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Az összeesküvéselméletek hívői szerint a
szerb titkosszolgálat biztosan benne van az
ügyben, hiszen - talán éppen a faluképet javítandó - másutt nem, itt azonban engedélyezték
a koncerttel egybekötött megemlékezést (ezen
elmélet egyik vallója én lennék). A már
említett honlapon viszont egy magyarországi
hungarokoncert-turista így vélekedik (eredeti
idézet): ,,A judape stről induló buszt 6
rendőrautó egy rohamkocsi és vagy 20 rendőr
' támadta le' . Mindekit igazoltattak, felvették
az adatait és kameráztak is. A határon is leadhatták a drótot a szerb titkosszolgálattal teljesen eg yüttműkö dő NBH-s véde lm ező ink,
mei:t ott is kipakoltatták az 50 fő táskáit."
Egykori évfolyamtársam, Robi nyolc
jövevényt is vendégül látott (ő lenne a falu
népességének másik, de elenyésző kisebbségben lévő részének tagja), mint mesélte, akadt
szegedi, aki a diszkó előtti kertecskéből
bezacskózott egy halom földet, mondván,
elviszi a gaz budapestieknek, megmutatni, mi
az igazi magyar föld.
Ez az ötlet még jó lesz egyszer, megalapozhatjuk vele a falusi turizmust - tessék,
tessék, itt a friss, harmatos trianonos, délvidéki zacsis föld.
Egyik ismerősöm is "megértőbb " álláspontot
képvisel, szerinte az egészséges nemzeti érzés
egészséges érzés, és ha errefelé éppen nem is
volt 1956, megünnepelnünk ill ő . Ama érvemre, hogy a hungarizmushoz valamiképpen
nem annyira passzol e fo rradalom, és csupán
ürügy volt ez a gyülekezésre, minthogy
tudtommal
1956
eredetileg
mégsem
( szé lső )jobboldali forradalom volt, sőt (lásd a
Széna-tériekről szóló friss könyvet), azt
felelte, hogy hülye vagyok. Másnap fölhívott,
hogy hogyan lenne ő fasiszta, amikor 15
cigányt is tanít. Hja, válaszoltam, minden
antiszemitának van egy zsidó barátja.
De van ennél viccesebb is, igaz, ez nem a
faluképet árnyalja, hanem politikusaink agyát.
A rendezvény helyi szervezője ugyanis az a
fiatal, aki a Vajdasági Magyar Demokrata Párt
színeiben jutott be az önkormányzatba, egyben ő a HVIM helyi vezetője. Erreföl a
VMDP (Ágoston András egykori komcsi
funkcionárius pártja) úgy reagált, hogy
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A következő számunk az Ejféli Ujsággal jelenik meg!

12004. november - www.szobeszed.org.yu- swbeszed@tippnetco.yu
Méltán szeretett falunk, Kishegyes, fölkerült a
térképre. Ugyan egy ideig rajta volt, de mióta
az autóút elkerüli, csak a legrészletesebbeken
szokás jelezni. A probléma az, hogy mivel
fölkerült a térképre, esetleg majd a föld felszínéről törlik el
No jó, ez csak vicc volt, ne pánikoljunk, a
kihaláshoz id ő kell
Mindenesetre hatszáz hungaristának múlt
szombaton sikerült fél nap alatt az, ami az
önkormányzatnak sose hírnevünk terjesztése
terén. Bár hatalmasaink már a számokkal is
bajban varrnak, nemhogy a geográ fiával: az
egy ik tö rzsfő Felvidéknek mondta a
Délvidéket (vagy az újságíró rontotta el~, s azt
nyilatkozta, háromszázan voltak az 56-os
megemlékezésnek álcázott hungarofesten.
Ezek szerint a budapesti Kárpátia koncertjére
mindenki két jegyet vett, nyilván patrióta,
nacionalista, hungarista fölbuzdulásból. S a
j ellegzetes karlendítésből is biztosan több
volt, mint háromszáz. Pedig Diána itt se volt,
igaz, igazoltan.
A magyarországi főszervezőt, Torockai
Lászlót, a Hatva.lll1égy Vármegye Ifjúsági
Mozgalom vezetőjét időközben kitiltották
Szerbiából, mert máskor, másutt verekedésbe
keveredett. Hát persze, ez jogellenes, de vélem én - helyes lépés. Mert némiképp ez
mi szerencsénk itt, ezért maradunk meg a
földön, nem csak a térképen. Hívei a magyarsziget.hu-n már fenik a szuronyokat, de
Torockai egy évig mégse jöhet: v.Rókus
szerint ,,Laci nagy hatással van ránk, ha azt
mondaná, háborúba, akkor mindenki utána
menne!" A faló nevezetü pedig, miután
elereszt egy rohadt-kurva-életet a fórumon,
így folytatja: „fegyverbe végre, és kaszáljuk le
ezeket a mocsadékokat!" (Gyengébbek kedvéért: a szerbeket.)
Falunk népe nem különösebben megosztott a
kérdésben. A képlet egyszerű és ismerős: idejött egy csomó hungarista, úgymond megünnepelték az 56-os forradalmat, visszamentek,
minket meg ittllagytak a szarban. Most magyarázkodhatunk, hogy mi nem olyan magyarok vagyunk, hanem emilyenek. Eközben a
szerb sajtó mindenfélét belemagyaráz, mí meg
mit tehetünk, kimagyarázunk.
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bármelyik divatszociológus összecsinálná
magát: "Magyarországon és Vajdaságban,
mint másutt is a világban, vannak fiatalok,
akik kedvelik a fekete öltözéket vagy
ruhadarabokat. Nem azért, mert azok a náci
ideológia kifejező i , hanem mert divatosak."
Kérdésem csak annyi, hogy ha én női mhába
öltöznék, jogosan kérdezné-e meg, hogy buzie vagy? Nem, felelném, csak transzvesztita.
De arról, hogy kopasz fejből mégis miért volt
annyi, s ez is csupán fodrászati kérdés-e,
Ágostonék már nem szóltak. A bakancsokról
se fej tették ki, miképpen illik ízlésvilágunkba,
hogy a régrő l ismerős kitiízökröl ne is
szóljunk. Az Árpád-sávos zászlókról sem.
Hiszen ezek ellen a szerb rendőröknek sem
lehetett semmi kifogásuk, mert egy az egyben
megegyeznek a belgrádi Crvena Zvezda foc icsapat színeivel, és a szerbiai drukkerek java
mégiscsak zvézdás.
Ugyanakkor egy Újvidéken történelmet hallgató leányzó panaszkodik, hogy egész héten
azzal ... ták, hogy mi is történt a falujában, és
a szemináriumokon is több esetben téma volt
falunk fasizmusa. Az egyébként is SeSeljista
Újvidék még radikálisabb egyetemének töritanszéke eddig is tobzódott a szerb nacionalista és jobboldali diskurzusban, ezek után P
meg majd mit várjon tanáraitól, ha meglátják
leckekönyvében, hol is lakik.
X., aki viszont a semlegesnek mondható
ökológiára jár, annyira nem idegeskedik.
Egyrészt, mert apja szerb, így a neve is szerb,
másrészt perfektül beszéli a nyelvet, harmadrészt pedig már korábban is azt a taktikát
választotta, hogy a lakhelye után érdeklődőknek úgy válaszolt, ő bizony falusi. Mert
megunta, hogy minduntalan magyarázkodnia
kellett, hol is van Kishegyes: félúton Újvidék
és Szabadka közt, Topolya mellett, de a régi
úton kell menni ...
Falurrknak 5700 lakosa van. Magyarországon
akad település kisebb lakosságszámmal is,
amely városnak számít. De hát Kishegyes
nem ott van. Úgyhogy - falu.
§z:<ell'IlDiln@rrwlÍl~Iln <Gyiiii~

(Az írás a budapesti
Élet és Irodalomban jelent meg.)
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Az 56-os .forradalomra való megemlékezés
körlll kza/ak11/11'1tába11 étrlekes megosztottság
11yt!vá1111/1 meg a szerb közvé/emé1~vben. A
asizmus elirélése11ek kapcsá11.felszí11re kenilrek a m;daság1 ma-gyarokról, és konkrétan a
kishegyesiekről kialakult előítéletek.
A B92 honlap;án átlagosan 5-6 hozzászólás
érkezik a hírekhez. A kishegyesi hungaristák
62 kommentárt kaptak. Ezekből a gondolatokból válogaltunk. egyrészt azért, mert így
objetívebben mutathal)ltk meg a vita hátterét,
másrészt azén, mert .felesleges ismételge/J11,
hogy 11eko11k, lt egyes1 elmek, semmi lcözünk a
asizmushoz.

És akkor mi van '? Gyülekezzenek, mint egy
szekta és tapsoljanak maguknak Joguk vai1
erre, és Joguk van az 1 VI !, II VI í, a
kereszteshaborn, a római-katolikus egvház,
Jézus szenvedései és a Bajnokok Ligája eredmenyeinek revízióját követelni.. amit csak
akarnak
Ameddig senk it sem bántai1ak, kit érdeke)!?
Ha csinálnak valamit-börtön. tudjuk ..
(Plikuscht, 11 59, 2004 október 25.)
Most ezt a gyönvörü hírt for<litsá tok le és
küldjétek cl az Európa Tanácsnak és az EU
Parlamentnek Hogy ők vezessenek be szabályokat ellenük. De attól félek, mi ezt most

En 1s magyar vagyok, de ere semmi
sztikség. Vajdaság egységes és a
vajdaságiaké Minden magyarnak
fájó pontja, hogy az első
világháború után az akkori
Magy arország 2/3-át elszakították
(egyik hazai tankönyvben smcs
benne ez az adat), de ez történelem.
E g~>ütt kell épitentmk és elkotnunk,
nem egymás ellen
(K1kmdanm, 11 18, 2004. október
25.)
A „szerb hatóságot", amely engedélyezte ezt az összejövetelt, Nenad
Canaknak hívják. A választási
vereseg után csak ez maradt neki
(Sasa BG, 11.20, 2004 október 25 .)

Mi le1me, ha ezt a szerbek csinálták volna?
Ezt a szervezetet be kell tiltani, a vezetőit
letartóztatni. Elég ebből a Szerbia kárán való
é lv ezkedésből!

