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J(edves olvasóink! 

No lám, megint itt vannak a nyakunkon a választá
-sok, és ha az eddigieknek is nagy volt a tétje, az 
önkorrnányzatiakról méginkább ezt mondhatjuk el. 
Remélhetőleg a polgárok többsége veszi a fáradtsá
got, és "elzarándokol" az umákig, hisz most tényleg 
a legközvetlenebb ügyben kell dönteni . Lapunknak 
nincs favoritja, ez nem is lenne illő. 
Lehetőségeinkhez mérten elsősorban falunk jelölt
jeit, illetve programjukat igyekszünk bemutatni 
újságunk hasábjain. 

Ráadásul szerkesztőségünk is választott - új 
főszerkesztőt Mimics Gyula személyében . Mivel 
most a programbeszédeket a politikusok nyomatják, 
ezúttal a fószerkesztői expozé elmarad, különben is, 
majd a munkája minősíti őt, s reméljük, a változások 
elnyerik tetszésüket. 

Persze, hogy kinek mi tetszik, ízlés dolga. 
Az azonban, ami körülöttünk történik - falunkban, 
országunkban, a világon -, kevésbé lehet ínyünkre. 
Végre privatizálták a szövetkezetet, de hogy mi lesz, 
még nem tudni , és arról sincs információnk, mi lesz 
végül a színházépület sorsa. Jó hírekkel nemigen 
tudunk szolgálni, szinte semmire sem jut (elegendő) 
pénz - az önkonnányzat újabban már az óvónőkön 
sprórol , pedig a legkisebbek minőségi oktatásán kel
lene a legkev~sbé. Tavasszal még a jó időjárásnak 
örvendtünk, ami kedvez a földművelésnek, most 
meg azon búslakodhatunk, nincs ki megvegye és 
megfelelő áron kifizesse a tennényt. Örülhetünk 
annak, hogy javítják az autóutat, de kérdés, miután 
járművek tízezrei vonulnak át falunkon, lesz-e, ki 
megjavítja az elhasznált úttestet. 

Itt van az ősz, itt van újra - ha másnak nem, 
hát ennek örüljünk. 

Csé~e EmléknaDok 
2004. szepte · ,~er ;t1· .. . 
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A rendezvény 15 órakor kezdődik a könyvtár előtt a Csépe 
emléktábla megkoszorúzásával. A koszorút a nyolcvanöt éves 
Király Emő zeneszerző helyezi el, akinek nemrégiben megje
lent CD-jén hat megzenésített Csépe vers található. Ezután 
megtekinthető a könyvtárban a Kishegyeshez kötődő jubiláló 
írók könyveinek kiállítása: 130 éve született Havas EntiL 
valantint Farkas Géza, Dési Ábel 75 éves. 
A műsor fél négy től a községháza tanácstennében folytatódik 
az Emlékbizottság ülésével. A progran1: 

Papp Imre megemlékezése újságíró kollegájáróL a 
Csépe Emlékbizottság elhunyt tagjáról, Rácz Józsefről. 

Bordás Győző, a Forum Könyvkiadó igazgatója 
megemlékezik dr. Bori Imre akadémikusról , az 
Emléknapok sokéves munkatársáról. 

Dr. Csordás Mihály, az Emlékbizottság elnöke tart 
értekezést a 90 éve született Csépe Ilméről. 

80 éve jelent meg az első Vajdasági magyar írók 
antológiája, Dettre Ferenc és Radó Imre szerkesztésében. 
Jelentőségéről Bencze Erika beszél. 

Dr. Juhász Géza és dr. Tóth Lajos munkásságáról 
Szőke Anna beszél. 

Dr. Virág Gábor ismerteti Süveges Eta színésznőt, 
aki egy jelenetet ad elő. 

Az 55 éves Újvidéki Rádió irodalmi müsorairól 
Böndör Pál költő , a Rádió szerkesztője beszél. 

Az értekezések után a szeptember 22-én megrendezendő 
Aranyeső Vers és Prózamondó Verseny eredményhirdetése 
következik. Ezután az Ady Endre Általános Iskola kiállítóter
mében megnyílik Sípos Mihály fafaragó kiállítása. A program 
fogadással végződik. 
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ONKORMANYIATI ES TARTOMANYI VALASITASOK 

2004. szeptember 19-én, vasárnap tartják meg az önkormányzati és tartományi választásokat, immár 
az új törvények szerint. Kishegyes községben 1067 4 polgár, illetve falunkban 4490-en jogosultak 
szavazni. Kishegyesen öt választóhely lesz: a Galambászotthonban (Bolmán u. 14.), a 
Tűzoltóotthonban (Tito M. u. 63.), illetve három az Ady Endre Általános Iskolában. Hogy pontosan ki 
hol szavazhat, azt a kipostázott értesítőből tudhatja meg. 

Az új önkormányzati törvény szerint a polgármesternek sokkal jelentősebb hatásköre lesz, mint korábban , 
ezért is fontos, hogy kit választunk községünk élére . A választás kétfordulós, amennyiben az első körben 
egyik jelölt sem szerzi meg a szavazatok 50 százalékát plusz egy szavazatot. A második fordulóba ez eset
ben a két legtöbb szavazatot kapó jelölt jut. Községünkben kilencen versengenek a polgármesteri tisztségért : 

1. Dr. Bíró István - Vajdasági Reformisták Szociáldemokrata Pártja 
2. Bulatovié Goran - Kishegyes, Lovéenac és Feketié polgárainak csoportja 
3. Vusurovié Veselin - Szerbia Szocialista Pártja - Slobodan Milosevié 
4. Dragan Kalucterovié - Guto - Szerb Radikális Párt 
5. Lubarda Predrag - Szerbiai Demokrata Párt - Vojislav Kostunica 
6. Slavko Radenovié - Szociáldemokrácia - Dr. Vuk Obradovié 
7. Szűgyi István - Az Európai Kishegyesért - A Vajdasági Magyar Szövetség és a Demokrata 

Párt koalíciója 
8. Miodrag Stmgar - "Szerbia Ereje" Politikai Mozgalom 
9. Dr. Csordás Mihály - G 17 Plusz 

. . ' ... 
Kishegyes Község Képviselőtestületének 25 tagját listás szavazás révén választhatjuk meg egy forduló során. 
A jelölt listák: 

1. 
2. 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11 . 
12. 
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Vajdasági Magyar Szövetség - Pál Károly 
Szerbiai Demokrata Párt - Vojislav Kostunica 
G 17 Plusz - Miroljub Labus 
Szerb Megújhodási Mozgalom - Nebojfa Medié 
Szerb Radikális Párt - Tomislav Nikolié 
"Szerbia Ereje" Politikai Mozgalom - Bogoljub Karié 
Polgárok csoportja - független jelölt - Zsadányi Péter 
Kishegyes Község Földmüveseinek Polgári csoprtja - Bácsi Gábor 
Vajdasági Magyar Demokrata Párt - Ágoston András 
Szerbiai Szocialista Párt - Petar Pejovié 
Demokrata Párt - Boris Tadié 

A Szociáldemokrácia - dr. Vuk Obradovié és a Vajdasági Reformisták Szociáldemokrata 
Pártja - Ractenovié Slavko koalíciója 



A Vajdasági Képviselőházba egyéni és listás szavazás révén kuldhetunk képviselőket Az egyéni választások szmtén 
lehetnek kétfordulósak. kózségunkben négyen jelóltették magukat 

1. Lubarda Nenad - Szerbiai Demokrata Párt - oktató - 31 éves - Lovéenac 
2. Radovanovié Dejan - Szerb Radikális Párt - gépészmérnök - 32 éves - Lovéenac 
3. Sankovié Milan - Szerbiai Szocialista Párt - hivatalnok - 48 éves - Lovéenac 
4. Hallgató Sándor - Vajdasági Magyar Szövetség - elektrotechnikus - 45 éves - Bácsfeketehegy 

A Vajdasági Tartományi Képviselőház 60 képviselőjét listás szavazáson választhatjuk ki a következő tíz párt, illetve 
koalíció közül: 

