődnek a leghihetetlenebb 
történetek. Leg többször szemenszedett hazugságokról, 
vádakról esik szó ezekben a regékben. 

Megpróbáltam egy dolognak utána járni. A fantasztikus hír 
felröppentője sajnos ismeretlen. Rákérdezek a mesélőre, kitől 
hallotta ezt a dolgot. Nem akarja felfedni a hírforrását. Pedig 
igencsak jól értesült személyröl van szó, már az ő véleménye 
szerint. 

Rájöttem! Hajlamosak vagyunk irigységből , esetleg 
bosszúból olyan meséket szélnek ereszteni, melyekkel remél
hető leg ártani tudunk haragosunknak. 

Viszont az is igaz, hogy szeretünk ilyen pletykákat hallani. 
Betegség ez? Megvádoljuk a sikereseket. S akkor úgy érezzük, 

A magam részéről megfogadtam, hogy utána járok még a 
legmegbízhatóbbnak tűnö hírforrásból érkező mese va lóságá
nak is. Ne hagyjuk magunkat elveszni a reménytelenség 
útvesztőjében' Legyen ez az elsö kis lépés az emberi kapcso
lataink javí tása érdekében! Higgyék el, nekem máris jobb a 
közérzetem' 

Apropó, ami az én személyemet ért vcída t illeti, mégpedig, 
hogy pozíciómmal visszaélve havonta ingyenes buszjegyet biz
tosítok utazó diákgyermekemnek, mély felháborodássa l el
utasítom! Kérem mindenki győződjék meg róla a topolyai 
"Topolatrans" utasszállító vállalat irodájában, ahol tudomásom 
szerint minden hónapra név szerint fel van tüntetve azoknak a 
diákoknak a névsora, akik bárminemű községi támogatást 
élveznek az iskolába való utaztatás címén! Bizton tudom, hogy 
a lányom neve egyetl en hónapban sem szerepelt a névsoron . 

Dudás Béla 
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Július elején kezdi a DTD a Krivaja kotrását 
falunkban. A tervezett akció sok helyen tiltakozást vál
tott ki a faluban, főként a partra kerülő iszap miatt. A 
Vízgazdálkodás szakemberei a múlt héten több gyűlést 
szerveztek az érintettek részére, az álláspontok azon
ban nehezen közeledtek. Úgy tűnik, a végére mégis 
sikerült mindenkit kielégítő megoldást találni. 

Séta a Krivaia 
magát, eln10ndja, hogy a férje mozgássérült, kevéske 
nyugdíjukat a veteményekkel egészítik ki, szám ukra ez a 
néhány méternyi kert életszükséglet. Ezt a véleményt 
tolmácsoltuk Hallgató Imrének, a DTD topolyai részlege 
igazgatójának, aki azt válaszolta, hogy májusra gyűlt 
össze a kotráshoz a pénz, azóta többször is nyilatkozott a 
Régió Rádiónak, lapoknak, az információ tehá t nem volt 
titokban tar tva. A néni tehc'ít vessen magára, miért nem 
hallgat rádiót. Megjegyzem, az érintett 80-90 háztar tást 
levélben is értesí thették volna, akkor nem érte voln ,1 őke t 
hidegzuhanyként a tervezett ko trás . A k"irba vesze tt ter
ményekért 1000 dinár kvadrátonkénti ká rtérítés t tudnak 
adni a község költségvetéséből , ezt az összeget nem 
tartják méltányosnak a kerttulajdonosok. A gazdálkodók 
hektáronként adóznak, a Vízgazdálkodás adókulcsa 65 
%, ebből az összegből tíz éve először forgatnak vissza 
kishegyesi válla lkozásra . Egy másik kertben nem az idei 