(protivmk_64_zupaniJe, 11:41 , 2004. október
25.)
Magy arországon élek, és be kell vallanom, az
ittenieknek egyáltalán nincsenek különösebb
érzelmeik Vajdaság mint. Azt hiszem, ez
csak a tüz ébren tartása, mivel ha elmennénk
a m1 szerb radikáhsaink egy összejövetelére,
ahol 50 ember mindenre ágál (Mi.arnitól
Pekingig), belátnánk, hogy ez nem a lakosság
többsége. Azt is gondolom, hogy a koszovói
szerbeknek erősebb a nacionalizmusa, mint
Szerbia többi lakosságának, és most ne
beszéljünk arról, hogy a magyar radikális
párt nem tud összeszedm 5%-ot, hogy bejusson a parlamentbe Zárszó: egyáltalán nem
elfogadható egyik nép nacionalistáinak és
sovuusztáinak viselkedése sem. De elővi
gyázatosabbnak kellene lenni a nacionalizmusró l és külföldi összeesküvésekről való
tudósításokkal a mi érzékeny közegünkben.
(Bojan 11 :47, 2004. október 25.)
Ha a szerb hatóságok betiltották volna az
össz~jövete lt , az ügy már az Európa
Tanácshoz került volna és nagyban pattognának a bclgrad1 „ci vil szervezetek valai~li
védelmében".
(Andronik, 11 :50, 2004 . október 25.)
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szépen ellazázzuk, nunt minden mást is,
aztán ha Jönnek a problémák, késő lesz
elmagyarázni, ki is kezdte. Így volt
Koszovóval is. 15 évig készülődtek,
fegyverkeztek az albánok, készülődtek a
háborúra. Mi ezt tudtuk, hallgattlll1k, és sok
bűnözőnk még segítette is őket , hogy minél
jobban felfegyverkezzenek. Aztán - nem
akarunk külföldi megfigyelőket ...
(Microstar, 12:09, 2004. október 25 .)
Ezt a radikálisok szervezik - emelik az il\en
összejövetelek a támogatottságukat, mmt a
nemzetek közötti konfliktusok Vajdaságban,
amely körül akkorjában fel verte a média a
port és megtöltötte a szavazóládákat a
radikálisok szavazataival. Ámbár - átkozott
az a nép, amely a nacionalizmustól való
félelem miatt a fasizmusra szavaz.
(tweetie, 12.09, 2004 . október 25.)
Összegyűlt egy rakás félrészeg idióta, hogy

nyitott szenunel álmodjon. Egyesek rögtön
ugranak, hogy elítéljék az egész magyar
népességet. Tem1észetesen a magyaroknak is
vannak „radikálisaik", csak az a kérdés, hogy
mekkora a támogatottságuk a nonnábs magyarok között. A kritikusok először nézzenek
szét a saját házuk táján. Ha a radikálisok
csinálnak bulit, itt is át akarják szabni a
határokat, szendvicseket akarnak osztani az
útra a kisebbségnek, és mégis Hágában kell
ítélkezni az ideológusaik felett, mert itt senki
sem akarja őket elítélm a gyülöletkeltés
nuatt.
(Jogi Letac, 13:26, 2004. október 25 )

Több pontatlanságot vettem eszre a szövegben A legtöbbre már reagált valaki, k1veve
azt, h og~ Rácz Szabó regen kI van tiltva a
VMSZ -b ől

Én, mmt magyar, aki úgy veh , hogy mm<len
európamak járó jog megillet bc1münket, es
mmt a VMSZ szavazója , maxunáhsan
elítélem ezt a Jelenseget
A másik oldalról viszont nem crtem, ho gy a1
állam m iért nem tiltja be tön1 émn-el e7t a
sz clsőséges llVIM-et (64 Vanneg~1 e, vagv
hog\ hívjak )
Ez szöm\Ü Min<lmmvrnnk számára Mert
szemmel lathato. hog\ a sz élsőségesek nem
akarnak Európát nem akarnak nonnáhs nlágot. Undorodom tőlük, akár s7erbek, akár mag\'arok Nmcs nut
hozzátennem ehhez
(madJar. 14 29, 2004 októhcr 25 )
Itt nem csak sze!s őségesek g\'ültek
össze, vo ltak itt aktuális politikusok 1s Bárn11t is hánvnak fel a
rad1kal!soknak, még nem történt
, -olyan, hogy összegyültek volna
Szentendrén Szerbia 5437 vármjegyéjét követelni. Egyáltalan,
vajon megengednék a magvar
hatóságok')
•.:J"d311Pl(Branko, 14 46, 2004 ok tóher 25 )
\\~ 'd'll!t'.l:I
... r't. +'
Hagyjuk rájuk' I Demokratikus Jog·1
OK, <le ha szerbek gyültek volna ígv össze.
megkapnánk, hogy civili..zálatlanok vagVLmk ,
nem vagyunk Európába valók, stb Emberek.
mérjetek mindent egy mércevel'
(Branko, UK, 15 13, 2004 okióber 25 )
Először

is, észre kell vemu, hogy ezt a
Vecemje Novosti, írja, ( ... ) Még ha mmdez
igaz is Ie1me, nagyon érdekes. Csak
bizonyíték arra, hogy a butaság univerzális
kategória, és, hogy a magyaroknak is vaimak
fekete Mrányaik
A másik oldal szempontjából Viszont. ha én
magyar lc1mék és a falmnban. vagy lak.hclvcmen valami most idevetődött radikálisok
parádéznának, olyan üzenetekkel , hogy
költözzek el, egyálta!an nem le1me
kellemes
(npb, 15:29, 2004 ok1óber 25.)
1. Amerikában szabad a gyülekezés és mindenki azt mond. amit akar Ugyanígy
Európábai1 is (kiveve Németországban és
Ausztriában) Az, hogy prunítivnek esnek h
nem tartozik az államra
2. Ha betiltj1ik a gyülest, elzáI]tik a szelepet
és nő a feszültség, akár robbanásig
3. Vajdaság határának átszabására nem kerülhet sor, kivéve, ha Koszovót csinálkunk
belőle (a magyarok nem albánok).
4 Ahelyett, hogy szövetségeseket keresnénk
azok között a nemzeti kisebbségek között,
akiknek az elitjével lehet tárgyalni (magyarok, szlovákok, románok-oláhok). 1111 nem
akadályozzuk meg az ellenük irányuló incidenseket, és ezáltal elítéltetjük magtmkat.

Pedig szükségünk lesz niJuk!
(London, 16. 58, 2004 okióber 25 )
A hétvégcn nulitans fasiszták gyültek össze
Kishegvesen, akik felesküdtek, hogy ott folytatpk, ahol Horthy hordái abbahagyták 1945ben. A fém kepeken és a videofelvételeken
gvcrekek voltak láthatók, mm megmutatja,
hogy ezek az emberek milyen szellemben
nevelik a gyerekeiket és, hogy mennyire vannak a szerbekkel való együttélés mellett.
Csak az a kérdés. Hogy az állmn rögtön
reagál-e, először letmióztatáüsokkal, ítélettel,
ideológusaik és politikai vezetőik felkutatásával, vagy megvárja, hogv előbb ártatlan fejek
hullianak? ! lány embernek kell meghalnia,
amíg valaki reagal a
Belüg) nurnsztemunbóJ'i' 1' 1
(,Tova, 17 00, 2004 október 25.)
Jaj , ne dramatizálJátok Volt, mm volt, nem
számít. Hallottátok, hogyan nyilatkoznak az
esemén y ről a szervezők Okosabb lenne, ha
mmdenki a sajat életére és a munkájára
fókuszalna, valamint arra, hogyan szervezi az
eletét, ahel yett, hogy mások megszólására
vesz tegetné az idejét (egész életében).
(Novosa<lJarika, 18:42, 2004 . október 25 .)
Ezt a kishegyesi eseményt nem a magyar
konnán>' szervezte, így nmcs szükség arra,
hogy tőlük kériüiik valmnilyen nyilatkozatot.
Képzeljétek el, mi leime, ha minden olym1
külföldi rendezvény után (USA, Kmrnda ,
Ausztrália, Németország, Ausztria ... ) ahol
elhangzik a __Nagv Szerbia", magyarázatot
követelnének a mi kon11any1mktól'H'I
Másodszor. ez az összejövetel nem ártott
fizikmleg egvetlen szerbnek sem, a vajdasági
mag)1arok ellen ekövetett valódi támadasoktól és biztonsaguk, életük és egészségük
fenyegetett ségétől eltérően, így hát, csillapodjatokl
(stol%, 16.09, 2004 október 27.)
Vmmak Magvarországon barataim, éltem is
ott kabé egy évig Azt mondhatom , hogy a
budapesti magyarok 25%-a úgy tekmt a szerbekre, mmt alsóbbrendü népre (kevesebb
értékkel), es ugy is viselkedik (ami beimem
ellenérzéseket keltett) .
Anut nekünk kell termünk, az az, hogy befejezzttk a gyülöletszitást, mert mindig lesznek
bolondok, valami nagyobb cél nélkül. Ne
csináljunk többé lovat a szmnárból és indítsunk aktív médiakampányt az alkotás,
tisztelet és a magyarok iránti barátság
megerő síté se céljábol Hangsúlyozm, hogy
első szomsze<lamk , akikkel a legi obb kapcsolatban kell kimünk Hogv a feszültséokeltés
senkmek sem használ, l~galább is nei~1 a
magyaroknak és a szerbeknek). Meg kell
világítani, mik a magyar és a szerb nép szélsőséges részének igazi tervei, és ezt
megakadályozni, még mielőtt nagyobb
összeütközés következne be. Úgy gondolom,
hogy nundkét oldalon többségben vmmak
azok, akik tudják hasznáhü az agyukat, és
kicsit táv olabbi Jövő felé tekintenek
(Alo bre, <losta 1, 16. 16, 2004 . október 27)

Arról az államról van szó, amelyik először
felfegyverezte a horvát szeparatista paramilitáris egységeket, aztán folytatta a
fcgyversvcrcet, az ENSZ tiltása ellenére'!
Arról, amelyik minden logisztikai és egyéb
támogatást megadott hazánk bombázása idején, a nemzetközi & hazai joggal ellenkező
agresszió alatt, melyet az ENSZ sem támogatott?
Fizetett ez az állam kártéritést az okozott
háborús károkért, a szecessziós törekvések
támogatásáért, és az agresszióban vállalt
aktív szerepe nuatt?
Túl sok ez a 3 kérdés a „béke sz erető " szomszéd számára, aki nem kért elnézést még a 2
világháborúban elkövetett bün és kár miatt
sem, hogy ne menjnnk tovabb ..
(I--IaralimpiJe - Kmrnda, 17 21 , 2004 október
27.)
Elgondolkodhatnánk, miért tekint ránk minden külföldi (nem csak a magyarok) fenntartásokkal, miért nem törlik cl a
vízumokat' Ez a szcb nép problémája,
mmdig valaki mást, idegent okol, ahelyett
hogy mély és mindent átfogó önvizsgálatot
tartana. Úgy tünik, még mindig hatnak a
miloseviéi mesék a meimyei nép elleni
nemzetköz i összeskü vésszervező ,.külföldi
arulókról és bérencekről" .
(bz, 20: 36, 2004. ok.ióber 27. )
Hát a kávéházi verekedéseket sem Szerbia

!

/

korn1ánya szervezi, tőlük mégis bocsánatkérést követeltek Olvasom a budapesti
lapokat, és látom, hogy egyik sem tudósított
a kishegyesi eseményről , úgyhogy itt senki
nem is tud róla. De ha valaki leönt valakit
egy pohár itallal. .. az már az Európa
Parllli11ent témája lenne
(Istvan, 22 28, 2004. október 27.)

/
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Amiről

„elfelejtett" írni a Vecemje Novosti,
az az, hogy már a magyar rendőrök is zaklatták őket Budapesten, indulás előtt , és hogy
mindaimyiukat lefényképezték és igazoltatták
a határon, nuelőtt beléptek voh1a SCG-be
Mindezt képek bizonyígák a szervezet honlapján. Tehát ők már ismertek a magyar
hatóságok előtt. De nem tudják nekik megtiltani az országból való kilépést Olyan nincs
sehol a világon. Most eszembe jutott a taxa,
amit Miloscvié idejében fizettünk, ha elhagytuk az orszá~ot. .. Istenem .. .
(VojvodjansKi Madjar, 12 55, 2004 . Október
29.)
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képviselő -testületben, Benkó József,

Beszélgetés Bácsi Gáborral,
aNiz~gi gazdasági és mezőgaz
dasági szakszolgálat vezetőjével
A bácsfeketehegyi Gazdakör és a kisheMezőgazdasági
Termelők
gyesi
Érdekvédelmi Szervezete - a köztudatban
Parasztszövetség - közös listával indult a
legutóbbi helyhatósági választásokon. A
listave ze tőjük Bácsi Gábor agronómus
volt. aki sokáig a bácsfeketehegyi
szövetkezet társastennelési részlegében
dolgozott. így kö zelről megismerhette a
me zőga zdasági tennelés szervezési problémáit.
- Először is azt kérdezném miért döntöttek amellett, hogy részt vesznek a helyi
választásokon?
- Mi a Gazdaköiben úgy éreztük, ebben
a 90 %-ban mezőgazdaságból élő községben hallatni kell a hangunkat . Nem
voltunk kellőképpen képvisel\'e az önko rmá nyzati
szef\'ek
munkájában.
ugyanakkor az is nyílvánvaló hogy a
lakosság legnagyobb része nem tagja
egyetlen pártnak sem, vagy is a pártonkívülieknek nem volt semmiféle
lehetőségük szakmai téren elősegíteni a
község fejlődését. A bácsfeketehegy i
Gazdakör
és
a
kishegyesi
Parasztszövetség érdekei találko ztak,
hiszen szinte egyidőben határoztak arról,
hogy az eddigi gyakorlaton változtatni
szeretnének. A közös érdek pedig közös
lista állítását eredményezte.
- Tehát közösen indították a 25 jelöltet, a
listán viszont nem csak a két említett civil
szervezet tagjai szerepeltek „. volt közöttük tanügyi munkás, hivatalnok, vállalkozó.
- Legfontosabb szempont a lista összeállításakor az volt, hogy a jelölt ne legyen
egyetlen pártnak sem a tagja, így nem
feltétlen a párt érdekeit fogja képviselni,
hanem az egész közösség javára
tevékenykedik.
Mivel
anyagi
lehetőségünk a nagy propagandára,
hírverésre
nem
volt,
általános
megelégedésre a vártnál jobb eredményt
értünk el és remélhetőleg folyamatosan
napirenden tudjuk tartani a mezőgaz
daság égető gondjait, problémáit. Négy