1. Demokrata Párt - Boris Tadié 
2. Vajdasági Magyar Szövetség - Kasza József 
3. Szerb Radikális Párt - Tomislav Nikolié 
4. Együtt Vajdaságért - Nenad Canak 
5. G 17 Plusz - Miroljub Labus 
6. Szerbiai Szocialista Párt 
7. Szerbiai Demokrata Párt - Vojislav Kostunica 
8. Tiszta kézzel Vajdaságért - SZMM (Miodrag Mile lsakov - Vuk Draskovié) 
9. "Szerbia Ereje" Politikai Mozgalom - Bogoljub Karié 
l 0. Új Szerbia - Velimir Ilié 
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Szó-Beszéd: Melyek falunk fő gondjai, és milyen megoldásokat képzel el? 
Szűgyi: A község fő problémája a foglalkoztatás. A munkanélküliség nagyrészt a régi rendszer miatt van jelen, egyik fő ok a 
csődbe jutott Szövetkezet. Ennek a problémának az orvoslására már megtettük a kezdő lépéseket, a falunk mellett található 1000 
hektáros földterületre ipari parkot tervezünk, amelynek kivitelezője a belgrádi, osztrák érdekeltségű Small Steps Kft. Tudok szol
gálni egy példával: Szlovákiában egy 50 hektáros ipari parkban 20 OOO ember dolgozik, így azt gondolom, hogy nem vagyok irra
cionális, ha legalább 4-5 OOO munkahelyet remélek a mi ipari parkunkban. Ha lesz munka, más lesz az emberek hangulata is. 
Szó-Beszéd: A falusi turizmusban nem lát lehetőséget? 
Szűgyi: Nem elsődleges kérdés, de benne van a tarsolyban. A Potokon létesítendő mesterséges tó ügyében már elkészültek a 
goromba tervek. Jó a földrajzi fekvés, de hatalmas anyagi beruházást igényelne. Egyik megoldás a Duna - Tisza - Duna 
csatornából elvezetett víz lenne, de létezik egy harminc éves terv egy új csatorna létrehozásáról, amely Baját és Szegedet kötné 
össze, ennek egy déli ága eljutna a falunkba. 
Szó-Beszéd: Mit gondol, miért maradt le falunk néhány jelentős pályázatról, mint pl. az amerikai ADF dotációról? 
Szűgyi: Ennek több oka van. Sajnos, nem mindig sikerül a pályázati pénzeket elnyerni, de most már dolgozik hivatalunkban egy 
kifejezetten ilyen jellegű munkát végző ember is, és hasznosnak tartanám egy kisebb, szakértő csoport létrehozását is. A ma
gyarországi és EU-s pályázatokat kell figyelni, az ún. interreg pályázatokat. Az Unió régiókban gondolkodik, ezért testvér
települési kapcsolatot létesítettünk a magyarországi Kelebiával. Mindenképpen ki akarjuk használni az EU közelségét. 
Szó-Beszéd: Hogyan kivánja javítani az önkormányzat működését? 
Szűgyi: Mivel közösségi munkát végzünk, a nyitottságot és az átláthatóságot kell mindenek elé helyezni . Jómagam bármikor a ren
delkezésére állok a hozzám fordulóknak, és ez így lesz a jövőben is, annak ellenére, hogy az új rendszer szerint sokkal több teendő 
hárul a polgármesterekre. Át kell szervezni a lakosság fogadását is, számítógépes rendszer segítségével gyorsítani az ügyintézést, 
hogy egy helyről lehessen mindent intézni, ahogy ez például Szabadkán és Kikindán történik. Sajnos, a Községháza épülete nem 
igazán felel meg rendeltetési céljának, jobb lenne a pultos rendszer. A nyitottság egyik fő elvünk, üléseinken részt vesznek a sajtó 
képviselői, ezen kívül jó lenne egy ingyenes Önkormányzati Közlönyt is létrehozni, vagy a kábeltévé lehetőségeit kihasználva egy 
teletext oldalt. Az embereknek sokszor téves elképzelésük van az önkormányzat munkájáról, a Községháza nem egyenlő az ön
kom1ányzattal, mivel itt vannak elhelyezve a minisztériumi irodák is. Mindent összevetve, sok a változtatni való, de a legfontosabb, 
hogy megfelelő emberek végezzék a munkát. 
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Szó-Beszéd: Mit gondol a falunkban zajló privatizációról? 
Szügyi: Ebbe a folyamatba nem nagyon tudunk beleszólni, a községnek csak véleményezési joga van. Nagyon rossz az informá
cióáramlás . A SzöYetkezet esetében például többször lúvtuk a csődi,gazgatót üléseinkre, de nem jelent meg, a szabadkai 
Csődbíróság e lnöknőj e pedig nem akart bennünket fogadni. Így nem tudjuk pontosan, hogyan áll a vállalat anyagi helyzete, 
mennyit faragtak le adósságaikból. Az olasz vásárlóval beszéltünk és megkértük, hogy núnél többet fektessen be. A Grada Mont 
eladásakor úgy egyeztünk meg, hogy a vételár 10 %-át a falunk infrastruktúrájára fordítjuk, de a központilag kezelt pénz még nem 
jött vissza Belgrádból. Erre a folyamatra csak politikailag lehet odahatni, hogy az érdekelt községnek legyen hatása a vásárlásokra 
és felül kellene Yizsgálni az eddig történt privatizációt. 
Szó-beszéd : Hogyan képzeli el a nemzeti alapú konfliktusok kezelését? 
Szügyi: Szerencsére községünkben nem nagyon van jelen ez a probléma, sem uszító falfirkák, sem tettlegesség formájában. A nem
régiben a Teleház elő tt történt verekedés után. amikor két lovéenaci fiatalember megpofozott egy hegyesi fiút. hivatali köte
lességemnek ére;:tem. hogy feljelentsem a tetteseket. és a rendőrség kézre is kerítette őket. A magyarverésekkel kapcsolatban az a 
gond. hogy egy felü l ről irány ított folyamat. ezért nehéz megakadályozni . Előttem is ismertek azok a vádak, miszerint a VMSZ poli 
tikai cé lból túld1mcriz1onálj a az eseteket. de azt senki sem tagadhatja, hogy történnek komoly ügyek 1s. Az ilyesmit az áHam
szerYeknek kell megakadályozma, megelőznie . Ez egy régi probléma a falunkban, de soha nem volt kifejezetten nacionalista 
színczetü. Fiatalabb koromban sportoltam, születtek barátságok a falvak fiataljai között, núvel volt alapja a szimpátiának, 
közeledésnek. Manapság mncsenek szórakozási lehetőségek , és a fiatalok italozása súlyos gond. A munkanélküliség és az élet min
den területén j elentkező stressz is befoly ássa! van a magaviseletükre, ezért a legfőbb teendő a gazdaság helyreállítása. Zárszóként 
megemlítek még egy példát, a magyarországi Veresegyház esetét. Ebben a núénkhez hasonló településben megtelepedtek a 
nagyvállalatok, mint a General Electric, a Phannavit, így 3%-os a munkanélküliség és virág?ik a kis község. Én is hasonló sik
ereket szeretnék elérni. 
Szó-Beszéd: Köszönöm a beszélgetést. Sok sikert a választásokon! 

Dr. Csordás Mihál~· 

1950. VI. 19. 
A topolyai gimnázium befejezése után a budapesti Eötvös Lóránd 
Tudomán~·egyetem mag~·ar szakos hallgatója volt, ahol 1974-ben szerzett 
diplom át, 1977-bcn doktorátust, tanársegéd vo lt Czine Mihály irodalomtudós 
mellett. A n~oJcyanas éYekben a topolyai gimnázium kulturológus osztályait 
vezette. Három éYtizedcn út mit újságíró , először a 7 Nap irodalmi szerkesztő
je, majd a szabadkai Üzenet című irodalmi folyóirat főszerkesztője, a 
kilencvenes években a 7 Nap igazgató-főszerkesztője volt. A G 17 pá1i jelöltje. 