Krivaja-menti sé tánkat a régi Vágóhídnál kezdjük, 
ahol rögtön belebotlunk a dögtemetőbe. A tervek szerint 
ilrnen indulnak a gépek, a folyó irányával szemben ha
ladnak és a jobb partra pakolják ki az iszapo t, kivéve ott, 
ahol az akadályok miatt csak a bal parton tudnak halcid
ni. Kishegyesen 3 km hosszan kanyarog a Krivaja, a 
falun keresztül vezető szakaszt teljes hosszában 1958-ban 
tisztították utoljára gépekkel, azóta csak elsősegély jel
legű kézi ko trást végeztek a problémás részeken. A 90-es 
évek elején történt komesszáció keretében kijelölték a 

termést sajnálja a gazda, hanem ,1 z 
---------------------. iszap mia tt aggódik. part mellett a gépek ha

ladásához szükséges 3 méteres 
sávot. Terepszernlénken több - Szcikképzett kertész vagyok, ~() 

éve foglalkozom biogazdálkodással 
- mondja mintaszerű kertjében 
körbernutatva. - Amikor először vit
tem az iskolábci földmintát a 
kertemből, a tanár nem akarta 
elhinni, hogy Krivcija-rnenti földet, 
ún. csernozjomot hoztZlm, oly,1n 
magas volt az agyagtartalmci az 
előző kotrás miatt. Azóta komposz-

helyen is lemértük a 
vízgazdálkodás által leásott 
betonkarók és a part közötti 
távolságo t, és a legtöbb helyen 
azt tapasz taltuk, hogy a part 
omlása miat t 60-70 cm-rel 
keskenyedett ez a sáv. A 
hernyó talpas szajlás-kotrógép 
azonban továbbra is 3 méter 
széles. A part eróziójának fő oka 
a magas vízá llás, amit a sás 

:,.,, ,,. .• tot szórok szét. A kertem mélyen 
....... "-'-'---'---"'---""'""'-'"::...l'·?'._, ·_„_·."'--.."----------'"'-' fekszik/ én lennék az első, aki 

rendszeres vágásával lehetne elkerülni . Az elmúlt hetek 
esőzései miatt megemelkedett a víz szintje, ezért újra 
végigvonult a sásvágó csónak a folyón, sajnos hanyag 
munkát végezve; magasan vágott szárakat lá tunk min
denhol, azonban él fél méteres vízszintesés így is jól meg
figyelhető a parti növényzeten. 

A part mellett több épületet, folyóig lehúzódó kerítés t 
láttunk, ezeket le kell bontani a gép haladása érdekében, 
kártérítés nem vonatkozik rájuk. Egy bácsi a diófáit 
mutatja, jóval a komesszáció előtt ültette őket, mégsem 
kárpótolják ő t, panaszaira azt a választ kapta, hogy 
örüljön, hogy nem büntetik meg a jogosulatlan föld
használat miatt és a Vízgazdálkodás átengedi neki a 
kivágott fát . 

A part mellett sétálva m intakerteket látunk, rendeze tt 
sorokban paradicsom és krumpli ültetvények - a legtöbb 
helyen olyan zöldségek, melyek nyár végén teremnek. 
Ezeket a növényeket át kell ültetni, mivel a lánctalpas 
gép maga mellé rakodja ki az iszapot, ami azt jelenti, 
hogy a letaposott 3 méteren felül még legalább újabb 3 
méter kerül iszap alá. 

- Szólhattak volna időben, hogy lesz ez a kotrás, -
mondja keserűen egy néni - akkor nem ültetek ide a part 
mellé, most ez mind kárbci vész. A néni szinte elsírja 

örömmel fogadná a jó minőségű iszappal va ló feltöltést, 
de a Krivajában olyan szennyeződések vannak, mint las
san bomló rovarirtó vagy törmelék, ami lehet, hogy 
örökre tönkrete1rné a földem minőségét. Számomra 
anakronisztikus a DTD hozzáállása a 
környezetvédelemhez abban a korban, amikor a 
biovetemények egyre nagyobb értéket képviselnek. 

Hallgató Imrének erre a vádra is van vá lasza: Több 
helyen vettünk iszapmintát és ezeket bevizsgált<tttuk J 

Jaroslav Cserni In tézetben, kiderült, hogy a folyómeder 
nem tar talmaz veszélyes vegyi anyagokat és nehéziémet. 
Agyag pedig nem fog előjönni, mert nem megyünk az 
előző kotrás alá. 