4

Berta György, Orosz Kálmán és Patyerek
Márta személyében. S ze rződést kötöttünk
az önkonnányzati hatalmat kialakító
koalícióval, melynek értelmében egyenrangú partnerek vagyunk a VMSZ -el és a
Demokrata Párttal. Az egye zménynek
köszönve. polgárn1ester helyettesi tisztsé gre Tótll János bácsfeketehegy i villam osmérnök lett megválasztva , Bertók
Lajos pedig a Parasztszövetség jelöltjeként bekerült a polgárn1ester munkáját
segítő szakmai tanácsba. Úgy ér;:em,

méltóképpen vagyunk képviselve az
önkormányzati szervekben. Volna még
egy javaslatunk, fontosnak tartjuk hogy a
fontosabb üzleti találkozók ne csak tartalmilag legyenek megtöltve de olyan
szinten legyenek megszervezve, ahogyan
azt a hozzánk érke ző potenciális külföldi
b efektető k már megszokták. Kelemen
László - a Pipacsos kellő tapasztalattal
rendelkezik ezen a téren, talán az ő
képességeit, kapcsolatait szintén jól ki
lehetne aknázni a község érdekében. Ne
feledjük az áru eladásál1oz nem elég a
minőség,
lényeges a csomagolás, a
körítés is.
- Ugyanakkor a koalíciós tárgyalások egy
gazdasági és mezőgazdasági osztály
létrehozását is eredményezték, melynek
élére Ön került. Mivel foglalkozik majd
ez a szakszolgálat?
- Az egész szolgálat még most van
alakulóban. Fő feladata a családi gazdaságokat nyugati mintára megszervezni,
hogy azok sikeresen tudjanak gazdálkodni. Ahhoz, hogy eredményesen tudjanak
müködni érdekszervezetet kell alakitaniuk. Hamarosan dr. Major Ferenc, a
topolyai Mezőgazdasági Intézet munaktársa ismerteti az általa kidolgozott,
sertéstenyésztésre vonatkozó progran1ot.
Bizonyított tény, hogy például megfelelő
genetikai állománnyal kiváló minőségü
húsdisznót lehet kitenyészteni. Szakmai
segítséget fog nyújtani a keresztezéshez,
ugyanakkor a megfelelő genetika alaphoz
megfelelő takannányozást is kell alkalmazni. Az érdekszervezetekbe önkénte-

sen lehet betagosodni. viszont attól
függetlenül, hányan kapcsolódnak be. a
minőség szavatolt és közöse n tudn<'inak
fellépni a piacon mert a minősé g. szabvány szerinti lenne és az értékesítéskor az
érdekszervezet tagjai szab hatnák a
feltéte leket és nem fordítva. Ezáltal senki
nem veszítené el az önállóságát. viszont
ily módon a családi gazadaságokban
elé rhető lesz a fannok 1ninős ég i színvonala. ezáltal a nekik kiszabott felvásárlási
árak is. tudvalevő, ezidáig éppe n a
minőségre hivatko zva a ma gá n termelő tő l kisebb árért vásárolták fel a
jószágállományt.
Hasonló lehetőségek vannak a kecsketenyésztésben is, ugyanakkor miért ne
lehetne például a kecskesajt esetleges feldolgozásáról is itt helyben gondolkodni.
hiszen nagy kereslet van iránta.
Meg lehet szervezni a disznók mesterséges megtem1ékenyítését. ez biztosíta nú
a mmo seges állományt.
Segítem
szeretnénk a kistennelőket, összekotm
őket szakemberekkel, ho gy me gfe l e lő
programokat dolgozzanak ki.
A családi gazdaság előnye , hogy ntivel
csak a· családtagok dolgoznak benne.
olcsóbban tudnak tennehti
A tejtermelés terén a tej gyárakban
szeretnénk partnerre tal áltti , megfe lel ő
állomány és fels zerelés terén.
El kell fogadni. hogy a nöY énytermesztéssel csak nagy területen kifi ze tő dő
foglalkozni ..
Akinek kevés földje van érdemesebb
konyhakertészettel illetve az un. b1otermeléssel foglalkoz1tia ide is szerve ződés
kell , szintén kö zösen tudnának fellépm a
tennékek értékesítésekor.
A környezetvédelem is majd a
hatáskörünkbe tartozik, a mezőgazdaság ,
szennyezi, ugyanakkor mindent meg kell
tenni, hogy védjük is környezetünket a
határban a szabad területekre, a dülőutak
mentére facsoportok kialakítását tervezzük.
- Mit tud mondani azoknak, akik még
mindig gondolkodnak. bejegyeztessék -e
magukat, ntint me zőgazdasági ház tartás?
- Ami nyilvánvaló, az állam a különféle
térítményeket, pl. tejprémiumot. olcsóbb
üzemanyagot , csak azoknak a termelőknek fogja kifizetni akik be.1egyeztették magukat. Hamarosan ezze l
kapcsolatosan szervezünk előadást 1s és
kellőképpen tájékoztatjuk az érdeklődőket.
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Iskolánk november 22 -én, Ady Endre
születésnapján tnmepelte az iskolanapot. A
müsoron fellépett az énekkar. a zenekar. a
kisenekkar. a szm alocsoporL a negyedikesek
es a nvolcautkosok. rnlammt a szerb tagozaton tanulo duii-.ok eg\ tanccal A második
osztályosok a Sün Balázs jelenetet adták elő
A hatodik. osztál)' az Oktatás a történelem
folyamán cimü kiselőadást mutatta be. A
Garagulya és a Krajcárka néptánccsoport fellépése is színesebbé tette a müsort. Az iskola
előcsarnokában a diákok „Ezek vagyunk mi"
cinunel nútottak tárlatot.
Spasojevié

Vera

lelkes,

fáradhatatlan
a kishegyesi
óvodások tiszta, egészséges vizet ihatnak.
Spasojevié Vera nemetországi és hegyesi polgárok adományaiból víztisztító berendezést
vásárolt a központi és a gazdászati óvodának.
Az adománrnzók végleges névsorát a
következ ő számban tesszük közzé.
Köszönettel a kishegyesi Pán Péter Óvoda
143 óvodása és do!gozóz
segítőkészségenek köszönhetően

Október föl\ a mán számos rendenéiw
keretében Ülmepeltük a gyennekeket. Falunk
óvodásai kirándulások, játszóházak során
barátkoztak egymással. A Gazdászati Óvoda
előtt megtartott zsibvásáron a gyerekek saját
alkotásaikat árnlták. Az óvodás nkkancsok
sok sok járókelőt, szülőt és nagyszülőt csalogattak össze, akik 10 dináros áron vásárolták
meg az óvodások alkotásait. A Gazdászati
Óvoda gyennekei 3300 dinár értékben árultak. Az összegyüjtött pénzt az ovi udvarának
szépítésére fordítják A padokat és egy asztalt
már meg is vásároltak A szervezők köszönik
a támogatást!

Október végén az ovisok nagy sikerrel szerepeltek a NyugdiJaS Egyesület szervezésében
megtartott szüreti felvonuláson.
Közeledik az ád vent. meglutt keszülődés
folyik az ovik házatáján.
A kishegyesi Petőfi Sándor M.E. keretei közt
Marcipán Gyermekbarátok Köre
szeretettel várja azokat az óvodáskorú
gyerekeket, akik népi gyerekJátékokon, Játszházakon, alkotóházakon keresztül szívesen
megismerkednének néphagyományamkkal
Az első találkozó 2004. dec. 2-án (csütörtök)
17 óra 45 perckor lesz a nyugdíjas otthonban.
Bővebb információk Tumbász Koméliánál a
730-337-es telefonszámon kaphatók

müködő

December 14-én délelőtt karácsonyi
könyvvásárt rendez a Népkönyvtár. A zentai
Guttenberg magyar könyvesbolt könyveit
lehet megvásárolni.
December 17-én 17 órakor képző müvészeti
kiállítás n\ ilik. Szlacki Ildikó szabadkai
amatő r festő képeit tekinthetik meg az érdeklődő k. Móricz Lajos rajztanár nyitja meg a
kiállítást.
December fol yamán Kom1os Irén Csengery
Dénes-különdíjas versmondó önálló müsorral
mutatkozik be a közönségnek. Zenei kísérő
Firicz Noémi.

A Petőfi Sándor Müvelődési Egyesület, a Pán
Péter óvoda, a Női fórum ismét megszervezi a
Mik.ulás házhoz megy akciót. December 5-én
délután kezdi meg a körú~ját a Mikulás és a
segítői a Krampuszok December 2-án és 3-án
9-től 12-ig lehet a Mik.ulásnak „szólni" a maoyar irodában (a teleház mellett), A cs~
magokat is itt adhatják át. A Mikulások
fizet~ége pedig édesség csomag a szegény
sorsu gyennekek szán1ára. Gyüjtünk ruhát
lábbelit, játékot, könyvet stb. Szeretnénk
minél több helyre elküldeni a Mikulást ezért
minden adományt szeretettel fogadunk.'
A Petőfi Sándor Müvel ő dé si Eo yesület
Karácsonyi müsort készít, amit dece1~ber 19én 17 órakor mutatnak be a színházteremben.
FeHepnek az egyesület szakosztályai.
Mmdenkit szeretettel várunk. Belépés
onkéntes adomány.
A Petőfi Sándor Müvelődési Egyesület színjá:.szó. csopo.rtja december 6-án Mikulás napra
eloadja az iskolásokl1ak a Csodavirág címü
színdarabot. Az előadás 12 órakor kezdődik.

Gratul~lunk Szaká~s

Tibornak, aki a Magyar
Tudomanyos Akaderma központi kutatólaboratóriumában megvédte doktori disszertációját a poli (viml-klorid) termooxidatív láncszakadása és kémiai módosítása témakörben.