Szó-Beszéd: Melyek falunk fő gondjai, és milyen megoldásokat képzel el? 
Csordás: Tősgyökeres hegyesiként szeretem a falut és az ittenieket. Kishegyesnek először is vissza kell kerülnie a versenybe. A 
fő problémák a munkanélküliség, szegénység, egészségügy, emellett a sport és a művelődés is fejlesztésre szorul. A tiszta vízzel 
való ellátottságot is meg kell oldani, a falu tisztasága is hagy maga után kívánnivalót: rendezni kell a düledező házakat, elhanyagolt 
utcákat és az utakat. A Yálla latokat be kell kapcsolni az ország, a régió és az EU vérkeringésébe. Nyíltabb önkormányzatra van 
szükség. mely Yállalni tudj a a pályázatkísérést és a munkaerő-szervezést. Fontos a helyi médiával való együttműködés . A legfőbb 
probléma a falu rossz anyagi helyzete. Nem működnek a régi, nagy vállalatok, ezért ki kell építeni az ipari parkot, emellett köl
csönökkel mozgósítani a vá llalkozókat, anúhez az adócsökkentéssel való ösztönzés is hozzátartozik. A falusi turizmus is nyújt 
lehetőségeket, főleg a munkal1elyteremtés terén. a jövőben ki kell használni az erre irányuló pályázatokat, mint pl. az amerikai ADF 
segélye, amibő l kiépítették a Topolyai-tó strandját. Támogatom a Potokon egy tó létrehozását, ez a turizmus és a hétvégi pihenő
hely mellett a falunk klímájának is jót tenne. 
Szó-Beszéd: Mit gondol a falunkban zajló p1;vatizációról? 
Csordás: Faltmkban kevés tapasztalattal zajlik ez a folyamat. Nem e llenőrzött , nem a falu érdekei szerint történik. Tanulhatnánk 
más országok példájából, ahol esetleges. kiszánúthatatlan mit a társadalmi vállalatok eladása. Ez nem privatizáció, hanem a vál
lalatok elkótyavetyélése, anélkül. hogy az ott dolgozók biztonságá' al törődnének Kevés a beavatott, ehelyett nyilvános pályáza
tokat kellene kiínú és elsősorban a kisiparosokat bevonni. 
Szó-beszéd: Hogyan képzeli el a nemzeti alapú konfliktusok kezelését? 
Csordás: A G 17 nem nemzeti párt, ugyanúgy jót akar a vajdasági magyarságnak, núnt az egész országnak. Az ilyen jellegű prob
lémákat a civil sze rvezetek tudnák leginkább kezelni, ezért ők további támogatást érdemelnek. Zavartalan működésükhöz európai
régiós kritériumokat kell alkalmazni. 
Szó-Beszéd: Köszönöm a beszélgetést. Sok sikert a választásokon! 

s 



Szó-

ldr.Íjz-juns~i / qn§ze ..... diplomát, diploní~<Y goz~tá.nak témája: 
; !G~h.~~esközség.turisztiJi.~hfejlesztése, emellett közgazdasági főiskolát 
<y~grett.Jelenleg kommunális felügyelőként dolgozik. Lovéenacról költözött 
· Kishegyesre, két gyermek apja, Tamara másodikos vegyészeti középiskolás, 
· Dej~n a kishegyesi általános iskola 4. osztályos tanulója. Hobbija a horgászat 

· az asztalitenisz. Tréfálkozva mondja, a hasát simogatva: "Szeretek táncol
. is, a .la.kodalmakban négyszer szoktam inget cserélni.!" 

enjeJ2!$l<e~t indul 

Szó-Beszéd: Melyek falunk fő gondjai, és milyen megoldásokat képzel el? 
Bulatovié: Először a beruházásokat kell eltervezni. Követni kell a nemzetközi trendeket, lútellehetőségeket, a web-oldalakat. 
Minden utcát aszfaltozni kellene, megoldásra vár a szemétkihordás és egyéb kommunális teendők kérdése is. Alapítaiú kell egy 
csapatot, mely kíséri a pályázatokat, a világhálót, és kidolgoz egy fejlesztési tervet. Ennek elsősorban a mezőgazdaságra kell 
fókuszálnia, de nagyon fontos a turizmus is. A turizmus a leghosszabb távú befektetés. Innét származom, ezért a véremben van ez 
a táj. Községünk az Északnyugat-Európát és Dél-Európát összekötő természetes hídon helyezkedik el, de ez a lehetőség nincs elég
gé kihasználva. Az E-75-ös út miatt kialakult tranzitturizmus az autóút miatt megszűnt, pl. a Pipacsnak régen napi 150 wndége 
volt, most 10-20. Ezért új stratégiát kell kidolgoznunk, ailli nem a rövid ideig itt tartózkodó tranzitturistákra éplil, hai1em meg
próbáljuk idecsábítani az embereket, pl. a Németországból Törökországba tartókat. A vendéglátás lehetne a község gazdasági 
motorja, ezzel új munkahelyek létesülnének, az adóbevételekből pedig fejleszterú lehetne a falut. Földrajzi szempontból ideálisak 
a körülmények egy mesterséges tó építésére a Potokon. Emellett teljes infrastruktúrát kell kiépíteni . hogy meginduljon a vadászat. 
halászat, kírándulás, sátorozás. Az autóút mentén és a médiában, a világhálón reklámokat kell elhelyezni. hogy az emberek ter
vezzék a megállást. A Kátai-tanya példaértékű vállalkozás, valódi oázis. a táborok rengeteg tanulru vágyó fiatalt 'on,1,a nak A 
Dombos Fest európai színvonalú rendezvény. még több külföldi vendéget csábíthatna. A bácsfeketehegyi nemzeti kom ha és1ak 
felé közvetítve nagyon ismertté válhat. A vallási turizmussal is számolru lehet. Az ipari zóna kiépítésekor is a falu kedve1ő föld
rajzi fekvése a legfontosabb szempont. 
Minden beruházásnál szem előtt kell tartani a község fejlesztését, helyi munkaerőt kell alkalmazni, és a kivitelezők is helyiek 
legyenek. Vissza kell szereznünk a máshol bejegyzett privát vállalkozóinkat, pl. adócsökkentés révén. 
Szó-Beszéd: Mit gondol a falunkban zajló privatizációról? 
Bulatovié,: Nagyobb nyilvánosság mellett kellene mindennek történnie. Nagy a bizonytalanság. A vásárló núndig saját érdekeit 
nézi. Ezt úgy szokták mondaiú, hogy valakinek édesanyja, valakinek mostohája a törvény. Feltételeket kell szabni. De első a gon
dolkodás megváltoztatása. Mindig máshol keressük a bajt, pedig magunkból kell kiindulni. Nem kérhetjük szán10n a;t, ailli rúncs 
előre tisztázva. Kellene egy csapat, aillely javít núndenen, ainin lehet. A problémák gyökereit kell keresni. Én nem szeretek kri
tizálni, de úgy végzem a munkámat, hogy számomra a tiszta lelkiismeret a legfontosabb. A községi munka nyilvános , mi vagyunk 
a községért, nem fordítva. Meg kell, hogy ismerjék az itt folyó munkát, mert 100 ember, 100 vélemény - és minden tanácsot meg 
kell hallgatni. Ennek jó eszköze a lokális média, mert a "nép hangját" képviseli. 
Szó-beszéd: Hogyan képzeli el a nemzeti alapú konfliktusok kezelését? 
Bulatovié; Ez egy érzékeny téma. Magam is vegyes házasságbm1 élek, úgyhogy nemjelent számomra problémát a nemzeti hova
tartozás. Ugy látom, hogy nálunk a nem nemzeti vagy vallási konfliktusokról van szó, hanem a fiatalos tempermnentumról 
Különböző az érdeklődésük. A rosszindulatúak tulajdonítanak nemzeti Jelleget a verekedéseknek, a méregkeverésnek megál~Jt kell 
parancsolni. Községünkben 23 nemzetiség él. Inkább elő kell mozdítaiú egymás megismerését, a sport. a kulturális események és 
a közösségi helyek segítségével. Első lépés a jobb gazdasági helyzet kialakítása, hogy jól érezzük magm1kat itthon. 
Szó-Beszéd: Köszönöm a beszélgetést. Sok sikert a választásokon! 



Dr. Bíró István 

1951. IX. 25. 
Harminc évig dolgowtt orvosként Kishegyesen. Hobbija a spo1i és a 
.yadászat, amit már professzionális elkötelezettségének érez. Fia, István 
· ~zegeden végzett gyógytornász, lánya, Marianna környezetvédelmi egyetem,re. 
jár. 

'+;;.t?üggetlen jelöltként indul. 
~-~·fff':r;: . ' 