A hegyesiek nem csak a nehézfémek miatt aggódndk, 
inkább bakterológicii vizsgálatot szeretnének, hisz az 
egyszerű paraszti, józan ész szerint nem lehet minden 
rendben a folyóval, ha kihalt belőle az élet. Hal most 
Vcin, siklót, gyíkokat, békákat, vízicsirkéket is lehet t<i l<11-
ni, de ugyanígy láttam fö lpuffadt dögöt, nejlonzacskóba 
gyömöszölt csirketetemeket úszni, és a rej télyes sárga 
hab sem a folyó kicsattanó egészségéről tanúskodott. 

Terepszemlénk következő állomása a fürdő környéke . 
A medencében lévő poshadt vízben békák és cigánygy
erekek pancsolnak. A folyó másik partján lakók fel-



nartián 
háborodottan mutatják a fürdő szemétdombját, ami évek 
óta a folyóban köt ki. 

- Én nem fogom megengedni, hogy ezt a szemetet az 
én kertembe pakolják ki - mondja egy öreg bácsi. - A 
fürdőzők mindenféle üveget belehajigálnak a folyóba, 
aztán azzal szórakoznak, hogy kavicsokkal célozgatják. 
A cserepek mellett építkezési törmelék is került a 
fürdőből a folyóba - mutatja a szemközti partot a bácsi. 

- Azt nem értem, miért jön át a Kossuth Lajos utcánál 
a gép a bal partra - szól közbe egy másik férfi. - Azt 
mondták, úgy végzik a munkálatokat, hogy minél kevés
bé ártsanak a magánszemélyeknek. Ezen az oldalon 
nyolc művelt kert van, a másik oldalon pedig csak hat, 
!'!melyek közül kettőt évek óta nem gondoznak, a 
rendőrség és a fürdő kertje pedig közterület. Bontani 
pedig ezen az oldalon is kellene! 

Ahogy tovább sétálunk, egyre szomorúbban vizs
gáljuk a folyót. A Jáni-ház kertjénél öblös csőből hömpö
lyög az emeletesházak szennye, egyenesen a folyóba. A 
gyomorforgató jelenet, kisebb dimenziókban, máshol is 
megismétlődik. Az újságírónak kinyílik a bicska a zse
bében a folyóba vezető szennyvízcsövek láttán, legalább 
százezres nagyságrendű büntetéseket kellene kiszabni 
ezekre a környezetellenes terroristákra. 

Mindezen tapasztalatokkal mentem a Vízgazdálkodás 
által összehívott gyűlésre a Községháza tanácstermébe. 
A DTD részéről Hallgató Imre igazgató és Oláh Dejan 
mérnök jelentek meg. Először is tényadatokkal szolgál
tak. A kotrás 2,7 millió dinárba kerül, 18 OOO köbméter 
iszapot kotornak ki. A vízügyi törvény minden érintettet 
kötelez a kataszterileg kijelölt 3 méteres sáv 
átengedésére. A közönség szükségesnek tartja a kotrást, 
de az iszap lerakásába nem egyeznek bele. Az iszap 
kiszáradás után lenne elszállítható, plusz 4 millió dináros 
költséggel, ez 3000-3500 kocsi rakományt jelent, aminek 
még depót is kell biztosítani. A nehéz teherautók azon
ban még inkább széttúrnák a kerteket, ezért kompromis
szumos megoldás született: a falu területén kívül 
gépekkel tisztítják a medret, a falun belül kézi munkával, 
az ehhez szükséges 50 kubikust a falu biztosítja és a DTD 
fizeti. Az elszállítást a falu járművei végzik, a feltölteni 
kívánt részekről még nem született döntés, de szóba jött 
a Vásártér, a Lóger és a szeméttelep környéke, valamint 
a Kertsoron problémákat okozó talajvíz is megoldásra 
vár. Az ügyben döntéseket hozó Végrehajtó Bizottságba 
az érintettek három küldöttet delegálnak, Dr. Celluska 
Frindik Erzsébet, Fodor György és Mendler Ferenc 
személyében. 