Új Kép pedagógiai folyóirat
Tantárgyháló versenyét még a tavalyi
iskolaévben meghirdették. a döntőre viszont most került sor. Zsadányi
Sára (most már elsős kö zépiskolás)
Tengerszem címü írásával a legjobb
pályamunka címet érdemelte ki.
Gratulálunk!
November 19-én a Belgrádi TV
meglúvására a fővárosba utazott iskolánk
küldöttsége. A gyerekek egy kvízmüsorban vettek részt, az ellenfelük a
Mala Ivanca-i iskola csapata Yolt. A
vetélkedőt
(Tajna obicnih stvari)
a Belgrádi TV 2-es csatornája élőben
közvetítette. A játék lényege a
részvétel, nem a győzelem, diákjaink
azonban
emelt
fővel
térhettek
haza, hiszen még az utóbbi is sikerült
nekik.
Ez
azért
is
nagy
eredmény, mert a verseny szerb nyelven
folyt.
Büszkék
lehetünk
rájuk'
Köszönettel tartozunk Kollár Ilus
néninek. akit a csapat kedvencének
választott. és értékes 10 pontot szerzett
Kishegyesnek. Nem maradhat ki
a hattagú csapat névsora sem: Tóth
András, Maja Radulovié , Jelena
Kankaras, Povázsánszki Csilla, Halasi
Laura,
Kancsár
Loretta.
A
kihívók: Miljkovié Tamara (táncpartnere
Papp Áron), Csőke Andrea és
Gulics Ágnes voltak. Juhász Lúcia a
közönségjátékban
a
legjobbnak
bizonyult. A 27 fős szurkolótábor lelkebuzdította
kis
csapatunkat.
sen
A kétnapos belgrádi kirándulás mindenkinek szép élmény maradt.
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Persze hogy nem! Én sem! Me1i így szoktuk
meg! Csak a háttérből okoskodunk , szapulunk ,
A Szóbeszéd egy korább i számában már ócsárolunk. Mindig!
Tisztában vagyok azzal, aki kil ép a
írtam arról , Kishegyesnek, a falunak , csak akkor lesz
jövője, ha elsősorban mi , hegyesi ek összefogunk és nyílvánosság elé, bármit tesz, számolni a kell a bírálaközös erővel megpróbálunk valamit tenni a faluért, tokkal, ajó és rosszindulatú megjegyzésekkel.
De talán itt az ideje, hogy változtassunk a
az itt élőkért .
hozzáállásunkon
. Mit tegyünk?
Akkor említettem pár olyan példát, amelyben
Higgyék el, tapasztalatból tudom, bármit
megmutatkozott a falu összefogásának ereje,
teszek,
szeretem tudni annak pozitív, illetve negatí v
bizonyítottuk , együtt könnyebben és eredményevi sszhangját.
sebben lehet dolgozni.
Azóta újabb pél-.----.=---..,.---...,...,..----...l.-- ------..,.-===---, Azt is, ha jót teszek,
dát is említhetek.
mert melyik ember nem
szereti , ha megdícsérik,
Megépült a játszótér, az adományozók
elég egy kézfogás, egy
pénzbelileg, a Nagycsamosoly, egy köszöládosok Egyesülete penöm ..
dig munkával járult hozTermészetesen,
zá, hogy az Októberi
mivel én is halandó
Gyermekhétre elkészülvagyok, a kritikának én
jön a várva várt játszósem nagyon örülök, de
tér ! Ami, ha minden
·ól esi k, ha a szemembe
igaz, tavaszra újabb játémondják, amit nem jól
•.
:
csinálok,
ha
tudok
kokkal bővülhet.
Láthatjuk
az
érvekkel védekezni , ha
összefogás mit jelentett.
tudom bizonyítani, hogy
Elkészült, elkészülhetett
nem úgy van, ahogy a
kedves bírálóm mondja,
valami, amiről pár évvel
ezelőtt csak álmodhatugyanakkor
a
jó
szándékú
mondom
jó
tunk .
szándékú
bírálatokat
A rossz induigenis fontolóra veszem,
latúak, most bizonyára
legyintenek! Nem nagy valami ! - szinte hallom őket! meghallgatom az érveket és ellenérveket, és később
Igenis nagy valami 1 Mert gondoljanak bele, azok alapján próbálok helyesen dönteni .
Tehát próbáljuk meg azzal segíteni a faluban
valakinek, valakiknek ezt, az egyesek szerint „nem
nagy valamit" is meg kellett szerveznie, véghez vin- müködö civil szervezetek munkáját, hogy a dolgok
mögé is nézünk, véleményformáláskor tájékozódunk,
me.
Ja, hogy azt a földrakást nem oda kellett kérdezősködünk azoktól , akik ismerik a szervezet
volna túrni , egyáltalán nem is kellett volna, a munkáját. Munkájuk nyilvános, bárki részt vehet
mókuskerék veszélyes lehet, a nagy gyerekek nem benne, ha csak egy-egy összejövetelükre elmegyünk,
engedik oda a kicsiket stb. Hát sajnos erről az a pár egy-egy általuk szervezett akcióban részt veszünk,
lelkes szervező, aki az egészet megálmodta, futkosott már jobban megismerjük munkájukat, céljaikat, és a
pénzért, erőgépért, emberekért, igazán nem tehet!
tagságot is.
Ami fontos: ne ítéljünk elhamarkodottan,
Odament közülünk valaki, megmondani
nekik: gyerekek szerintünk a hinta inkább ide mert azzal nem kimondottan az adott civil
kerüljön, mennyi pénz kell esetleg, hogy a Krivaja szervezetnek ártunk, hanem annak a tevékenységnek,
partjára bokrokat vásároljunk, hányan fogtuk meg a amivel foglalkozik, és a falu hírnevét sem öregbítjük.
lapátot és az ásót, hogy a ho.m okozót körülölelő r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - gumikerekeket mélyebbre ássuk, mert könnyen
„

kiszedhetők?
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Hosszú ideje foglalkoztat már a Krivaja
folvó állapota és a víz minősége , mivel én
is ~gy pár évtizede parti lakos vagyok.
Megéltem sok szép napot. de sok
kellemetlent is az említett folyó miatt. Az
ön cikkét oh-asva két dologból kell kiindulni . Az egyik álláspontja egyezik a
.Jolyótisztítás
lázadó
ellenzői"
véleményével, mivel mi is a folyó
állapotáról és környéke tisztításáról
mondtunk véleményt de a kivitele ző nek ,
helyi kö zösség képviselőinek és a kormány képviselőjének más a véleménye.
Ide kídnkozik a befejező mondat része is
a cikkéből : ..... a falu polgárainak egy
elenyésző része erőszakossá gával meggátolta a Krivaja tisztítását". Ez a megfogalmazás nem helytálló. mivel tisztításról
nem lehetett beszélni. hanem csak a fo lyó
medrének kotrásáról.
Gondolom. nem kell ki.Uön beszélni a
különbs égekről.

„ . . . álérvekkel , okoskodással csatlako-

zott a Krivaja hóhéraihoz" - írja. A mi
„okoskodkodásunk" a követke ző volt:
el kell végezni a Krivaja
TISZTíT ÁSÁT (nem kotrását),
el kell távolítani a kikavart iszapot kb. 30 - 45 nap alatt,
rendbe kell hozni a kerteket a
megrongált kerítésekkel, és el kell
végezni a munkálatok miatt okozott
tényleges kár megtérítését.
A .,lázadók'' a következő választ kapták:
A kotrásra 2.700,00 dinárt láttak elő. tahát csak azt a munkát lehet
elvégezni, míg az iszap a lakosság
rendelkezésére lesz bocsájtva, olyan
lehetősé gge l , hogy a kivitele ző
ingyenesen vállalja az iszap széttúrását (gépi munka) a kertekben, de
csak olyan feltétellel, hogy mindenki
ezen a véleményen lesz egy bizonyos
körzetben. Pl. a Vágólúdtól a
Vemászi útig terjedő részen, mivel a
gép csak így tud közlekedni ...
Az esetleges elhordásra volt
ígéret: a kivitelező részéről (azokról

a

helyekről,

ahonnan igazoltnak

látják; Szügyi Úr részérő l, valamint
pár ,,lázadó" részérő l - aki saját
maga széthordaná a kertjében.
A sok megbeszélés és vita után Pál
Károly Úr véglegesítette a maga és
valós~ínűleg az akkori konnány nevében
is az állásfoglalást:
Kártérítés címén 100.000 dinárra lehet számítani a községi
es zközökből, valamint a kiszedett
iszapot a kivitele ző tolja össze egy 3
méteres sávra, „saját területére", és
azt hagyja ott. Amennyiben a hegyesi lakosok nem egyeznek ezzel a
megoldással, akkor a köyzel 3 millió
dinárt Feketicsen vagy Lovcenácon
használják fel. A .. saját" területenazt
a kerti részt kell érteni (eddig nem
sikerült megtudnom. hogy nlilyen
alapon). amit a határrendezésnél
telekkön:-·Yileg átvittek a DTD tulajdonába. ingy en és bém1entesen. Meg
-- kell említeni, hogy ígéretet kaptunk,
~

Y_

hogy e terület használatáért nem kell
bérletet fizetnünk a „tulajdonosnak".
Gondolom, hogy az ilyen állásfoglalás
nem a nagyfokú jóakaratot tükrözi ,
valamint a Doktor Úr által is megjelölt
Krivaja-tisztítást.
Kishegyes lakói rends z erető emberek,
tennészetesen fizetik a kötelezettségeiket
(adó, járulékok. stb.), de e pénzek felhasználásáról eddig nem kaptunk
tájékoztatást.
Tudni kell, hogy a településünk mintegy
14 ezer katasztrális holdon terül el, melyből egy rész maga a település. Vannak
kinti utak, átfolyik a Krivaja a határon,
stb, de ez a terület valószínűleg nem több
1500 holdnál.<Agy a megmaradt 12,500
hold képezi az úgynevezett lecsapolási
adóalapot mely minden földdel rendelkező egyén végzésén megtalálható.
Így a 2003-as évre ez holdanként 400
dinár, núg az idei évre 500 dinár. Egy kis
matematikával megtudhatjuk, hogy a két
évre összesen
11 ,250,000 dinárt
gyűjtenének be. Tudomásom szerint a
megfizettetés a 75%-os szint körül van,
az összeg azonban így is núntegy 8 és fél
millió dinár.

e

KÉRDÉS : Mivel már elég régen volt a
Krivaja tisztítása és minden évben v:m
megfizettetés. me1myi lehet az a pénz.
ami más célokra lett elköltve a hegyesiek
adójábóP

Most. amikor itt valamit emberségesen
kellene megoldani, akkor a nagyra tisztelt
Ve ze tő Urak megállnak egy DTD által
diktált feltételnél, nem pedig a hegyesi
polgárok, nem csak a lázadók és hóhérok
által kért feltételeket elős eg íteni
igyekeznek.
Valószínű , a legegyszerübb kikotorni (jól
összekeverni) az iszapot, azt kidobni a
,Jázadók" kertjébe, esetleg konyhaajtaj ába, azt otthagyni, elszámolni a majd 3
milliót , a többi meg más gondja
Bi zo nyos hallott infonnációk szerint
mintegy 3 köbméter iszap jut egy
folyóméter kertre. Akinek van egy 30
méter szélességü kertje. az 90 köbméter
iszapról gondoskodhat... Vajon hogyan
nézne ki most a parkunk a szép játszótérrel, köiiilötte letarolt fák és zöldellő
iszap???
Úgy érzem Kedves Doktor Úr. hogy ezen
adatok ismertetése után úgy az én, nlint a
többi „lázadó és hóhér" lelkiismerete tiszta, nlivel mi csak a munka becsületes és
tisztességes elvégzését akarjuk nlindenk.i
érdekében.
Még egy befejező kérdés: Mivel nli nem
tudunk arra kihatni, ki szavatol jobb
núnőségű vizet a kotrás után?
&::<!?m}(dl~®i; lF<!?J'<!?:::~

Beaélgetés a aerbla és mon·

tenegrói Teleház Szövetség
elnökével
Dolgozni kell, de nem mindegy, hogy
hogya n!