Szó-Beszéd: Melyek falunk fő gondjai, és milyen megoldásokat képzel el? 
Bíró: Azzal kezdeném, hogy soknak tartom a jelöltek számát Én nem a popularitás miatt indulok, hanem lehetőséget látok arra, 
hogy változtassak, javítsak a dolgokon. Nem érzem úgy, hogy mindenhez én értek a legjobban, nem is kell, hogy így legyen, hisz 
ez egy csapatjáték, mint a futball, ahol az irányító középpályás is csak egy játékos. Engem nem pártérdekek vezetnek. hanem a 
község érdeke az első. Az utolsó pillanatban jelöltettem magam, a lányom unszolására, aki jól ismer, és tudja, hogy amihez fogok. 
azt becsületesen el is végzem. 
A gazdasági programom elsősorban a fiatalok foglalkoztatottságára épül. Aki nem érzi ezt problémának. menjen ki vasárnap 
délután a vasútállomásra, ahol több, mint húsz fiatal vár a vonatra . Ök nem jönnek vissza. Miért is jönnének, nut kaptak e ttő l az 
országtól? Én lehetőséget és életteret kívánok nekik nyúj tani. Ez a "tiszta kéz" politikája egyetemet végzett halifikált fiatalokat 
kell vezető állásba helyezni . 
A kishegyesi gazdaság a mezőgazdaságra épül, itt nem működik az ipar. A mezőgazdaságot át kell strukturálni, nem búza- és kuko
ricater.mesztésre alapozni, hanem kiépíteni a feldolgozóipart. Van egy kihasználatlan hütőházunk , csomagolóüzemünk. A bács
feketehegyi meggy világhírü lehet, vállalom, hogy szerzek szponzorokat a népszerüsítésére . 
Nagyon fontos az egyfom1a esélyü termelés, ennek előfeltétele a géppark felújítása. amihez hitelkölcsönöket elfogadható 
kamatlábakat kell biztosítaní. Itt az állam szerepe a hangsúlyosabb, de a községi elnöknek is fel kell emelnie a szavát, amit az előző 
vezetés elmulasztott. 
A Potokon építendő tó több szempontból is nagyon fontos . A vadászturizmus működő , sikeres vállalkozás községünkben, a tó ter
mészetes lakhelyet biztosítana olyan állatoknak, melyek idevonzzák a főleg olaszországi vadászokat Ezenkívül a klíma szempon
tjából is fontos , mivel a vízfelület lehúzza a csapadékot, a kérdéses moholi úti rész pedig száraz. 
Kiemelném még a civil szervezetek'müködését, mivel ez is a fiatalok érdekében történik Külön csodálattal adózom a Női Fórum 
önkénteseinek. Az ő működésüket támogatni kell, mivel ez az igazi demokrácia egyik alappillére. 
Szó-Beszéd: Mit gondol a falunkban zajló privatizációról? 
Bíró: Sok kivetnivalót hagy maga után. A privatizált vállalatokban dolgozók státusa nincs kielégítően kezelve, rá vam1ak kény
szerülve az alacsony órabérek elfogadására. De az ipari zóna kiépítését sem tartom fontosnak minden áron. Itt megmutatkozik, 
hogy valójában még mindig orvos vagyok Községünkben az utóbbi időben szaporodnak a rákos megbetegedések. ezért meg
fontolandónak tartom, hogy érdemes-e ide nehézipart hozni, amely nikkelt, kadmiumot, ólmot, esetleg urániumot használ. A fi a
taloknak jó, ha 500 eurót keresnek, de mi lesz tíz év múlva? Véleményem szerint csak könnyüiparról lehet szó. például faiparróL 
A közmüvesítés jót tenne, de alapfeltétel, hogy hegyesiek is dolgozzanak a munkálatokon. 
Szó-Beszéd: Köszönöm a beszélgetést. Sok sikert a választásokon! 
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BAJOK, GONDOK, ÜGYEK ÉS KONFLIKTUSOK KISHEGYESEN 

(Adalékok a mezőgazdasági birtok történetéből) 

Ahogy véget ért a második világháború térségünkben, Kishegyesen is megkezdődött a félfeudális-tőkés mezőgazdaságnak 
és a paraszti-polgári tásadalom átszervezése, átalakítása. Az eltelt hat évtizedben a szövetkezeti mozgalom, a 
munkásönigazgatás és a miloseviéi diktatúra eseményei, valamint az állami vagyon kiárusítása a hazai újgazdagoknak és 
a külföldi profitvadászoknak rányomja bélyegét a hegyesiek életére, sorsára. 

Kishegyes kataszteri teriHete 8125 hektár. 
Ebből lakott 595 ha. az egyéni gazdasá
gok birtoka 4213 ha. a tásadalmi gaz
daságok területe pedig 3217 ha. A tár
sadalmi szektor részaránya 35 ,6 %. 
Területéből 13 54 ha a lovéenáci. a kúlai 
és a topolyai agrászeivezetek bitokában 
van. A háború előtti határban nagybir
tokok nem voltak, de 2000-2 100 ha föJd ·a 
szomszédos települések. főleg a szeghe
gyi és a kulai német nemzetiségű pol
gárok kezében volt. Ezeket a földeket az 
állam 1945 -ben nacionalizálta, majd 
kiosztotta a helyi agrárérdekelteknek és 
az idetelepített kolonistáknak. 

Kishegyes agrártelepülés, 
népességének alapfoglalkozása a föld
művelés és az állattenyésztés . A háború 
előtti időkben jelentős volt a föld
nélküliek, az idénymunkások, a napszá
mosok és a cselédek száma. Az 1946-os 
földrefonn során 896 család, köztük 729 
földnélküli igényelt földet Közülük 480 
család egytől hat holdas parcellákban 
összesen 1850 katasztrális hold földet 
kapott. 

A szövetkezeti mozgalom 
Kishegyesen 1945-ben a Beszerző -
Értékesítő Szövetkezet megalapításával 
kezdődött. Feladata az volt, hogy besz
erezze a közszükségleti cikkeket és 
értékesítse a lakosság tennékeit. Később 
alakult meg a Földműves-szövetkezet. Ez 
szeivezte az áruforgalmat, üzleteket, 
vendéglőket. és árutennelő műhelyeket 

nyitott, és bekapcsolódott az 194 7-52 
között, önkéntes lakossági munkával, 
helyi építőanyagokból készült 
Szövetkezeti és Művelődési Otthon 
építésébe. Az új földtulajdonosok 194 7-
ben létrehozták tennelőszövetkezetüket, 

a Proletert. A következő évben a 
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parasztgazdák megszeivezték a 
Szövetkezeti Gazdaságok. majd 1949-
ben a Petőfi nevű szövetkezetet. A ter
melőszövetkezetek megalakulásukat a 
földrefonnnak, a tennénybeszolgáltatá
soknak és a vagyonelkobzásoknak 
köszönhették. A családi parasztgazdasá
gok fö ldterülete 20. majd 10, a nem föld
műves háztartásoké pedig 3 ha-ra lettek 
csökkentve. A parasztgazdákra kirótt ter
ménybeszolgáltatások mérete legtöbb
ször teljesíthetetlen volt. A beszolgáltatás 
nem teljesítéséért a gazda vagyonát, ha 
nem lépett be a szövetkezetbe, 
elkobozták, konfiszkálták. A 
szövetkezetekbe kényszerített gazdák 
1952-ben kiléphettek. 

A Proleter és a Petőfi ter
melőszövetkezetek 1954-ben Újkor 
néven egyesültek. Ettől az időtől kezdve 
az Újkor a társadalmi szektor tern1elését 
szeivezte és végezte. Olasz búzafajtákat, 
hibridkukoricát és különféle takar
mánynövényeket termeltek, gazdasági 
épiHeteket emeltek, kialakították a sertés
fannot és a fejőstehén-állományt. Az 
igavonó állatokat traktorokkal kezdték 
felváltani . A földművesek tennelését a 
Földműves-szövetkezet segítette és támo
gatta, elvégezték termékeik forgal
mazását, beszerezték részükre a vető

magot, műtrágyát, ellátták őket naposcsi
békkel, növendékjószággal, gépi szolgál
tatásokat nyújtottak, és apaállatokról , 
ménekről , bikákról és kanokról gondo
skodtak. A foglalkoztatást munkaigényes 
növények: komló, feketeribiszke és 
földieper telepítésével növelték. 1960 
júliusában megtörtént az Újkor és a 
Földmüves-szövetkezet összevonása. Ezt 
a munkaszervezetet a munkásönigazgatás 
időszakában többször átszervezték, gaz-

dasági egységeket. majd TMASZ-okat 
alakítottak. Alaprészlegeit a Kelta és a 
Kooperáció képezte. A 60-as években, 
amikor előírták, hogy a községek nem 
rendelkezhetnek saját telkekkel, 
földekkel és objektumokkal, a Községi 
Népbizottság átadta, majd a kataszterben 
is átírták a helyi mezőgazdasági szeive
zetre a Szövetkezeti- és Kultúrotthon, a 
bikaistálló, az egykori vízi- és gőzmalom 
épületét. 

Az új Termelő - Földműves 

Szövetkezet 105 1 ha társadalmi és 360 ha 
tagsági földdel rendelkezett, 200 állandó 
és csaknem annyi idénymunkást 
foglalkoztatott. Tevékenysége folyan1án 
felszámolta a veszteséges komló- és 
bogyós gyümölcs ültetvényeket, az 
anyakocatartást és a feJőstehén

állományt. A haszonnövény-tennesztést 
cukorrépával és szójával bővítették. 

Szárítóüzemet, gépjavító- és karbantartó 
műhelyt, nagykapacitású csibekeltető

állomást és tenyészbaromfi-telepet építet
tek. Nagyteljesítményű erő- és munka
gépeket szereztek be, termőföldeket 

vásároltak és arrodálták és kosszálták a 
birtok földjeit. A Kooperáció az egyéni 
tennelőket reproanyaggal látta el, fogal
mazta termékeiket, társastermelési, 
szerződéses és földbérleti viszonyt alakí
tott ki velük, állategészségügyi és gépi 
szolgáltatásokat nyújtott nekik, és 
segítette őket úgy, hogy kedvező hiteleket 
nyújtott nekik, illetve úgy, hogy kedvező 
hitelekhez juthassanak. A vállalatnak volt 
lakóházakat és kommunális objek
tumokat építő és karbantartó részlege is. 