A Krivaja tehát ki lesz tisztítva, de ez csak az első 
lépés lehet folyónk feltámasztása érdekében, hátra van 
még a szűrők felállítása, lelkiismeretes folyócsőszök kin
evezése, és legfőképpen: a faluban lakók hozzáállásának 
megváltozása. 

Mig 

CMI IZllltílat 
. A sereg előtt · álló ifjakat bizonnyára foglalkoz

tatja az gondolat, hogy hogyan lehetne 
megúszni. A különböző bizonytalan orvosi vizs
gálatok helyett ímhol maga a hadsereg kínál egy 
ésszerű megoldást: a civil szolgálatot. 

A törvény, amely ezt lehetővé teszi, 2003. 
augusztus 26-án született, és azóta 2500 igénylés 
érkezett a katonaügyosztályokra országszerte, 
ebből 1800-at jóváhagytak. 

Amit tUdnunk kell a civil szolgálatról: 13 
hónapig tart és egészségügyi intézményekben, 
idősek otthonában, szociális központokban, a 
Vörös Köröszt szervezeteiben, könyvtárakban, 
színházakban valamint különleges igényekkel bíró 
egyéneket támogató társaságokban lehet leszolgál
ni. 

Az országban 600 olyan intézmény van, ahol 
erre lehetőség nyílik. Hivatalosan megerősített 
információnk arról nincs, hogy községünkben hol 
lehet Sfolgálni {a katonaügyosztályon nem adtak 
fölvilágosítást, a községházai tudósítónk pedig 
nyaral), de nem hivatalos forrás szerint az 
egészségházban, a község alkalmazásában és a 
helyi közösségeknél. 

Akit érint a téma, annak javasolom, hogy 
mihamarabb érdeklődjön utána bővebben a kato
naügyosztályon! 

Bádogosmunkákat vállalunk! 

Ifj. Cékus Árpád 
e-mail: limbad@tippnet.co.yu 

Tel.: 024/731-052, Mobil : 063 8 139 161 
24321 Kishegyes Kendergyár u. 15 
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Kőműves és ács 
munkálatok 

Tul: Kókai Béla kőműves 

Kishegyes, Kossuth 
Lajos u. 1. 
Tel: 024/731-377 
Mobil: 063/8-235-849 

Vállalom lakóházak, gaz
dasági és más épületek 

korszerű építését valamint a 
régi épületek adaptálását 

fatelep 

TEMPOtrade 
tul. Faragó Zoltán 
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KISHEGYES Kishegyes 
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tel./ fax: 0241731-231 Épületanyag -alaptól tetőig. 
rnobtel: 06318230412 Tűzrevaló -árusítás, szállítás. 

LJ. 
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Kocsér, a nauv barát!------
legy nyílt levél Kocsér és Kishegyes polgárainak] 

Hallo ttak már Kocsérról?! Nem kérdezem, csak 
úgy mondom. Az én szememmel nézve ter
mészetesnek tűnik a válasz. Mivel azonban nem 
találós kérdésnek szántam a dolgot, beavatnék min
den olvasót a hatalmas "titokba". A szép élményeket 
illik megosztani másokkal. Kocsér település 
Pestmegye déli részén fekszik, mintegy 180-190 
kilométer távolságra Kishegyestől. Pár éve 
Kishegyes rendszeres vendég a kocséri nemzetközi 
kispályás labdarúgó tornán. 