A Szekesfehén>áron már évek óta sikeresen
müködö
Regionális
Oktatásiés
T'á!lalkozásf!!Jlesztö Központ néhány éve a
Jugoszláv Teleház szövetséggel karöltve nyitott egy kirmdeltséget itt f,éudaságban 1s,
nevezetesen Topolyán. A központ célja a
térség felzárkóztatása Európához azáltal,
hogy segíti a 111unkanélkiilíek átképzését,
1/letw.> o(va11 kepzési lehetőségeket kínál az ítt
élőknek, amelyek elősegít ik a versenyben
maradásr. a 1111 esetünkben a versenybe jutást
a
(nemzetközi)
munka e rő-piacon.
A
képzese/a·öl és magáról a központról Verbászi
Andrást, a Jugoszláv Teleház szövetség
elnökér kénfeztem.
A központ idén egy új tanfolyamot,
mező gazdasági
marketingés
reklámmenedzseri képzést indított. Mit kell
tudni erröl a tanfolyamról ?
.-1/apwtően a celj"a e1111ek a képzesn ek az, hogy
a mezögazdaság1 középiskolát, vagy .főiskolát
végzettek, egy plusz tudást, egy plusz képzést
szerezzenek. Ez pedig a piacszemlélet, marketing-szemlélet 111eghonosítása. A cél, hogy a
mezőgazdász, figyelembe vegye a piac elvárásait, és te1111elését a számára lehető legkedvezőbben énekesitse. Ez új hozzáállást igényel
a tennelö részéről, úgy a munkaszervezésben,
mim az értékesüésben. Így versenyképessé
válik a m ezőgazdasági tem1e lő, aki képes a
külföldi piacon érvényesülni. Ez a képzésünk
lényege. Amikor létrehoztuk ezt a központot,
már akkor is nagy szlikségét láttuk egy piacorientált vállalkozói réteg létrehozásának.
Abban biztosak voltunk, hogy az egész országban, de klilönösen itt Vajdaságban nagyfokú a
lemaradás az európai üzleti szemlelethez
képi'st, gazdaságilag el vagyunk szegényedve,
ezf'n pedig csakis tudással lehet változtaflli. El
kell fogadnunk. hogy a mai tennelésnek tulajdonképpen a marketing- és piacorientáltság
az alfája és omegája.
· Milyen az érdeklődés a tanfolyamok
iránt'?
Mi a 111arketi11gképzést a székesfehérvári
o/,1atóközpon1tal kér éve kezdtük el. Azóta
minden évbe11 a beiratkozók száma nagyobb a
jele11tkezök mindinkább szükségét érzik ennek
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a tudásnak. A központtal november végén
elindítunk a munkanélkiilzek számára egv
olvan progra111ot, amely elsösorban a saját
maguk „eladását " tanítja meg veliik. A képzés
során megtanítjuk hogyan kell önéletra)Zot
ím1 , hogyan kell egy pályázatot megfogalmazni, hogyan készülj.ekfel a munkaadóval a
beszélgetésre, azaz az inte1J°úra. Az a cél, hogy
m111den fiatal, illetve munkanélküli legalább
olyan szinten tudja 111agát prezentál111, a111ennyit valójában él: Sajnos a legtöbb esetben ez
nem igazán sikerül a pályázólaiak, ami jelentösen befoZyásoljá a munkához j utást. Ezt a
progranzot terveink szerint 15 helységben
fogj11k megszerveZ11i. A tanfo(yam elsödlegesen kom11111111kációs gyakorlatokat tmtal111az,
amelyek, 111111t e111lítettem nc?lktilözhetetlenek a
111ai világban. É'n hiszem, hogy a
n111nkanélkülielmek ez a tanfolya111 igen nagy
segítséget fog ;elenteni.
- Informatikai képzést is biztosítanak?
Az infonnatikai képzéseket a budapesti
.\'eumann János Számitógép-t11domány1
Társasággal együtt indítottuk. Ez egy e11rópai
szintü képzés, az ECDL-képzés, amelynek
elvégzésével a hallgató olyan számítógéphasználói jogosítványt kap, amely egész
Európában elismert. Mi voltunk az elsők az
országban, akzk e lőször szerezték 111eg ezt az
akreditációs ;ogot, mellyel im111áro11 hamzadik
éve 1111'köd1i11k, eredményeként 111egközeliröleg
n1111regy 150-en kaptak mmosités t. Jelenleg is
mintegy -100 lzallgarónk készül, il/f'tve jár 1a·
ECDL -vizsgákra. _\ .agv
eredménl?l ek
tanjuk, hogy a vizsgázók kb. fel€', tehát mimegy 200 hallgató tanár és tanító. Ez az oktatási
módszer kibövítéséhez vezet. A képzésen elnyert oklevél, munkába állás során fontos szenzpont lehet, mert egyre több helyen válik
nélkülözhetetlenné a számítógép ismerete.
Úgy tűnik, hogy elsődlegesen a
munkanélkülieknek igyekeznek alternatívát nyújtani.
Hamarosan egy o(yan tanfo(yamot indítunk,
amely segír a fiataloknak, akik11ek megvan a
lehetőségük, hogy saját vállalkozásba kezdjenek. A vállalkozás alap.fogalmaira,
ertékesitési- és üzletkötési ismeretekre tan ítj 11k
majd őket. A munkanélkiilielmek ezén ez igen
nagy lehe tőség lehet, hiszen nagyon sok vállalat keres magának értékesítöket, szene az
egész országban és külföldön 1s. Tehát ezek
azok a dolgok, ame(yekben segíteni szeretnénk
a fiataloknak. Ten1ünkben van, o(yan tanfo(yam indítása is, amely a vállalkozóknak
segít abban, hogy versenyképes vállalatokat
miíködtessenek. Afinden egyes képzésünkkel
az a célunk, hogy csökkenthessük a
munkanélküliek számát. - fejezte be a beszél-

Ugy gondolom, hogy igazan fontos celt ttíz ott
ki maganak a kö zpont. hiszen községunkhen il
szabadkai munkaeloszto mlatm szennt 200-l
október 31 -ével bezárólag 1858 be.Jelentett
1mmkanélküli van, közüluk 967 a nő Elemi
iskolai végzettségü 846, közép1 skolat vag\
föiskolat végzett 1012 Az adatok meg sulrnsabbnak hatnak. ha megnézz ük, hogv eg\ esek
mióta nínrnk munkára 777-en cg\ éve. eg' es
két év köz ött 255 -en, k e tt ő es húrom ev kozott
191 -en mmlkané lknhek 215 azo k száma _akik.
három és öt év között varjúk a nrnnkalehetöséget
Azoknak
a
be_Jelentett
nnmkanélküliek.J1ek a száma, akik. mar több
nunt öt -, de kevesebb mmt m olc eve
szeretnének <lolgomi 201 A több mmt nvolc .
dc kevesebb, mmt tíz éve nem <lolgo1ok
száma 89, és végül azok. akik már több rnmt
tíz éve várnak mmlkára 130-an vmmak A;
igazsághoz tartozik az is, hogy az utolsó csoportba tartoznak a szellemileg- vag:v· testileg.
sérültek, illetve a szocialis esetek is Ezen
számok ismeretében bizony még nagyobb
szükségét látom olyan központok.Jrnk. mrnt
rumlyen a már fent említett topoh m oktatasi
központ is.
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getést Verbász András

Ne lógasd a lábad!
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az utolsó cmüJ unoka
1908. 08. II. - 2004. 08. 8.
Április 15-i keltezéssel leYelet kaptam
egy budapesti hölg: tő!. akinek nevében
lánya. Márta írt. Megkeresésem oka a
Kishegyesről szóló könyyem kapcsán
történt.
»Karácsonyra keresr e köm Yer, egyik
unokám fe(fedezte a .. J.:ishegi·es „ cimíí
könyvét.
i\fivel én is J.:ishegyesen szülerre111 190 ban nagv érdeklődéssel böngész rem a
könyvet. Nagy örö111ömre megralálram
benne Czirá/...y József nagyapám ar és
Cziráky János dédapámat.
Ezután már tudatosan keresve megtaláltuk „ Egy bácskai magyar népiskola
króniká;a „ címií könyvét. Ebben a
könyvben már édesapámat és rokonairnat
1s felfedeztem.

_ ,,._.~""'I

középen Csiri néni
Fdesapám · Limbek Pál, jegyző volt
Édesanvám: Czirá/...y Ilona - Czirá/...y
József lán va.
Én a legkisebb gyermekük vagyok:
Limbek Irén rKiss Mihálvné)...
A könvvb en 111egtaláltan:1 tanító nénimet,
Bene Rozáliát, aki még édesanyámat is
tanította. Rozika nénit én mentettem ki a
he~ybé/i fürdőmedencéből 9 éves koromban.
Afmket
1922-ben
utasítottak
ki
(Jugoszláviából.') . Akkor kerültünk
Budapestre, ma;d szanaszét az országban.
5-en voltunk testvérek ..\fa már csak én
élek 96 évesen.
Sok ismerős nevet találtam a könvvében,
akikre még gyerekkoromból emlékezen·1.
Nagy örömet szerzett könyvével.
Köszönjök, hogy összegyiij'tötte ezeket a
régi adatokat, s megírta.
Szeretettel üdvözöljük:
Isten áldja'«

Ezt a ritka lehetősé ge t ki kell használnom
- gondoltam -. és megragadva a
kínálkozó alkalmat, felutaztunk hozzájuk
május 16-án Budapestre a megbeszélt
találkozásra. És találkoztunk. Csiri néni
hajlott kora ellenére igen vitális volt. sugárzott belőle az életöröm. Feleme lő és
megható pillanat a vele való találkozás és
az ott eltöltett néhány óra, hiszen ismeIYe családja történetét - két és fél
évszázad ült előttem a karosszékben.
Találkozásunk felvillanyozta, ömlött
belőle a szó, sorra kérdezte néhai ismerő
seit. mi lett velük kijük van még. Milyen
sors érte Grabinszkiékat, a Balassákat,
Faragó Andort, Greiner Emma nénit,
cg: ko ri ÓYónőjét. Bene Rozikát és a többieket. Sokat mesélt a huszadik század
elejének Kisheg:· eséről.

Amikor megpillantotta a helyi közösség
épületét, felkiáltott : „Nézzétek gyerekek,
ebben a házban születtem. ez Yolt a
jegyzőház. apám építette 1905 -ben. Itt
yan ni. ez az a szoba !·' S a mai
Continental Bank helyiségében jelölte
meg azt.

Az emlékidézés befejezésekor veje,
Fejérdy István megjegyezte: „Anyuka,
most már elhiszem, hogy mindaz, amit
eddig Kishegyesről mesélt úgy volt, és
valóság volt".
Azzal búcsúztunk, hogy a nyár folyamán
találkozunk Keszthelyen.

Az őt meglátogató családtagoknak. baráte mesélte: képzelj étek
szülőföldemről meglátogattak. és újra
jö1lllek, újra találkozunk. Még augusztus
elején is arról mesélt keszthelyi barátnőjének, hamarosan ismét találkozni fog
heg:·esi ismerősével. akinek könyve
révén a Czirákyak emléke tovább él
nőknek lelkende~

szülőfalujában.