A miloseviéi diktatúra történé
sei, az ország széthullása. a testvér- és 
etnikai háborúk, a büntetőintézkedések , a 
gazdasági zárlat és a légi akciók 



működésképte lenné tették a hegyesi bir
tokot. 1999-ben csőde lj árás indult ellene. 
Ez ma is tart. A birtok már csak tengődik. 
A baromfitelep. a sertésfarm, a takar
mánykeverő és a c sibekeltető állomás 
nem dolgozik Al egyéni termelőkkel az 
együttműködés megszűnt. A géppark 
elavult és hiányos. Csak a szántóföldi ter
melés botladozik. A 467 tagú 
munkaközösség 120-13 0 tagra apadt. 
Javadalmazásuk alacsony, hiányos és 
rendszertelen, már többször is volt munka 
beszüntetés , az elmaradott béreket 
leginkább csak ígéretek jelenítik meg. 

A csődbíróság a közelmúltban a 
hegyesi birtok privatizálása mellett dön
tött. Utasítására megtörtént földterü
letének a kategorizálása és vagyonának 
felértékelése . Földterületéből , amely 
összesen 1950 ha . 793 társadalmi és 1157 
állami föld. A csődb íróság a Szövetkezi 
és a Kultúrotthon épületét is a birtok 
részének tekinti és eladásra kínálja . A bir
tokot augusztus 25-én három sikertelen 
árverési kísérlet után borítékolt árajánlata 
alapján egy olasz cég vásárolta meg. A 
Vojvodjanka szövetkezetnek és a helyi 
közösségnek a szövetkezeti földekre, 
illetve a szövetkezeti és a kultúrotthon 
épületének a visszaszármaztatására 
vonatkozó igénye a bíróságon van, azok
nak kell döntést hozníuk. 

Az állami vagyon napjainkban is 
folyó kiárusítása polgáraink gazdasági és 
társadalmi átrétegeződését eredményezi. 
A kapitalizmus revitalizálódásával 
kevesek, néhányan Kisegyesen is , 
embertársaik fosztogatásával és kizsák
mányolásával megtollasodnak, jelentős 
vagyont halmoznak fel, sokak pedig 
munkanélküliként elszegényednek, mély 
nyomorba kerülnek. Az e lőbbiek több
sége pártköntösökbe bújva a hatalom 
megszerzéséért viaskodik, az utóbbiak 
pedig koldustarisznyájukkal vándorútra 
gondolva a nagyvilágba készülődnek. 

Három sikertelen árverés után a csődeljárást irányító szabadkai 
Kereskedelmi Bíróság úgy határozott, hogy közvetlen ajánlatok útján egyezik meg 
a kishegyesi birtok megvásárlásáról az érdekeltekkel. A júmus 17-én, július 9-én 
és augusztus 5-én megtartott sikertelen árverések minden esetben kisebb összegről 
indultak. Az utolsó kikiáltási ár 215 millió dinár volt. Az ajánlatokat augusztus 25-
én nyitották fel a bíróságon, és mivel senki sem kínálta a birtokért a fenti összeget, 
a bíróság a legtöbbet kínáló Agriromagna Rt -vel kezdett tárgyalásokat az eladás
ról. A bíróság augusztus 30-i döntése alapJát1 megbízták a csődeljárást vezető 
igazgatót, hogy az Agriromagna Rt. képviselőjével készítsék elő az adásvételi 
szerződést. A szerződést, mint az olasz érdekeltségű cég szabadkai képviselőjétől 
megtudtuk, várhatólag szeptember közepén írják alá, és csak akkor hajlandóak 
bővebben is nyilatkozni a vásárlásról és a tervekről. 

r 
Búzafelvásárlási gondok 

Az elmúlt hetekben a Vajdaság-szerte szervezett lakossági fórumok témá
Ja a búza kifizetése volt. Hegyesen is lakossági fórumot szerveztek, ahová 
meghívták Bacskulin Istvát1 tartományi mezőgazdasági titkárhelyettest és Kasza 
Józsefet, a VMSZ elnökét. A nagyszán1ú érintett hozzászólása bizonyítj a, hogy a 
földművesek mennyire kiszolgáltatottak mind a az államnak, mind a feldolgozó1-
parnak. 

A kishegyesi községben a tennelők többsége a megszokott módon a 
topolyai Zitko malomipari vállalatnak adta át idei búzáját. Tették mindezt annak 
ellenére, hogy útzárlattal kellett kiharcolni a nyolc és fél dináros átvételi árat. 
Történt mindez azok után, hogy az állam májusban 15 dinárért hozott be 
minőségtelen búzát. Még kevésbé érthető, hogy miért csak nyolc dináros árat 
emlegetnek - mert bizony, csak emlegetik! Igaz, hogy néhány malom itt-ott 
kifizetett hat és fél dinárt, illetve a szabadkai Fidelinka állítólag nyolc dinárért 
vásárolt gabonát. A kishegyesi termelőknek nem fizetődik ki ilyen messzire vinni 
a búzát, persze előre azt sem lehet tudni, melyik malomipari cég mennyit fog 
fizehlÍ . Szeptember elején még nem lehetett tudni, mikor látnak pénzt községünk 
tennelői. Igazán nem értjük, miért nem foglalkoznak a témával a szerbiai médiák, 
miképpen lehet ez pusztán lokális, azaz csak vajdasági ügy i 

Az állam még nem vás árolta fel a beígért 200 ezer tonna búzát ennek 
csak a felét vették meg. A topolyai malomipari cég egyelőre nem vásárolja a búzát 
még a saját szükségletére sem. A Zitkó veze tői a szeptember elején megtartott 
kishegyesi községi végrehajtó bizottság tilésén részletesen kifejtették érveiket· 
elsősorban a búza rossz minőségére hivatkoztak, majd a saját tarta lékaik 
nagyságára, az állam rossz mezőgazdaság- és adópolitikájára stb. Ha hat és fé l 
dinár alatt lenne a kenyérgabona kilogrammja, illetve takannánybúzaként 
értékesítenék, akkor vásárolnák meg. 

Amint látjuk, megkezdődött a taktikai játék, ki bírja tovább a huzavonát. 
Mielőtt ismét útzárlathoz folyamodnak a földművesek, össze kellene fogniuk , 
hogy ne legyenek kiszolgáltatva sem az államnak, sem a feldolgozó iparnak. Ne a 
földműves legyen a szociális nyugalom megoldásának kulcsa. 

Itt van előttünk a következő vetés , kérdés , hogy ilyen előzmények utát1 
miből? 

LIIBG 



Kinga, a kingbargeros 

Az utóbbi egy-két hónapban három kocsma is bezárt falunkban , és ez már önmagában is jelzi a fizetőképesség 
csökkenését. Ám búcsú előtt újra megnyílt falunk nevezetessége, a Sógor vendéglő - igaz, egészen más formában, mint 
ahogyan korábban működött. 

Az új vállalkozó Gál Kinga, s a létesítményt is Kingának nevezték el. A "kocsmárosnét" arról faggattuk, az ínséges idők 
ellenére hogyan jutott arra az elhatározásra, hogy a vendéglátóiparban próbálkozzon. 

- Állategészségügyi technikus vagyok, de dolgoztam már mindenfélét. Legutóbb a pékségben dolgoztam, és ott, a csomó 
pékipari termék között jutott eszembe, hogy falunkban nemigen lehet válogatni, ha az ember jót, egyszerűt és gyorsan akar enni. 
És főképpen vonatkozik ez a központra. 

Miközben régen valóságos intézmény volt a kocsmárosné, most bizányára sokan néznek furcsán Kingára, mintha egy ifjú 
hölgyhöz nem illene ez a szakma. Ő azonban úgy nyilatkozott, hogy nincs ebben semmi különleges: 

- Nem értem, miért lenne szempont az, ha valaki vállalkozik a vendéglátóiparban, hogy nő-e vagy férfi. Bizonyos tekin
tetben még előnyt is jelent. A nőnek miért csak otthon lenne feladata a családias hangulat kialakítása? Én ugyanis egy meleg, csalá
dias, ugyanakkor fiatalos helyet szeretnék kialakítani, egy olyat, ahová magam is szívesen betémék a családommal. Ahol nyugod
tan lehet ücsörögni és beszélgetni, bekapni valamit, és ahol az alapvető higiéniai körülmények is megvannak. Ugyanis 
elképesztőnek tartom a hegyesi kocsmák javát, ahol télen hideg is van, a vécé kinn az udvaron, kezet sem lehet mosni, miközben 
erre mindenkit a törvény kötelez. Nálunk azonban még elnézik mindezt. Én viszont a konyha kialakításánál is betartottam minden 
követelményt, pedig ez "csak" egy gyorsétkezde, miközben másutt a l egegyszerűbb szabályokat sem tartják be. Így persze 
nehezebb konkurálni velük, de én másképpen nem tudnám csinálni. Úgy h.iszem. a korrektség végül kifi zetődő lehet, és nem kell 
mindjárt a maximális haszonra törekedni, hanem e lőbb be is kell fektetni . 