Jómagam, idén januárban másodízben jártam 
ezen barátságos helyen, mely tele van őszinte 

melegszívű emberekkel. Barabás Ferenc pol
gármester úr és Tajti Dezső a kocséri Sportkör igaz
gatója nem kímélve szabadidejüket, sokadsz01~ évi 
rendszerességgel vetik magukat bele, ennek a ren
dezvénynek a lemondásoktól semmi esetre sem 
mentes megszervezésébe. Nagyszerű érzés volt újra 
találkozni, viszontlátni, Feri bácsit, Dezsőt és nekik 
köszönhetően Kocsér polgárait. A kocséri lakosság 
is hiszem, megismert bennünket, tudják, kissé 
hangosabban vigadunk az átlagembereknél. Ezúton 
szeretnék a magam és barátaim nevében elnézést 
kérni, ha ez a bulink egy kissé a szokatlanná! is 
hangosabbra sikeredett volna. Mentségül csak 
a1myit tudok mondani: 

"Eszeveszetten jól érez tük magunkat! " A 
szervezőknek köszönhettük, hogy ismét 
találkozhattunk udvardi, marosvásárhelyi, örkényi 
és nem utolsó sorban a Magyar Televízióbeli bará
tainkkal. lsmét kezet foghattunk az aranycsapat két 
legendás játékosával, Grosics Gyulával és 
Buzánszky Jenővel. Szintén nekik köszönhetjük, 
hogy e barátaink túlnyomó része már, régi ismerős . 
Ismeri -e valaki a péket aki már nem pék, vagy a 
vadőrt aki soha sem volt vadőr, a vendéglős Csabit 
aki már benzinkutas? Ezek mind kocséri lakosok 
akik egész éven keresztül becsülettel végzik 
mw1kájukat és minden alkalommal tárt karokkal 
várnak bennünket magyar testvéreket. Leírhatatlan 
ez az érzés, pontosabban én, személy szerint nem 

ALFA 
fűrészte lep 

tel.: 0241730-749 
lakás: 024 1730-797 

uralom olyan mértékben a j elzők világát, hogv tel
jeségében tükrözzék mindazoka t a felemelő tapasz
talatokat, m elyek megérintették a szívemet és érzel
mi világomat, ezen sporttalálkozó alkalmával. A 
kishegyesi különítmény kielégítő szereplést tudhat 
magáénak, hiszen a hármas csoportunkon belül 
körbeverésnek köszönhetően a második helyre 
szorultunk, így csak a harmadik helyért mérkőzhet 

tünk m eg. Itt azonban derekasan helytálltak a fiúk 
és kimagasl ó játékkal kiharcolták a dobogós 
helyezést. Ugyanakkor enyhe nagyképüségge l, c1 

torna erkölcsi győztesének tarthatjuk mag unkat, 
hiszen a csoportmérkőzésen sikerült két vállra fek
tetni a torna későbbi győztesét Udvard csapatílt . 
Nem szabad szem elől téveszteni, hogy a péntek esti 
vendégfogadó bulin "az asztalnál ", szubjektív 
véleményem szerint a kishegyesi csapat elsöprő 
győzelmet aratott, ha egr'íltalán illik ilyesmivel 
kérkedni' 

Az eredmények: 

Kishegyes-Udvard 4:2 (2:0) 
MTV1-Marosvásárhely 6:5 (2:3) 

Kishegyes-Örkény 2:3 (1:3) 
Kocsér-MTV1 8:4 (4:1) 

Udvard-Örkény 6:2 (1:1) 
Kocsér-Marosvásárhely 10:1 (6:1) 

Mérkőzés az 5-6 helvért: 
Örkény-Marosvásárhely "11:1 (6:0) 

Mérkőzés az 3-4 helyért: 
Kishegyes-MTV] 7:1 (3:1) 

Mérkőzés az 1-2 helyért: 
Udvard-Kocsér 4:4 (1:1) hosszabbítás után 6:4 

Barabás Ferenc, Tajti Dezső, Kocsér polgárai, 
köszönjük!!! 

Dudás Béla 

Tulajdonos; 

Bőripari felszerelések, 
alkatrészek és szerszámok 

gyártása 

Maráz József 
Kishegyes..,Dózsa György u. 48. 
tel.: 0~4 / 130 - 314 
e-mai]: maraz@topolanet.co.yu 
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