Nagyon várta az újbóli találkozást, de
már nem tudta kivárni„.
Nyolcvankét évig gyötörte Csiri nénit a
honvágy. 1922-es elüldözésük óta csak
egyetlenegyszer, mindössze pár órára
jöhetett haza Kishegyesre, a háború idején, soha többet. A gyötrő honvágyat
találko zásunk eny híte ni kezdte, élete
utolsó heteiben elcsittult. Végérvényesen
augusztus 8-án Keszthelyen„.
Vele sírbaszállt az utolsó Cziráky unoka.
Nyugodjon békében!

~~~~Az.~1~90!5!-~be~n~e~'p~ít~et~tJ~.e~gy~z~6~il~a~k.~~
ma a helyi közösség épülete
!--~~~~~~~~~~~~~~--'

Karácsony előtt

40 éve amkmában
(beszélgetés Fodor Andrással, falunk
első magánkereskedőj ével )

Nyugdíjba vonult fa lunk első privát
a ..Bandi boltos" . Ez kítűnő
alkalomnak
bi zonyult,
hogy
elbeszélgessek Fodor AndrássaL aki 40
évet töltött a kereskedő szakmában.
- Hányban nyitotta ki boltját?
- 1987. január 21-én. Vajdaságban a harmadik voltam, aki privátul nyitott üzletet.
Abban az időben egy kicsit körülményes
volt az árúbeszerzés. mert a nagykereskedésnek még nem volt tapasztalata a
magánkereskedők.kel kapcsolatban. Így
csak egyetlen vállalat jött ki velünk. a
kanizsai U niverzal.
- Hogy fogadta a falu. hogy magánüzletet nvitott'7
- Érdekesen. mert ez akkor egy újdonság
volt. ami nem rendelkezett múlttal ,
legalább is előtte nagyon régen voltak
magánboltok. Volt. aki bizalmatlanul tekrá ,
bár
nem
mutatta.
intett
Megjegy zéseket tettek. de túléltük az
egészet.
- Nem volt problémája a rendszerrel
azért. mert magánvállalkozásba kezdett?
- Nem. Am1yi. hogy minden éveben az
ellenkezője lett annak, mint amit mondtak. Igérték. hogy kö1myítenek, de minden éveben nehezebb lett. A könyvelés is
csak körülményesebbé vált.
Mi ért
döntött
úgy.
hogy
magánkereskedők.ént nyit boltot?
- Verbászon voltam inas, és egy idős
kereskedő volt főnököm, aki valamikor
szintén privát volt . Az ő példáj a bátoritott.
- Nehéz volt kinyitni az üzletet?
- Nem. szinte az egyik napról a másikra
tö1iént. Az életben szinte az ment
legkönyebben
- Félt attól , hogy a faluban elsőként nyit
magánüzletet?
·
- Nem féltem. mert megrendeltem az
árút. és úgy voltam vele, hogy ha el bírom
adni, akkor eladom, ha nem, akkor becsuk.ok. Előtte 22 évig volt üzlet ezen a
helyen, úgyhogy körülbelül ismertem a
piacot, a kuncsaftok igényeit. és
igyekeztem. hÓgy sose legyek drágább a
többi üz lettől. Abban az időben ez egy
kihívás volt persze utána már jöttek
többen is.
- Milyen volt a pályán töltött 40 év?
kereskedője.

- Én nagyon szerettem a szakmámat.
ezért
is
foglalkoztam
.+O
évig
kereskedelenunel. Persze azt. amikor az
ember fiatal. úgy jegyzi meg. mint szépet.
Jó Yolt. Állandóan kÍsémi kellett a YeYők
igényeit. és a keresett cikket elő kellett
teremteni bárhogyan. Volt. amikor sokat
mentünk után. de aimak itt kellett lenni
i dőben! Igyekeztem mindig a maximumot hozni. Ha újdonság volt a piacon. azt
nem féltem megrendelni . Ha valami nem
volt a faluban, akkor mindig a Bandihoz
jöttek. Volt olyan megjegyzés. hogy:
„Hol keressem. ha már tenálad sincs !"
Nagyon sokat segített a feles égem is, aki
gyakran beállt a pult mögé. ha árúért
kellett mennem.
- És most, nyugdíjasként?
- Néha még besegítek, mert aimyi év
után azért nehéz leszokni a munkáról.
Igaz egy kicsit már meguntam a szakmát . de ha újra kezdeném. akkor megint
ezzel kezdeném.
Annak nagyon öliilök. hogy az üzlet
továbbra is a családban maradt, átvette
tőlem a lányom és a vejem. Ők már ki is
bővítették. úgyhogy immáron nem csak
élelnúsze11 és háztartási cikkeket lehet
kapni , hanem iskolai és irodai fölszerelést
is.
- Mégérte , ·égigcsiná11ú?
- Igen. Vo ltak rossz emlékek. de igyekszek csak a szépre emlékezni. Köszönöm
a veYőknek. hogy a bizalmukba fogadtak.
és 24 éven keresztül ebben az üzletben
dolgozhattam. Örülük, hogy maradt az
üzlet tovább , és megmaradt a tradíció is.
- Köszönöm a riportot!

Néha látom megtestesulésec.l t1tkat
ammek
Igen,
látom .
mert
megértésébe az értelem belebotlik. az t a snv
megsejti. Megsejti, rácsoc.lálkoz1k. és vag\
tárnac.l be1me utána. A szív ugv ams a !'em bül
szakadt k1, és titkon visszavág\ Jk a fém be
Néha látlak szembeJöSS7 velem az
utcán. Eg\ gyennek képeben, aki v1hanco lva.
kitörő lclkesec.léssel 1atsz ik a tencl. az Ltttal
Az ő szarnára ne m létezik „el ő ttem·· es
,.mögöttem'·, csak a pont van, a vég telent
kitöltő ; az „én·', aki azonban korantsem
magányos. nem ö nz ő . ső t legsz ívesebben
minden j áró ke l őt magába szippantana. bog\
minc.lenkit a be1me lükt e t ő ragvogásban
részesítsen.
Látlak, amint a slemeteskuka mellett állsz kopott viharkabátban. és rnegön1lsz a
talált kincsnek" a kic.lobott, ócska, sötetkék
retikülnek.
Ujj aid
prédára
lecsapó
ragac.lozóként rag ac.lják meg a fa kó vaszont.
villámgyors mozdulattal szorítod magadho z.
mintha attó l fdnél, hogy valaki ra1tacs1p a
tolvajláson. vagy bog) elorozzák elő led a
zsákmányodat Pec.11g rajtam kí vül. aki s;cmern sarkából fi gyellek, egy teremtett lelek
smcs a közelben.
Amikor így látlak, dühös vagyok
világra, meg magamra is, mert nem tuc.lok
segíteni rajtad
munk ába
1g v ek vő
Látlak
k ő müv essegédként
Léptei det rugam ossa
teszi a luc.lat, hogy van nuért élnec.l, van nuert
dolgoznod, nem kárbavesz ett, haszta lan
erőpocsékolás a kérges tenyér, a sa1go derék .
az id ő n ap e l ő tt berozsdásodott 11.l!letek .
hiszen otthon
sz erető
fele ségec.l és
tüzbogárszemü gyenneke1c.l várnak rád
Látlak gyem1ekét óvodába vezető
prostituáltként. Valahol valami eltörött . e.le a
magasban meg ragyog a fény, néha eg\ -egv
pillanatra átv ilág ít a felh őkön
Látlak tanításról ballago c.11áklányként Erő sen gesztikulálva mesélec.l baratnő c.lnek az élményeidet - még luszed, hogv
meg lehet osztani másokkal a bolc.logságot - ,
kézmozc.lulataid töretlen lendületrő l , é lmakarásról, é let1gen l ésrő l árulkoclnak, s ehhez
meg értő. eg)' Ü ttérző tekmtet. nyílt arc tarsul
Lelkedben néman remeg a J ÖVŐ, se1tec.l, bog\
n) 1lván lesznek zuhru1ások és fe lemelkec.lesek
1s, de bízol abban, hogy az ut nyilegvenes, s
hogy valaki mindig - láthatatlanul, csak te
érzed - fo gja a kezed.
Segítségért nyúló es simogatasra
induló kézként latlak, megállt 1c.lő ké11t és
hangta lan zeneként Szí vem ern. mit
értelmem felfog m képtelen
Néha látlak, s ilyenkor öm11 agamat
1s látom Ki vagyok én'I - kérc.lem !:n vag\ok
az, aki lát téged. Aki látni akar téged. A láto.
a szem. Tisztítsd meg szívemet, hogy még
tisztábbru1 láthasson téged, s hogy be1mcd, a
te arcodban meglássa. felismeIJe önmagát

A gondos gazda számára az év úfolsó
hónapjában is akad tennivaló, 1 hacsak
nem túl Lord az időjárás. A december
eleji napokon még be lehet fejezni a
kárteY ők elleni védekezést. A hemyófogó
övek mellett a fák törLsére, főként a fiatalabbakra. s főleg a vadjárta helyeken
védőket ajánlatos felte1mi. A kötözés
ősrégi fm édő
módszer. A szuros
anyagokat nem szeretik a finom fa.kéregre
álútozó állatok . így hát lehet a fa köré
tenni tüskés ágakat, nádellenzőt. A modem időkben bevált módszer a fatörzsek
drótfonattal. müanyag hálóval történő
bevonása. esetleg újságpapírokkal történő
betkerése. A kárteYők és a téli hőin
gadozások kiYédésére a fákra szoktak
fakabátot is adni , mészte_ijel kenik be a
törzset és az alsó ágakat. A fehér

mé$zbevonat meggátolja, hogy a napsütés hatására · meginduljon a nedvkeringés. Erre a célra szolgál a biokenőcs is,
mely kovasavat, ásványi ' anyagokat,
nyomelemeket és növényi kivonatokat
tartalmaz, védi a fát , sőt fiatalítja a kéreg
szöveteit. Házilag is el lehet készíteni: tíz
liter vízben el kell keverni öt kiló
agyagot, fél kiló homokot, fél kiló
fahamut. három kiló szalmamentes, friss
tehéntrágyát, fél liternyi, öt deka zsúrlóval készült teát. Mielőtt felkenjük a
masszlÍt, gondosan meg kell tisztitani a
fatörzset a kártevőktől. Aki egyszerübb
módszerrel
akar
próbálkozni,
ámyékolj01i azaz tegyen a téli nap elleni
védekezésül a fák déli oldala elé nádból
készített napellenzőt. A hidegtürő
kertészkedő a zordabb napokon is

végezhet téli testmozgást: ki lehel vágni
az elöregedett, betegségek által tönkretet1
fákat , hogy azok ne nyújtsanak télire
búYóhelyet a kárte\'Őknek . A sérült. öreg.
beteg kéreg. törLs fertőző góc, a legjobb
minél e l őb b elégetni . A fa gödréből a..1ánlott minden gyökénneradványt kiszedni,
s a talajt is ki kell cserélni. A telepítések
aranyszabálya , hogy ugyanarra a helyre
ugyanazt a fajta fát nem szabad ültetni
Nem árt időnként ellenőrizni a télire
betárolt tennést. A zöldség és gyümölcs
él, ,,lélegzik" , vizet és szé ndioxidot ad le.
Ennek elpárolgását muszáj biztosítani.
ellenkező esetben a tem1és befülled,
tönkremegy. Ügyelni kell a tárol ó
páratartalmára és hőmérsékletére is. a
legjobb a déli órákban szellő ztetni.

ha az iskola előtt nem piactér lenne, hanem egv park.

ha a Vásár téren piac
lenne?

Két, súlyosan beteg ember feküdt
ugyanazon kórteremben. Egyikük nunden nap
délután felült az ágyban egy órácskára, hogy
ezzel megmozgassa a szervezetét. Az ágya a
kórterem egyetlen ablakához közelebbi volt.
A másik beteg ember egész nap csak
feküdt a plafont bámulva. Beszélgettek a
családról, feleségről , gyerekekről, a katonakornkrol, a nyaralásaikról, ahogy az szokásos
ilyen helyzetben. Az az ember, aki az ablaknál
feküdt, minden délután, anukor felült, azzal
töltötte az időt, hogy elkezdte közvettteni a
másiknak. mit lát az ablakon át a kinti világból A másik ág:von fekvő embert egy idő után

szmte csak ezek a színes beszámolók tartották
életben, már alig várta őket, ez volt minden