És ha már a befektetésnél tartunk, megkérdeztük Kingát, nem fél -e a bukástól'? 
- Egyelőre meg vagyok elégedve, különben sem szokásom a panaszkodás. Szerencsére hozzájutottam egy kis befektetni 

való pénzhez, ez azonban nem jelenti azt, hogy a flancolásra is tellett, ső t. Az is igaz, hogy a vendéglátás terén semmilyen tapasz
talom nem volt, de sokat segített Gyura bácsi is, aki "sógorosan", önzetlenül bevezetett ebbe a világba. Egyszerűen ideállítottam 
hozzá, hogy kivenném a helyet, ő rögtön ráállt, noha mások is érdeklődtek. Mindezért köszönettel tartozom neki, ahogyan ésalá
domnak, férjemnek is, akik segítenek, illetve elnézik, hogy rengeteg időmet elveszi a munka. 

Kinga jelenleg elsősorban rostélyossal tud szolgálni, a hamburger pedig főleg a fiatalok körében népszerű. A hely ehhez 
ideális, hiszen itt a buszállomás, hétvégén pedig közel a diszkó. Olyan kajákat készítenek hát, amely kész van 10-15 perc alatt és 
a lehetőségekhez mérten olcsó is - ez a két legfontosabb szempont, no persze a minőség mellett. De elsődleges szempont a tisz
taság, és a vendéglő átalakítása, átfestése is az volt. Kinga tervei között szerepel, hogy jövő évtől kezdve beszáll a nagyteremben 
megtartandó rendezvények lebonyolításába is. 

Kingától afelől is érdeklődtünk, milyen negatívumokkal találkozott. 
- Mint említettem, a családi élet ezt megsínyli, de ha bejáródik az üzlet, én is belejövök mindenbe, nyilván több időm 

marad majd rájuk. A másik dolog a tradícionális hegyesi pletykálkodás, ezen azonban gyorsan túlteszi magát az ember, nem is 
izgatnak, mert tudom, hogy mit szeretnék mindezzel elérni. Mert ne feledjük, hogy a biznisz az biznisz, nekem is a pénzkeresés a 
célom, ha már az egyéb munkalehetőségek rosszabbak. És ha tisztességesen csinálom, nincs mitől tartanom 
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A "Na!IJ csirke" 

Ez év áprilisában egy fiatal házaspár, Fejes Norbi és Anita megnyitották a Big Chick 
nevezetű csirke-mészárszéket Kishegyesen. Egy hasonló üzletük már létezik 2003 
szeptembere óta Szabadkán. Vállalkozásukról faggattam Norbiékat: 
- Mióta fogalalkoztok csirkékkel és honnan az ötlet, hogy mészárszéket nyissatok? 
- Körülbelül tíz éve, üzletet pedig mindig is szerettünk volna Szabadkán. Akadt egy 
megfelelő helyen lévő üzlethelyiség és kivettük. Hegyesen is szándékunkban állt nyit
ni hentesüzletet, mert szeretnénk családot, és hogy ne kelljen utaznia, Anita majd itt 
fog dolgozni. Most minden nap Szabadkán van, reggel ötkor megy és háromkor ér 
haza. 
- Nagy befektetést és sok munkát jelentett megnyitni ezt a két üzletet? 
- Sokat, mind a kettőből. Nagy gond. hogy országos szinten nincsennek kellőképpen 
támogatva a vállalkozók. Inkább hátráltatnak. mint segítenek. főleg a papírok. az 
engedélyek terén. Hitelekhez nem lehet hozzájutru. a két üzletet is teljesen önerőből 

fejeztük be a testvéremékkel közösen. 
- Hogy fogadták a hegyesiek az új mészárszéket? 
- Jól. Meg vagyok elégedve a fogadtatással, és a friss csirkehús utáni kereslettel is. 
Fagyasztott csirkét bárhol lehet venni, de inkább a friss húsra van kereslet. 
- Ha jól tudom, nem csak csirkehús van a kínálatotokban? 
- Az ötlet az volt, hogy lesz csirkehús, disznó- és csirkefeldolgozott, de a 
hűtőszekrényben nem jutott mindennek hely, így a csirkefeldolgozottak kimaradtak. A 
kínálatunknak az az előnye, hogy a vásárló azt kapja, amit éppen szeretne, nem kell az 
egész csirkét megvennie. 
- Az üzletben az a csirke kapható, amit ti tenyésztettetek, vagy ti is vásároljátok? 
- Az eladott csirkéknek 50%-át mi tenyésztjük, a többit pedig fölvásároljuk a helyi 
tenyésztőktől. 

- Mik a további terveitek? 
- Legfőbb tervünk a csirkevágóhid befejezése. Már csak az utolsó sírnitások maradtak 
hátra, a föls zerelést kell még megvásárolni és a papírmunkát befejezni . Bízunk benne, 
hogy az idén meg tudjuk nyitni. További üzleteket is szeretnénk nyitni kisebb 
városokban, nagyobb falvakban. A nagyobb városokban teljesen telített a piac. Van 
vásárlóerő, de túlságosan megoszlik. 

Szó-

Hírek 

Helyi Közöss~g az 
.fUla napokban fekteti le 

ízvezetékcsöveket. A 
szerelték fel az új 

és a klórozót. 
ru:l kicserélik a csöveket az 

asútcában is. 
a lakosságot, hogy tartozá

.saikat mielőbb rendezzék, ugyanis az 
említett munkálatok, valamint a 
szinte mindennapos csőtörések igen 
sokba kerülnek, és jó lenne a tél 
beállta előtt elvégezni a javításokat 
IS. 

ikish~gyesi Petőfi Sándor 

.. eiqd~siEgyesület Rizgetős nevet 
~iseI? tánccsoPortja augusztus végén 

~é~zt ~e#aitL Interetno Fesztiválon, 
~iti~~· .h~gyományosan Szabadka 

~~fbs~ . sz.9ryez meg. Erre a ren
~ezyényre meghívásos úton lehetett 
eljutni, hisz minősítés szerezhető 
rajta. A megmérettetésen Vajdaság 
hat legjobb táncegyüttese vett részt. 
A hegyesiek ezüst minősítést 

érdemeltek ki a szakzsűritől. 

Nyereményként egy pár egyéves 
képzését fedezi a Népkör. 
~zintén augusztus végén a Rizgetős 
t~cegyüttes meghívást kapott a 
~á.jqas~ Magyar " elődési 
'"·· ·· álam 

a 
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Dombosi lángossütés 
Az idei Dombos Fest rendezvényein a Női Fórum , 