változatosság az életében.
Az ablak egy kellemes, tavacskával
díszített parkra nézett. Vadkacsák és hattyúk
úszkáltak a tavon, és gyerekek játszottak táviranyítós játékhajóikkal. Szerelmespárok
üldögéltek a színes virágágyások mellett
órákig, egymásba felejtkezve. Miközben az
ablak melletti beteg kimentő részletességgel
írta le a kinti világot, a másik, folyton fekvő
bel11myta a szemét, és maga elé képzelte a
látványt. Egy meleg délutánon az ablak melletti ember egy, a parkon atvonuló karneváli
menetről beszélt. Bár a folyton fekvő ember
nem hallotta a zenészeket, maga elé képzelte
őket a másik érzékletes leírása alapján.
Teltek a napok és a hetek. Egy

reggel a betegeket fürdett1i készülő nővér az
ablak melletti embert élettelenül találta az
ágyában: az éjjel csendben, örökre elaludt.
Amint alkalom nyílt rá, a korábban
a belső ágyon fekvő beteg kérte, hogy a másik
ágyban fek11essen. A nővér szívesen segített,
ágyba fektette, majd magára hagyta. Lassan.
fajdalmaktól gyötörve a beteg az ablak felé
fordult, ám megdöbbenve látta az ablak egy
tűzfalra néz. Megkérdezte a nővért, mi történhetett az eltávozott szobatárssal, hogy olyan
szépnek festette le az ablakon túli világot
A nővér elámlta, hogy az az ember
vak volt, nem láthatta a falat sem
- Valószínüleg csak bátoritam akarta Önti - mondta.
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Bevezetőnek. amit tudnunk kell S zőregről:
Ez a falu csak azért ke rült fel a térképre. mert lefizették a térkép
készítőjét. Soha. senunit nem tudtak befejezni. A pravoszláv
templom már Mária Terézia kora óta épül, és az ős - sző regiek azt
regélik, hogy akkor épül fel telj esen, ha Mária Terézia visszatér.
A befejezetlen falurés zt még meg sem említettem.
A bombázások óta épül. „Obnova zemlje'· címszó
alatt. de ezidáig csak a rét és mező állatai, valamint a
legbátrabb s ző regiek használják a félig kész házakat.
És ez a falu . teljesen hihetetlen módon, tiszta . Nem
külföldi tőkéből alapult közvállalatok EU ko mpatibilis hipersze metes kamionjai szállítják el a hulladékot szintén külföldi tőkéből épült, központi, EU
szabványos. hulladék.újrahasznosító telephelyre,
HANEM ... (teljesen váratlan drámai fordulat), egy
egy szerü Belams traktor által vontatott két ütöttkopott prikolica (aki tudja. hogy mondják helyesen
magyaml. az kérem írja meg szerkesztőségünknek! ) ..
viszi szen·ezetten a falu szemetét az egyszerü. Yidéki
szemételepre .
Neke m,
a
majdnem
E U-s • ·
Kishegyesinek, telj ese n hihetetlen ez a balkáni módszer, de nagyon úgy tünt hogy a dolog jól müködik.
Persze tudom, hogy ez nálunk nem oldható meg ilyen
egyszerüen. mert mi Hegyesen mindent komolyan veszünk, és a
mi szemetünk. csakis egy EU szabványoknak megfelelő közvállalat szállíthatja el. amihez szükség van rendszergazdára,

közgazdászra, ügyvédre, csúszópénzre, jogászra. irodára ,
takaritónőre . titkárnőre, telephelyre, gépparkra, k.ávéfőzőre.
tanácsadóra. s.t:eretőre, EU 3-as szabványnak megfelelő 20
darab szemetes kamionra mühold navigác iós rendszerrel.
sz emé tke ze lő szoftve rre. 2 milli ó dolláro s hull adékú.irahasznosítóra. meg egy láda sörre. Azt hiszem. csakis ebben az
esetben merném nyugodt lelküsmerettel kitenni a szemetem az
utcára, és rábízni a szemétszállítókra.

..,uimi-..... -~~

Afi c1111ackó C:vörgv ehavi írása kimarad lapunkb ól, mivel
ontosabb dóga vót. A magyar miniszterelnökkel csevegett
egy söntés mellett, és ez kiszítta a zenergijáját. Feri korrnányfő, 1niután borozgatott J\lficimackóval, azt üzeni a
hegyes1elmek, hogy majd eccé együn, de hogy hogyan fog
szavazni, azt nem mondta meg, csak megjegyezte, hogy
Magyarországon titkos a szavazás. Ezúton csókótat mindenkit, vagyis mmdegy kit, mert neki.minder;y.
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A Szőregiek meg elmehetnek a búsba a barbár, balkáni módszereikkel!

Valamelyik nap, talán kedden vagy pénteken, piac
lehetett, akkor szokott kimozdu/Jú, látott apám két
munkást a park bejáratánál. Az egyik kiásott egy
gödröt, a másik betemette. Apám, kiilönösen mióta
ny ugdíjas, mindent kivizsgál.
A község pénzét herdáljátok, latrok, kezdte a munkásoknak mondani. Mit csináltok itt órabér be.'? Az egyik
ás egy gödröt, a másik betemeti.'?
A munkások, akik mindketten velem egyidősek, de
csak az e lső három osztályt jártuk együtt, levették a
sapkájukat és zavartan pislongtak, aztán az egyik,
akinél az ásó volt, így szólt:
Tanár bácsi, facsemetéket íítetiink máskó, oszt én
ásom a gödröt, Pista teszi bele a kis/át, a komám itten,
az meg betemeti. Csakhogy máma a Pista beteg,
fejezte be az illető a magyarázkodást, itt Hegyesen,
azt hiszem pénteken, a park bejáratánál, vagyis lehet,
hogy az a park kijárata, nem ajátszótérnél, hanem ott,
ahol a nagy nybfák éltek.
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Hideg, havas decembe1~
jó termést vár az emba "
„

Télelő

hó, december időjárásának figyeléséből levont
következtetés az is, hogy a hideg decembert
koratavasz követi. Ha december első része enyhébb ,
akkor keményebb télre lehet számítani, ha a hó vége
az enyhébb , akkor már március elején el is fog takarodni a hó és a zimankó. Ha Miklós napján (december
6 ) hó esik, vége az enyhe időnek. Luca nem csak a
hagymakalendáriummal jósol, (melyről múlt számunkban írtunk) hanem a következő tizenkét nappal
is a jövő év id őj árását mutatja, havonként. Karácsony
napja is jósló: ha tiszta, napos az idő, akkor száraz
nyár, jó gyümölcstermés, sok bor várható.

Az évnek vannak olyan napjai, melyek babonás
voltukról ismerszenek meg. A Gergely-naptár
bevezetése előtt Luca napja (december 13.) az esztendő legröv;debb napja volt, az éjszakája pedig a
leghosszabb, bőven adva időt a sötétségben a gonosz
szellemeknek. Lucáé az ártók, boszorkányok napja,
sokak számára szerencsétlen. Pedig a névörökítő,
Szent Luca egy legendásan erényes, ókeresztény
szicíliai lány volt, aki nem ment hozzá pogány
kér6jéhez, hanem hitéért vértanúságot szenvedett
304-ben.
Régen mindenféle módon védekeztek a boszorkányok,
a ro!llás ellen, p éldául még fokhagymával is bekenték

Ha karácsony másnapján, Istvánkor (december 26.)
is szép, napos idő van, akkor jó termés várható.
Erre ráerősí thet Szi 1veszter éj szak áj a: ha szépen
ragyognak a csillagok, akkor bőséges aratás és szüret
várható.
Ellenben, ha szilveszter éjjelén esik, újév reggelén
már süt a nap, akkor rossz lesz a termés . Ha az esztendő utolsó estéjének és a következő év első napjának időjárása egyforma, akkor együttesen jó term és,
gazdag esztendő várható, melyben az idő jó gazda.
l - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----,

az ajtó és az ablakok sarkait, mie lőtt bezárták, hogy
ne tudjon bejönni a gonosz. A gonosz felismerésére
kezdték készíteni a karácsonyi éjféli misére a
lucaszéket, lucainget, lucaostort. Ezen a napon
kezdték hajtatni a mágikus erejűnek vélt lucabúzát. A
rontások ellen a baromfit kotyolással védték. Luca
napjához sokféle bűbájoskodás, praküka fűződött:
hagyma- és diókalendárium készítése a jövő évi
időjárás megjövendeléséhez, halott.Jósló pálpogácsa,
illetve házasságszerző, párjósló fortélyok is. Az ekkor
készített lucapogácsákkal és gombócokkal, a lucacédulákkal a leendő férj nevét próbálták kitudakolni a
lányok, az ólomöntéssel meg a jövendőbe li
foglalkozást. A most elkezdett, karácsonykor véget
érő, ún. Lucatizenketted varázsló, jósló cselekményeiben, pl. a cédulázásban, az almaharapdáfásban olykor a legények is részt vettek, hogy megtudják,
ki lesz számukra az igazi. Közismert szerencsevarázslás a lucapogácsába pénzt sütni, aki megtalálja, az a
következő évben szerencsés lesz.
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A Jó Pajtás sakkversenyéről Komáromi
Sándor a kishegyesi Egység sakkegyesület elnöke és a kis sakkozók
vezetőedzője számol be:
,
.-1 Jó Pajtás sakl.versenyét az idén Obecsén tartották november 13-án. Vajdaság
51 iskolájából 188 fiú nevezett be. A
kishegyesi Ady Endre iskolát, az idén
először 4 játékos képviselte, név szerint:
,\f1ljkov1é Viktor (5 pontot ért el),
Kornáromi Levente (4,5), Kátai Tibor
(4,5) Papp Attila (4). A verseny 7 fordulós s1'ájc1 rendszerben zajlott, azaz 7
partit játszott minden résztvevő. Tehát a
111axm1ál1s 28 pontból I 8-at szereztek meg
a hegyes1 fiúk és ez az 5-ik helvre lett elegendő, ami kitíínő eredmél~v e lső nekifutásra (csupán fel pont hiányzott a 3-ik
helvtő/).

Az· előírások szerint egy iskoláb ól 6 fiú
szerepelhelett és a leg;obb négynek az
eredménye szárnított a csapatversenybe.
.\fivel c~ak az iskola nevezhetett be, a
sakkegyesület nem tudta a kiírás
szabálvmt, sőt a helvszínről és az idő 
pontról is csak az .újságból véletlenül
értesültünk. J\f1ljk01'ié apuka biztosíwtta
az üzemanyagot és a gépkocsit, amiért
köszönetet mondunk. Az előttünk végző
négv iskola tanulói nem beszélték a magyar nyelvet. Jövőre fölkészii/tebben
1negvünk.'
A KÖZSl'GKÖZ1 SAJ:K-!JGA
A 2004-es Szabadka - Topo~va -Kanizsa
Zenta-Ada-Kishegyes kozségköz1 liga
csapatversenyén a Kishegves1 égység a
3-ik he~vet szerezte meg A csapat hozzáállásával és küzdőszellem é vel meg
vagyunk elégedve, sőt a csapatunk er őn
felül teljesített. Fordulónként 3-5 ifjúsági
játszott az egy kötelező helyett (sőt a
lovéenaci /\'jegos-nak kölcsönadtunk egy
ifjúsági játékost). A mi csapatunkban
csak hegves1ek játszanak. A fiataljamk a
liga ba;nokságában ts kitíínően vizsgáztak - nyilatko zta röviden Komáromi
Sándor, a klub elnöke.