illetve a Nagycsaládosok Egyesületének tagjai immár 
második alkalommal sütötték a lángost. 
Az akció megszervezése most is, éppúgy, mint tavaly, 
Lukács Klári feladata volt, egyrészt tavaly az ő ötlete volt 
a lángossütés, másrészt mindkét civil szervezet 
munkájában aktívan kiveszi a részét. 
Őt kértük meg, mondjon pár szót erről a nyári akcióról: 
- Tavaly, amikor a Dombos Fest főszervezőjének , ifj. 
Horváth Lászlónak először említettem, hogy több gyer
mekes anyaként úgy látom, a drága hamburger mellett 
olcsó, viszont a gyerekeknek is kedves enmvalót kéne 
felkínálni a rendezvény látogatóinak, ő rögtön támogatta a 
javaslatot, és így született meg a lángossütés ötlete . A két 
szervezet tagsága is örömmel fogadta, hisz akkor már 
használatra elkaptuk a piactéri házat, és az összbevétel az 
akkori tetőtéri munkálatok pénzelésére lett fordítva. 
A Fómm gyűlésén elhangzott beszámolód szerint az idei 
lá.ngossütés a tavalyinál sokkal jobban sikerült ... 
- Igen, mi magunk sem gondoltuk, tavaly egész idő alatt 
kitartottunk a Zitkótól kapott 200 kg li sztte l, sőt még 
maradt is belőle , viszont az idén ezt a lisztmennyiséget az 
első hétvégén elhasználták asszonyaink. Ez számunkra is 
meglepő volt, ekkora lángos-invázióra nem számítottunk. 
Az elején meghatároztuk, melyikek a húzósabb prog
ramok, amikor nagyon sok látogató várható, de be kellett 
látnunk, nem lehetett soha előre tudni , mekkora adaggal 
rukkoljllllk ki. Ezért többször is megtörtént, hogy vámi 
kellett a lángosra, amiért ezúton is elnézést kérünk. 
És anyagilag hogy jöttetek ki? 
- Azt hiszem meg lehetünk elégedve. A pénzt, amit ke
restünk, telj es egészében a közösségi ház kivitelezési ter
veinek kifizetésére, illetve a házon legszükségesebb 
javítások pénzelésére fordítjuk. Itt azonban el kell mon
da.ni , hogy elsősorban a támogatóknak köszönve sikerült a 
szükséges pénzt összegyűjtenünk, hiszen többek között 
kaptunk lisztet, zsiradékot, gázpalackot stb. Köszönet a 
támogatóinknak, legelőször is megköszönném az 
együttműködést a Dombos Polgárok Egyesületének és 
vezetőjének , aki lehetővé tette, hogy az idén is zavarta
lanul használtuk az épületet, az áramot, szinte otthon 
érezhettük magunkat. A következő támogatókat sem 
szeretném kihagyni: Zitko-Topolya, Maxi Max, Sógor 
Vágóhíd - Halasi Csaba, Lengyel Andor, Aroma -
Homyák Ágnes, Sipos Vágóhid, Alfa- Tumbász Loketity 
Tibor, Ht - Hegedüs Tibor és Erika, Duker Fatelep, Tempo 
trade - Faragó Zoltán, Mocca - Hajagos József, Molnár 
István, Lengyel Tibor, Radulovié Gordana, Fullajter Ilona, 
Zsidai Erzsébet, Horkai Teréz, Papajcsik Mária, 
Povazsá.nszki Káplár Viktória. 
Külön szeretném megemlíteni Kovács Bélát és családját, 
hiszen a lángos eladását a Hegyalja utcában az ő 

helyiségében szervezhettük meg , szintén bérmentve . 
Köszönet mindannyiuknak! 
Engem az is érdekelne, hogyan tudtátok az asszonyokat 
beszervezni? Hiszen egyáltalán nem kis munkáról van 
szó, hőség is volt, és valójában amikor más szórakozott, 
ezek az asszonyok a lángos dagasztásával, fom1ázásával, 
sütésével, eladásával voltak elfoglalva ... 
- Hát igen , egyáltalán nem könnyű munka, aki szokott 
otthon kelt tésztát dagasztani , tudja, nem egyszerü egy 
kiló lisztet bedagasztani . volt olyan nap, amikor 10 adagot 
is bekevertünk. azaz .50 kg lisztet De szerencsére az ass
zonyok, akik az elején vállalkoztak erre a munkára, 
egytől-egyig kitettek magukért. Az ő nevüket sem szabad 
kihagyni: Stanié Hajnalka, Tóth Gizella, Tóth Erzsébet, 
Fullajter Ilona, Radulovié Gordana, Bulatovié Magdolna, 
Burján Ágnes, Simonyik Gabriella, Molnár Andrea, 
Vörös Gabriella, Kancsár Ida, Kancsár Erika, Papp Irénke, 
Zsidai Erzsébet, Fábián Natália, Benkó Rózsa, Rácz 
Maronka Etelka, Horváth Eleonóra, Bognár Erika, Kollár 
Ilona, Petri Leontina, Molnár Veronika, Molnár Valéria, 
Péter Maja. 
Volt olyan is, hogy szatyorral érkeztek és vitték haza a lán
gost. 
- Igen, azt hiszem, talán sikerült összenőnünk a Dombos 
Fest rendezvényeivel , az emberek keresték a lángost, a 
Dombosi lángost. Sőt , egyik nap Moravicáról voltak láto
gatók és keresték a lángost, mert hírét vették, milyen fino
mat készítünk .... Remélem a fesztivál szervezői is meg
találták velünk a számításukat, és a jövőben is egyutt 
tudunk majd müködni , hisz mi is igyekeztünk segíteni, 
ahol csak tudtunk! 
Dombos Fest volt és lesz is, remélem, a lángossal is így 
leszünk . A Női Fórumon és a Nagycsaládosok 
Egyesületén nem fog múlni. 
Ui. : Engedtessék meg egy utolsó megjegyzés - de ez már 
az én részemről -, higgyék el, a felsorolt támogatók, asz
szonyok nélkül nem ettünk volna finom tejfölös, 
fokhagymás, vagy kecsapos lángost, de Lukács Klárinak 
külön köszönet jár, an1iért az egész lángossütést nap mint 
nap megszervezte. 
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Közlekedési káosz 

A puszta vandalizmusból kidöntött 
táblákat persze nem lehet naponta cserél
ni, de ez ügyben, ha emlékezetünk nem 
csal, nem igazán történt semmi az elmúlt 
évtizedben. Kósza hírek szerint az 
illetékesek állítólag olcsó táblák fel
szerelését tervezik, amivel csökkenthet
nék a többnyire részeg fiatal éjszakai 
rongálók elleni értelmetlen harc költ
ségeit. A nemzetközi út fokozott veszé
lyessége községi szinten annyi javulást 
azért mindenesetre hozott, hogy az igen
csak ramaty állapotban levő , Feketicsen 
áthaladó szakasz új aszfaltcsíkot kapott, 
mi hegyesiek azonban, úgy látszik, 
közlekedésben nemcsak régen (amikor is 
a község három települése közül egyedül 
a miénkben nem sikerült az összes utcát 
leaszfaltozni), hanem manapság is bénák 
vagyunk, mert az útjavítás nekünk is jól 
jönne, főleg ami a Hegyes-Topolya 
közötti szakasz izgalmas rugózását illeti. 
Egyik Németországból hazalátogató 
barátomat például, akinek az anyja azt 
mondta, hogy az út a végigvonuló tankok 
miatt olyan, amilyen, alig lehetett meg
győzni, hogy nem a tankok okozták a 
repedéseket. 

Hírek szerint az idei nyárra volt beter
vezve a szűkebb központhoz tartozó 
néhány hegyesi utca kibetonozása is , 
főleg a piaci torlódásokat megakadá
lyozandó, a nyárnak azonban lassan 
vége, a munkagépeket azonban még 
túráztatják. 
Talán jövőre? 

Nyugdljasok htrei 

Az idei nyár igen mozgalmas volt a 
nyugdíjaso~ számára, hiszen több 
társasutazást szerveztek, ahová 
mindig " sók j~lentkező akadt. 
Ötször voltak Apatin mellett a 
Junakovié t.: gyógyfürdőben, ide a 
belépővel ..... együtt 250 dinár~rt 
lehetett eljutni. Jártak Ópuszta
szeren, Egerben, most Budapestre 
készülnek. A Junakovié gyógy
fürdő nyitott medencés, ezért ide 
nem utaznak, hanem Vrdnikre és 
Kanizsára szerveznek utakat, ahol a 
fedett termálvizes medencékben 
lehet fürödni. 

Két hónapja működik az egyesület 
boltja, Burián Tibor nyugalmazott 
kereskedő dolgozik itt. Élelmiszer
cikkeket lehet vasárolni, 1.5-20%-
~.al >9Icsól,1pan, ,nlin] egyébként. 
KörUlbelüf7o fajta á.nieikkből lehet 
yálas,~tani : : Alis?t például 18, 19 és 
20 dináros 4ron kapható, attól füg
gően;·:> mely cég terméke.· Előre 
lehet rendelni mélyhűtött árut, most 
pedig', a >télire.való befőtt és 
savanyúság felől érdeklődhetnek. 

Befejeződik a tűzrevaló leszál
!ítása, amit még márciusbanrendel-
wtek meg.. . 