A továbbiakban nagyon sok sikert kívánunk a fiataloknak a házibajnokságon,
ifjúsági
bajnokságon,
kategóriaversenyeken, iskolaversenyeken és
iskolák kö zötti versenyeken. Jelenleg
Topolyán a város nyílt egyéni bajnokságán Kishegyesről 5-en veszne],< részt,
az eredményről a jövő számban számo-

A 2004-es községközi bajnokság Egység
csapatának résztvevői:
felnőttek.

1 ".!agyar Lász ló
2. Papajcsik LaJOS
3 Linka László
4 Deák József
5 h omáromi Sándor
6 Tóth Péter
7 Horváth Lá<;zló

ifjak:
1. Tóth Andrej
2. Huszár '.'.'orbert
3 Komárom i Lewnte
4 Kátai Tibor
5. Papp Attila
6. FaJferié Denis
7. Tóth Attila
8. Miljkovié Viktor
9. Kocsis Lóránd
10. Pap Áron
11 Csőke Márk

Az elkövetke ző számokban a csapat minden tagjának a legkedvesebb játszmáját
közöljük Játsszák utánuk!
LEGKEDVESEBB PARTIM:
2004. X. 10. Trgopred (Bajmok) Egység (Kishegyes) XI forduló 1. tábla
Papajcsik Lajos (Il kategória ) - Tomié M.
(!. kategória )
le.+ e5 2.Hc3 c6 3.g3 Fc5 4.e3 He7 5.Fg2
0-0 6.Hge2 Ha6 7.a3 Hg6 8.0-0 Hc7 9.b4
Fe7 10.d3 d5 ll.cxd5 cxd5 12.Vb3 Fe6
13 .d4 e4 14.Hf4 Hxf4 15.exf4 Vd7
16.Fe3 Bad8 17.Bfel Fg4 18.a4 b6
19.Hdl Fh3 20.Fd2 Fxg2 21.Kxg2 He6
22.Fc3 Bc8 23.He3 Bcd8 24.Bedl h5
25.b5 h4 26.Fb.+ h3+ 27.Kgl Fxb4
28.Vxb4 Bc8 29.Bacl Bfd8 30.Vb2 f5
3 l .Bd2 g5 32.Bdc2 Bxc2 33 .Bxc2 gxf4
34.Hxf5 Bf8 35.Hh4 Vg7 36.Bc6 fxg3
37.hxg3 Vxd4 38.Ve2 h2.+ 39.Khl Hg7
40.Bc2 Vxa4 41.Kh2 Vd4 42.Kg2 Bf6
43.Ba2 Ve5 44.Bxa7 d4 45.Vg4 Bf7
46.Ba8+ Kh7 47.Vg6#

A szabadkai Zenith Mühely
Civil vagyok! címmel november 13-án és
14-én kétnapos magyar nyelvű képzést
tartott a község területén müködő civilszervezetek részére.
A két napos előadáson a feketicsi Izida. a
Zölddombok. a nagycsaládosok egyesül etének. a Gazdakör. az ottani Női
Fómm. illetye a kishegyesi nagycsaládosok. a Nő i Fómm tagjai és hegyesi
fiatalok egy csoportja vett részt összesen 3 1-en. A képzést Roncsák Petrovics
Erika a Zenith Műhely elnöke tartotta. A
részn'.evők megisme~kedhettek a civil
szervezet szerepével, a civil társadalom
feladataival, az önkéntességgel, a lobbizással, a csoportmunkák jelentőségév
el, a projektum-tervezéssel, a projektumírás fortélyaival. Altalános volt a
megállapítás, ·úgy az előadó, mint a
képzésen résztvevők részé ről, hogy az
együtt eltöltött idő nagyon hasznosan teli
el. Az ott hallottakat a civil szervezetek
hasznosítani tudják, ugyanakkor az új
ismeretek alapul szo lgálhatnak egy
későbbi képzéshez, melyet
talán a
község támogatásával egy későbbi
időpontban a Zenith Mühely a Nők
Fórumával közösen megvalósíthat.
A képzés után mindkét faluban a
rés ztvevő k saját projekhtmaikat fogják
megvalósítani s ehhez némi anyagi támogatást
is
kapnak
az
Illyés
Kö zalapítványtól. A Zöld dombok a
feketicsi játszótér létrehozására a kishegyesi Női Fórum pedig Mikulás csomagot oszt a hátrányos helyzetű
gyerekek számára. A kétnapos szemináriumot a Nők Kishegyesi Fórnma
szervezte.
Támogatta
az
Illyés
Közalapítvány, a Sípos Húsüzem és az
Aroma üzlet.
Külön köszönet a Nyugdíjas Egyesület
vezetőségének , amely airnak érdekében,
hogy a képzés Kishegyesen jöjjön létre ,
a szervezőknek átengedte a Nyugdíjas
otthon helyiségeit.

lunk be.
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Negyedik alkalommal vágott neki a kishegyesi csapat az Örkény felé vezető útnak . Lassan az olvasók is
ismerni fogják: Örkény Vitéz Kupa Nemzetközi Kispályás Labdarúgó Torna. 2004. július l-től Örkény ismét
visszakapta városi rangját és a vele járó privilégiumokat. Kovács István, polgármester és az örökmozgó
szervező, Lusták István. Ők azok az emberek akik a hátukon hordozzák a szervezéssel járó gondokat évről
évre. E két embernek, a rengeteg értékes ajándékon felül, egy Rákóczy zászlót és diplomát köszönhetünk,
A résztvev.ök:
mellyel Rácz Sándol'; a Magyarok VilágszövetA csoport: Örkény, Ungv'
ségének tiszteletbeli elnöke tisztelt meg bennünket.
Ki§>hegyes,
.·.
Ennek a kiruccanásnak győzelmi szándékkal vágtunk
B:.csopo_rt:, Kocsér, l]"'dva\d,
neki! Félreértés ne essék, nem szeretnék az öndíME ardosv~sar~hekly.
:~
·.
cséret hibájába esni , de minden szerénytelenség
re menyem :..
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~ishegyes-Duna TV S:
n~Ikul , ~omo 1~ . ieJt?rest o ozo,tt a , nyero , ta ,t1 a
Ot~ény-Ung.vár 1: 1
k1dolgozasal Ra 1s szantam az egesz pentek delutanoKishe9yes-Orkény .
mat, valamint éjszakámat! Sikerem ékes bizonyítéka
U~gvar-Duna TV, 6:q
a megszerzett bajnoki cím.
~.'skh,egye s-UngTvVa r .31:.1
" Mint minden alkalommal , most is nyolc résztvevő
r
enyuna
·
·
·
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volt a tornán. A torna go, lk 1ra
~~harmadik-h:.l~~rt .P~.ly~;.
Kishegyes csapatából.
Dönt~: ·Kishegyes.;~;.arosv
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Sok focitornát kellett végigböjtölni mire megnyertünk egyet. De ha beindul a gépezet, akkor nincs
lehetetlen. A taktika igenis működik, most már ismerem a siker kulcsát. Éppen el is árulhatnék egy kicsit
belőle , de nem teszem. Máskor is nyerni szeretnék. Meghívásos kispályás labdarúgótomán vettünk részt a
DOMBOS FEST szervezésében. Négy résztvevő, mindenki-mindenki ellen. A résztvevők: a lovéenaci
Lovéen , a szenttamási Vásártér, a feketicsi Rekreációsok és a kishegyesi Faluszolgálat.
Szentamás-Lovéenac 3: 1
Kishegyes-Lovéenac 1:0
Feketics-Szenttamás 2 : 1

Kishegyes-Szenttamás 2: 1
Feketics-Lovéenac 2: 1
Kishegyes-Feketics 5:0

És akkor a tikkasztó hőségben helytálló csapatok válogatottja gálaműsorként összecsapott a DOMBOS
FEST gárdájával, akik a figyelemelterelés végett szerepeltettek néhány szemrevaló szép nagylányt is. Ugye,
tapasztalt öreg rókák nem ülnek fel ilyen trükköknek. Minden a legnagyobb rendben folyt a csata kétharmadáig . A leckéztetés elkerülhetetlennek tűnt, már 7:2-re vezettünk. Horvát Laci sorozatban packázta el a
jobbnál jobb lehetőségeket, Micimackót térdre kényszerítettük féltve őrzött kapujában . Ekkor a foci a legnagyobb elméleti ismerőit meghazudtolva, újabb fondorlathoz nyúlt a vesztésre álló csapat. Mint eső után a
gomba, szaporodni kezdtek. Ezt a taktikai húzást jómagam is most tapasztaltam először. Mondhatom igen
hathatós . Tankönyvekbe illő emberfogást alkalmaztak a pálya egész területén. Fizikai felkészültségüknek
köszönhetően, úgy rémlett, mintha minden játékosunkra hárman jutottak volna. Észre sem vettem, de egyik
pillanatban azt állították, hogy 9:9 az eredmény. Magam is taktikai húzáshoz voltam kénytelen folyamodni ,
sürgősségi eljárással tekintélyt parancsoló hangon véget vetettem a mérkőzésnek hiszen a vereség vetette
előre árnyékát a baljóslóan tornyosuló felhők mögül. Hiába próbáltuk bizonygatni, hogy még csak 9:4 az
állás, a demokrácia elvei érvényt szereztek maguknak, a többség döntetlenre szavazott. Azért jó is van a
dologban, hiszen megőriztük a veretlenségünket. Mindenki elégedetten távozott, néhány korsó sörrel pótol.!1L~gl,~Q.11.1 (;1tt.~Jvegített értékes életnedveket.
. .
-1J1b_~

15

szobeszed@tippnet.co.yu

h~t:9z~§~~r a ~&uJ
Kompjuter konfiguráció
nagy választékban Kishegyesen! Kedvező árak, 1
év garancia + ajándék 10
óra internet! Érdeklődni
Tulajdonos:
731-072 , 064/16-17-822 .

Boripari felszerelések,
alkatrészek és szerszámok
gyártása

Maráz József

Kishegyes, Dózsa György u. 48.

Focisuli! Edzések:
Szerdán 17:00 -19:00
Sz.orrmtm 10:00-12:00
Jeentkezni eret
Nagy Zsdtnál: Cfil8326248
Halas Sz.abob3nál: Cfil8326444
ii. az edzésen szemé~.
A képzés áa: 200 cntló.

tel.: OZ4/ 730 - 314

e-mail: maraz@topolanet.co.yu

Tel.:

=- .

024 731-45
063 556 562

11:-~fJl.é N~r.,

vH

Kőműves és ács
munkálatok

Tul: Kókai Béla

. ·
· .i1,

!!ii~

kőmüves -~

Vállalom lakóházak, gazKish!lgyes, Kossuth
dasági és más épületek
Lajos u. 1.
Te.1::.
024/731-37.7 korszerű építését valamint a
Mobil: 063/8-235-849
régi épületek adaptálását

Őrölt paprika! 731-027

M. Tito 45, MoH tdos

Mob .:

fűrésztelep
,„

-~

~. ;;;;~ Tumbász L. Tibor
tel.: 0241730-749
lakás: 024 / 730-797

Ház eladó! Nov.29. utca
22 . Tel.:730-272 v. 731-543 L---------------""~
Bádogosmühely
Diófát vásárolok!
Tel.: 0638035088

TEMPO itm©J@

Akusztika 3 utas hangfalak , 2*400 watt. Tel. :
0641509233

Pékségbe
munkásoka
felveszek. 063-539077

-"

Szén és fa árusítása.
Tel.: 063--83 78153
064-2018854

A

EGYES, T\TD MARSALL U. 1

F.rIELEP

A

XJSHE.6}1.S

R

TEL. CJ64 28 45 CJ37

Telefon:
0241731-393
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KIAD.JA A TÁLTOS
KISHEGYESI
SZERKESZTÖ:

•

SZERKESZTI A

PE .

HK.

•

•

ALAPÍTÓ : A

MIRNICS

GABRIELLA ,

GYÖRGY , IF.J. VIRÁG

GÁBOR, ZSIDAI
•

ERZSÉBET.

•

KÉ SZÜLT A

S I TOGRAF GRAFIKAI MLIHELYBEN.
I SSN
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450 -8958
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GRAFIKAI ELÖKÉSZÍTÉS ÉS TÖRDELÉS:
MIR PRODUCTIONS.

•

agu .

MOLNÁR MÁRTA,, R Á CZ .JÓZSEFI,
SZERBHORVÁTH

Tito Marsall 106/a
Tel. /Fax

024/ 731 -491

GYULA.•

KALACSI .JÁNOS,

LAKATOS .JÁNOS, LINKA 8.

111
.

SZERKESZTÖBIZOTTS Á G :

CSÓRÉ RÓBERT,

FATELEP
Kishegyes

20x20x40

FELELÖS

•

Al!1R· .

,_ 1g1ps
d

(LA KÁ S )

1Házhoz szállítást biztosítunk! 1

Gyári áron:
-Fert gerendák -Kitöltö elem -Ajtó , ablak feletti gerendák
-Préselt falazó és ventilációs elemek-Betoncsövek és osz lopok
-Sidel kémény -Betonvas egyenesltés és hajlítás
·Bután gáz, gipszkarton , hálóvas. falazó és szlporex blok . tégla , mész,
cement. homok . sóder, szigetelö anyag, c.sövek, vinklik. kerámia lap

kOlsó és bels6 falfesték, cserép,szalonll, kanalizácló, szőg , demít va kolat