~./}. ÁyugdíjasegyesüJet kultúr
bizottsága az elmúlt idő~zakban 
számos bálat és teadélutánt 
szervezett. Szeptember 26-án 
almabált szervez, a belépődíj 50 
.pinár, a zenét a Trió zenekar szol
gáltatja. Októberre tervezik a 
11agyszabású szüreti mulatságot, 
amely során utcai felvonulásra is 
sor kerül , ezen a rendezvényen 
részt vesznek a civil szervezetek is. 
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Szó-
Midmackó választási kalauza 

Alapfogalmak: 

Választások A demokrácia nélkülözhetetlen, ám többnyire értelmetlen velejárója, mert minden marad a régiben . 
Választási kampány Müveltségi vetélkedő, valahol a Legyen Ön is millzomos.t és a Megasztár között - lényege a jó 
benyomáskeltés, kiegészítő eszközei az utcák teleszemetelése plakátokkal, szórólapokkal. 
Választó Átmeneti kategória az állat és az ember között. Többnyire rosszul dönt, de úgy tartja, hogy a többiek döntöt
tek rosszul. ő okos, mások meg hülyék . 
Jelölt Az a végte lenül szerény ember, aki csak azért indul, mert szerinte más nem akar indulm, és akkor már inkább ö, 
mint más. 
Politikus Befutott jelölt. Többnyire elkezd meggazdagodni, vagy ha mégsem, a polgárok elterjesztik róla, hogy úgy 
lop, hogy az ne látszódjon. 
Párt Fom1ális csoport, melynek értekezletein mindenki kivétel nélkül bölcseket mond, majd kiröhögik egymást a 

(sa1át) hátuk mögött. 
Sz~vazatszámláló-biztottsági tag Az egész országban jól fizető alkalmi munka, kivétel a Dombosi Állatfarm. 
Örökíró Lásd még: toll, irón. Karikázási céleszköz. Az ógörögöknél ezt a szerepet a cserépdarabkák töltötték be, a 
korai szocializmusban pedig a krumpli. Madzaggal illik odakötni az asztallábhoz, különben lába kél. 
Kánaán Az a mitikus bibliai hely, a11ová a választási ígéretek alapján hamarosan el fogunk jutni, de a választások után 
mindig közbejön valami. 
Önkormányzat Az a testület, melynek vezetői végül elmondják, hogy az országban uralkodó állapotok miatt ők sem
mit sem tehetnek, ezért aztán ne is hibáztassuk őket. 
Tartomány Már Arany János idejében sem tudták pontosan, mennyit is ér. Ha a királyság egy lovat ér, ez talán csak 
egy fakó lovat. 

Bemutatjuk a Dombosi Állatfarm legfontosabb jelöltjeit és önjelöltjeit: 

Mekk Elek mester, független, általános, titkos. Különös ismertetőjele, hogy mindenhez ért. Előszeretettel szólal fel a falu
gyülésen, legyen az a Krivaja kotrása, vízügy, a szeméttelep, búzafelvásárlás avagy a tudományos oktatás szerepe fiataljaink jó 
útra térítésében. Magasan szakképzett saját bevallása szerint. 
Programja: Mindenki mennyen a dógára, ésakkó majd én megjavítom. 

Dr. Nadra G Ulya A vízi kaméleonoktipikus példánya, aki saját magáról mossa le a szennyet, sikeresen álcázva magát az állat
farmiak előtt, különösen arra építve, hogy az emberek hajlamosak. élfeledkezni>a korábban történtekről, pL hogy milyen cse-
lekedetek fűződnek a nevéhez az előző .. regime idejé.bőL ·Plusz-mínusz 111agásan' sl.akképiétt. '. Ugy megoszlanak 
vélemények arról, hogy ki látta őt a faluban nyilvános rendézvényeken: .és lla éÍ1lli,t csínáL .... 
Programja: Ismeretlen, de országos. · · 

Kapál Apa Türk Bácsmontenegrói jelölt. Meggyföldműves és politikaj hosszutay tó, akin rendszer, párt funkció még 
nem fogott ki. Ha kellett, rendszert, ha kellett, pártot, ha kellett, funkciót váltott. A magasban szakképzett Jó kapcsolatokat ápol 
Kasa pasával. ':::>' '.L'. 

Programja: Jelenlegi megbízható forrásaink ;szenn .. ·faluja ·nevét : szeretné átkereszteltetni 
Bácsfeketemeggyre. 

Nem Ősz Őz A legesélyesebb jelölt. Hogy munkaidejében mit csinált ezidáig, az a polgárok előtt rejtély, viszont elismeréssel 
adóznak munkaidő utáni munkásságának. Valahol szakképzett. Teivei közt szerepel, hogy ne ígérjen semmit, mert úgyse lehet 
csinálni semmit. Nagy előnye, hogy mégis beígérte: Domboson annyi munkahely lesz (ötezer), hogy mindenki két műszakban 
dolgozhat, a kiskorúak és a nyugdíjasok pedig szintén munkát vállalhatnak a Dombosi Autó- és Minden Más Müvekben. 
Programja: Infrastuktúra, archistektúra, szeméttúra, tele ' a, vízitúra, túra. 

~·''".('::<: .•. ·,· ·:.:" 

Vadász Halász Madarász Itész. Eddig füstfelhőbe bur o ta po ·tikai. am ic1 elyütt nehéz méltatni. 
Programja: ha már a szövetkezet olasz, a faluban is legyenáhivataios nyelv az .o asz, ffiár csak.a turizmus 
szeretne minden házba és lakodalmas levesbe, a Dombosi ÁllatfarmbÓl · 

0

' ' á.ntelep. · · 



Reményteljes kezdet, bizakodó tervek 

Az ötödik fordulót játsszák le la1nártánk vasárnapján a szabadkai ligában, a kishegyesi Egység ellenfele a Pobeda, a klub
ban a meccs előtt bizakodó volt a hangulat. Az elmúlt négy fordulóban ;úfélc csoda, de a spo1iszerető emberek számára 
mindenesetre szívmelengető események zajlottak a zöld gyepp körül, a Yisnjeváci Udarniktól elszenvedett 1:0-ás szeren
csétlen vereség után a hegyesick háromszor tudtak 3: 1-re nyerni és bebiztosítani a ligában az első helyet. Először a tornyosi 
Radnickit, majd a feketicsi Jadrant, végül a pacséri Bácskát sikerült két vállra fektetni, ráadásul az utolsó meccsen úg~, 
hogy hátrányból tudtak szűk tíz perc alatt fordítani a fiúk a meccsre kilátogató kétszáz-kétszázöt' en néző legnag~obb 
örömére. 

- Egy jó csapat állt össze az idén - mondja Kovács Róbert, a klub edzője -, a 
játékosok rendszersen részt vesznek az edzéseken, Martinoviéot és Mariéot 
LovéenácróLsikeiültátigazoltatni, Durovié pedig hazajött a katonaságból. Ha 
a bajnokság végéig sikerül biztosítanunk az anyagiakat, mi készen álltmk a 

továbbjutásra. 

A lelkesedés tehát megvan, de kis pénz - kis foci, tudnivaló ez már régóta. Az 
Egység legfóbb problémája a gazdasági helyzet maga, a község ugyan fizeti a 
bírók és a szövetség díjait, a szövetkezet biztosítja a buszt, néhány magánvál
lalkozó is segít, de a.míg nem jelentkezik egy komoly szponzor, mint például 
a ba.jsa.i Partizán esetében is, kemény dió egy bajnokságot végigcsinálni . 
- A község, a szövetkezet, Ma.ráz József, Dusko Ra.dova.novié, Ha.lasi Csaba, 
Sípos Imre, a Chikprom, az Alfa fűrésztelep - sorolja a szponzorokat az edző 
- a.hol tud, segít, s reménykedünk, hogy a frissen privatizált szövetkezet 
vezetőségében is mutatkozik hajlandóság arra, hogy komolyabban mögénk 
álljon. 

A tavalyi ötödik helyezés után az idei kezdetet látva talán nem tűnik meg-
valósíthatatlannak a kitűzött első helyezés, annál is inkább, mivel a továbbjutás min
den tekintetben a kishegyesi sportélet fellendülését szolgálná. A nemrég tető a 1á
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hozott 400 férőhe lyes lelátó is bizonyára megtelne, ha a vajdasági ligába jutna : 
csapat, annál is inkább, mivel a klub újabb beruházásokat is tervez. 
- Szeretnénk a klub keretein belül állandó jelleggel működtetni a pálya mellett 
hamarosan elkészülő éttermet, itt már elvégeztük a munka nagyrészét, reméljük, 
minél előbb elkezdődhet az üzemeltetés. mert a bevételt is vissi':afőföítha :11áJ: 

at fejlesztésébe. . ~ < - Jí, 
~' 

A csapat: Faragó Szilárd, Faragó Zsolt, Fodor Attila, Volarevié Sa5a, Halasi Szabolcs, Dejan 
Durovié, Szilágyi Tibor, Milan Durovié, Jernejsek Borislav, Tumbász Arnold, Nagy Zsolt, 
Szőke Róbert, Körtés Attila, Szöllősi Miklós, Paróczi Attila, Tóth Károly, Martinovié Marko, 
Marié Jovan, Kank.aras Veselin. 
Edző: Kovács Róbert ~~ 

Elnök: Dr. Deák Tibor 

063 8434172- 063.507173 
Topolyai út 26. · 
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